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Abstract

Transport solutions for Visby cruise port

Otto Hedenmo, Pär Enarsson

In Visby, cruise calls have become less frequent over the years and to prevent this
development it has been decided to build a cruise port located south of Visby harbor.
To reach Visby the cruise passengers need to pass through the harbor and all its
crossings. However, in Visby harbor the ferries to the mainland are already causing
traffic jams during peak season and without a functioning transport solution the cruise
passengers will probably cause even bigger problems. In order to encourage a
sustainable tourism a traffic solution for the harbor needs to be presented. The aim of
this study is to evaluate how the new cruise port will affect the traffic situation in
Gotland, both local and regional. A qualitative study has been carried out to gather
information and opinions from local actors in Gotland, regarding traffic and tourism.
Based on this qualitative study and a method developed by the Swedish transport
administration, four different transport solutions have been evaluated. One shuttlebus
solution and three different walkways. These solutions have been simulated in the
software Vissim in order to evaluate the efficiency for each solution, and in Enviver to
calculate the emissions they cause. The study shows that the walkway that does not
affect traffic in the harbor is the solution that is most efficient and has lowest
emissions, but it also demands large investments. The shuttlebus solution was also
efficient but with higher emissions and it is dependent on buses and drivers to be
available. 
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Sammanfattning 

Kryssningsturismen i Östersjön har ökat avsevärt under 2000-talet, kryssningsfartygen 

har blivit allt större och passagerarantalen allt högre. Detta har inneburit ett behov av 

större kryssningskajer för att fartygen garanterat ska kunna lägga till vid 

kryssningsdestinationen. En destination som saknar detta är Visby. Större 

kryssningsfartyg som på sina turer besöker Visby har varit tvungna att lägga till på 

redden utanför hamnen och därifrån transportera in kryssningspassagerarna med 

barkassbåtar. Detta är både omständigt och något som enbart går att göra vid förmånligt 

väder, vilket inneburit att flera kryssningsfartyg varit tvungna att passera Visby utan att 

låta passagerarna gå i land. För att undvika detta har arbetet nu börjat med att 

färdigställa Visby kryssningskaj år 2018. Vid den nya kryssningskajen kommer två 

kryssningsfartyg på maximalt 340 meter kunna lägga till samtidigt och kryssningsfartyg 

av den storleken kan rymma omkring 3000 passagerare vardera.  

Införandet av Visby kryssningskaj förväntas öka antalet besökande kryssningsturister, 

men den innebär också en ökad belastning för både trafik och turismverksamhet på 

Gotland. Den nya kryssningskajen är tänkt att placeras i Kopparsvik, strax söder om 

Visby och den nuvarande hamnen. För att kryssningspassagerarna ska kunna ta sig in 

till Visby behöver de alltså passera genom den nuvarande hamnen. Strömmarna av 

kryssningspassagerare riskerar där att krocka med hamnverksamheten, som framförallt 

består av de linjefärjor som går mellan Gotland och svenska fastlandet. Linjetrafiken har 

kort om tid på sig att lossa och lasta sina färjor och redan i nuläget uppstår köbildning 

och förseningar i Visby hamn. Linjefärjorna används inte bara av boende och besökande 

på Gotland utan även för godstransporter till verksamhet. Transportsträckan från 

kryssningskajen innebär därför en konflikt med såväl linjefärjorna som dess passagerare 

och godstransporter.    

Att en byggnation för att generera turister påverkar turistdestinationens invånare och 

dagliga verksamhet negativt är inte hållbart. För att utveckla en turistdestination mot en 

hållbar turistnäring behöver en ekonomisk trygghet säkerställas för turistregionens 

invånare, dess sociala och kulturella värden bevaras och miljöpåverkan hållas låg. I 

denna studie undersöks vilken lokal och regional påverkan införandet av Visby 

kryssningskaj har för Gotland. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har använts som ram för 

att presentera olika trafiklösningar och utvärdera hur kompatibla de är i Visby hamn. En 

litteratur- och intervjustudie har genomförts för att skapa en förståelse kring situationen 

och en modell har skapats i ett trafiksimuleringsprogram för att utvärdera de olika 

lösningarna.  

Studien visar att kryssningskajen har såväl lokal som regional påverkan. Framförallt 

påverkas trafiksituationen i hamnen, men den kan även påverka landsbygdens 

godstransporter och skolskjutsar, samt innebära en högre belastning för Visby världsarv. 
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Placeringen av kryssningskajen innebär emellertid inte bara utmaningar utan även 

möjligheter. För att minska koncentrationen av turister som besöker Visby kan olika 

transportvägar erbjudas som ansluter Visby från olika håll. Detta ger en möjlighet för 

mindre besökta stadsdelar att erhålla fler turister.  

Baserat på information från litteratur och intervjustudie presenteras fyra olika 

transportlösningar för sträckan mellan kryssningskaj och Visby innerstad. De fyra olika 

transportlösningarna representerar olika nivåer av infrastrukturell förändring. De 

lösningar som föreslås är: skyttelbusstransport mellan kryssningskaj och resecentrum, 

signalreglerad transportsträcka för kryssningspassagerarna, en gångbro över Färjeleden 

och en förlängning av den matargång som i dagsläget används av resecentrum.  

Resultatet från trafiksimuleringarna av Visby hamn visar att såväl ett 

skyttelbussalternativ som en förlängd matargång från resecentrum skulle innebära minst 

negativ påverkan på trafiksystemet. Däremot skulle skyttelbussalternativet innebära 

förhöjda utsläppsnivåer då bussarna är dieseldrivna. I alternativet med en förlängd 

matargång blir utsläppsnivåerna låga, men däremot kräver en sådan installation höga 

investeringskostnader. 

  



2 
 

Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av civilingenjörsutbildningen 

System i teknik och samhälle. Båda författarna har varit lika delaktiga och ansvariga för 

arbetets samtliga delar, från intervjustudie till mikrosimuleringar.  Arbetet har utförts på 

uppdrag av forsknings-, utbildnings- och samverkansprogrammet Hållbara besök, vid 

Uppsala universitet, som bidragit med såväl vägledning som uppmuntran. Ett extra stort 

tack vill vi ge till vår handledare Ulrika Persson-Fischier och vår ämnesgranskare Hans 

Bernhoff för råd, stöd och hjälp under arbetets gång. Tack även till alla personer som 

tog sig tid att intervjuas och alla som delade med sig av material som möjliggjorde 

denna studie. 

Otto Hedenmo och Pär Enarsson 

Uppsala, juni 2016 
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1. Inledning 

Kryssningsverksamheten i Östersjön har de senaste tio åren ökat avsevärt. Det innebär 

att inkomsterna stigit för de hamnar kryssningsbolagen valt att angöra. Mitt i Östersjön 

ligger turistdestinationen Gotland och dess centralort Visby – en medeltida hansestad 

som tagit plats på Unescos världsarvslista. Ett självklart stopp för många 

kryssningsföretag då kryssningsturerna passerar såväl öster som väster om ön. Däremot 

är det färre kryssningsfartyg som lägger till i Visby än många andra städer kring 

Östersjön. Detta då Visby hamn inte är anpassad för att ta emot större kryssningsfartyg. 

Större kryssningsfartyg, som valt att stanna till i Visby, har därför fått lägga till på 

redden utanför hamnen och därefter transporterat besökarna till Visby med mindre 

båtar. Detta går däremot bara att göra vid förmånligt väder, vilket aldrig är en garanti på 

Östersjön. 

För att få fler kryssningsfartyg att stanna i Visby togs år 2014 beslutet att bygga en ny 

kryssningskaj. Kajen är tänkt att placeras i området Kopparsvik, strax söder om den 

nuvarande hamnen. Under början av 2016 har kajplatsen börjat muddras och själva 

kryssningskajen ska stå färdig i april 2018. Kryssningskajen kommer ha plats för två 

kryssningsskepp samtidigt, med en maximal längd av 340 meter. Kryssningsfartyg av 

den storleken kan rymma över 3000 passagerare vardera. Det finns dock en del hinder 

att ta sig förbi innan dess. Kryssningskajen kommer ligga över en kilometer från Visby 

centrum vilket innebär att ett transportmedel kan behövas för att transportera 

kryssningspassagerarna in till Visby.  

I arbetet med att ta fram en lösning till kryssningspassagerarnas transport är det många 

faktorer som behöver tas i åtanke. För att transportera kryssningsresenärerna från 

kryssningskajen in till Visby behöver de passera fastlandstrafiken från linjefärjorna. 

Under vissa tider på dygnet är den intensiv och om anlöp av linjefärja skulle 

sammanfalla med kryssningsanlöp skulle det kunna innebära ett mindre trafikkaos. 

Region Gotland har genomfört studier som visar att infrastrukturen i Visby hamn skulle 

få svårt att klara av om stora mängder gångtrafik sammanföll med anlöp av en linjefärja. 

En transportlösning för kryssningsresenärerna bör alltså även införas för att inte Visby 

hamns linjefärjor ska bli lidande.  

Antalet besökande kryssningsturister tros öka i och med införandet av kryssningskajen 

och dessa ankommer i första hand under sommarhalvåret. Då Gotland är en turistort har 

ön stora säsongsmässiga variationer i såväl befolknings- som besöksmängd. 

Belastningen från turistnäringen är alltså intensivare under högsäsong, vilket innebär en 

förhöjd belastning av bland annat trafiken på turistdestinationen. Ett begrepp som blivit 

allt vanligare i stadsutvecklingen av turistdestinationer är hållbar turism. I utvecklingen 

av en destinations besöksnäring måste hänsyn tas till vilka hållbarhetsmässiga 

utmaningar som skapas vid ett ökande besöksantal (Hjerpe och Syssner, 2015). 

Turistdestinationen ska inte påverkas negativt av turismverksamheten, men de turister 

som besöker destinationen ska inte heller förbises. Det är exempelvis viktigt att kunna 
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tillhandahålla en fungerande kommunikation och infrastruktur. Den lösning som 

behöver implementeras i Visby hamn ska alltså både kunna erbjuda ett smidigt sätt för 

kryssningspassagerarna att ta sig från kryssningskajen, men lösningen behöver också 

vara hållbar för Visby och resten av Gotland.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka trafikplaneringsmässiga utmaningar en 

säsongsberoende turistort står inför. För att utföra detta har en studie av Visby och 

Gotland genomförts. Detta då byggnationen av Visby kryssningskaj kommer innebära 

en helt ny transportsträcka för att transportera turister genom Visby hamnområde, vilket 

riskerar att skapa en konflikt mellan turister och rådande verksamhet. En del av denna 

studie är därför att undersöka detta område särskilt och presentera olika 

transportlösningars påverkan på området. De transportlösningar som föreslås ska 

uppfylla kriterier för en hållbar turismutveckling och för att genomföra detta är det 

därför intressant att inte bara utvärdera vilken påverkan den nya kryssningskajen medför 

för trafiken i Visby hamn utan även om kryssningskajen och dess trafiklösning innebär 

en regional påverkan.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. Dessa är följande: 

 Vilka trafikplaneringsmässiga utmaningar uppkommer med byggnationen av 

Visby kryssningskaj? 

 Vilken lokal och regional påverkan kan en högre belastning av trafiksystemet i 

Visby hamn innebära?  

 Vilka trafiklösningar kan implementeras i Visby hamn för att uppmuntra en 

hållbar turismutveckling? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie ligger fokus på vilka utmaningar införandet av Visby kryssningskaj 

kommer innebära för trafiken på Gotland. Detta innebär att studien är geografiskt 

avgränsad till Gotland och det analyseras därför inte hur kryssningskajen påverkar 

trafiken på fastlandet. De trafiksimuleringar som utförts fokuserar på trafiksituationen i 

Visby hamn och därför har ingen hänsyn tagits till trafiken i angränsande områden. 

De trafiklösningar som studeras utvärderas utifrån effektivitetsindikatorer och 

respektive lösnings utsläppsnivåer. Någon närmre analys av lösningarnas ekonomiska 

aspekter har inte genomförts. 
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1.4 Rapportens disposition 

Efter detta inledningskapitel presenteras i kapitel 2 en bakgrundsdel rörande Östersjöns 

kryssningsindustri och byggnationen av Visby kryssningskaj. Detta för att belysa 

problematiken kring kryssningskajens placering och varför en transportlösnings behöver 

implementeras. I kapitel 3 presenteras den metod som används för att genomföra denna 

studie. Därefter, i kapitel 4 och 5, ges en genomgång av det empiriska materialet som 

används för att presenteras de olika transportlösningarna, vilka följer i kapitel 6. Kapitel 

7 innehåller de data som används för att utforma de olika lösningsalternativen och i 

kapitel 8 presenteras resultaten för respektive lösningsalternativ. Rapporten avslutas 

med en vidare diskussion av resultaten och därefter de slutsatser som studien resulterat 

i.   

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. Kapitlet börjar med en 

presentation av Visbys planerade kryssningskaj och därefter ett avsnitt om hållbar 

turismutveckling.  

2.1 Gotlands roll i Östersjöns kryssningsindustri 

Den överlägset största attraktionen i Östersjön är St. Petersburg, vilket blev tillgänglig 

för turister efter Sovjetunionens fall 1991. Detta skulle kunna ses som starten på 

kryssningsverksamheten i Östersjön och sedan millennieskiftet har kryssningarna i 

Östersjön ökat avsevärt (Cruise Baltic, 2016a). 

I kryssningsrutter finns det två olika typer av hamnar – turnaround- och transithamnar. 

Turnaroundhamnar är hamnar där kryssningsfartyget utgår ifrån och där kryssningen 

avslutar sin rutt. Dit kan passagerarna ta sig med tåg eller flyg, vilket innebär att 

turnaroundhamnar ofta är placerade i större städer med välutbyggd infrastruktur. Visby 

är inte en sådan stad, utan de största turnaroundhamnarna i Östersjön är Kiel, 

Köpenhamn, Rostock och Stockholm (Cruise Baltic, u.å.a). Visby är däremot en 

transithamn, det vill säga en hamn kryssningsfartyg besöker under kryssningen.  

Gotlands centrala placering i Östersjön innebär att flera kryssningsrutter passerar såväl 

öst som väst om ön. Dessutom är avståndet mellan Gotland och många av Östersjöns 

större hamnar på ett sådant avstånd att kryssningsfartygen kan färdas mot Gotland under 

natten, för att spendera dagen i Visby och nästkommande natt färdas mot nästa hamn. 

Detta ses som en fördel för kryssningsfartygen då dessa kan gå med lägre fart och 

därmed sänka bränslekostnader och miljöpåverkan. Dessutom saknar kusten kring 

Visby skärgård vilket gör det enkelt för större fartyg att angöra staden (Sweco, u.å.).  
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2.2 Visby kryssningskaj 

Även om kryssningsindustrin i Östersjön vuxit har kryssningsanlöpen till Visby blivit 

allt färre. För Visby var 2005 ett rekordår då ungefär 150 kryssningsanlöp gjordes till 

staden. Därefter har antalet anlöp minskat. Visby har nämligen inte haft en kaj med 

kapacitet att ta emot större kryssningsfartyg och då kryssningsfartygen vuxit i storlek 

har detta inneburit att allt fler behövt transportera turisterna via barkassbåtar in till 

Visby. Något som bara går att göra vid lugnt väder. För att ändra på detta är en 

kryssningskaj planerad att stå färdig i april år 2018. Den kommer ligga i området 

Kopparsvik, strax söder om Visby hamn. I dagsläget lägger mindre kryssningsfartyg 

och linjefärjor från Nynäshamn och Oskarshamn till i Visby hamn, men vid den 

planerade kryssningskajen är det alltså inte tänkt att bilfärjor utan större 

kryssningsfartyg ska angöra. Närmare bestämt ska två kryssningsfartyg, med en längd 

på omkring 340 meter, kunna lägga till samtidigt. Detta innebära att två 

kryssningsfartyg på över 3000 passagerare vardera kommer kunna angöra Visby 

samtidigt.    

Syftet med den nya kryssningskajen är alltså att möjliggöra för fler och större 

kryssningsfartyg att lägga till på Gotland och därmed öka turismen i regionen. I hamnar 

där kryssningsfartygen kan angöra en kaj antas ungefär 96 % av kryssningspassagerarna 

gå i land och besöka resmålet (Cruise Caltic region, u.å.b). Detta är avsevärt många fler 

än de 60 - 70 % som tar barkassbåtarna in till turistmålet då kryssningsfartyget lägger 

till på redden utanför hamnen (Sweco, u.å.). 

Med den nya kryssningskajen antas det inte enbart bli enklare för Gotland att erhålla 

turister. Då kryssningssäsongen pågår längre än den svenska högsäsongen kommer 

turistnäringen bestå längre över året. Kryssningssäsongen sträcker sig från april till 

oktober. Region Gotland hoppas att den nya kryssningsturismen kommer innebära 

utvecklade besöksattraktioner och en förbättrad infrastruktur (Region Gotland, 2016a). 

Utvecklingen av den nya kryssningskajen görs i samarbete med Copenhagen Malmö 

Port (CMP).  Från att kajen står klar i april 2018 är det nämligen tänkt att regionen ska 

hyra ut den till CMP (Region Gotland, 2015a).  

2.3 Transportproblematiken  

En ny kryssningskaj ska alltså ge Gotland mer kryssningsturister. Vad som däremot är 

något oklart är hur dessa kommer påverka trafiksituationen i hamnen. Ett område som 

redan nu är belastat trafikmässigt. Kryssningsturisterna kommer nämligen samsas med 

godstrafiken och trafiken från linjefärjor, och i dagsläget finns det endast en oskyddad 

gångväg för kryssningsresenärerna att använda sig av.  

Ännu är ingen transportlösning bestämd, men i detaljplanen för kryssningskajen, från 

2015, presenterades olika förslag på hur detta skulle kunna lösas. Den transportlösning 

som i första hand presenteras i detaljplanen är skyttelbusstransport av 
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kryssningspassagerarna. På kajområdet görs då plats för såväl skyttelbussar in mot 

Visby som taxitransport och större bussar för turutflykter. Skyttelbussarna är tänkta att 

gå mellan kryssningskajen och resecentrum. De är tänkta att vara behovsstyrda vilket 

betyder att de alltså inte kommer vara bundna till någon tidtabell utan gå när de behövs 

(Region Gotland, 2015a). Skyttelbusslösningen som presenteras är baserad på en 

kapacitetsutredning genomförd av Ramböll på uppdrag av Region Gotland. Enligt den 

är cirkulationsplatsen på Färjeleden den största konfliktpunkten i hamnen och därmed 

trafiksystemets kritiska punkt. Kapacitetsutredningen visade att cirkulationsplatsen 

skulle få svårt att klara av gående kryssningspassagerare, men att den däremot klarar av 

en busslösning utan några större belastningsproblem. I detaljplanen bedöms risken vara 

låg att kryssningsfartygen och linjefärjorna lossas samtidigt, men om detta skulle vara 

fallet kommer linjefärjorna prioriteras (Region Gotland, 2015a). I detaljplanen förordas 

även en upphöjd gångväg som skulle innebära en planskild lösning i hamnen (Ramböll, 

2015). 

Enligt detaljplanen bedöms alltså cirkulationsplatsen i Visby hamn klara av en 

skyttelbusstransport utan större problem, men om kryssningspassagerare ska gå genom 

cirkulationsplatsen blir det svårare. Denna bedömning har dock inte tagit hänsyn till 

hamnens hela trafiksystem utan enbart cirkulationsplatsen. Dessutom är det oklart om 

alla kryssningsturister faktiskt vill använda sig av skyttelbussalternativet eller istället 

väljer att gå in till Visby. Att använda sig av skyttelbusstrafik är inte heller helt i linje 

med den hållbara utveckling som Region Gotland vill sporra. Regionen har nämligen 

utfärdat mål om en hållbar utveckling som rör transportlösningar. Regionen ska bland 

annat ge förutsättningar för aktiva transporter, som gång och cykling, för att motverka 

ohälsa och bilköer, luftföroreningar, skadliga partiklar och trafikbuller. Detta försvåras i 

och med byggnationen av kryssningskajen då dess placering kommer innebära mer 

trafik eftersom den ligger nära såväl farled som hamninlopp (Region Gotland, 2015a).  

Det finns alltså en strävan efter att utveckla ett hållbart trafiksystem på Gotland. 

Kryssningskajens införande i Visby hamn innebär därmed en utmaning då 

hamnområdet i Visby inte är ett angenämt område för gång och cykeltrafik och om 

trafiken inte tillåts flyta på lika obehindrat kan utsläppsnivåerna av luftföroreningar öka. 

Dessutom är Gotland en säsongsberoende turistort vilket innebär att transportlösningen i 

hamnen i första hand behöver användas de delar av året Gotland får kryssningsturister.  

2.4 Hållbar turism 

I den allt mer växande turistnäringen har begreppet Hållbar turism börjat användas mer 

frekvent. Inte minst då arbetet mot klimatförändringar till stor del berör hur vi ska 

förändra sättet vi reser på. Det finns däremot även andra aspekter som behöver tas i 

beaktande för att uppnå en hållbar turismindustri. En hållbar turism syftar i korthet till 

att utveckla en turistnäring som: bevarar turistregionens sociala och kulturella värden; 

optimerar användningen av naturresurser; och säkerställer en ekonomisk trygghet för 

turistregionens befolkning (Tillväxtverket, 2009). I utvecklingen av detta innehåller en 
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betydande del av turistdestinationers utmaningar samhällsplaneringsmässiga åtgärder. 

Exempelvis ortens tillgång till infrastruktur och transporter, som är en förutsättning för 

att destinationer ska utvecklas (Hjerpe och Syssner, 2015). En hållbar turism gäller dock 

åt båda hållen. Den ska ta hänsyn till lokalbefolkningen men även förse destinationens 

besökare med en angenäm och säker upplevelse (UNWTO, 2005).   

För att uppmuntra utvecklingen av en hållbar turism bör hållbarhetsarbetet genomsyra 

hela samhället. Även i utvecklingen av Visby kryssningskaj. I första hand kommer den 

tilltänka transportlösningen användas av turister som kommer för att besöka Gotland, 

men dess utformning kommer även innebära en påverkan på lokalbefolkningen. De 

högkoncentrerade nivåerna av de förväntade turisterna kan innebära stora utmaningar. 

Därmed behöver transportmedelslösningen vara utformad på ett sådant sätt att den inte 

äventyrar Gotlands sociala och kulturella värden, och inte heller vara skadlig för natur 

och miljö på Gotland. Transportlösningen ska alltså gärna vara miljövänlig och ta 

hänsyn till det gotländska kulturarvet. Dessutom ska lösningen inte heller äventyra den 

ekonomiska tryggheten för den gotländska befolkningen. I första hand kommer 

kryssningskajen påverka linjetrafiken i Visby hamn vilket är ankomstplats för en stor 

del av de som besöker och verkar i Gotland och på fastlandet. Det är därför viktigt att 

transportmedelslösningen fungerar smidigt med den redan existerande verksamheten i 

Visby hamn, samtidigt som den är säker och tillfredsställande för de turister som ska 

använda den.  

Denna studie fokuserar på de trafikplaneringsmässiga utmaningar som en 

säsongsberoende turistort står inför. Studien rör visserligen Gotland specifikt men bör 

även kunna appliceras på andra säsongsberoende turistdestinationer med liknande 

utmaningar.   

3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts för att genomföra examensarbetet. 

Kapitlet börjar med en genomgång av den övergripande åtgärdsvalsstudien för att 

därefter fokusera på de verktyg som använts för att genomföra den. 

3.1 Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

Då det i denna studie analyseras olika trafiklösningars funktionalitet i Visby hamn har 

det varit viktigt att hitta en metod för att på ett utredande sätt ställa sådana lösningar 

mot varandra. Framförallt en metod för att utvärdera vilka typer av lösningar som ens är 

värda att analyseras närmre. Denna studie baseras på Trafikverkets metodik kring 

åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen. Tanken med åtgärdsvalsstudien är att ge ett 

underlag för att hitta lösningar mot en hållbarare utveckling av transportsystemet. En 

åtgärdsvalsstudie används alltså som ett första steg till den åtgärd som till slut 

implementeras. Trafikverket menar att det i en åtgärdsvalsstudie avgörs vilka problem 
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som är viktiga att utreda för att genomföra en effektivare trafikplanering (Trafikverket, 

2012) Metoden har tidigare använts inom samhällsplanering för turistdestinationer och 

även förordats av Tillväxtverket (Hjerpe och Syssner, 2015), metoden ansågs därför 

vara passande för denna studie. 

Åtgärdsvalsstudien är uppdelad i fyra faser, vilka presenteras listan nedan.  

 Initiera är första steget och går ut på att aktörer går samman för att konstatera att 

ett problem föreligger och en åtgärdsvalsstudie krävs (Trafikverket, 2012). Detta 

steg är alltså upprinnelsen till detta examensarbete och presenteras i bakgrunden 

till och syftet med denna studie.  

 Förstå situationen är det moment i studien där en fördjupad förståelse görs av 

problemet. En förståelse av situationen uppnås genom att avgöra vilka aktörer 

som påverkas av problemet; vilket område problemet avgränsas till, både 

innehållsmässigt som geografiskt. Samt även en avgränsning av 

transportsystemet. Här konkretiseras även ett referensalternativ för att avgöra 

skillnaderna med och utan åtgärder. Ett underlag till en fördjupad förståelse ges 

genom insamlande av fakta, från exempelvis diskussioner, intervjuer eller 

tidigare studier (Trafikverket, 2012).  

 Pröva tänkbara lösningar. Först i detta steg bestäms vilka alternativ som 

möjligen kan lösa problemet. Alternativen bedöms utifrån deras effekter, 

konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader jämfört med nytta, vilket innebär att 

flera alternativ i detta steg gallras. I detta läge utvärderas lösningarna med hjälp 

av fyrstegsprincipen vilket förklaras i avsnitt 3.3.1 (Trafikverket, 2012). Målet i 

denna studie är alltså att hitta lösningar som uppmuntrar till en hållbar turism. 

 Forma en inriktning och rekommendera åtgärder är sista steget i studien där de 

bästa alternativen presenteras och ett övergripande förslag till åtgärder utarbetas. 

(Trafikverket, 2012) Detta steg är i första hand avsett för de aktörer som har 

möjlighet att bestämma de åtgärder som ska vidtas och kommer inte vara en del 

av denna studie. En diskussion förs däremot rörande resultaten från de olika 

alternativen där deras för- och nackdelar presenteras.  

I första hand är det tänkt att en åtgärdsvalsstudie görs av beslutfattande aktörer som kan 

lösa det förestående trafikproblemet, som till exempel kommun eller Trafikverket. Ofta 

är det flera aktörer som går samman för att genomföra en åtgärdsvalsstudie och dessa 

ska med fördel ha bred kompetens och erfarenhet av, exempelvis, olika trafikslag, 

miljökonsekvenser eller styrmedel (Trafikverket, 2012). Då åtgärdsvalsstudien i detta 

fall används som metod i ett examensarbete är författarna varken inblandade aktörer 

eller några med långvarig erfarenhet av trafikplanering. Studien ger däremot en bild av 

situationen från ett utomstående perspektiv att med nya ögon studera problemet. Fokus 

för examensarbetet hamnar därför på punkterna Förstå situationen och Pröva tänkbara 

lösningar. Själva initieringen är anledningen till att denna studie genomförs och denna 

punkt presenteras därför i inlednings- och bakgrundskapitlet. Den sista punkten Forma 

en inriktning och rekommendera åtgärder ingår inte i arbetet då denna punkt kräver en 
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kvalitetsgranskning där en dialog med samtliga intressenter bör genomföras, 

(Trafikverket, 2012). Studien kan däremot fungera som underlag för de beslut som tas 

angående transportlösningarna för Visby kryssningskaj. 

3.2 För att förstå situationen 

Andra punkten i åtgärdsvalsstudien handlar om att förstå situationen. För att förstå den 

trafikplaneringsmässiga utmaning som den nya kryssningskajen medför krävs alltså en 

fördjupning i området. Det behöver skapas en uppfattning om vilken påverkan 

kryssningskajen kommer ha på Visby hamn, men också resten av Gotland. Det har 

därför genomförts en litteratur- och intervjustudie med personer involverade i eller 

insatta i projektet. Hur dessa personer har valts ut och hur litteraturstudien genomförts 

presenteras i följande avsnitt. 

3.2.1 Litteratur- och intervjustudie 

Den litteraturstudie som genomförts ligger till grund för den intervjustudie och de 

genomförda simuleringarna som presenteras i rapporten. Den litteratur som i första hand 

varit intressant har varit material från turistvetenskapliga studier, speciellt med fokus 

mot kryssningsindustrin, trafikplaneringsstudier och material rörande trafik- och 

turismfrågor på Gotland.   

För att skapa en fördjupad förståelse av utmaningarna kring bygget av Visby 

kryssningskaj har en intervjustudie genomförts. Då denna studie fokuserar på 

transportlösningar för Visby kryssningskaj faller det logiskt att vända sig med frågor till 

de intressenter som är involverade. Detta innebär att intervjuer med ansvariga inom 

Region Gotland varit intressanta. Även intervjuer med personer som är involverade 

inom turism och i trafiksystemet på Gotland är av intresse. De personer som intervjuats 

presenteras i referenslistan. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att det funnits tydligt 

formulerade frågor och fokus på intervjun varit bestämt i förhand. Intervjuerna har 

däremot inte varit låsta till de förutbestämda frågorna. Frågorna som använts har varit 

indelade i grund- och fördjupningsfrågor. Grundfrågorna står för strukturen i intervjun 

och har därför varit tydligt formulerade och tydligt knutna till studiens syfte. 

Fördjupningsfrågor ställs som följdfrågor med avsikten att ge en djupare inblick i 

respondentens svar. Fördjupningsfrågor är däremot svåra att formulera på förhand då 

det kräver en föraning om vad svaret är på grundfrågan, men en fördjupad förberedelse 

kan underlätta utformandet av sådana frågor (Jansick, 2014). Därför har denna studie 

inletts med en fördjupande litteraturstudie innan intervjustudien genomfördes. Den 

intervjumall som användes presenteras i Appendix A. 

I förberedelsearbetet inför intervjuerna specificerades syftet med studien och hur dessa 

kopplas till intressanta intervjupersoner, (Eriksson, 2006). Frågorna valdes ut beroende 

på hur den intervjuade personen var intressant för studien. Vissa av frågorna ställda till 
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trafikplanerare var exempelvis inte lika intressanta att ställa till världsarvssamordnaren. 

De viktigaste frågorna valdes därför ut för att ge tid åt respondenten att fördjupa sig i 

det hen tyckte var intressant. En semistrukturerad intervjumetod ger respondenten 

flexibilitet och frihet i sina svar (Denscombe, 2000), vilket tillät intervjupersonen att 

just utveckla och fördjupa sig i sitt område.  

Ett av målen i intervjustudien har varit att i första hand använda sig av besöksintervjuer, 

detta då besöksintervjuer tillåter en möjlighet att diskutera och utveckla svar på ett 

tydligare sätt än över telefon (Eriksson, 2006). För de personer där en besöksintervju 

inte varit möjlig har intervjun dock genomförts på telefon eller via e-post. Samtliga 

intervjuer, oavsett om de är i person eller på telefon, har däremot spelats in. Detta ger 

möjligheten att transkribera det material som diskuteras. Att transkribera har gett en 

tydligare överblick av intervjumaterialet och även en möjlighet att i efterhand komma 

på följdfrågor som inte uppdagades under själva intervjun. Sådana följdfrågor har 

antingen diskuterats över mejl eller telefon.   

3.3 För att pröva tänkbara lösningar 

Undersökningen av de tänkbara lösningarna till trafiksituationen i Visby hamn utformas 

efter fyrstegsprincipen från Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. För att kunna jämföra de 

olika lösningarna har trafiksimuleringar i programvaran Vissim genomförts och 

utsläppsnivåer genererats i programmet Enviver. Fyrstegsprincipen och den 

trafikmodell som tillämpats presenteras i följande avsnitt. 

3.3.1 Fyrstegsprincipen 

Valet av de simuleringar som genomförts är baserade på insamlade fakta från litteratur- 

och intervjustudien. De är upplagda efter en metod som kallas fyrstegsprincipen, och är 

en del av åtgärdsvalsmetodiken som presenterades i avsnitt 3.1. Fyrstegsprincipen går ut 

på att undersöka lösningar baserat på fyra olika grader av infrastrukturpåverkan. Detta 

för att studien ska ta hänsyn till lösningar med såväl stor som liten 

infrastrukturpåverkan. De fyra stegen beskrivs som följande: 

1) I första steget undersöks åtgärder som erbjuder nya transportsätt eller påverkar 

efterfrågan på resor och transportsätt (Trafikverket, 2012), vilket därmed 

påverkar transportbehovet (Trafikverket, 2015a). 

2) I andra steget undersöks åtgärder som kan ge ett effektivare utnyttjande av det 

befintliga systemet. Detta exempelvis genom reglering, styrning eller 

information (Vägverket, 2004). 

3) För tredje steget undersöks lösningar som innebär begränsade kompletteringar 

till det redan befintliga infrastruktursystemet (Trafikverket, 2012). 

4) Fjärde steget analyserar lösningar som innebär stora och helt nya byggnationer i 

infrastrukturen (Trafikverket, 2012). 
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För att jämföra de olika stegen genomfördes alltså simuleringar av trafiklösningar med 

olika grad av infrastrukturpåverkan, vilket presenteras närmre i nästa avsnitt. 

3.3.2 Trafikmodellering  

Medan litteratur- och intervjustudien användes för att presentera olika trafiklösningar 

baserade på fyrstegsprincipens upplägg, har en trafikmodell utarbetats och simuleringar 

genomförts för att utvärdera dessa lösningar. 

Simuleringsverktyget som använts heter Vissim och är ett program framtaget av PTV 

Group som används för att simulera komplexa trafiksystem. Genom att skapa en visuell 

miljö och använda sig av kartor och matematiska modeller går det att med Vissim 

simulera trafikflöden med en hög detaljnivå. PTV Vissim är ett mikroskopiskt 

simuleringsprogram, vilket innebär att varje trafikant kan simuleras med eget beteende 

(Dowling m.fl., 2004). Sådana egenskaper kan vara värdefulla vid simuleringar av 

komplexa delar av infrastrukturen såsom exempelvis cirkulationsplatser med 

övergångsställen (Bång m.fl., 2014). Detta ansågs värdefullt i denna studie då stora 

mängder fordon och fotgängare skulle simuleras samtidigt, och dessutom i ett system 

där en cirkulationsplats har stor påverkan. 

De data som behövdes för att modellera trafiksystemet bestod av trafikräkningar från 

Trafikverket och Region Gotland, samt fordonslasten från Destination Gotlands 

linjefärjor vid specifika anlöp- och avgångstider. I trafikräkningarna kunde 

trafikfördelning samt fordonsklassfördelning för varje timme av dygnen avläsas. 

Eftersom det i denna studie är av största vikt att simulera trafikflöden i Visby under 

högsäsong användes trafikräkningar från sista veckan i juli. Detta är viktigt då 

trafikräkningar från olika delar av året kan göra att räkningarna inte stämmer överens 

med varandra (Bång m.fl., 2014). Simuleringen som genomförs i denna studie 

analyserar Visby hamn då kryssningskajen är färdigbyggd vilket innebär att 

trafikräkningarna behövt skalas upp för att motsvara trafikflödena för 2018.  

Något som är svårare att avgöra är alla fordons körmönster. Data från trafikräkningarna 

visar egentligen bara antalet fordon som passerar åt ena och andra hållet – inte vart de är 

på väg. För att estimera detta användes information från personerna i intervjustudien, i 

första hand de som var insatta i trafikfrågor på Gotland, samt tidigare genomförda 

trafikstudier på Visby hamn. Dessutom genomfördes ett platsbesök för att få en 

tydligare bild av systemet och i ett senare skede kunna jämföra modellen med 

verkligheten. Platsbesöket genomfördes emellertid inte under högsäsong. 

För att ge modellen rätt dimensioner har kartor och flygfoton använts för att avgöra 

avstånd och systemets utformning. Dessa anses vara essentiella för att modellera de 

geometriska och rumsliga förutsättningarna. Det behövs exempelvis information om 

övergångsställen, busshållplatser, trafiksignaler, fartgrupper och liknande som påverkar 

modellen (Bång m.fl., 2014). Utöver kartor och flygfoton har denna information samlats 

in via fotodokumentation från platsbesöket. 
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För att resultaten från modellen ska vara realistiska är en kalibrering och validering av 

simuleringsmodellen nödvändigt. En fördel med att använda ett grafiskt program som 

Vissim är att användaren får en överblick av simuleringarna och kan avgöra om 

modellen beter sig på ett realistiskt sätt. Kalibrering av modellen sker iterativt med att 

modellen körs, resultaten från modellen jämförs med de verkliga mätningarna och 

modellens parametrar justeras för att öka överensstämmelsen mellan resultaten från 

simuleringar och trafikräkningarna. Då modellen i denna studie använder trafikdata på 

timbasis är det viktigt att fordonen följer rutter på sådant sätt att simuleringstrafiken 

överensstämmer med de trafikmängder som uppmättes i trafikräkningarna. Det betyder 

att trafiken i båda körriktningarna bör överensstämma med trafikdata (Bång m.fl., 

2014). När den gör det försvinner även orealistiska flaskhalsar från modellen (Dowling 

m.fl., 2004).  

Därefter görs en kalibrering av modellens nätverk, där önskvärda resultat jämförs med 

varandra för att få en uppfattning av hur spridningen förhåller sig. Resultaten från 

simuleringsmodellen skiljer sig i varje körning och för att veta hur många körningar 

som behövs för att ge tillräckligt säkra resultat har ekvation 1 använts. 

                                                             𝑛 = (
𝑠 ∗ 𝑡𝛼

2⁄

�̅� ∗ 𝜖
)

2

                                                            (1)  

I ekvation 1 är n antalet simuleringsupprepningar som krävs; s motsvarar 

standardavvikelsen på testresultaten; 𝑡𝛼
2⁄  är värdet från t-studentfördelningen baserat på 

konfidensnivå 𝛼
2⁄ ; �̅�  är medelvärdet för testresultaten och 𝜖  svarar för den tillåtna 

felmarginalen. För att fastställa ekvationens variabler utförs alltså sex stycken 

testkörningar. Därefter applicera värdena till ekvationen för att utvärdera hur många 

simuleringar som behöver genomföras för att statistiskt säkra resultaten (Bång m.fl., 

2014). Beräkningar har genomförts på samtliga av de mätvärden som var önskvärda och 

antalet upprepningar som genomfördes baserades på det mätvärde som krävde flest 

antal upprepningar. 

Att validera modellen är svårare. En validering kräver att ett separat dataset finns 

tillgängligt, men i och med att kryssningskajen inte är färdigbyggd finns sådan mätdata 

inte i dagsläget. En modell där en validering inte kan genomföras är dock inte 

oanvändbar, men istället för att validera modellen är det därför viktigt att vara medveten 

om modellens känslighet och att diskussionen av resultaten görs med stor försiktighet 

(Bång m.fl, 2014).  

Först efter att resultaten från kalibreringen anses rimliga är det möjligt att använda 

modellen för att jämföra olika scenarier. De olika scenarierna jämförs baserat på 

effektivitetsindikatorer erhållna från simuleringsresultaten (Bång m.fl., 2014). För 

analyser av kapacitet, effektivitet och framkomlighet har indikatorerna kölängder, restid 

för fotgängare och fördröjningar av fordon i systemet använts.   
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3.3.3 Utsläppsberäkning  

I utvecklingen av ett hållbart trafiksystem och en hållbar turism är det viktigt att ta 

hänsyn till den miljömässiga hållbarheten. Dels utifrån utsläppsnivåer och dels utifrån 

hur trafiklösningarna påverkar den miljö som kryssningspassagerarna vistas i. För att ge 

en indikation på hur de olika trafiklösningarna i Visby hamn bidrar till en miljömässig 

hållbarhet studeras därför utsläppsnivåerna av luftföroreningar för de olika 

trafiklösningarna.  

För att göra detta har programvaran Enviver använts. I Enviver används data insamlad 

de senaste 30 åren för att utveckla utsläppsmodeller för fordon. Den utsläppsmodell som 

används i denna studie är designad för att fungera tillsammans med Vissim och den 

uppdateras årligen för att ge mer aktuella utsläppsmönster som tester av nya fordon ger 

(Eijk m.fl, 2014). 

Enviver tar främst hänsyn till hur effektivt trafiken flyter. Fordonens acceleration och 

inbromsning är betydande variabler för utsläppsnivåerna i trafiken. Desto sämre trafiken 

flyter, desto högre utsläpp. Resultaten som erhålls från Enviver ger värden på utsläpp av 

koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) samt utsläpp av partiklar (PM10). Fördelen med att 

erhålla data från dessa tre utsläppstyper är att de representerar utsläpp som påverkar 

omgivningen olika. Partikelutsläpp påverkar främst den lokala omgivningen, alltså 

bebyggelse, övrig trafik och närliggande vegetation, och kommer från slitage av 

vägbana, däck, bromsar och tunga dieselfordons utsläpp (Ericsson och Ahlström, 2008). 

NOx påverkar det regionala området då de sprids med luften och dess nedfall orsakar 

försurning och övergödning (Ericsson och Ahlström, 2008), men kan också skapa 

irritation av ögon och näsa hos omgivande trafikanter. Utsläpp av NOx kommer från 

förbränning, främst av högt belastade motorer (Trafikverket, 2015b). CO2-utsläppens 

effekter är globala då dessa är en bidragande orsak till växthuseffekten. Utsläpp av CO2 

uppstår vid förbränning av kolhaltiga bränslen (Ericsson och Ahlström, 2008). För en 

hållbar turism- och trafikutveckling är utsläpp av luftföroreningar på en lokal, regional 

och global nivå intressanta och desto mer välfungerande trafiklösning som 

implementeras i Visby hamn, desto lägre kommer dessa utsläpp vara.  

3.4 Metodkritik 

I alla studier görs val av de metoder som används vilket innebär att andra metoder läggs 

åt sidan. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ger i viss mån frihet att utvärdera 

trafikproblemet efter vad som är intressant för respektive studie. Den fungerar i första 

hand som en ram för den studie som genomförs. Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om att andra metoder skulle kunna resultera i såväl andra resultat som andra 

transportlösningar. Studien påverkas även av de personer som intervjuats och hur 

frågorna till dessa formulerats. Andra intervjupersoner och ett annat upplägg på 

intervjuerna hade kunnat ge andra resultat. Detsamma gäller för den modell som 

representerar Visby hamn. En modell är inte en exakt bild av verkligheten utan den 
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beror av det modelleringsprogram och de indata som används. Fler och mer exakta 

värden hade kunnat ge en mer precis bild av verkligheten. De utsläppsvärden som 

presenteras är inte heller heltäckande för bilden av hur miljön i hamnen förändras. Det 

finns andra utsläppskällor som påverkar kryssningsturisternas upplevelse av hamnen 

och även andra irritationsmoment som exempelvis buller, men dessa är alltså inte en del 

av studien. 

4. Kryssningskajens påverkan på trafiksituationen 

I detta kapitel beskrivs hur olika delar av Visby och Gotland kan påverkas av den nya 

kryssningskajen. Detta är i första hand intressant för presentation och utvärdering av 

olika transportlösningar till och från kryssningskajen. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

representerar detta metodikens andra punkt: förstå situationen. Detta kapitel är alltså en 

del i den bas som använts för att formulera olika trafiklösningar för kryssningskajen. 

Kapitlet är därför uppbyggt av underkapitel som representerar tre olika geografiska 

områden och en besöksgrupp. De geografiska områden som undersöks är Visby hamn, 

Visby innerstad och även Gotland, som representerar vilken påverkan kryssningskajen 

kan innebära utanför Visby. Därefter följer ett avsnitt om turisternas förhållningssätt till 

destinationen de besöker – vad de förväntar sig och tar med sig. Informationen i detta 

kapitel är baserat på den intervju- och litteraturstudie som genomförts.   

4.1 Påverkan på Visby hamn 

Eftersom den nya kryssningskajen kommer placeras i Visby hamn kommer den direkta 

påverkan från kryssningsfartygen ske där. Det som framförallt visat sig innebära störst 

utmaningar har att göra med kryssningskajens placering. I kapitel 2 presenterades från 

detaljplanen hur det är tänkt att kryssningskajen ska placeras. Den kommer ligga i södra 

delen av Visby hamn, i ett område som kallas Kopparsvik. Mellan kryssningskajen och 

Visby centrum ligger flera verksamheter som kryssningspassagerarna behöver passera 

för att besöka Visby.  

Den största verksamheten som finns i hamnområdet är linjetrafiken. Dagligen avgår och 

anlöper flertalet linjefärjor mellan Visby och Oskarshamn, samt Visby och Nynäshamn. 

Dessa färjor, tillsammans med flygplatsen, är Gotlands förbindelse med svenska 

fastlandet. Linjefärjorna är däremot det överlägset vanligaste färdmedlet att ta sig till 

Gotland. År 2014 tog sig över 1 600 000 resande till och från Gotland via linjefärja, 

men endast strax över 400 000 med flyg (Region Gotland, 2015b). Då Gotland är en 

turistdestination varierar antalet besökare över året. I figur 1 presenteras hur antalet 

passagerare, fordon och last varierar på Destination Gotlands linjefärjor över året. 

Beläggningen på färjorna stiger avsevärt under sommaren då det är högsäsong för 

Gotland, men den är även större i april och maj, samt september och oktober, än 

beläggningen övriga månader.   



18 
 

 

Figur 1. Last på Destination Gotlands färjor år 2012. (Trafikverket, 2015d) 

I hamnen används det i första hand tre färjelägen för att ta emot linjefärjorna. Dessa är 

färjeläge 5, 6 och 7, som presenteras i figur 2. Fordon från linjefärjorna passerar 

hamnområdet och ansluter till Färjeleden västerifrån. Från färjeläge 5 och 6 leds 

trafiken till cirkulationsplatsen på Färjeleden som fördelar trafiken söderut eller norrut. 

Från färjeläge 7 leds trafiken däremot direkt till en påfart till Färjeleden med körriktning 

söderut. Godstrafiken i Visby hamn har en separat körsträcka, kallad godskorridoren. 

För att lämna hamnområdet leds all godstrafik genom cirkulationsplatsen då den tunga 

trafiken behöver en längre accelerationssträcka för att ta sig upp för stigningen i 

Färjeledens södra del. Detta har framförallt varit ett problem under vinterhalvåret då 

backen kan vara isig och därmed svår att ta sig uppför (Wahlberg, 2016-03-17). De 

passagerare som inte är fordonsburna ankommer till Visbys resecentrum genom en 

sluten matargång. Passagerarna kommer då till Visby resecentrum. Därifrån finns det 

buss- och taxihållplatser, samt möjlighet för passagerarna att bli upphämtade. Från 

resecentrum finns det inte några fasta avgångar för bussarna. Det har inte varit möjligt 

att inrätta en fast tidtabell på grund av otillräcklig efterfrågan och dessutom en svårighet 

i att förlita sig på linjefärjornas anlöpstider (Lindskog, 2016-02-23). Detta har inneburit 

att bussar ut till regionen istället anpassar sina avgångar till linjefärjornas anlöp eller att 

bussar transporterat upp passagerare till busshållplatsen på Kung Magnus väg för att 

därifrån åka vidare ut på Gotland (Hult, 2016-02-24).  
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Figur 2. Förenklad bild av hur fordonstrafiken lämnar Visby hamn. Skapad utifrån 

Tatortskartan_1602_3006, © Lantmäteriet [I2014/00601] 

De flesta linjefärjor ligger bara i hamn kortare stunder för att ge plats åt andra 

linjefärjor. Tiden från färjan anlöper en hamn till dess den avgår igen kallas 

turnaroundtid och den brukar ligga kring 45 minuter för linjefärjorna i Visby hamn. 

Detta innebär att en anlöpande linjefärja har strax över 20 minuter på sig att tömma 

fartyget och ungefär lika lång tid på sig att fylla det igen (Eriksson, 2016-03-17). Det 

händer att färjor ankommer till Visby med väldigt korta mellanrum, men av 

säkerhetsskäl används en säkerhetsmarginal på minst 15 minuter mellan varje anlöp. 

Misslyckas linjefärjorna med att lossa och lasta färjan under sin turnaroundtid riskerar 

färjan att avvika från sin tidtabell. Cirkulationsplatsen på Färjeleden är alltså en central 

nod för att på ett smidigt sätt förflytta fordonen från linjefärjorna bort från Visby hamn. 

Redan i dagsläget förekommer köbildningar kring cirkulationsplatsen, vilket hindrar 

trafik från att ta sig såväl in till som ut från hamnområdet.  

Från kryssningskajen måste alltså kryssningspassagerarna ta sig via Färjeleden och 

genom cirkulationsplatsen för att besöka Visby centrum – baserat på hur infrastrukturen 

ser ut idag. Såväl skyttelbussar som fotgängare skulle alltså behöva passera 

cirkulationsplatsen. Detta skulle kunna vara riskabelt för linjefärjornas turnaroundtider. 

I kapitel 2 nämndes att Ramböll 2015 genomförde en studie av cirkulationsplatsen, som 

visade olika belastningsgrader kring cirkulationsplatsen baserat på mängden fotgängare 

och skyttelbussar från kryssningskajen. Den visade att cirkulationsplatsen antagligen 

skulle klara av en ökning av bussantalet, men stora mängder fotgängare från 

kryssningskajen skulle innebära en för hög belastning på cirkulationsplatsen (Ramböll, 

2015). Det skulle alltså vara fördelaktigt att få kryssningspassagerare att undvika 

cirkulationsplatsen för att inte påverka lossning och lastning av linjefärjor. Problemet 

med den befintliga infrastrukturen är att fotgängare passerar cirkulationsplatsen i samma 
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plan som fordonstrafiken. Detta innebär en konflikt mellan fotgängare och hamntrafik 

vilket skapar köbildning och äventyrar trafiksäkerheten. De tre befintliga 

övergångsställena är placerade vid cirkulationsplatsens västra och norra utfarter.  

Tidigare har endast Destination Gotland stått för linjetrafiken mellan fastlandet och 

Gotland. Sedan april 2016 har dock ännu ett rederi börjat köra linjetrafik mellan 

Gotland och fastlandet – Gotlandsbåten. Denna färja trafikerar sträckan till Nynäshamn 

och även en sträcka till Västervik. I dagsläget är det för tidigt att säga vad detta nya 

rederi i längden kommer innebära för hamntrafiken. Hamntrafiken skulle kunna bli 

intensivare eller kan trafikbelastningen komma att spridas ut över dygnet. Från och med 

2018 är det tänkt att Gotlandsbåten kommer lägga till på färjeläge 7, vilket kommer 

innebära att den använder samma färjeläge som Destination Gotland (Eriksson, 2016-

03-17). 

4.2 Påverkan på Visby innerstad  

För Visby centrum innebär den ökade mängden kryssningsturister ett ökat tryck på 

besöksnäringen. För Gotland är Visby otvivelaktigt det största besöksmålet. Staden har 

en medeltida stadskärna som tilldelats Unescos världsarvsstatus. Världsarvsstatusen fick 

staden 1995 med motiveringen att staden är ett utmärkt exemplar av en inmurad 

medeltida nordeuropeisk stad med välbevarade antika byggnader (Unesco, 1995). Visby 

utvecklades under 1100-talet till en betydande medeltida handelsstad. Staden blev en av 

huvudorterna i den medeltida handelsorganisationen Hanseatiska förbundet. En stor 

anledning till att mycket av den medeltida bebyggelsen finns kvar är det arbete för 

bevarandet av stadskärnan och ringmuren som inleddes redan under 1800-talet (Unesco, 

1994). Världsarvet i Visby berör stadskärnan innanför ringmuren och även vallarna 

belägna utanför ringmuren.  

Av de kryssningsturister som kommer besöka Gotland väljer antagligen en stor del att 

vilja se Visby, det är däremot svårt att avgöra just hur stor del. Andelen 

kryssningsturister som tar sig till Visby kommer antagligen bero på hur deras 

kryssningsrutt sett ut. Om kryssningspassagerarna precis besökt Stockholm och Gamla 

stan är de antagligen inte lika intresserade av att besöka ännu en medeltida stadskärna. 

Kommer de däremot från storstaden St. Petersburg brukar de vara väldigt intresserade 

av det pittoreska som Visby har att erbjuda. En estimering av CMP är att ungefär 50 % 

av kryssningsturisterna kommer välja att besöka Visby, detta är däremot en grov 

estimering och kanske dessutom något av ett önskvärde (Møller Pedersen, 2016-03-11). 

Inspiration Gotland tror snarare att ungefär 70 % av kryssningsturister kommer välja att 

besöka Visby och 30 % välja att ta en utflykt till resten av regionen (Eriksson, 2016-02-

24). 

Var turisterna väljer att spendera sin tid på Gotland är viktigt att veta för att förstå var 

den ökade mängden kryssningsturister kommer ta vägen. Detta både i utformandet av en 

transportlösning men också i bevarandesyfte. Innan Visby skulle tillges 
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världsarvsstatusen gjordes nämligen en reservation av Icomos - Unescos expertorgan för 

kulturmiljöfrågor. De menade att Visbys roll som en säsongsbunden, populär, 

turistdestination kunde innebära en hög belastning för världsarvet. Icomos nämner att en 

kort och intensiv turistsäsong kan leda till skador från fordonsbelastning, men även 

oönskad skyltning och nedskräpning. Vilket skulle kunna leda till permanenta skador på 

världsarvet (Unesco, 1994). Detta gäller inte bara Visby och Gotland utan en ökad 

turistnäring med höga koncentrationer av turister medför ofta en belastning på 

välbesökta kulturarv (Noronha Vaz m.fl, 2012). Samtidigt är en viktig funktion hos 

Visby världsarv att det ska vara levande. Det ska vara ett område där folk kan leva och 

verka, med flertalet funktioner i stadskärnan (Negussie, 2016-02-23). Om turisttrycket 

blir för högt kan turistnäringen ta över verksamheten helt i stadskärnan. Detta är 

exempelvis något som riskerar att hända den Italienska staden Venedig, där den höga 

mängden turister hotar att förvandla den levande medeltida stadskärnan till en historisk 

temapark utformad för turister. Där minskar invånarantalet stadigt då bostäder har fått 

ge plats för stora hotellkomplex (Staiff, u.å.).   

Det ökade besökstrycket som kryssningskajen antagligen kommer innebära kan ge en 

större belastning på Visbys innerstad, men Visby har sedan många år tillbaka fått besök 

av kryssningsturister. I kapitel 2 nämndes att kryssningsfartyg i dagsläget lägger till på 

redden och därefter transporterar passagerarna in till Visby. Flera av dessa barkassbåtar 

släpper av passagerarna i inre hamnen vilket innebär att passagerarna praktiskt taget 

angör inne i stadskärnan. Ungefär 90 % av kryssningspassagerarna som vill upptäcka 

Visby tar då vägen genom Donners plats där turistinformationen ligger (Jansson, 2016-

02-25). Enligt Inspiration Gotland är de absolut populäraste besöksmålen Stora torget, 

Domkyrkan och Botaniska trädgården (Eriksson, 2016-02-24). Det finns alltså områden 

i Visby som belastas tyngre än andra av besökare samtidigt som det finns områden som 

inte får många besökare alls. Visby innerstad ligger nämligen i en backe där området i 

hamnen ligger lägst. Då barkassbåtarna ofta lägger till i hamnen får detta område 

därmed flest besökare, medan de områden som ligger högre upp i staden får färre. Just 

domkyrkan, Stora torget och Botaniska trädgården ligger i de lägre delarna, se figur 3. 

Under turistsäsongen anordnas bussturer där kryssningsturister transporteras upp till de 

högt belägna portarna och därefter får spatsera genom staden ner mot hamnen. I hamnen 

blir de sedan upplockade och åker upp till en annan port (Mats Jansson, 2016-02-25). 

Detta möjliggör för turisterna att besöka de övre stadsdelarna, vilket gör att även de mer 

svårtillgängliga stadsdelarna får ta del av turistnäringen. 
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Figur 3. Populära och mindre populära besöksmål i Visby innerstad skapad utifrån 

Tatortskartan_1602_3006, © Lantmäteriet [I2014/00601] 

En stadsdel där det länge funnits en vilja att öka besöksantalet är området kring 

Söderport där Södertorg och handelsgatan Adelsgatan är belägna. Området ligger högt 

beläget i södra delen av stadskärnan, se figur 3. Det har tidigare funnits tankar att 

installera en linbana från resecentrum som skulle gå upp för klinten till Södertorg och 

på detta vis göra det enklare för människor att ta sig dit (Johansson, 2016-02-24). Med 

den kommande transportlösningen från kryssningskajen finns en möjlighet att fördela 

turisterna redan vid anlöp. En fördelning skulle kunna vara att transportera turisterna på 

ett sådant sätt att det blir enklare att ta sig till exempelvis området kring Söderport. 

Att turisterna besöker specifika kulturarv kan alltså ge en förhöjd belastning på dessa. 

Samtidigt behöver det inte vara en nackdel att turisterna är koncentrerade till specifika 

områden, då detta ger stadsdelarna olika karaktär och funktioner. Om turisterna är 

koncentrerade till specifika områden blir andra områden lugnare för de boende och 

verksamheten i området behöver inte enbart vara inriktad mot turism. Det är en balans 

mellan boende, besökare och verksamhet (Negussie, 2016-02-23).  

4.3 Påverkan på Gotland  

Mycket av den omedelbara påverkan som kryssningskajen kommer innebära för 

Gotland berör Visby innerstad och hamnen i Visby, men även resten av Gotland kan 

också komma att påverkas av en ökad mängd kryssningsanlöp.  
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Till Visby hamn kommer exempelvis en hel del godstransporter som ska vidare ut på 

ön. Matvaror och produkter som transporteras till Gotland kommer via linjefärjorna från 

Visby hamn. Detta gods levereras till butiker runt om på Gotland via fasta rutter, för att 

sedan återvända till Visby hamn där släpen transporteras tillbaka till fastlandet. Om 

lossningen av linjefärjorna blir försenad eller omfattande köbildning uppstår i hamnen 

skulle detta kunna bli problematisk för godstransporterna vidare ut på ön (Lundahl, 

2016-03-17).  

Dessutom kommer även en del av kryssningsturisterna vilja ta sig till andra besöksmål 

än Visby. Till detta ändamål brukar det tillhandahållas utflyktsbussar. I och med att 

kryssningsturernas stopp blivit kortare har tiden blivit dyrbarare för 

kryssningsturisterna. Enligt Inspiration Gotland, ett bolag med fokus på den gotländska 

besöksnäringen, vill de flesta kryssningsturister inte sitta i buss mer än en timme från att 

de har gått iland. Detta innebär ändå att de kan besöka större delen av Gotland 

(Eriksson, 2016-02-24). Blir stoppen för korta innebär detta dock att regionen 

konkurrerar med Visby om kryssningsresenärerna. Det kan alltså bli svårt att både åka 

busstur till regionen och besöka Visby.  

Bussar som används till bussturerna tillhandahålls av något av de gotländska 

bussbolagen. På Gotland finns sedan 2007 Gotlandsbuss AB som är ett 

samverkansföretag mellan 13 gotländska bussbolag. Gotlandsbuss sköter bland annat 

kollektivtrafiken på Gotland och det är möjligt att de kommer sköta 

skyttelbussverksamheten till kryssningskajen. Dessutom sköter Gotlandsbuss 

skoltrafiken på hela ön. På Gotland finns 35 grundskolor men bara en gymnasieskola, 

belägen i Visby. Dagligen använder sig drygt 2000 elever av skolskjuts (Region 

Gotland, 2016b). Redan i dagsläget innebär detta en utmaning för bussbolagen att få 

ihop bussar i perioder då turistantalet har stigit samtidigt som skolorna är igång. 

Kapacitetsmässigt är det svårt att tillgodose både turister och skolelever (Hult, 2016-02-

24). Detta gäller framförallt maj-juni och augusti-september.   

Även under juli finns det en problematik för bussbolagen, men då inte bussmässigt utan 

snarare personal- och sysselsättningsmässigt. Många av bussarna står oanvända då 

skolelever har sommarlov och chaufförerna semester. Bussbolagen tar in 

säsongsanställda över sommarmånaderna men dessa har blivit svårare att få tag i (Hult, 

2016-02-24). Under skolåret är det alltså svårt att avvara bussar, och under sommaren 

svårt att hitta personal.  

4.4 Påverkan på kryssningsturisterna 

Införandet av kryssningskajen kommer påverka olika delar av Gotland olika mycket och 

den kommer påverka såväl fasta boende som sommargäster. Transportlösningen för 

kryssningskajen kommer dock i första hand användas av kryssningspassagerarna. För 

att göra Visby till ett attraktivt besöksmål är det därför intressant att undersöka hur 

kryssningsturisterna kan komma påverkas av den kommande trafiklösningen. Detta för 
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att utvecklingen av en hållbar turism behöver ta hänsyn till såväl destinationens 

invånare som dess turister. Detta avsnitt behandlar studier inom turismvetenskap och 

destinationsutveckling för att undersöka hur turisterna påverkas av utformningen av 

transportlösningen.  

4.4.1 Vad turister förväntar sig 

Färden från kryssningskajen kommer vara det första kryssningspassagerarna genomför 

när de går iland. Det är alltså viktigt att turisterna får ett gott första intryck av Gotland. 

Flera studier har gjorts rörande turisters intryck av städer och resmål. Dessa har visat att 

det första intrycket normalt sker mycket tidigare än när en person kliver av båten. En 

turist har i stort sett alltid läst, sett eller hört något om resmålet redan innan första 

besöket och har därmed även en plan om vad den vill se och vart den vill ta sig när den 

väl når resmålet. De platser som turisten vill besöka är ofta ikoniska för destinationen, 

alltså sevärdheter som gör resmålet unikt eller åtminstone åtskiljer det från andra 

”vanliga” platser (Staiff, u.å.). Samma gäller även för de kryssningsturister som besöker 

Gotland. Studier av Gotlands kryssningsturister har visat att nästintill alla förser sig med 

information om Gotland via internet innan ankomst (Thorell och Jansson, 2014). På 

Gotland är världsarvsstatusen något som gör regionen unik och i synnerhet Visby 

innerstad, som beskrivs som juvelen i kronan i regionens översiktsplan (Region 

Gotland, 2009). För filmentusiaster är även Ingmar Bergmans Fårö av den kvalitén.  

Det första fysiska intrycket turister får av besöksmålet är däremot när de besöker platsen 

för första gången. Turisterna lägger då vikt vid vissa speciella aspekter. Det kan vara 

byggnader de ser, resmålets renhet och hur behjälpliga lokalbefolkningen är. Om det 

första intrycket påverkar turisten negativt kan detta påverka turistens benägenhet att 

utforska resmålet närmre (Kolb, 2006). Detta är något som även Region Gotland 

uppmärksammat. I förstudien till införandet av Visby resecentrum lades vikt vid 

anländande resenärer första intryck av Gotland. De menade att det skulle vara tydligt för 

anländande resenärer att de ankommit till Gotland genom att visa dem Gotlands vackra 

sida. Om resenären har tur hamnar de i den matargång som har utsikt mot Visby 

världsarv eller från bilen där de ser Högklints vackra klippor i söder, men har 

resenärerna otur ser de endast hamnterminalområdet (Region Gotland, 2010). Ett 

område som både är oattraktivt och ogästvänligt. Studier av Gotlands kryssningsturister 

visar att ankomsten via den slutna matargången till Visby resecentrum upplevs som 

väldigt smidig. Huruvida de anser att omgivningen är ogästvänlig framgår dock inte. 

Kryssningspassagerare som transporteras in via barkassbåtar och lägger till i inre 

hamnen menar däremot att mycket köbildning kan uppstå vid landgången (Thorell och 

Jansson, 2014). 

4.4.2 Vad turister tar med sig 

Turisternas bild av ett resmål styrs inte bara av ikoniska byggnader och hur unika de är 

jämfört med andra städer. Turistens samlade intryck av ett resmål beror till stor del på 
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det samlade intrycket turisterna får av destinationen. Miljö, ekonomi, politik och teknik 

är alla viktiga delar för att kunna ge besökare minnesvärda upplevelser. Utvecklingen 

bör även göras på ett sådant sätt att de lokala invånarnas välbefinnande inte försämras 

samt att resmålets natur och miljö inte förfaller (Ritchie och Crouch, 2003). Det är alltså 

viktigt både för resmålets bevarande och turistnäring att turismen utvecklas hållbart. Det 

måste dock finnas produkter som möjliggör för turisten att uppleva resmålet. Detta kan 

vara tillgång till boende, transport och mat. Dessutom är det även viktigt att 

destinationens image och tillgänglighet tilltalar turisterna för att göra deras besök 

trevligt (Kolb, 2006). Transportlösningen från hamnen måste alltså möjliggöra för 

turisterna att kunna besöka det de vill.  

Att just organisationen kring turbussutflykterna måste bli bättre är något som dykt upp 

från såväl bussbolag som inspiration Gotland. Det är svårt för busschaufförerna att veta 

hur många som ska delta på varje utflykt (Hult, 2016-02-24) och de många aktörer som 

är del i utflyktsalternativen gör att priserna går upp avsevärt (Eriksson, 2016-02-24). 

Det EU-finansierade projektet CREST (Creating sustainable tourism destinations) 

förordar hur Orkney i Skottland löst transportfrågan av sina kryssningsturister. För likt 

Visby kan Orkney ha intensiva strömmar av turister – uppemot 5000 om dagen. Där har 

de löst de logistiska svårigheterna med en tydlig ansvarsuppdelning. Genom samarbete 

och samordning får deltagarna rätt information och alla som tar emot 

kryssningsturisterna är väl införstådda med vad som gäller (CREST, 2008). För att 

uppleva Orkney finns där även flertalet olika transportsätt att välja på. Studier visar att 

turister tycker Gotland är ett intressant resmål och som dessutom levererar en bra 

produkt, men att informationen kring Gotland som resmål är för knapp och turisten har 

svårt att få en helhetsbild av det gotländska utbudet. Såväl de kryssningsturister som 

väljer att strosa runt i Visby och de som åker på en rundtur är däremot nöjda med sitt 

besök (Thorell och Jansson, 2014).  

Även om Visby och Gotland är ett populärt resmål finns det alltså områden som kan 

förbättras för att ge turisterna en bättre upplevelse. Men det är viktigt att ha i åtanke att i 

planeringen av en hållbar turistdestination går det inte bara att ta hänsyn till de 

besökande turisterna. Det ska vara ett samspel mellan destination och de besökande 

både för att bevara turistdestinationen för dess invånare men även för att turister 

föredrar att komma till en välbevarad destination. 

5. Tänkbara trafiklösningar för Visby hamn 

Detta kapitel handlar om trafikplaneringsmässiga åtgärder som är intressanta att 

använda sig av i utformningen av transportmedelslösningar för Visby kryssningskaj. 

Kapitlet börjar med en fördjupning av olika utmaningar i gång och kollektivtrafiken för 

Visby hamn och avslutas med att presentera vilka transportlösningar andra 

östersjöhamnar använder för sina kryssningspassagerare. 
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5.1 Trafikplaneringsmöjligheter i Visby hamn  

Sedan konsekvenserna av den utbredda biltrafiken har blivit allt mer uppmärksammade, 

har trafikplaneringen tagit en vändning. Den stora mängden luftföroreningar, 

trängselproblematiken och olycksrisken har fått allt fler trafikplanerare att satsa på en 

mer hållbar trafikutveckling (Wahl och Jonsson, 2008). I Europa och kanske framförallt 

Skandinavien har detta inneburit en omställning till att utforma stadstrafiken efter 

fotgängare istället för bilar (Gehl, 2010). 

Detta tar uttryck i Trafikverkets trafikplaneringsansats TRAST – trafik för en attraktiv 

stad – som kom år 2004. Samma tre hållbarhetsaspekter som för hållbar turism – social, 

ekonomisk och miljömässig – ligger till grund för utformningen av 

trafikplaneringsmodellen. Den sociala hållbarheten syftar till att säkerställa människors 

hälsa, delaktighet, säkerhet och trygghet i de trafikutformningar som görs, medan den 

ekonomiska hållbarheten ska säkra medborgarnas möjligheter att försörja sig. Den 

miljömässiga hållbarheten innebär att trafikplaneringsåtgärderna ska ta hänsyn till 

skyddandet av miljön och en ansvarsfull användning av jordens resurser (Trafikverket, 

2015a). För att utforma en hållbar trafiklösning i Visby hamn behöver den alltså fungera 

smidigt med den existerande verksamheten och dessutom vara miljömässigt gångbar. 

Samtidigt betonar TRAST att städer skiljer sig åt. Varje stad har en egen identitet och 

måste utvecklas efter dess förutsättningar och historia. Hänsyn måste tas till stadens 

karaktär, exempelvis stadens bebyggelse men även mänskliga aktiviteter, näringslivets 

sammansättning och stadens turism (Trafikverket, 2015a). För Visby hamn gäller det 

alltså att ta hänsyn till hur den ökade turismen kommer påverka den rådande 

situationen. Trafikbelastningen kommer exempelvis bli ojämn under året då 

besöksmängden på Gotland är säsongsvarierande och som nämndes i kapitel 4 bör en 

infrastrukturell lösning ta hänsyn till hur användningen över hela året kommer se ut.  

De transportsätt som kryssningspassagerarna antagligen kommer använda mellan 

kryssningskaj och Visby är gång, taxi eller kollektivt (Møller Pedersen, 2016-03-11), 

men detta beror även på vad som finns tillgängligt. I följande avsnitt ges en närmare 

presentation av vilka gång och kollektivtrafiklösningar som är intressanta för Visby 

hamn.      

5.1.1 Gångtrafik till och från kryssningskajen 

Om inga nya transportalternativ införs från kryssningskajen till Visby innerstad skulle 

kryssningspassagerarna vara tvungna att ta sig till fots den sträckan. Detta riskerar att 

orsaka köbildning och förseningar för linjefärjetrafiken, men också att äventyra 

kryssningspassagerarnas säkerhet. Ändå är det rimligt att förvänta sig att många 

kryssningspassagerare kommer vilja gå mellan kryssningskaj och Visby om möjligheten 

finns.  
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Risken att skadas, och även omkomma, i trafiken varierar beroende på färdsätt. Det är 

avsevärt större risk att råka ut för en olycka i trafiken som gångare eller cyklist. Av de 

som omkommer i trafiken är en stor andel 65 år eller äldre (Svensson, 2008). Även om 

medelåldern på östersjökryssningar förväntas minska har den traditionellt varit över 55 

år (Sweco, u.å.). Tidigare olyckor har dessutom hänt med just kryssningspassagerare 

som kommer till en ny stad då de inte är vana vid stadens trafikregler och 

förutsättningar. Detta är något som Trafikverket varnar för i sitt granskningsutlåtande 

till detaljplanen för kryssningskajen (Region Gotland, 2015a). Om 

kryssningspassagerarna skulle gå Färjeleden in till Visby skulle de korsa flera bilvägar 

och dessutom en cirkulationsplats, där trafiken kan vara intensiv. I dagsläget finns det 

alltså en olycksrisk i att välja den transportvägen, men det finns flera möjligheter att 

motverka detta. 

Ett sätt att förbättra säkerhetsaspekten är att införa övergångställen för att möjliggöra en 

säker övergång från ena sidan vägen till den andra. På många ställen har dessa dock 

inneburit en motsatt effekt för trafiksäkerheten, detta i första hand på grund av bristande 

omdöme och hänsyn från förarnas sida (Svensson, 2008). För att göra övergångar 

säkrare kan en tydligare separering av trafiken införas, ett sätt att lösa detta på är att 

använda signalreglerade korsningar (Hydén, 2008) eller genom att införa planskilda 

korsningar. Planskilda korsning kan exempelvis vara tunnel under eller bro över vägen. 

Ur säkerhetsaspekt fungerar planskilda korsningar bättre än övergångställen, men det 

gäller dock att den planskilda korsningen verkligen används för att den inte ska ge 

motsatt effekt. Studier visar att broar måste ge väsentlig tidsbesparing för att bli 

attraktiv för fotgängare och även då används de inte av alla (Svensson, 2008). Det måste 

alltså vara uppenbart att gångtrafikanten tjänar på att använda gångbron. En planskild 

lösning är just det som förordats från såväl Region Gotland som Trafikverket och 

Ramböll. Detta är däremot inte bara en praktisk fråga utan även en ekonomisk. En 

gångbro eller en tunnel är i vanliga fall en stor investering, men marken i Visby hamn är 

dessutom förorenad vilket innebär att den skulle behöva saneras för att installera en 

tunnel (Lindskog, 2016-02-23). Detta skulle vara såväl tidskrävande som dyrt. 

Om kryssningspassagerarna ska gå mellan kryssningskajen och Visby hamn är det 

viktigt att ta hänsyn till miljön kryssningspassagerarna vistas i. Den ska vara säker men 

också attraktiv, med god tillgänglighet och god estetisk utformning. En del av 

tillgänglighetsaspekten är att det för fotgängaren inte ska ta för lång tid att nå olika 

målpunkter, gång och cykeltrafikanter ska inte behöva ta onödiga omvägar. Studier 

visar att en gång- och cykelväg maximalt får vara 25 procent längre än fågelavståndet 

för att den ska brukas (Svensson, 2008). Detta gäller i synnerhet för de 

kryssningspassagerare som kommer till Gotland med det specifika målet att upptäcka 

Visby. Då kryssningsfartygens stopp blir allt kortare kommer passagerarna antagligen 

känna en tidspress att hinna se det mesta av Visby på den korta tiden, och då är 

upplevelsen av Visby hamn antagligen inte inräknat. Därför behöver det vara tydligt för 

kryssningspassagerarna att vägen de tar inte är en för stor omväg. 
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Även den estetiska utformningen är viktig i planerandet av en gångväg. Det kommer 

vara kryssningspassagerarnas, och även passagerarna från linjefärjornas, möte med 

staden och det är viktigt att göra det mötet attraktivt (Hegardt, 2016-02-25). I kapitel 4 

nämndes att en turists första intryck med resmålet är viktigt, men studier har även visat 

att variation i gatubilden stimulerar gångtrafikanter. Människan vill stimuleras ungefär 

var femte sekund och med en mer stimulerande gatubild upplevs transportsträckor som 

intressantare och framförallt kortare. En ointressant gångsträcka kan kännas meningslös 

och göra människor utmattade till den grad att de väljer att inte gå sträckan (Gehl, 

2010).  

Utöver estetiken och tillgängligheten är ett irritationsmoment för 

kryssningspassagerarna den intensiva fordonstrafik de behöver samsas med. Buller från 

trafiken och linjefärjorna finns redan i dagsläget (Region Gotland, 2015c) och med höga 

trafikmängder följer även höga utsläppsnivåer. Höga utsläppsnivåer skapar inte bara 

hälsoproblem utan också lukt och allmän otrevnad för fotgängare (Ericsson och 

Ahlström, 2008). En trafiklösning i Visby hamn som orsakar en ojämn trafikrytm, vid 

exempelvis köbildning, skulle dessutom höja utsläppsnivåerna avsevärt. Detta eftersom 

start, stopp och tomgångskörning påverkar avgasutsläpp kraftigt (Trafikverket, 2015b). 

För att utvärdera de olika trafiklösningarna gångbarhet har därför en jämförelse av 

utsläppsnivåerna genomförts.  

Om kryssningspassagerarna ska kunna gå in till Visby är det alltså viktigt att Gotland 

kan erbjuda en säker och attraktiv gångmiljö. Detta för att erbjuda en trygg men också 

angenäm vistelse för kryssningsturisterna. 

5.1.2 Kollektivtrafiklösning till och från kryssningskajen 

Sverige är världens busstätaste land (Tillväxtverket, 2009) och även i detaljplanen av 

kryssningskajen presenterades alternativet att låta skyttelbussar gå mellan 

kryssningskajen och Visby hamnterminal. Detta skulle transportera 

kryssningspassagerarna förbi den mest kritiska delen av hamnområdet, som är 

cirkulationsplatsen. En busslösning är antagligen det enklast sättet att på ett smidigt sätt 

transportera kryssningspassagerarna utan några större förändringar av infrastrukturen. 

Bussarna finns redan på Gotland och det enda som behövs är en smidig utfart från 

kryssningskajen. En nackdel är att det vanligaste drivmedlet för buss är diesel vilket ger 

höga utsläpp av NOx (Holmberg, 2008). Region Gotland har utformat en regional 

biogasstrategi för att uppmuntra biogas som drivmedel, vilket skulle minska såväl 

partikelutsläpp som CO2, men fortfarande är det många bussar på Gotland som är 

dieseldrivna (Hult, 2016-02-24). En elektrisk busslösning skulle innebära ännu lägre 

utsläpp men detta skulle innebära stora investeringskostnader, då Gotlands infrastruktur 

för elektriska bussar inte är tillräcklig i dagsläget. 

En busslösning är dock inte den enda kollektivtrafiklösning som skulle kunna appliceras 

i hamnen. Miljömässigt skulle elektrifierade spårbundna lösningar vara ett intressant 

alternativ då dessa kan transportera stora mängder människor och dessutom har låga 
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utsläppsnivåer (Holmberg, 2008). Dock saknas spår i Visby hamn vilket skulle innebära 

en stor ombyggnad. Dessutom skulle en spårbunden lösning i samma plan som 

skyttelbussalternativet innebära att den fortfarande måste samsas med trafiken från 

linjefärjorna. En planskild kollektivtrafiklösning skulle vara ett intressant alternativ då 

trafiken från linjefärjorna inte skulle påverkas. Exempelvis en spårbunden planskild 

lösning som monorail eller en trådbunden som en linbana vilket, som nämndes i kapitel 

4, det redan funnits planer på att installera i Visby.   

Det finns dock utmaningar med kollektivtrafiklösningar. Vid stora folkmassor finns 

risken att det uppstår köbildning och därmed förlängda restider. Dessutom har 

människan svårare att uppfatta omgivningen vid höga hastigheter – redan vid 50 km/h 

(Gehl, 2010). Detta borde dock inte vara något problem i detta fall då Visby hamn inte 

är något turistmål i sig. Det borde inte heller innebära något problem för 

kryssningsturisternas orienteringsförmåga då det räcker att följa kusten för att komma 

tillbaka till kryssningsfartyget.  

För att få alla kryssningsturister att välja en kollektivtrafiklösning skulle det krävas en 

tydlig styrning av kryssningsturisterna. Kollektivtrafiklösningen skulle behöva vara det 

enda transportalternativet mellan kryssningskajen och Visby. Annars skulle antagligen 

många av passagerarna välja att gå. Det är svårt att avgöra vilket transportmedel 

kryssningsturisterna skulle välja att använda, då detta antagligen beror på rådande 

väderförhållande. Är det vackert väder vid ankomst kan många av passagerarna välja att 

gå in till Visby, men om det börjar regna på eftermiddagen kommer många vilja ta buss 

eller taxi tillbaka till kryssningskajen. Desto fler transportmedel och transportvägar som 

finns tillgängliga mellan kryssningskajen och Visby, desto mer uppdelad skulle 

kryssningsturisterna bli. Att använda sig av multipla transportlösningar skulle kunna 

vara ännu ett alternativ att undersöka då detta minskar belastningen på varje trafikslag 

(Møller Pedersen, 2016-03-11).   

5.2 Andra östersjöhamnars lösningar 

Då kryssningstrafiken i Östersjön blivit allt mer etablerad har flera hamnar behövt 

utforma transportmedelslösningar för sina kryssningsturister. Material de olika 

östersjöhamnarna, samt Cruise Baltic, presenterar på sina hemsidor visar att den 

överlägset vanligaste lösningen är att transportera kryssningsturister med buss eller taxi.  

Nio av de 28 hamnar som är del av Cruise Baltic erbjuder alltid en gratis skyttelbuss. 

Detta oberoende av om kajen ligger mer eller mindre än en kilometer från stadskärnan. 

Transportalternativ som användes i vissa hamnar var cykeluthyrning och hop-on/off-

bussar. I samtliga av hamnarna finns det möjlighet att ta taxi (Cruise Baltic, 2016b). I 

vissa av hamnarna finns det även möjligheter till andra transportmedel då dessa redan är 

en del av den befintliga infrastrukturen. I Tallinn kan kryssningsresenärerna exempelvis 

ta sig med trådbuss från hamnområdet och i St. Petersburg med tunnelbana. Men dessa 

är alltså inte transportlösningar byggda enbart för kajen utan som en del av stadens 
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större infrastruktur. I dagsläget har Visby ingen annan infrastruktur än de vägar som 

leder till och från kajen. Det skulle alltså kräva stora investeringar om en 

transportlösning utan befintlig infrastruktur, som exempelvis en spårbunden eller 

planskild, skulle byggas i anslutning till kryssningskajen.  

6. Trafiksimuleringar enligt fyrstegsprincipen 

I detta avsnitt presenteras de transportalternativ som utvärderats i denna studie och 

varför de är intressanta att applicera i Visby hamn. Valen av alternativ baseras på den 

information som presenterades i kapitel 4 och 5. Simuleringsupplägget baseras på 

Trafikverkets fyrstegsprincip, presenterad i kapitel 3, där olika grad av inverkan på 

infrastrukturen karaktäriserar de olika stegen. Modellen som utformats är centrerad 

kring cirkulationsplatsen på Färjeleden i Visby hamn, med tillflöden från Visby 

innerhamn, Gutevägen, färjeläge 5, 6, 7 och cirkulationsplatsen Färjeleden/Toftavägen. 

Modellen presenteras närmre i Appendix B. Kapitlet avslutas med figur 4 där samtliga 

alternativens transportvägar framgår. 

6.1 Referensalternativet 

För att utvärdera de olika lösningarna är det viktigt att ha ett referensalternativ att ställa 

resultaten mot. Referensalternativet representerar vad som händer om ingenting görs i 

hamnområdet. Alltså om kryssningskajen byggs och kryssningspassagerare kommer, 

men utan någon förändring i transportmöjligheterna mellan kryssningskaj och Visby 

innerstad. I simuleringen kommer hälften av kryssningspassagerarna att gå in mot Visby 

via de existerande gång- och cykelvägarna. Andra hälften av passagerarna tar i 

referensalternativet turbussar från kryssningskajen söderut på den gotländska 

landsbygden.  

Detta referensalternativ är inte ett särskilt troligt scenario då Region Gotland redan 

utvärderar olika lösningar för trafiksituationen. Dock är det fortfarande av intresse att se 

hur gående kryssningspassagerare påverkar omgivande trafik och dessutom hur detta 

skiljer sig i färden till och från kryssningsfartyget. Ett referensalternativ ger även en 

måttstock för hur stor påverkan olika lösningsalternativ har på situationen. 

6.2 Första steget – Skyttelbuss 

Det första steget som studeras är det steg som inte kräver någon förändring på den 

befintliga infrastrukturen utan snarare påverkar valet av transportsätt. Det som simuleras 

är alltså att de kryssningspassagerare som antas besöka Visby istället för att ta sig till 

fots kommer transporteras med skyttelbuss från kryssningskajen till Visby resecentrum. 

Sträckan mellan resecentrum och Visby innerstad genomförs dock till fots, då 

gångstråket däremellan inte påverkar fordonstrafiken i Visby hamn (Wikström 2016-02-
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23). Detta lösningsförslag är intressant för studien då skyttelbussalternativet är den 

transportlösning som förordas i detaljplanen för kryssningskajen, samt för att flertalet 

andra östersjöhamnar valt att använda sig av denna lösning. Dessutom innebär 

skyttelbussar en kollektivtrafiklösning som inte innebär några större investeringar i 

infrastruktur. Att använda skyttelbussar för att transportera kryssningspassagerarna 

skulle dessutom möjliggöra en spridning av turisterna då skyttelbussar skulle kunna 

ansluta till flera delar av Visby. I den simulering som genomförts i denna studie går de 

dock endast mellan kryssningskaj och resecentrum. 

6.3 Andra steget – Signalreglerad transportsträcka 

Det andra steget undersöker lösningar för ett effektivare nyttjande av det redan 

befintliga trafiksystemet. Därför införs i andra steget en signalreglering av 

kryssningspassagerarna för att underlätta linjefärjornas lossning och förhöja 

kryssningsresenärernas säkerhet. Återigen går kryssningspassagerarna mot Visby 

resecentrum, men i detta steg placeras alltså trafikljus vid utfarterna från Visby hamns 

samtliga färjelägen. I simuleringen ges förtur till fordonstrafiken från linjefärjorna för 

att undvika för långa lossningstider. Att trafiken från linjefärjorna prioriteras är ett 

förhållningssätt som presenteras i detaljplanen samt bekräftats i intervjustudien. En 

annan fördel med införandet av trafikljus är att då fordonstrafik och fotgängare 

separeras tydligt innebär detta en sänkt olycksrisk. 

6.4 Tredje steget – Gångbro över Färjeleden 

I detta steg är mindre infrastrukturella förändringar applicerade i modellen. Modellen 

har alltså utformats med en planskild lösning i form av en gångbro över Färjeleden. 

Denna gångbro placeras i höjd med kryssningskajen vid Kopparsvik och leder 

kryssningspassagerarna in på Kopparsviksgatan. Kopparsviksgatan är en parallellgata 

till Färjeleden vilket innebär att kryssningspassagerarna varken passerar utfarten från 

färjeläge 7 eller de olika avtagsvägarna i cirkulationsplatsen. Istället korsar 

kryssningspassagerarna i detta alternativ Gutevägen för att fortsätta på Palissadgatan. 

Kryssningspassagerarna kommer i detta steg bort från Färjeleden till en lugnare gata 

med en mer varierad miljö. Dessutom innebär denna färdväg att kryssningspassagerarna 

når Visby via Palissaderna vilket inte ligger långt från Söderport. Detta skulle kunna 

innebära en fördelning av turisterna till både Visby innerhamn och Söderport, vilket 

skulle ge lägre koncentrationer av turister och fler besökare till Södertorg.  

6.5 Fjärde steget – Matargång till Resecentrum 

I det fjärde steget undersöks större ingrepp i infrastrukturen. I detta fall studeras en 

förlängning av den redan existerande matargången till resecentrum. Detta skulle alltså 

innebära att kryssningspassagerarna kommer använda sig av samma ankomstpassage 

som linjefärjorna. Resten av infrastrukturen förblir dock oförändrad. Även detta är ett 

alternativ som dykt upp under intervjustudien, men som inte är helt oproblematisk. En 
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separering skulle krävas av linjefärjornas och kryssningsfärjornas passagerare, på grund 

av hamnsäkerhetsregleringar (Wahlberg, 2016-03-17). Denna lösning representerar en 

total separering av kryssningsfärjornas gående passagerare och fordonstrafiken i 

hamnen. De resultat som ges av fordonstrafiken, som köbildning och utsläppsnivåer, 

gäller alltså även för andra lösningar där hamntrafiken inte påverkas av 

kryssningspassagerare. Detta alternativ är intressant då en planskild separering av 

kryssningspassagerare och trafik borde vara den mest fördelaktiga lösningen. En 

förlängning av matargången är dessutom intressant då de kryssningsgäster som tidigare 

anlänt Visby via den existerande matargången ansett att ankomsten varit smidig.   

 

Figur 4 – Simulerade färdvägar för transportlösningar i Visby hamn. Skapad utifrån 

Tatortskartan_1602_3006, © Lantmäteriet [I2014/00601] 

7. Modelleringsdata 

I detta avsnitt presenteras de data som använts som underlag till modelleringen av Visby 

hamn. Syftet är att kunna modellera en korrekt bild av Visby hamn i 

trafiksimuleringsprogrammet Vissim för att kunna jämföra de olika 

transportalternativen. De data som använts är bland annat trafikräkningar 

tillgängliggjorda av Trafikverket och Region Gotland, men också statistik för 

linjefärjetrafik och kryssningstrafik. För att skapa en korrekt modell av verkligheten har 

även en del antaganden behövt göras. Dessa antaganden baseras på den intervjustudie 

som genomförts. De olika data som används i modellen kan delas upp i tre kategorier: 

trafikräkningar, data för färjornas linjetrafik samt kryssningsdata. 
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7.1 Trafikräkningarna 

En viktig del av simuleringsmodellen är trafikräkningarna för de vägar som 

trafiksystemet i Visby hamn består av. Detta innebär trafik från norr och söder på 

Färjeleden, men också trafik från Gutevägen som ansluter Färjeleden norr om 

cirkulationsplatsen. De trafikräkningar som används kommer från dessa tre vägavsnitt. 

Då modellen fokuserar på Visby under högsäsong är samtliga trafikdata från sista 

helgen i juli då systemet tidigare varit som mest belastat. Dock är trafikräkningarna 

genomförda olika år och de skiljer sig även i hur detaljrika de är. På grund av detta har 

två av trafikräkningarna behövt omarbetas för att ge ett mer realistiskt flöde i modellen. 

Hur detta har genomförts redovisas i kommande avsnitt där de tre trafikräkningarna 

presenteras. 

7.1.1 Trafikräkningar av Trafikverket 

De trafikmätningar som Trafikverket genomfört berör Färjeleden söder om 

cirkulationsplatsen. Trafikverket har genomfört trafikräkningar på denna sträcka från 

1999 till 2014 (Trafikverket, 2014). Av de data som används från Trafikverket är de 

senaste från 2014. Trafikräkningarna är på timnivå vilket medför att dygnsflödet gått att 

simulera på timbasis. På grund av att den södra delen av Färjeleden är den mest 

trafikerade vägen och dess trafikräkningar är mest aktuella har dessa data använts som 

mall för att omarbeta de andra trafikräkningarna. Både dygnsfördelning och fördelning 

mellan lätt och tung trafik har antagits vara samma för norra delen av Färjeleden, som 

för södra delen av Färjeleden. Samma dygnfördelning har även tillämpats på 

Gutevägen, men då tung trafik är förbjuden går där bara lätt trafik.  

7.1.2 Trafikräkningar av Region Gotland 

Trafikräkningarna från Gutevägen och Färjeleden norr om cirkulationsplatsen har 

erhållits av Region Gotland och de är genomförda 2011 respektive 2015. 

Trafikräkningen från den norra delen av Färjeleden summerar dock endast 

medeldygnstrafiken, medan trafikräkningen från Gutevägen har värden på timbasis. I 

tidigare avsnitt nämndes att dessa trafikräkningar anpassats för att ge 

fordonsfördelningen på timbasis, detta baserat på de värden som erhölls från 

Trafikverket. Detta innebär att om södra delen av Färjeleden har 4 % av sin totala 

dygnstrafik mellan klockan 8:00 och klockan 9:00 har även trafiken på Gutevägen och 

norra delen av Färjeleden 4 % av sin totala dygnstrafik den tiden. Anledningen till att 

denna fördelning används är att samtliga vägar anpassar sig efter verksamheten i 

hamnen, alltså avgångar och anlöp av linjefärjor. Trafikflödena på de olika vägarna bör 

alltså vara relativt lika varandra. 
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7.1.3 Förväntad tillväxt 

Då de trafikräkningar som används är från olika år och det scenario som simuleras 

utspelar sig år 2018 har en uppräkningsfaktor använts. Den baseras i den genomsnittliga 

tillväxten i trafiken på Färjeleden söder om cirkulationsplatsen, detta då Trafikverket 

genomfört trafikräkningar där sedan 1999. Enligt Trafikverkets statistik har trafiken på 

Färjeleden årligen ökat med 2 % (Trafikverket, 2014), även trafikplanerarna på Region 

Gotland rekommenderar denna ökningsfaktor (Klintbom, 2016-02-23). Denna faktor 

har tillämpats på de data som använts för trafiken på Gutevägen och Färjeleden norr och 

söder om cirkulationsplatsen för att motsvara vad trafiken väntas vara i Visby hamn 

2018. 

7.2 Linjefärjorna – avgångar och anlöp 

Utöver trafiken som ankommer cirkulationsplatsen från norr och söder finns även en 

tillfart från väster. Detta är den trafik som ansluter från linjefärjorna. Data med 

trafikmängd och fordonsfördelning från linjefärjorna har erhållits från det ansvariga 

rederiet, Destination Gotland. Speciellt för denna trafik är att den består av stora flöden 

under en kort period. Dessa data utgör även en viktig del i modellen då linjefärjorna har 

fasta turnaroundtider och vill undvika förseningar.  

De anlöp och avgångar som modelleras följer turlistorna från 2014 och 2015 då dessa 

turlistor ser likadana ut. Det är nämligen viktigt att timflödena som modelleras för den 

vanliga fordonstrafiken överensstämmer med trafiken från linjefärjorna, detta då 

trafikräkningarna påverkas starkt av tiderna då det är anlöp och avgång av linjefärjor.   

De linjefärjeanlöp och avgångar som påverkar modellen är de som skedde söndagen den 

27e juli 2014 mellan 07:00-12:00 och 14:00-19:00. Samtliga anlöp och avgångar som 

skedde den dagen under dessa tider syns i tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställning av avgående och ankommande linjefärjor i Visby hamn, 

söndagen 27 juli 2014. (Destination Gotland, 2016) 

Avgång Ankomst Visby Rutt Personfordon 

04:50 08:05 NY-VI 248 

07:05 - VI-NY 145 

07:20 - VI-OS 141 

07:30 10:45 NY-VI 421 

08:50 - VI-NY 401 

10:55 14:10 NY-VI 150 

11:30 - VI-OS 422 

12:50 16:05 NY-VI 409 

14:45 - VI-NY 148 

15:10 18:05 OS-VI 422 

17:05 - VI-OS 326 

 

Tabell 1 visar alltså tider för såväl lossning och lastning av linjefärjorna, samt hur 

många fordon som lastas och lossas under den undersökta perioden. Med hjälp av dessa 

data går det att simulera trafikflödena till och från de olika färjelägena. 

7.3 Kryssningsanlöp 

Då kryssningskajen först står färdig 2018 finns det ingen statistik om hur stora 

passagerarflöden som är rimliga eller vilka tider dessa angör Gotland. Detta medför att 

det krävs antaganden om hur kryssningstrafiken kommer att se ut. 

Den nya kajen kan innebära att två skepp med cirka 3000 passagerare vardera kommer 

kunna lägga till samtidigt och enligt CMP kommer ungefär hälften av passagerarna vilja 

ta sig in till Visby innerstad medan andra halvan beger sig ut på turbussutflykter till 

resten av ön (Møller Pedersen, 2016-03-11). Dessutom behövs även information om 

vilka tider som kryssningsfartygen anlöper och lämnar Visby, och även hur dags 

kryssningspassagerarna lämnar samt återvänder till fartyget på kryssningskajen. 

I figur 5 presenteras en sammanställning av planerade anlöp och avgångar för 

kryssningsfärjor i Visby hamn för åren 2014-2016. 
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Figur 5 Sammanställning av kryssningsfartygens planerade anlöps- och avgångstider i 

Visby hamn för åren 2014-2016 (Region Gotland, 2014, 2015d, 2016c) 

I figur 5 framgår att flest anlöp sker mellan 07:00 och 10:00 på förmiddagen och de 

flesta avgångarna mellan 16:00 och 19:00 på eftermiddagen. Baserat på detta har 

modellen uppdelats i en förmiddags- och eftermiddagsversion. Alltså simuleras 07:00–

12:00, som analyserar hur trafiken påverkas när kryssningspassagerarna lämnar 

kryssningsfartyget, och 14:00-19:00 när kryssningspassagerarna återvänder till fartyget.  

För att kunna göra detta behövs även kunskap om hur dags kryssningspassagerarna 

lämnar och återvänder till fartyget. Enligt CMP lämnar passagerarna fartyget mellan 

8:00 och 11:00 (Møller Pedersen, 2016-03-11). Den största intensiteten är mellan 9:00 

och 10:00, då frukosten på skeppet pågår till omkring kl. 9 och turbussarna startar strax 

därefter. Flödet på eftermiddagarna är desto jämnare fördelat och över en längre tid, 

men med högst intensitet timmen innan avgång. I simuleringen har därför passagerarna 

antagits lämna kryssningskajen mellan 8:00 och 11:00 på förmiddagen. För 

eftermiddagen antas passagerarna lämna centrum mellan 14:00 och 18:00, för att 

samtliga ska hinna fram till fartygen innan simuleringen avslutas 19:00. 

7.4 Utsläppsnivåer  

Efter att simuleringarna genomförts i Vissim är det möjligt att vidarebefordra resultaten 

till tilläggsprogrammet Enviver för att göra utsläppskalkyler. Enviver använder sig av 

trafikflödesdata för att genomföra beräkningar. Det betyder att körförhållande för varje 

fordon importeras tillsammans med fordonstypen. Körförhållande motsvaras av 

hastigheter, inbromsningar, kötider och accelerationer för varje fordon och styr 

resultaten i utsläppskalkylerna då olika körmönster medför olika utsläpp av gaser och 

partiklar.  
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Utöver informationen ifrån Vissim behöver Enviver även information om det verkliga 

fallet. Data behöver samlas in om hur fordonsflottan som simuleras ser ut. För den 

simulering som används i denna studie har den svenska fordonsflottan använts istället 

för den gotländska. Detta då det finns mer statistik tillgänglig för den nationella 

fordonsflottan och stor andel av den trafik som kommer till Gotland under 

sommarmånaderna anländer från fastlandet. 

De data som är intressanta för Enviver är dels hur fordonsflottans fördelning mellan 

olika bränsletyper ser ut samt hur åldersfördelningen av fordonen ser ut. Dessa har 

hämtats från Trafikanalys som är en kunskapsmyndighet för transportpolitik i Sverige, 

(Trafikanalys, 2016). Utöver fordonsflottan behövs även information om hur utsläppen 

ser ut för bränsletyperna bensin och diesel. För bensin sätts CO2-utsläppen till 170 g/km 

(Trafikverket, 2015c) och då default-värdena i Enviver inte skilde nämnvärt på bensin 

och diesel används samma för båda bränsletyperna. I modellen var 67 % av bilarna 

bensindrivna och 31 % dieseldrivna (Trafikanalys, 2016). 

För den tunga trafiken i systemet, som utgörs av buss och lastbil, har också den svenska 

fordonsflottan använts. Information har dock saknats angående åldersfördelning vilket 

innebär att även dessa har antagits vara samma som default-värden i Enviver.  

8. Resultat av mikrosimuleringar 

I detta avsnitt presenteras resultaten från samtliga trafiksimuleringar. Kapitlet är upplagt 

efter ordningen i fyrstegsprincipen, där nästa lösning kräver mer påverkan på 

infrastrukturen än den förra.  

8.1 Referensalternativet 

Referensalternativet representerar vilken påverkan kryssningspassagerarna har på 

trafiken i Visby hamn, förutsatt att ingen förändring görs av den rådande 

infrastrukturen. Kryssningspassagerarna går alltså från kryssningskajen in till Visby.  

En av effektivitetsindikatorerna som analyseras är fördröjningstiden som uppstår för 

fordonen i de olika alternativen. I figur 6 presenteras fördröjningen som uppstår i 

referensalternativet uppdelat i timmar. Staplarna till vänster, (a), i figuren representerar 

de fördröjningar som uppstår under förmiddagen, alltså då kryssningspassagerarna är på 

väg från kryssningsfartyget in till Visby. Staplarna till höger, (b), i diagrammet 

representerar fördröjningstiden under eftermiddagen, alltså då kryssningspassagerarna 

besökt Visby och ska tillbaka till kryssningsfartyget. I både riktningarna tar 

kryssningspassagerarna samma väg mellan kryssningskaj och Visby.  
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Figur 6. Simulerad fördröjningstid per fordon för referensalternativet 

Anmärkningsvärt i figur 6 är att den längsta fördröjningstiden sammanfaller med anlöp 

av linjefärja. De absolut kortaste fördröjningstiderna för systemet äger rum vid tidig 

förmiddag och tidig eftermiddag. Detta då det är ett lågt antal fotgängare som genererats 

i systemet. 

Fördröjningstiderna i systemet kommer i första hand från de vägar där köbildning 

uppstår. I figur 7 presenteras de kölängder, som uppstår i systemet fördelat på timmar. 

 

Figur 7. Simulerade kölängder för referensalternativet 

I figur 7 blir det tydligt hur systemet reagerar på den ström av kryssningspassagerare 

som passerar hamnen. De högsta värdena kommer från linjetrafikens färjelägen och kan 

kopplas till linjefärjorna anlöpstider. Utöver detta går det även att se att köbildning 

uppstår på norra sidan om rondellen på Färjeleden, alltså linje Färjeleden (N) i figur 7, 
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och även vid korsningen till Gutevägen. Varken Godskorridoren eller södra infarten till 

cirkulationsplatsen, Färjeleden (S), upplever någon köbildning.  

Även kryssningspassagerarnas restid från kryssningskajen till Visby är något som är av 

intresse för denna studie. Detta då ett smidigt transportsätt för kryssningspassagerarna 

är eftersträvansvärt. Dessa värden presenteras i figur 8.  

 

Figur 8. Simulerad restid för kryssningsresenärer i referensalternativet 

Från figur 8 går det att se att gångvägen mellan kryssningskajen och Visby centrum tar 

strax över 30 minuter. Att dessa värden varierar beror antagligen på antalet 

kryssningspassagerare som är aktiva i systemet. Desto fler kryssningspassagerare som 

ska gå gångvägen till eller från Visby, desto trängre blir det och desto svårare att ta sig 

fram. Detta syns tydligt i eftermiddagssimuleringen, (b), då restiden är som längst 

timmen innan kryssningsfartygets avgång. 

8.2 Första steget – Skyttelbuss 

I detta steg transporteras alltså kryssningspassagerarna med skyttelbuss mellan 

kryssningskajen och resecentrum, för att därifrån fortsätta sin transport till fots mot 

Visby centrum. I figur 9 presenteras de uppmätta fördröjningstiderna på för- och 

eftermiddagen, (a) och (b), där stapeln till höger motsvarar värdena från 

referensalternativet.   
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Figur 9. Simulerad fördröjningstid per fordon vid transport med skyttelbuss jämfört 

med referensalternativet. 

I figur 9 visas en tydlig förkortning av fördröjningstiderna. Fördröjningarna som 

uppstod vid anlöp i hamnens olika färjelägen har minskat avsevärt. I referensalternativet 

kunde en genomsnittlig fördröjning vara över fyra minuter men i skyttelbussalternativet 

är den nere på strax över en minut per fordon.  

Köbildning uppstår dock fortfarande i systemet och den presenteras i figur 10. 

Köbildningarna är framförallt koncentrerade kring anlöpstiderna likt 

referensalternativet, men till skillnad från referensalternativet uppstår dessa 

köbildningar nästan enbart vid färjeläge 5, 6 och 7. I början av eftermiddagen, (b), 

uppstår även en mindre köbildning på Gutevägen, men annars blir köerna relativt små.  

 

Figur 10. Simulerade kölängder i vid transport med skyttelbuss 

0

1

2

3

4

5

Ti
d

 (
m

in
)

(a) (b)

Skyttelbuss Referensalternativet

0

50

100

150

200

250

300

350

400

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

K
ö

lä
n

gd
 (

m
)

(a) (b)

Färjeläge 7 Färjeleden (S) Gutevägen

Färjeleden (N) Färjeläge 5-6 Godskorridoren



41 
 

Även kryssningspassagerarnas restider förkortas med skyttelbussalternativet, vilket 

presenteras i figur 11. Den tid som är inräknad här är alltså kryssningspassagerarnas 

gång mellan Visby centrum och resecentrum, skyttelbuss mellan resecentrum och 

kryssningskaj, samt gång mellan kryssningskaj och kryssningsfärja. I dessa beräkningar 

är däremot inte väntetiden vid busshållplats inräknad. Väntetiden bedömdes dock vara 

kort under kalibreringen av modellen. Detta då bussarna kunde ta sig mellan 

resecentrum och kryssningskaj obehindrat. 

 

Figur 11. Simulerad restid för kryssningsresenärer vid transport med skyttelbuss 

jämfört med referensalternativet. 

Likt referensalternativet varierar restiden för kryssningspassagerarna även i 

skyttelbussalternativet. Detta beror antagligen på den ökade densiteten av 

kryssningspassagerare, som är som högst timmarna innan kryssningsfartygets avgång. 

Restidsförkortningen mellan skyttelbussalternativet och referensalternativet blir dock 

tydlig då den förkortas med över en tredjedel. 

8.3 Andra steget – Signalreglerad transportsträcka 

I simuleringsalternativet där kryssningspassagerarnas transportsträcka signalregleras, 

stängs alltså vägen av för såväl gående kryssningspassagerare på väg till Visby som 

turbussar på väg till gotländska landsbygden, till förmån för trafiken som lossas av 

linjefärjorna. I figur 12 presenteras fördröjningstiden som uppstår vid en signalreglerad 

transportsträcka jämfört med fördröjningstiderna från referensalternativet. 
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Figur 12. Simulerad fördröjningstid per fordon vid signalreglerad transportsträcka 

jämfört med referensalternativet. 

Fördröjningstiderna i det signalreglerade alternativet är inte lika korta som de för 

skyttelbussalternativet, men tiderna är ändå nämnvärt reducerade jämfört med 

referensalternativet. Framförallt vid anlöp av linjefärjor.  

I figur 13 presenteras de kölängder som uppstår för detta alternativ. Dessa kurvor skiljer 

sig något från övriga simuleringar. Kölängderna på norra tillfarten till rondellen, 

Färjeleden (N), samt kölängderna vid Gutevägen är här avsevärt högre än exempelvis 

skyttelbussalternativet.  

 

Figur 13. Simulerade kölängder vid signalreglerad transportsträcka 

Anledningen till att köbildningen på dessa båda vägar är stor beror på signalregleringen. 

Då kryssningspassagerarna får grönt ljus att fortsätta sin gång till eller från 
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kryssningskajen har antalet kryssningspassagerare som väntar på att få gå ökat avsevärt. 

Istället för att kryssningspassagerarna är relativt utspridda blir de alltså här 

högkoncentrerade. Detta syns i figur 13 då köbildningarna på Färjeleden och Gutevägen 

inte infaller vid anlöp av linjefärja utan efter linjefärjan är tom på passagerare. I övrigt 

syns att köbildningarna är mer förekommande på eftermiddagen och detta beror 

antagligen på att trafiken i Visby hamn är större då än på förmiddagen.  

Kryssningspassagerarnas restid är även den annorlunda mot de andra alternativen. 

Överlag är restiden längre för kryssningspassagerarna då dessa behöver vänta på signal 

innan de får fortsätta sin gång, vilket presenteras i figur 14. 

 

Figur 14. Simulerad restid för kryssningspassagerare vid signalreglerad 

transportsträcka jämfört med referensalternativet.  

Restiden mellan kryssningskaj och Visby innerstad kan i detta alternativ bli nästan 50 

minuter lång. Från figur 14 syns tydligt att restiderna blir avsevärt mycket längre då 

kryssningspassagerare behöver vänta på att linjetrafiken tömmer sina färjor. 

8.4 Tredje steget – Gångbro över Färjeleden 

I det tredje steget studeras en planskild väg över Färjeleden och dessutom en alternativ 

gångväg för kryssningsresenärerna. I denna simulering går kryssningsresenärerna via en 

gångbro över Färjeleden, söder om rondellen, över till Kopparsviksgatan. 

Kopparsviksgatan är en parallell väg öster om Färjeleden, som inte är lika trafikerad. 

Detta medför även att ett övergångställe placeras en bit upp på Gutevägen för att 

möjliggöra för kryssningsturisterna att korsa Gutevägen över till Palissadgatan. 

I figur 15 visas att fördröjningstiden blir något kortare på förmiddagen i detta alternativ, 

men avsevärt mycket längre än referensalternativet på eftermiddagen.  
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Figur 15. Simulerad fördröjningstid per fordon vid gångbro över Färjeleden jämfört 

med referensalternativet. 

Även köbildningen är något som blir omfattande i detta alternativ och presenteras i figur 

16. Anledningen till de långa köerna som bildas på eftermiddagen, (b), är att Gutevägen 

är mer trafikerad då. Detta syns tydligt i figur 16 där kölängderna på Gutevägen blir 

såväl mer ihållande som längre än de vid färjelägena. Detta gäller både för den del av 

Gutevägen som ansluter Färjeleden, men också vid övergångstället som placerades 

längre upp på Gutevägen (Gutev. övergång (S) och Gutev. övergång (N)). 

 

Figur 16. Simulerade kölängder vid gångbro över Färjeleden 

Restiderna för kryssningspassagerarna blir däremot likvärdiga med referensalternativet, 

vilket presenteras i figur 17. Det går något snabbare för kryssningspassagerarna att ta 

sig från Visby till kryssningskajen än andra hållet och det beror antagligen på den 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ti
d

 (
m

in
)

(a) (b)

Gångbro över Färjeleden Referensalternativet

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

K
ö

lä
n

gd
 (

m
)

(a) (b)

Färjeläge 7 Färjeleden (S) Gutevägen

Färjeleden (N) Färjeläge 5-6 Godskorridoren

Gutev. övergång (S) Gutev. övergång (N)



45 
 

flaskhals som uppstår vid gångbron över Färjeleden. På eftermiddagen är 

kryssningspassagerarna mer utspridda vilket innebär att flaskhalsen inte blir lika 

märkbar. På eftermiddagen verkar det istället som att Kopparsviksvägen är en snabbare 

sträcka än Färjeleden för gångtrafikanter, detta antagligen för att vägen är bredare än 

den gång- och cykelväg som används av kryssningspassagerarna i referensalternativet. 

 

Figur 17. Simulerad restid för kryssningspassagerare vid gångbro över Färjeleden 

jämfört med referensalternativet. 

8.5 Fjärde steget – Matargång till resecentrum 

I det fjärde steget simuleras en förlängning av den redan existerande matargången. 

Kryssningspassagerarna tillåts alltså nu använda en planskild gångväg mellan 

kryssningskajen och resecentrum. I simuleringen används inte matargången av 

linjefärjorna vilket underlättar för kryssningspassagerarna. Detta är dock orealistiskt då 

kryssningspassagerarna i verkligheten skulle behöva separeras från linjetrafikens 

passagerare för att följa hamnsäkerhetsregler.  

Det planskilda alternativet innebär dock avsevärt kortare fördröjningstider för systemet 

än referensalternativet. Detta beror på att trafiken i systemet inte längre har några 

gående kryssningspassagerare att ta hänsyn till. Den påverkan som kryssningskajen har 

på trafiken i Visby hamn kommer nu endaste från de turbussar som ska ut på den 

Gotländska landsbygden.  
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Figur 18. Simulerad fördröjningstid per fordon vid matargång till resecentrum jämfört 

med referensalternativet. 

Precis som figur 18 visar koncentreras alltså fördröjningarna kring de anlöpstider 

linjefärjorna går efter, men även där blir de sällan mer än någon minut per fordon i 

systemet.  

Detta syns extra tydligt i figur 19 då de köbildningar som uppstår nästan uteslutande 

sker vid färjeläge 5, 6 och 7.  

 

Figur 19. Simulerade kölängder vid matargång till resecentrum 

Vägen via matargången innebär dock en något längre restid för kryssningsturisterna än i 

referensalternativet, vilket presenteras i figur 20. Detta då vägen genom matargången är 

smalare än gång- och cykelvägen längsmed Färjeleden. Trängseln i matargång stoppar 

alltså upp flödet av kryssningspassagerare. Matargången är dock inte mer än 25 % 
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längre än fågelvägen, vilket innebär att transportsträckan skulle användas. På samma 

sätt som i de flesta övriga alternativen är restiden som längst på eftermiddagen, (b), 

timmen innan kryssningsfartygets avgång. 

 

Figur 20. Simulerad restid för kryssningsresenärer vid matargång till resecentrum 

jämfört med referensalternativet. 

8.6 Alternativens utsläppsnivåer 

I tabell 2 jämförs alternativens utsläppsnivåer och där blir det tydligt att steg fyra, 

matargång till resecentrum, ger minst utsläpp. Systemet hade i detta alternativ minst 

påverkan av de gående kryssningspassagerarna vilket innebar färre stopp och mindre 

fördröjning. Det alternativ som innebär mest utsläpp är steg tre, gångbro över 

Färjeleden, och detta beror antagligen på den omfattande köbildningen som uppstod i 

systemet. Noterbart är att skyttelbussalternativet är den lösning som släpper ut näst mest 

CO2 och PM10, och dessutom mest NOx. Detta beror på de dieseldrivna skyttelbussar 

som anslutit systemet. I kapitel 3 nämndes att NOx släpps ut av högt belastade motorer 

och orsakar regional försurning och övergödning, samt irritation i ögon och näsa för 

medtrafikanter. För hamnmiljön är alltså skyttelbussalternativet något sämre än övriga, 

även om köbildning och fördröjningstider reduceras. Det är värt att nämna att modellen 

är utformad efter 67 % bensindrivna bilar, märkta med genomsnittliga utsläppsnivåer på 

170 g CO2/km. De utsläppsnivåer som presenteras i tabell 2 är alltså avsevärt mycket 

högre än dessa CO2-värden. Detta beror till viss del på att tyngre fordon som bussar och 

lastbilar är en del av simuleringarna, men till störst del för de långa köer som uppstår 

och flertaliga start och stopp bilarna genomför i simuleringarna. 
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Tabell 2 – De simulerade alternativens totala utsläppsnivåer 

 CO2 [g/km] NOx [g/km] PM10 [g/km] 

Referensalternativet 274 1,01 0,0596 

1. Skyttelbuss 283 1,10 0,0598 

2. Signalreglering 267 0,960 0,0572 

3. Gångbro 296 1,04 0,0625 

4. Matargång 254 0,915 0,0551 

 

För att jämföra de olika alternativens utsläppsnivåer presenteras i tabell 3 förändringen 

för varje alternativ jämfört med referensalternativet. Från tabellen blir det tydligt att 

signalreglerings- och matargångsalternativen innebär en sänkning av utsläppsnivåerna. 

De övriga alternativen innebar dock en ökning av samtliga utsläppsnivåer. I 

skyttelbussalternativet berodde detta på de extra bussar som trafikerade sträckan till 

resecentrum och i gångbroalternativet den omfattande köbildning som skapades. 

Tabell 3. De simulerade alternativens utsläpp relativt referensalternativet 

 CO2 [g/km] NOx [g/km] PM10 [g/km] 

Referensalternativet - - - 

1. Skyttelbuss + 3,2 % + 8,9 % + 0,33 %  

2. Signalreglering - 2,5 % - 5,0 % - 4,0 % 

3. Gångbro + 8,0 % + 3,0 % + 4,9 % 

4. Matargång - 7,3 % - 9,4 % - 7,6 % 

 

9. Diskussion 

I detta kapitel förs en närmare diskussion av vilka trafikplaneringsmässiga utmaningar 

en säsongsberoende turistdestination står inför. Första avsnittet lägger tonvikt på vilka 

utmaningar Visby och Gotland står inför i och med den förväntade ökningen av 

kryssningsresenärer, medan det andra avsnittet mer specifikt diskuterar de olika 

lösningar som simulerats. 

9.1 Trafikplanering för turistorten Visby 

Att trafikplanera för en säsongspåverkad turistort är en vansklig uppgift. Skillnaden 

mellan låga och höga befolkningsnivåer gör att det trafiksystem som fungerar under 

lågsäsong kan få svårt att klara en förhöjd belastning under högsäsong. Den planering 

som genomförs behöver alltså vara baserad på den del av året där trycket är som högst, 
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samtidigt beror mycket av regionens tillgångar på vad som finns tillgängligt under 

resten av året. På Gotland behöver exempelvis bussbolagen planera för både skolskjuts 

och turbussar under sommarhalvåret, med i stort sätt samma antal busschaufförer som 

under lågsäsong.  

För att uppmuntra en hållbar turismutveckling ska de säsongsmässiga 

befolkningsvariationerna inte heller påverka de åretruntboende invånarna eller deras 

samhälle negativt. I Visby riskerar trafiksituationen i hamnen resultera i att rådande 

verksamhet blir lidande, vilket kan innebära försenade lossningstider för linjefärjor och 

förhindrande av gods som ska transporteras ut till hela Gotland, som i sin tur kan 

äventyra den ekonomiska hållbarheten.  

Dessutom kan för höga turistnivåer påverka den sociala och kulturella 

hållbarhetsaspekten för en ort. Många turistdestinationer har en speciell anledning till 

varför turister vill besöka resmålet. På Gotland är denna anledning världsarvsstaden 

Visby. Med de höga besöksnivåerna som förväntas komma med kryssningsfartygen 

finns det ett behov av att fördela turisterna, både ur besökssynpunkt men också för att 

undvika onödig belastning av världsarvet. Enligt Icomos kan förhöjda nivåer av turister 

skada världsarvet och äventyra Visbys världsarvsstatus, dock på ett annat sätt än för 

Venedig som har liknande problem. Där slår hotell ut åretruntboende, medan de på 

Gotland besökande kryssningsturisterna redan har en plats att bo på och dessutom 

endast stannar över dagen. På Gotland kan turisterna istället påverka världsarvet på ett 

annat sätt. Om stora mängder turister går Färjeleden till Visby innerhamn kan detta 

nämligen innebära högkoncentrerade områden av turister. Höga koncentrationer av 

turister under en intensiv turistsäsong kan vara skadligt för världsarvets byggnader. Då 

kryssningsturister tidigare blivit avsläppta i Visby innerhamn har nästintill alla tagit 

vägen genom Donners plats. Donners plats är ett relativt litet torg och skulle snabbt 

fyllas vid ett förhöjt turistantal. Därför behövs en transportlösning som fördelar 

turisterna över flera delar av staden. Detta är inte bara en utmaning utan en även 

möjlighet för staden att injicera nytt liv till mindre populära stadsdelar. I Visby har det 

exempelvis länge funnits planer på att förhöja aktiviteten vid Söderport.  

Att minska belastningen på världsarvet är en sak, men för att uppmuntra en hållbar 

turistutveckling ska inte heller de rådande verksamheterna bli lidande. En spridning av 

turisterna kan innebära att turistnäringen blir den övergripande verksamheten i Visbys 

samtliga delar. Därmed försvinner alltså världsarvets funktion som ett levande 

världsarv. För att motverka detta bör alltså en spridning av kryssningsturisterna inte 

bara gälla Visby stadskärna utan kryssningsturisterna bör även fördelas över resten av 

Gotland. Detta skulle alltså minska koncentrationen av turister i världsarvet och även 

minska kryssningsturisternas påverkan på hamntrafiken, då de inte kommer i konflikt 

med linjefärjornas utfarter. 

En metod att fördela turister är genom trafikplaneringsåtgärder. Transportlösningar eller 

gångvägar från Visby kryssningskaj skulle kunna ansluta flera olika delar av Visby för 

att fördela turisterna. En annan möjlighet är att genom mer samverkan och samarbete 
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fördela turisterna över såväl Visby som resten av Gotland. De kryssningsturister som 

besöker Gotland har generellt sett redan samlat information om resmålet och vet vad de 

vill besöka. Kryssningsresenärerna anser dock att informationen om vad som finns att 

göra på Gotland är knapphändig. Intrycket från såväl bussbolag som turismverksamhet 

på Gotland är att en högre samverkan skulle underlätta för hanteringen av 

kryssningsturister. Detta är en strategi som kryssningsdestinationen Orkney anammat då 

de lagt stor vikt vid samverkan mellan aktörer i området. En tydligare samverkan mellan 

kryssningsbolagen, turbussbolagen och turismverksamheten på Gotland skulle kunna 

förhindra att besöksantalet till Visby når orimliga nivåer och istället öka besöksantalet 

på gotländska landsbygden.  

Vilken transportlösning som än implementeras behöver den alltså vara effektiv och med 

en låg miljöpåverkan, men turisterna som använder lösningen bör inte förringas. 

Transportlösningen ska erbjuda kryssningsresenärerna säkerhet och en miljö som är 

gästvänlig. Samtidigt intresserar sig turister för vad som gör en destination unik, en 

omgivning som skiljer sig från deras vardag. Då övriga östersjöhamnar främst använder 

sig av buss- och taxitransporter finns det en möjlighet för Visby att erbjuda en annan typ 

av transportlösning. En sådan lösning skulle kunna bli en attraktion för turisterna, men 

risken finns att den står oanvänd under lågsäsong.    

9.2 Trafiklösningar för Visby hamn 

Resultaten från de trafiklösningar som presenteras i kapitel 8 visar att inte alla lösningar 

är bättre än referensalternativet. Resultaten från simuleringarna ger en bild av hur olika 

delar av trafiksystemet påverkas av varandra.  

Den busslösning som simulerades gav låg fördröjningstid och precis som 

kapacitetsutredningen utförd av Ramböll pekar dessa resultat på att cirkulationsplatsen 

klarar av att hantera skyttelbussar som går mellan kryssningskaj och resecentrum. 

Däremot finns det andra problem med detta alternativ. De bussar som ska användas 

behöver busschaufförer. I början och slutet av sommaren är det många av de gotländska 

busschaufförerna som kör skolskjuts och däremellan är det många som är på semester. 

Huruvida den gotländska busskapaciteten är tillräcklig för att klara de stora mängder 

kryssningsturister som kan komma samtidigt behöver utvärderas för att en sådan lösning 

ska vara bärande. Om kapaciteten är för låg finns risken för långa väntetider och att 

vissa resmål inte går att nå. Dessutom bör tilläggas att modellen som använts i denna 

studie ger ett tacksamt flöde i skyttelbussanvändningen. Såväl påstigning som 

avstigning sker utan större problem, vilket antagligen inte skulle vara fallet i 

verkligheten. Det är alltså möjligt att skyttelbussalternativet är mer problemfyllt i 

verkligheten än vad simuleringen ger sken av. 

En transportlösning med signalljus för de gående kryssningspassagerarna innebar en 

smidigare lossning för linjefärjorna. Däremot resulterade detta i långa kölängder i 

tiderna mellan linjefärjeanlöpen, då de gående kryssningspassagerarna blivit mer 
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koncentrerade och därmed blockerade fordonstrafiken i Visby hamn. Det är dock viktigt 

att ställa sig frågan huruvida detta ens är ett realistiskt alternativ. I simuleringen stod 

kryssningspassagerarna och väntade i de 20 minuter som krävdes innan trafikljuset slog 

om till grönt. I verkligheten hade antagligen flera kryssningspassagerare valt att gå trots 

rödljuset och därmed faktiskt påverkat trafiken. Dessutom ger det ett negativt intryck 

för turisten att börja sin vistelse i Visby med en lång kötid. En signalreglering höjer 

visserligen säkerheten men minskar även tillgängligheten i hamnen, vilket därmed 

sänker upplevelsen för de gående kryssningsturisterna.    

Syftet med det tredje alternativet var att med en gångbro förflytta 

kryssningspassagerarna från Färjeleden för att inte påverka den fordonstrafik som 

lossades från de olika färjelägena. Gångbron placerades över Färjeleden i höjd med 

kryssningskajen. Ett övergångställe var aldrig ett alternativ då detta skulle äventyra den 

tunga trafikens accelerationssträcka. Kryssningspassagerarna kunde i detta alternativ ta 

vägen via Kopparsviksgatan som är lugnare och med en mer varierad omgivning än 

Färjeleden. Det skulle alltså vara angenämare att gå Kopparsviksgatan än Färjeleden. 

Dessutom skulle ankomsten till Palissadgatan innebära en möjlighet för turisterna att ta 

sig till Söderport. Detta alternativ visade sig dock vara det minst gångbara. 

Fördröjningstiderna var höga och kölängderna långa. I första hand innebar denna 

lösning stora problem på eftermiddagen. Detta då trafiknivåerna i Visby hamn är högre 

på eftermiddagen. De långa kölängderna i Gutevägens båda riktningar innebar att även 

trafiken på Färjeleden blev lidande. Om denna lösning skulle vara ett alternativ skulle 

alltså även en gångbro behövas över Gutevägen. Denna simulering visar däremot på 

vilken påverkan Gutevägen har på trafiksystemet i Visby hamn. Att förflytta problemen 

från cirkulationsplatsen på Färjeleden till Gutevägen är alltså inte en rekommenderad 

lösning utan situationen riskerar bara att förvärras.  

Det fjärde alternativet som presenterades i kapitel 8 simulerade att kryssningsturisterna 

tog vägen till Visby genom en förlängning av resecentrums redan existerande 

matargång. Detta alternativ innebar störst infrastrukturell förändring, men gav också de 

absolut lägsta fördröjningstiderna och kortaste köbildningarna. Restiden för 

kryssningspassagerarna blev något längre då matargången inte är lika bred som gång- 

och cykelvägen, men däremot inte tillräckligt mycket längre för att matargången skulle 

stå oanvänd. För att göra matargångssträckan snabbare kan även ett rullband eller 

liknande åtgärder implementeras. I detta alternativ simuleras alltså hur trafiken flyter på 

med ingen annan påverkan än från de turbussar som tar kryssningspassagerarna ut till 

resten av Gotland. De kölängder och fördröjningstider som uppkommer i denna 

simulering gäller alltså även för andra planskilda transportlösningar, som exempelvis 

linbana eller monorail. Dessa skulle dock antagligen kräva avsevärt större investeringar. 

Det största problemet med den matargång som föreslås i detta alternativ är att 

kryssningspassagerarna måste samsas med linjefärjornas passagerare och dessa kan inte 

beblandas på grund av hamnsäkerhetsregler.   
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Effektivitetsindikatorerna säger däremot inte allt om transportlösningarna i Visby hamn. 

I utvecklingen av en hållbar turistdestination är det viktigt att turisternas upplevelse och 

säkerhet ges uppmärksamhet och dessutom att utvecklingen av destinationen tar hänsyn 

till en ekologisk hållbarhet. För de kryssningsturister som ska gå sträckan in till Visby 

är exempelvis miljön viktig. Utsläppsnivåerna från de olika alternativen avgör dels hur 

ekologiskt hållbara de olika lösningarna är, men också hur de olika alternativen 

påverkar miljön för de gående kryssningspassagerarna. De lösningar som innebar långa 

fördröjningstider och omfattande köbildning innebar mer utsläpp, men även 

skyttelbussalternativet gav förhöjda utsläppsnivåer på grund av de dieseldrivna bussar 

som användes i simuleringen. Skyttelbussar baserade på andra drivmedel skulle kunna 

sänka de höga utsläppsnivåerna och därmed bli ännu mer miljömässigt gångbar. Även 

estetiken är viktig för turisternas upplevelse av resmålet. Om Färjeleden ska användas 

som transportsträcka bör vägen bli mer angenäm för de turister som ska använda den, 

annars finns risken att turisterna väljer att inte gå sträckan. Om inget annat 

transportalternativ finns skulle detta kunna resultera i en ökad användning av taxibilar 

längsmed Färjeleden eller, i värsta fall, att turisterna väljer att gå tillbaka till fartyget.    

10. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka trafikplaneringsmässiga utmaningar en 

säsongspåverkad turistdestination står inför. För att utvärdera detta har en studie 

genomförts på Visby och Gotland, med anledning av byggnationen av Visby 

kryssningskaj. Den tillkommande kryssningskajen kan komma att påverka 

turistdestinationens rådande verksamhet negativt - såväl lokalt som regionalt – då 

ankommande kryssningsturister kan skapa en konflikt med linjefärjorna i Visby hamn. I 

denna studie undersöks alltså mer specifikt vilka lokala och regionala följder 

transporten av kryssningspassagerare till och från kryssningskajen kan innebära. En del 

av studien är även att presentera olika lösningsförslag som uppmuntrar till en hållbar 

turismutveckling, samt vad dessa lösningsförslag har för påverkan på effektiviteten och 

utsläppsnivåerna i Visby hamn. 

Med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som ram har en intervju- och litteraturstudie 

genomförts för att kunna presentera olika lösningsalternativ, baserade på såväl regionala 

som lokala intressen, för trafiksituationen i Visby hamn. Dessa lösningsalternativ har 

simulerats i ett mikroskopiskt trafiksimuleringsprogram, där studerade resultat varit 

effektivitetsindikatorerna: fördröjningstid, köbildning och restid.  

Studien visar att en högre belastning på trafiksystem i Visby hamn kan komma att 

innebära såväl lokal som regional påverkan. Om de stora massorna av kryssningsturister 

hämmar trafiksystemet i hamnen kan detta påverka linjefärjornas turnaroundtider och 

även de godstransporter som ska transportera varor runt om på Gotland. De höga 

koncentrationer av kryssningsturister som kommer att besöka Visby kan innebära ett 

högt besökstryck på vissa besöksmål och detta kan i sin tur innebära en belastning på 
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världsarvet. För att uppmuntra en hållbar turismutveckling behöver alltså den 

transportlösning som implementeras i hamnen försöka sprida ut de turister som besöker 

Gotland. Både sprida turisterna till olika destinationer runt om på ön men också till 

olika besöksmål i Visby. Detta kan genomföras genom att erbjuda olika gångvägar och 

transportmöjligheter för kryssningspassagerarna. Transportlösningen behöver även 

transportera kryssningsresenärerna genom hamnen på ett sådant sätt att den inte 

påverkar linjefärjornas lossning och lastning, samtidigt som vägen ska vara attraktiv för 

besökarna. Baserat på de simuleringar som genomförts i denna studie är de effektivaste 

lösningarna att erbjuda skyttelbussar genom hamnområdet eller en planskild gångväg, 

exempelvis via en förlängning av den redan existerande matargången. En 

skyttelbusslösning skulle dock konkurrera med de gotländska skolskjutsarna och 

därmed kunna vara opålitlig. En skyttelbusslösning ger dessutom högre utsläppsnivåer 

än flera av de andra studerade alternativen. En planskild gångväg innebar däremot 

avsevärt mycket lägre utsläppsnivåer, men skulle antagligen innebära mer omfattande 

investeringar. 
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Appendix A - intervjumall 

I detta appendix presenteras de frågor som användes till intervjuerna. Vissa frågor var endast 

intressanta för de personer som var specifikt insatta i de olika ämnena. Frågorna är uppdelade 

efter intresseområdena trafik, turism och hållbarhet. 

 

Trafik 

Hur arbetar Gotland med sin trafikplanering? 

Har Visby några försvårande omständigheter för trafikplanering? 

Hur går arbetet med den nya kryssningskajen? 

Sker det någon mer förändring av hamnområdet än den nya kryssningskajen? 

Vad ser ni som de största problemen med kryssningskajens placering? 

 Buller, Reningsverk, Trafik, Estetik.  

Innebär kryssningskajens placering möjligheter? (Flöde till stadsdelar som behöver livas upp.) 

Hur går tankarna med transportlösning till och från kryssningskajen? 

 Finns det några befintliga planer på transportlösningar i hamnen? 

 Finns det några idéer att installera ny infrastruktur? 

 Skulle en alternativ väg för fotgängare vara möjlig?  

 Skulle cyklar eller liknande kunna vara en lösning? 

 Hur såg den tidigare lösningen ut, när kryssningsfartygen var tvungna att lägga 

 till på redden? Vem skötte den? 

Hur går tankarna kring resecentrum?  

 Ska skyttelbussarna gå dit?  

 Finns det planer på att låta fler busslinjer gå från resecentrum? 

Hur fungerar verksamheten av busstrafiken på Gotland? 

 Vilka kör stats respektive regiontrafiken? 

Hur ser personaltillgången ut över året? Säsongsanställningar? 

Hur fungerar transporterna mellan resecentrum och busshållplatsen på Kung Magnus väg? 

Är Gotlandsbuss delaktiga i planeringen av den nya kryssningskajen? 

Skulle en busslösning vara realistisk? 

Finns det personal som kan sköta den ökade belastningen från busstransporter för 

kryssningsfärjor?  

Hur upplever du/ni trafikbelastningen på färjeleden? Speciellt vid anlöp och avgång 

för linjefärjorna 

Sker någon dialog med kryssningsverksamheten/fartygen då dessa anlöper respektive avgår? 

Turbussar/skyttelbussar, hur har det fungerat med tidigare kryssningsfartyg?  

 

Turism 

Hur vill ni att turisterna ska bemötas?  

Tror ni det kan vara skadligt för turismen att kryssningskajen är deras första intryck? 

Hur påverkas Gotland av att besöken blir kortare? 

Vad förväntar sig turisterna som kommer till Gotland? 

Vad anser turisterna om Gotland? 

Hur fördelar sig turisterna över Gotland? 

Hur går turistflödena i innerstaden? 

 Vilka är favoritbesöksmålen? 

Märker man av när kryssningsbåtarna kommer? Mer folk? 
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Hur vill man kryssningsturister ska bemötas? 

 

Hållbarhet 

Hur kommer linjefärjorna och dess passagerare påverkas av opålitliga lossnings- och 

lastningsmöjligheter? 

Hur arbetar regionen för att uppmuntra hållbarare trafiklösningar? 

Vad står Visby världsarv inför för utmaningar?  

 Hur kommer världsarvet belastas med en ökad turismmängd? 

Vad innebär hållbar utveckling ur ett världsarvsperspektiv? 

Är världsarvet ett stort besöksmål för kryssningsturister? 

 Hur stor del av världsarvet är tillgängligt för 4-5 timmar? 

Innebär kortare kryssningsbesök utmaningar för världsarvssamordningen? 
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Appendix B - simuleringsmodellen 

Modellen som simulerats består av en cirkulationsplats med fyra infarter och fyra 

utfarter. Utöver rondellen har de anslutande gatorna simulerats. De vägar som 

simulerats är följande: 

 Färjeleden norr och söder om cirkulationsplatsen 

 Gutevägen där den ansluter till Färjeleden norr om cirkulationsplatsen 

 Godskorridoren, vilket är den väg som godstrafiken tar från hamnen ut till 

Färjeleden 

 Väg från kajplats 7 till Färjeleden söder om cirkulationsplatsen 

 Väg från Kajplats 5-6 till cirkulationsplatsen 

 Väg från Kryssningskaj till godskorridor i riktning mot cirkulationsplatsen 

 

De simuleringstider som används är följande: 

 7:00–12:00 för simulering av förmiddag, vilket motsvaras av flöde från fartyget 

 14:00-19:00 för simulering av eftermiddag, vilket motsvaras av flöde tillbaka till 

fartyget 

De fem simuleringslösningarna 

1) För referensalternativet simuleras kryssningspassagerarna som gångtrafikanter 

hela vägen från kryssningskajen in till centrum. De antas ha företräde vid 

samtliga övergångsställen. Hälften av kryssningspassagerarna antas besöka 

Visby och resten besöka övriga Gotland. 

2) I skyttelbusslösningen är det tänkt att 3000 personer ska transporteras med 

skyttelbussar från kryssningskajen till resecentrum. I simuleringen löses detta 

med 4 stycken skyttelbussar med vardera 50 platser som går med jämna 

mellanrum, cirka 3 minuter. Hälften av kryssningspassagerarna antas besöka 

Visby och resten besöka övriga Gotland. 

3) Signalreglerad transportsträcka innebär att passagerarna blir stoppade på 

gångbanan ifall det är ett anlöp av en linjefärja. Detta betyder att trafiken som 

lossas från en linjefärja får förtur och de gående måste vänta ungefär 20 minuter 

på att färjan ska ha tömts innan de för grönt ljus igen. De gående blir antingen 

stoppade vid utfarten från färjeläge 7 eller vid cirkulationsplatsen beroende av 

vart linjefärjan lägger till. Hälften av kryssningspassagerarna antas besöka Visby 

och resten besöka övriga Gotland. 

4) I den tredje lösningen installeras en gångbro över Färjeleden till 

Kopparsviksgatan. Den gångbro som simuleras har en höjd på 5 meter för att 

större fordon som buss och lastbil skall kunna passera utan problem. Den nya 

gångsträckan passerar Gutevägen där de gående kommer att ha företräde på ett 

övergångsställe. Hälften av kryssningspassagerarna antas besöka Visby och 

resten besöka övriga Gotland. 
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5) Sista alternativet är en förlängning av den matargång som går mellan 

resecentrum och färjeläge 7. Den ska förlängas med cirka 600 meter och innebär 

att de gående inte längre påverkar fordonstrafiken. Matargången som simuleras 

är två meter bred. Hälften av kryssningspassagerarna antas besöka Visby och 

resten besöka övriga Gotland. 

Modellens indata 

De simuleringar som utförs baseras i data från Gotlands mest trafikerade tid på året, 

vecka 30. De indata som simuleras i modellen delas upp i tre kategorier, fordonstrafik i 

Visby hamn, fordonstrafik från linjefärjor och trafik till och från kryssningskajen. 

Fordonstrafik i Visby hamn 

Fordonstrafiken Visby hamn motsvaras av den trafik som inte ansluter hamnen från 

linjefärjorna. För modellen finns det tre sådana indata: Färjeleden söder om 

cirkulationsplatsen, Färjeleden norr om cirkulationsplatsen och Gutevägen. Dessa data 

har räknats upp med en skalningsfaktor på 2 % för att motsvara den väntade trafiken 

2018. De indata som använts presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av Fordonstrafiken från Visby och Gotland 

Sammanställning  Färjel. S-N 

 

Gutevägen 

 

Färjel. N-S Andel av totala 

  2018   2018   2018 dygnstrafiken (%) 

2014-07-27 07:00 215 

 

99 

 

179 2,19 % 

2014-07-27 08:00 254 

 

236 

 

211 5,22 % 

2014-07-27 09:00 123 

 

88 

 

102 1,95 % 

2014-07-27 10:00 452 

 

320 

 

376 7,07 % 

2014-07-27 11:00 240 

 

278 

 

199 6,14 % 

       

2014-07-27 14:00 870 

 

480 

 

722 10,63 % 

2014-07-27 15:00 372 

 

268 

 

309 5,93 % 

2014-07-27 16:00 448 

 

454 

 

372 10,03 % 

2014-07-27 17:00 330 

 

245 

 

274 5,41 % 

2014-07-27 18:00 324 

 

391 

 

269 8,65 % 

 

Fordonstrafik från linjefärjorna 

Den trafik som angör Visbys hamn från de olika linjefärjorna under simuleringarna 

presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Anlöp under simuleringstiden 

Ankomst Rutt Antal fordon 

08:05 NYVI 237 

10:45 NYVI 411 

14:10 NYVI 148 

16:05 NYVI 401 

18:05 OSVI 376 

 

Trafik till och från kryssningskaj 

I modellen antas två kryssningsfartyg med 3000 passagerare vardera lägga till. Trafiken 

till och från kryssningskajen motsvaras av 3000 kryssningsturister som tar sig mellan 

kaj och Visby innerstad samt 3000 kryssningsturister som åker på dagstur med 40 

bussar. Kryssningspassagerarna som simuleras mellan kajen och Visby innerstad antas 

lämna båten enligt tabell 6. 

Tabell 6. Antal passagerare som lämnar kryssningsfartyget för att besöka Visby 

Tid 07:00–

08:00 

08:00–

09:00 

09:00–

10:00 

10:00-

11:00 

11:00-

12:00 

Antal 

passagerare 

0 1000 1000 1000 0 

 

För simuleringar av eftermiddagen sker flödet under längre tid och med högsta 

koncentrationen kring 16:00-17:00.  För att inga passagerare skall missa sina båtar antas 

inga kryssningsturister lämna Visby eller komma med buss senare än klockan 18:00. De 

kryssningspassagerare som simuleras från Visby centrum till kryssningskajen simuleras 

enligt flödena i tabell 7. 

Tabell 7. Antal passagerare som återvänder till kryssningsfartyget från Visby 

Tid 14:00-

15:00 

15:00-

16:00 

16:00-

17:00 

17:00-

18:00 

18:00-

19:00 

Antal 

passagerare 

500 500 1500 500 0 

 

Modellens effektivitetsindikatorer 

Vissim erbjuder flera olika resultat för hur systemet fungerar, dessa variabler kallas 

effektivitetsindikatorer. I denna studie har det fokuserats på fyra effektivitetsindikatorer 

för fordonstrafiken och en för gångtrafiken. 
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För fordonstrafiken: 

 DelayTime: Denna variabel benämns i rapporten som fördröjningstid. För varje 

simulering har ett medelvärde beräknats för hur fördröjt ett fordon är jämfört 

med om trafiken rört sig problemfritt. 

 AverageStops: För varje simulering har ett medelvärde beräknats för hur många 

stopp ett fordon gör. Denna variabel används endast för att kalibrera modellen 

och bortses från i resultaten. 

 AverageSpeed: För varje simulering har medelhastigheten för varje fordon 

beräknats. Denna indikator ger en uppfattning om hur fordonen klarar av att 

hålla de hastigheter som är tänkta på vägarna. Denna variabel används endast för 

att kalibrera modellen och bortses från i resultaten. 

 QueueLenght: För varje simulering beräknas kölängderna variation över dagen. 

Fordon beräknas vara i kö om de har lägre hastighet än 5 km/timmen. De antas 

vara kvar i kö tills det att de har högre hastighet än 10 km/timmen. 

För gångtrafiken: 

 TravelTime: I rapporten benämns denna variabel som restid. Den motsvaras av 

de kryssningspassagerarnas restid från kryssningskaj till centrum på 

förmiddagen och från centrum till kryssningskajen på eftermiddagen. 

Kalibrering av modellen 

Efter att all indata samlats och modellen skapats behöver den kalibreras. Då Vissim 

stokastiskt fördelar trafiken över de tidsintervall som specificerats finns det möjlighet 

att se hur trafiken påverkas av olika scenarier. Detta görs genom repeterande körningar 

där Vissim uppdaterar simuleringens stokastiska variabler genom att använda olika 

fröer som initialvärden. Detta innebär dock att effektivitetsindikatorerna varierar för 

varje körning och resultatet endast gäller för den enskilda simuleringen. För att avgöra 

hur många repeteringar som behövs för att stärka resultatet används ekvation 1. 

𝑛 = (
𝑠∗𝑡𝛼

2⁄

�̅�∗𝜖
)

2

    (1) 

För att definiera parametrarna i ekvation 1 behövs först ett antal körningar göras. Enligt 

Trafikverket är sex repetitioner tillräckligt för att fastställa dessa variabler. För denna 

studie har tre effektivitetsindikatorer valts ut, DelayTime, AverageStop och 

AverageSpeed. QueueLenght används inte i kalibreringen då denna variabel är 

platsberoende och därför inte ger en samlad bild av modellen. För de sex körningarna 

som genomförts undersöks variationen för var och en av de tre effektivitetsindikatorer 

med ekvation 1.  �̃� är medelvärdet för en effektivitetindikator, s är standardavvikelsen 

tα/2 är students t-fördelning, α är noggrannhetsvariabeln och har valts till 0.05 för att ge 



64 
 

ett 95 % konfidensintervall och ε motsvarar hur stor felet i procent får vara. I denna 

studie har ε valts till 10 %. 

Tabell 8. Antal repeteringar för de olika simuleringsalternativen 

Simulering Antal simuleringar 07:00–

12:00 

Antal simuleringar 14:00-

19:00 

Referensalternativet 11 16 

Skyttelbuss 6 6 

Signalljus 17 15 

Gångbro över Färjeleden 26 11 

Matargång till resecentrum 6 6 

 

I tabell 8 syns resultatet från ekvation 1. Minimum var sex repetitioner eftersom detta 

krävdes för att använda ekvation 1. Tabell 8 visar alltså hur mycket resultaten från de 

olika simuleringarna kunde variera. Ju fler repetitioner som behövdes desto större 

variationer på de olika effektivitetsindikatorerna.  Med andra ord varierade 

simuleringarna mest för Gångbro och Signalljus-alternativen medan Matargången och 

Skyttelbuss-alternativen behövde minst antal repetitioner. Detta beror förmodligen på 

att skyttelbussarna och matargången har minst inverkan på modellen av de olika 

simuleringsalternativen. 

Utsläppsmodelleringen 
Efter att resultat erhållits från en simulering är det möjligt att exportera dem till Vissims 

tilläggsmodul för utsläppsberäkningar, Enviver. För varje repetition som sker i Vissim 

sparas en fil som kan skickas till Enviver, dock innehåller dessa filer så mycket data att 

endast en fil kan skickas. En fil med resultat behöver därför väljas ut från de olika 

repeteringarna av en simulering. Detta görs genom att undersöka medelvärdet för den 

karakteristiska effektivitetsindikatorn, den som definierade hur många repeteringar som 

behövde göras. Detta förklaras med ett exempel: 

Säg att DelayTime är den karakteristiska variabeln och enligt ekvation 1 behövdes det 

göras 10 repetitioner. Säg också att medelvärdet för DelayTime för dessa repetitioner är 

100 sekunder per fordon. Då väljs den repetition ut där variabeln DelayTime är närmast 

100 sekunder per fordon och tillhörande data-fil exporteras till Enviver för 

utsläppsberäkning. 

Antaganden och modellkritik 
På grund av att en validering inte kan genomföras är det extra viktigt att en utförlig 

kalibrering genomförs såväl som rimliga antaganden. De viktigaste som 

undersökts/antagits är följande: 

 Efter samtal med CMP har det antagits färjorna töms efter frukosten ombord, 

denna brukar infalla från kl. 9.00. Färjorna bör vara helt tömda till klockan 11.00 
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 Efter samtal med trafikplanerarna på Region Gotland har antagande gjorts att 30 

% av den lossade trafiken från linjefärjorna beger sig norrut från 

cirkulationsplatsen och resterande 70 % beger sig söderut. Detta är även ett 

antagande som används i Rambölls kapacitetsutredning. 

 2 % - skalningsfaktorn tillämpas inte på fordonen från linjefärjorna på grund av 

att det inte går att avgöra om detta kommer innebära fler bilar på färjorna eller 

fler färjor. Det är även svårt att avgöra hur trafiken påverkas när Gotlandsbåten 

tas i bruk och vad det kommer få för effekter på Destination Gotlands linjefärjor. 

 Passagerare som lämnar linjefärjorna till fots är inte del av modellen då det hade 

varit svårt att separera deras resultat från kryssningspassagerarnas. I verkligheten 

hade alltså kryssningspassagerarna interagerat med fler fotgängare än vad 

modellen innehåller. 

 Enligt kontakter på hamnkontoret i Visby är det svårt att förutse var linjefärjorna 

ska lägga till. Därför har anlöpen av linjefärjor fördelats jämnt över färjeläge 5, 

6 och 7 i modellen. 

 De indata för fordon som simuleras i modellen baseras på statistik. Hur trafiken 

fördelar sig i modellen bygger dock på intervjuer och anpassande till 

trafikräkningar. Om dessa antaganden är för långt från verkligheten kan orimliga 

flaskhalsar uppstå. Detta försökte dock undvikas i kalibreringsfasen. 

 Parkeringar och mindre anslutande vägar har i modellen bortsetts ifrån. Detta har 

medfört att flödena ut från modellen är högre än de uppmätta värdena från 

trafikräkningarna. Dessa extra fordon har fördelats ut med samma procentuella 

ökning för respektive väg som lämnar systemet. Detta betyder att värdena på 

antal fordon som lämnar modellen vid olika klockslag är högre än de uppmätta 

trafikräkningarna och antal fordon som lämnar systemet är alltså högre än i 

verkligheten. 


