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Sammanfattning 

Utredningen kring vilka systemeffekter ett införande av HCT på väg i Sverige kan få visar på 

följande resultat: 

Enligt Trafikverkets prognoser ökar godstrafikarbetet på väg (km) med ungefär 60 procent 

fram till 2030 (jämfört med 2006) och med ungefär 140 procent fram till 2050 (jfr 2006). 

Vid ett införande av HCT på väg väntas den ökningen mattas av något och bli 47-55 procent 

till 2030 och mellan 117-130 procent till 2050, den större effekten på trafikarbetet väntas vid 

införande av fordonsekipage på 74 ton och 34 meter, den lägre effekten för fordonsekipage 

på 74 ton med befintlig längd. Detta betyder att vägtrafikarbetet väntas bli upp emot 4 

procent lägre om 74 tons ekipage tillåts och upp cirka 9 procent lägre om också fordon på 

upp till 34 meter tillåts, jämfört med utvecklingen av vägtrafikarbetet om HCT inte hade 

tillåts. 

Även om ett införande av HCT leder till att trafikarbetet (fordonskm) på väg ökar i något 

långsammare takt ökar vägtransportarbetet (tonkm) mer vid ett införande av HCT på väg. 

Detta har att göra med att priset på vägtransporter väntas minska vid införande av HCT på 

väg vilket dels leder till att en större del av transportökningen väntas läggas på väg jämfört 

med om HCT inte införts. Det innebär att vägtransportarbetet förväntas öka med cirka 65 

procent från 2006 till 2030 istället för cirka 60 procent och med cirka 140 procent från 

2006 till 2050 istället för cirka 130 procent. Detta betyder att vägtransportarbetet väntas bli 

upp emot 3 procent högre om 74 tons ekipage tillåts och upp emot 4 procent högre om också 

34 meters ekipage tillåts, jämfört med mängden transportarbete om HCT inte hade tillåtits. 

Utsläppen av CO2 väntas bli ca 1 % lägre om 74 tons ekipage tillåts och cirka 11 %1 lägre om 

även 34 meters ekipage tillåts jämfört med mängden koldioxidutsläpp om tyngre/längre 

lastbilar inte hade tillåtits. Detta gäller under förutsättning att utvecklingen mot mer 

energieffektiva fordon kommer 60 tons ekipage (numer 64 ton) och 74 tons ekipage till lika 

stor del.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Detta bygger på det förenklade antagandet att utsläpp per kilometer är samma för ett 74 

tons ekipage oavsett om det är 25,25 meter eller 34 meter. De verkliga utsläppen är dock 

troligtvis högre för ett längre ekipage (på grund av fler axlar, högre rullmotstånd etc.) vilket 

medför att 6 % antagligen är en överskattning.  
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Tabell 1: Skattningar av hur vägtrafikarbete, transportarbete på väg och järnväg samt koldioxidutsläpp från 

godstransporter på väg förändras vid ett införande av 74 tons lastbilar respektive 74 tons och 34 meter långa 

lastbilar jämfört med 2006 (basår för Samgods) och jämfört med om HCT inte införs. Skattningar inkluderar effekter 

av överflyttning.  

 Jämfört med 2006 Jämfört om tyngre/längre 

lastbilar inte hade tillåtits 
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+62% 

 
 +55% +47% 

+139
% 

+130% +117% -3,9% -9,0% -3,9% -9,2% 

Transportarbete

, väg 
+59% +64% +65% 

+131
% 

+137% +140% +3% +4% +3% +4% 

Transportarbete

, järnväg2 
+37% +29% +26% +52% +41% +37% -6% -8% -7% -10% 

CO2, väg - - - - - - -1% -11% -1% -12% 

2 Skattning bygger på att all överflyttning kommer från järnväg, vilket troligtvis är en överskattning.  

 

I den samhällsekonomiska analysen görs en jämförelse mellan kostnader vid oförändrad 

totalvikt, 60 ton, höjd totalvikt till 74 ton samt höjd totalvikt till 74 ton med längden 34 

meter (från dagens 25,25 meter). Nettonuvärdeskvoten för ett införande av 74 ton och 34 

meter är betydligt högre än för 74 ton med bibehållen längd. Siffrorna i tabellen nedan är 

framtagna under antagandet att investeringskostnaden för att kunna tillåta längre bilar är 

marginell i jämförelse med kostnaderna för att tillåta tyngre bilar. Om man antar att 

investeringskostnaden för att tillåta längre fordon ökar med 2 miljarder kr sjunker 

nettonuvärdeskvoten till 8,8. 

Tabell 2: Samhällsekonomiska effekter av tyngre samt tyngre och längre fordon 

Samhällsekonomisk effekt Nuvärden, miljoner kr 

74 ton 74 ton o 34 m 

Producent-/konsumenteffekter Fordonsägare eller 

godstransportköpare 
33 271 97 502 

Budgeteffekter Dieselskatt och moms 154 15 690 

Externa effekter 

Vägslitage (exkl. broar) 1 671 3 773 

Luftföroreningar  3 364 

CO2 91 7 488 

Olyckor 1 879 4 362 

Tidsfördröjning 517 1 198 

Summa  37 586 130 377 

Infrastrukturinvesteringar  10 705 10 705 

NNK  2,51 11,18 
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De största nyttorna med ett införande av HCT tillfaller fordonsägare och 

godstransportköpare, de står för ca 75 % av nyttorna enligt kalkylen ovan.  

En analys av hur de transportpolitiska målen påverkas om man tillåter tyngre/längre 

lastbilar i Sverige, utifrån de effekter som redovisats ovan, ger följande huvudresultat:   

Vad gäller funktionsmålet ger HCT ett tydligt positivt bidrag på näringslivets transporter 

eftersom transportkostnaderna sänks och transporteffektiviteten på väg ökar. Även 

medborgarnas resor och tillgänglighet kan påverkas positivt men här är effekterna mindre 

tydliga och beror på hur man inför HCT. Jämställdhet samt barn och unga påverkas negativt 

eftersom satsningar på väginfrastruktur mest gynnar biltrafik som används i väsentligt 

högre utsträckning av män och av medelålders personer, effekten bedöms dock som liten. 

Påverkan på kollektivtrafik, cykel och gång är osäker medan ingen påverkan bedöms ske för 

funktionshindrade. 

Vad gäller hänsynsmålen så ger HCT ett positivt bidrag vad gäller klimat om HCT tillåts. 

Effekterna av att införa HCT är begränsade i jämförelse med de totala utsläppen från 

godstransporter och många ytterligare åtgärder krävs för att nå klimatmålen. HCT leder 

även till en långsiktig förstärkning av vägens konkurrenskraft gentemot järnväg och sjöfart 

vilket kan försvåra en överflyttning till dessa transportslag som har lägre utsläpp av 

koldioxid. 

Effekterna på buller och trafiksäkerhet bedöms som små och kan antingen vara positiva eller 

negativa. 

HCT skulle bidra till en generellt ökad konkurrenskraft för näringslivet i Sverige på grund av 

effektivare vägtransporter nationellt, men nyttorna kommer att fördela sig olika över landet 

beroende på vilket vägnät som öppnas upp och beroende på lokal och regional 

näringslivsstruktur.  

Om HCT leder till överflyttning av gods och frigörelse av kapacitet i järnvägsnätet skulle den 

interregionala snabbtågstrafiken och de grupper som utnyttjar denna kunna få nytta av 

detta i form av mindre störningskänslighet. I förlängningen skulle dock en överflyttning av 

gods från järnväg till väg kunna innebära ett minskat utbud av godstransportmöjligheter på 

järnväg vilket i så fall skulle missgynna godsköpare som idag skickar gods med järnväg.  

Transportköpare inom varugrupperna Livsmedel och Övriga förädlade drar mest nytta av en 

längdreform då det är volym snarare än vikt som är en begränsande faktor för denna typ av 

lastbilstransporter. Transportköpare inom varugrupper där transporter av bulkgods är 

dominerande (såsom Skogsbruk, Råolja och oljeprodukter, Kemikalier, Stål och 

metallmaterial, Anläggningsmaterial samt Malm och annan metallråvara) drar nytta av en 

viktreform. 

För företag inom transportsektorn fördelar sig nyttor och kostnader av ett införande av HCT 

också olika. Ökad transporteffektivitet för vägtransporter innebär ökande konkurrens för 

järnvägens godsspeditörer. Den högre investeringskostnaden för HCT-fordon jämfört med 

vanliga fordon bedöms på kort sikt kunna påverka strukturen inom åkerinäringen då stora 

aktörer med möjlighet att bära strategiska investeringskostnader får en fördel framför 

mindre aktörer. 
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Inledning 

Bakgrund 

De fyra trafikslagen, väg, järnväg, sjö och flyg är alla betydelsefulla för godstransporter och 

fyller delvis olika behov. De konkurrerar visserligen i någon mån med varandra men i allt 

väsentligt kompletterar de varandra genom sina respektive styrkor och svagheter. För 

inrikes godstransporter på lastbil dominerar de korta avstånden. I genomsnitt transporteras 

över hälften av godset kortare sträcka än 50 km och för drygt 20 procent av godsmängden är 

transportavståndet kortare än 10 km. För denna typ av transporter har lastbilen ett naturligt 

monopol som järnvägen har svårt att konkurrera med. För längre avstånd och särskilt när 

det gäller lågvärdigt och tungt gods har järnväg och sjö en fördel vilket kan exemplifieras 

med malmbanan.  

En generell trend för samtliga trafikslag är en utveckling mot allt större fordon och 

farkoster. Sedan 1990 har antalet godsvagnar i Sverige nästan halverats men den totala 

lastkapaciteten endast minskat med 13 procent2. TEN-T:s stomnät ska enligt 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 tillåta ökade tåglängder från 

dagens 630 meter till 740 meter till år 2030 och flera länder tillåter ännu längre tåg. En 

motsvarande utveckling mot större fartyg har skett för containerfartyg3. Sverige tillåter 

sedan lång tid längre och tyngre lastbilar än flertalet av våra grannländer. Redan före EU-

inträdet tilläts lastbilar med en längd på 24 meter. I och med införandet av Rådets direktiv 

96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta 

tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen4 

får lastbilar i dag ha en längd av 25,25m och sedan den 1 juni 2015 en maximal bruttovikt på 

64 ton. Inom ramen för forsknings- och demonstrationsprojektet High Capacity Transport 

genomförs sedan några år demonstrationer med ett antal tyngre (upp till 90 ton) och längre 

fordonståg (upp till 32 meter).  

Både väg- och järnvägstransporterna har historiskt ökat med drygt en procent per år de 

senaste decennierna. Mellan 1966 och 2006 ökade transportarbetet med totalt 72 procent 

från 58 miljarder tonkilometer till drygt 99 miljarder tonkilometer. Den största ökningen 

har skett på väg men även godstransporterna på järnväg har ökat kraftigt. Av Trafikverkets 

basprognos för godstransporter framgår att den bedömda ökningen av godstransporter 

uppgår till ca 154 miljarder tonkilometer 2030 dvs. en ökning med ca 50 procent5. I 

basprognosens huvudscenario bedöms den årliga tillväxten av transportarbetet för 

vägtransporter till 1,96 procent och för järnväg till 1,33 procent.  

Det allmänna svenska vägnätet uppgår till cirka 215 300 km varav 46 procent är statliga 

vägar3. Det svenska järnvägsnätet uppgår till cirka 15 500 km varav cirka 80 procent är 

elektrifierad. Järnvägsnätets infrastruktur är idag ansträngd och vi är idag på en historiskt 

hög nivå vad gäller trafik på järnväg i Sverige. Kapaciteten i det svenska järnvägssystemet är 

högt utnyttjat och flera sträckor kan klassas som överbelastade (Trafikverket, 2011). 

Generellt sett är kapaciteten på vägnätet god. Undantag gäller för vissa vägar inom 

                                                           
2 Godstransportsystemet- nuläge och historiska trender, Rapport 2014:17, Trafikanalys 
3 Trender i transportsystemet- Trafikverkets omvärldsanalys 2014, 2014:115, Trafikverket 
4 EGT L 235,17.9.1996, s. 59 
5 Prognos för godstransporter 2030- Trafikverkets basprognos 2015, Rapport 2015:051, Trafikverket 
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storstadsområdena och andra pendlingsvägar under rusningstid. Under övriga tider på 

dygnet finns ofta ledig kapacitet. 

Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning 

för handelns och industrins fortlevnad och utveckling och därmed för samhället i stort. De 

svenska transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Att 

möta den förväntade ökningen i transportefterfrågan på effektivast sätt vad gäller 

klimatmål, behov av investering i infrastruktur och företagsekonomiska förutsättningar för 

industri och handel med de begränsningar den samlade transportinfrastrukturen ger är 

utmaningen.  

I Trafikverkets rapport ”Tyngre fordon på det allmänna vägnätet” från 2014 som utgjorde 

svar på ett regeringsuppdrag redovisades en analys av de samhällsekonomiska 

konsekvenserna av ett införande av tyngre fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton inom 

befintliga längdrestriktioner (25,25m) på ett vägnät som redan idag eller med begränsade 

åtgärder kan öppnas för dessa tyngre fordon. Trafikverket föreslog bland annat att det 

pågående forsknings- och demonstrationsprogrammet High Capacity Transport bör 

slutföras men anpassas till de förutsättningar som regeringsuppdraget ger. Ett av de 

delprogram som ingår i forskningsprogrammet är ”Systemeffekter vid införande av HCT på 

väg” som denna rapport till stora delar bygger på.   

Regeringsuppdraget 

Trafikverket fick den 13 maj 2015 i uppdrag av regeringen att utreda och göra fördjupade 

analyser av att tillåta tyngre fordon på vissa delar av det allmänna vägnätet. Uppdraget ska 

redovisas senast den 30 november 2015. 

I uppdraget ingår följande: 

1. Identifiera behov och konsekvenser av tyngre transporter på det allmänna vägnätet. 

Möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt än genom transporter på väg ska 

beaktas 

2. Analysera förutsättningarna för att upplåta det identifierade vägnätet för tyngre 

transporter (fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton). Förutsättningar som ska 

analyseras är dels tekniska faktorer som bärighet på broar och vägar, dels 

bedömningar av vilka ytterligare kostnader för vägnätet gällande bärighet och 

underhåll som sådana transporter skulle fodra och dels en bedömning av 

omfördelningseffekter mellan väg- och järnvägstransporter vid upplåtande av ett 

utpekat vägnät för tyngre transporter samt effekten på utsläppen av växthusgaser. 

3. Presentera ett förslag till plan för hur det identifierade vägnätet successivt skulle 

kunna öppnas för tyngre fordon. Förändringarna ska kunna genomföras utan 

betydande ökning av vägslitaget och med bibehållenade av dagens höga 

säkerhetsnivå. Förslaget till plan ska inkludera en redovisning av kostnader, 

samhällsekonomiska konsekvenser, miljökonsekvenser, möjligheterna att nå de 

transportpolitiska målen samt en tidplan för föreslagna åtgärder.  
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4. För ökade kostnader föreslå en finansiering inom nuvarande ramar avsatta för 

bärighet på väg i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014-2025. Förslaget ska inkludera en redovisning 

av kostnader, samhällsekonomiska konsekvenser och påverkan på de 

transportpolitiska målen.  

Denna rapport behandlar de samhällsekonomiska konsekvenserna, 

miljökonsekvenserna, möjligheterna att nå de transportpolitiska målen samt analyserar 

omfördelningseffekterna mellan trafikslagen vid ett upplåtande av ett vägnät för tyngre 

transporter på väg. Rapporten analyserar även de samhällsekonomiska effekterna, 

miljökonsekvenserna och omfördelningseffekterna mellan trafikslagen vid ett 

upplåtande av ett vägnät för tyngre (74 ton) och eventuellt även längre fordon (upp till 

34 m).   

Forskningsprojektet Systemeffekter vid införande av HCT på väg 

Denna rapport har tagits fram som en del av ett större VINNOVA-finansierat 

forskningsprojekt; Systemeffekter vid införande av HCT på väg. Forskningsprojektet syftar 

till att skapa en bättre förståelse för de vidare och långsiktiga systemeffekterna av ett 

införande av HCT på väg, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället som 

helhet, på kort och lång sikt. I projektet jämför vi tre olika införandestrategier, och tittar på 

vilka effekter dessa strategier skulle få under två olika framtidsscenarier. Som referenspunkt 

analyseras också ett nollalternativ för respektive scenario där man inte inför HCT alls.  De 

tre strategierna är: 

1. Fritt införande av HCT på väg  

2. Införande av HCT på utpekat vägnät (d.v.s. samma som i denna rapport)  

3. Införande av HCT som del i en intermodal transportkedja 

Systemeffekterna av var och en av dessa tre strategier analyseras under två olika scenarier: 

ett basscenario där vi utgår från Trafikverkets senaste prognoser för transportarbetet (d.v.s. 

samma som i denna rapport), och ett klimatscenario som kombinerar 

Kapacitetsutredningens klimatscenario med utredningen Fossilfrihet på väg.  

Forskningsprojektet analyserar alltså fler alternativ än denna rapport. I forskningsprojektet 

går vi också mer i detalj in på överflyttningseffekterna. Forskningsprojektet rapporteras till 

VINNOVA i slutet på januari 2016. 
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Tidigare utredningar 

En genomgång av tidigare utredningar om systemeffekter av ett införande av HCT på väg 

visar att det finns betydande brister i kunskapsunderlaget. De flesta internationella studier 

studerar effekter av en ökning från 40 ton och 18,75 meter till 60 ton och 25,25 meter – dvs. 

det vi redan idag använder i Sverige. Litteraturen kring effekter av ytterligare ökningar av 

vikt och/eller längd är mycket begränsad. Det finns trots det anledning att titta närmre på 

resultaten av tidigare studier, då systemeffekterna av en relativ ökning av högsta tillåtna vikt 

och längd kan vara liknande oavsett var på skalan förändringen sker. 

Den samlade bild som ges av befintlig litteratur är att effektiviseringar är att vänta per 

tonkm, vilket t.ex. avspeglar sig i lägre transportkostnader. Oenighet råder dock om de 

totala effekterna, vilket främst bottnar i olika bedömningar av överflyttningseffekterna och 

en eventuell ökad efterfrågan på transporter. 

McKinnon (2012) använder en modell för att beskriva hur införande av HCT på väg 

påverkar godstransportsystemet. I denna modell identifieras lägre transportkostnaderna 

och minskade trafikvolymer ut som de främsta fördelarna av att införa HCT på väg. Genom 

minskade trafikvolymer kan luftföroreningarna minska och framkomligheten och 

trafiksäkerheten förbättras. De lägre transportkostnaderna gynnar näringslivets 

konkurrenskraft. Ändrad transportefterfrågan (inducerad trafik), överflyttningseffekter, 

ändrad olycksrisk per lastbilskm och behovet av investeringar i infrastrukturen kan dock 

motverka de positiva effekterna.  

 

Transportkostnader och trafikvolymer 

Det råder i princip konsensus om att tyngre och/eller längre lastbilar skulle sänka 

transportkostnaderna för godstransporter på väg (McKinnon, 2012). Storleken på 

förändringen i transportkostnad varierar i olika studier men är vanligtvis i 

storleksordningen 5-20 %. Många studier förutspår en ökning av godstrafikvolymerna på 

väg, driven av de lägre transportkostnaderna per tonkm (Steer et al, 2013; Döpke et al, 

2007). Samtidigt finns det studier som inte visar på någon betydande volymförändring 

(Steer et al, 2013; Kindt et al, 2011, Honer & Aarts, 2011).  

Överflyttningseffekter 

Det finns studier som förutspår en kraftig överflyttningseffekt från järnväg till väg (Doll et al 

2008; Knight et al 2008). Samtidigt visar andra studier mycket mindre överflyttningseffekt. 

I tabellen nedan sammanfattas storleken på överflyttningseffekten till väg från 

järnväg/sjöfart enligt olika studier. 
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Tabell 3: Jämförelse av olika studiers uppskattning av överflyttningseffekter av HCT-införande 

Trafikslag Vikt [t] Längd [m] Förändring 
[tonkm] 

Geografiskt 
område 

Referens Analysmetod 

Bas HCT Bas HCT 

Väg 40 60 18,7
5 

25,2
5 

+0,1 % NL Salet et al 
(2010) 

Makroanalys 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

+1,1 % NL Kindt et al 
(2011) 

Makroanalys 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

+5 till 13 % EU De 
Ceuster et 
al (2008) 

TRANS-TOOLS 
modellering 

 40 44 18,7
5 

20,7
5 

+2 till 4 % EU De 
Ceuster et 
al (2008) 

TRANS-TOOLS 
modellering 

Järnväg 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-2,7 % NL Honer et 
Aarts 
(2011) 

Makroanalys 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-3 till 30 % EU Doll et al 
(2008) 

Simulering  

 44 60-
82 

18,7
5 

25,2
5 

-8 % till 
+18% 

UK Knight et 
al (2008) 

Ekonomiska 
analyser baserat på 
elasticitetstal 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-1,5 % EU JRC 
(2009) 

Monte Carlo-
simulering och 
modellering 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-5 till -15 % EU De 
Ceuster et 
al (2008) 

TRANS-TOOLS 
modellering  

 40 44 18,7
5 

20,7
5 

-2 till -5 % EU De 
Ceuster et 
al (2008) 

TRANS-TOOLS 
modellering  

 40 60 25,2
5 

25,2
5 

~0 % NL Honer et 
Aarts 
(2011) 

Intervjuer med 
transportaktörer 

Sjöfart 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-0,3% NL Honer et 
Aarts 
(2011) 

Makroanalys 

 40 44 18,7
5 

20,7
5 

-2 till -5 % EU De 
Ceuster et 
al 2008 

TRANS-TOOLS 
modellering 

 40 60 18,7
5 

25,2
5 

-6 till -11 % EU De 
Ceuster et 
al (2008) 

TRANS-TOOLS 
modellering  

 44 60-
82 

18,7
5 

25,2
5 

~ 0 % UK Knight et 
al (2008) 

Ekonomiska 
analyser baserat på 
elasticitetstal 

 

När det gäller överflyttning från järnväg till väg argumenterar de Ceuster et al (2008) att 

den överflyttning av transportarbete som ett införande av HCT skulle föra med sig inte 

skulle leda till en faktisk minskning i godstransportarbetet på järnväg utan enbart till att 

ökningen av transportarbetet på järnväg sker långsammare. De Ceuster et al beräknar att 
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ökningstakten skulle minska från 3-4 procent per år utan HCT till 2,5 - 3,5 procent per år 

om HCT införs. 

Energiförbrukning 

Det råder i princip konsensus kring att ett införande av HCT skulle medföra ökad 

energieffektivitet med lägre bränsleförbrukning per transporterat ton med HCT-transport 

(Steer et al, 2013). Generellt varierar uppskattningarna av energieffektiviseringen från 5 

procent upp till 20 procent per tonkm. Skattningarna av energieffektiviseringspotentialen 

påverkas också av hur fordonsutvecklingen kommer att se ut (nya bränsletyper etc) 

(Christidis & Leduc, 2009). Skattningar av den totala energieffektiviseringen beror på hur 

stor överflyttningen från andra fordon blir (Steer et al, 2013; McKinnon, 2005).  

Per fordonskilometer leder tyngre fordon dock till minskad effektivitet genom högre 

bränsleförbrukning, ökad energianvändning, utsläpp och kostnad per km (Christidis et al, 

2009; Döpke et al, 2007; Steer et al, 2013; Vierth et al, 2008; Honer & Aarts, 2011). 

 

Luftföroreningar 

Flera studier menar att även om utsläppen per fordonskilometer ökar med HCT-fordon 

jämfört med vanliga fordon minskar utsläppen per tonkilometer, och därmed bidrar HCT till 

att minska både utsläppen av luftföroreningar och koldioxid (t ex De Ceuster et al, 2008; 

Vierth et al, 2008; Leach & Savage, 2007; TFK 2014).  

 

Trafiksäkerhet 

Inom trafiksäkerhetsområdet koncentrerar sig litteraturen på hur trafiksäkerheten på väg 

förändras när HCT införs. Här är litteraturen i princip överens om att trafiksäkerheten inte 

blir sämre av att införa HCT. Trots att vissa studier indikerar en ökad risk för olyckor per 

fordonskilometer och större konsekvenser motverkas detta av den minskade exponeringen 

genom att det totala trafikarbetet väntas minska. Om överflyttningseffekterna skulle 

innebära att även det totala trafikarbetet med lastbil ökar har detta potentiellt en stor 

inverkan på trafiksäkerheten, men detta behandlas inte i litteraturen. 

 

Investeringar i infrastruktur 

Ökad vikt och/eller längd på lastbilar kan påverka bärighet och livslängd för broar och 

tunnlar. Detta pekas i en mängd olika studier ut som ett av de mest problematiska områdena 

med HCT. Många av dagens broar är inte dimensionerade för HCT-ekipage, särskilt inte om 

flera HCT-ekipage skulle använda bron samtidigt. Trafikvolymen påverkar också slitaget av 

vägen. Om transportarbetet på väg förblir konstant vid ett införande av HCT kommer 

trafikvolymen att minska vilket är positivt ur slitagesynpunkt. En överflyttning av 

godstransporter från järnväg/sjöfart till vägtransporter skulle dock minska denna effekt. 
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Sveriges godstransporter 

Statistiken ger idag ingen heltäckande bild av godsflödenas start- och målpunkter i Sverige. 

Samtidigt uppvisar trafikslagen stora skillnader när det gäller för vilka sträckor och varuslag 

de huvudsakligen används. Syftet med denna nulägesanalys är därför att analysera och 

beskriva korridorer för godstransporterna uppdelat på varuslag. I detta ingår också att 

identifiera godsflödenas start- och målpunkter.  

Figur 1 är hämtad ifrån Banverket et al (2008) och illustrerar godstransportflödenas 

omfattning 2006 där bredden på linjerna indikerar mängd transporterat gods. Den 

övervägande delen av godstransporterna till, från och inom Sverige sker i ett begränsat antal 

godsstråk.  

 

Figur 1 Transportflöden i ton. Källa: Banverket et al (2008)   

 

De identifierade godsstråken är:  

• Stråk 1: Ett nordsydligt landbaserat stråk Luleå–Mälardalen–Malmö/Trelleborg med 

förlängning till kontinenten,  

• Stråk 2: Sjöfarten längs Östersjökusten,  
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• Stråk 3: Göteborg–Stockholm (i stort Europaväg E20, riksväg 40, E4 och Västra 

stambanan) med förlängningar från Göteborg västerut och från Stockholm österut,  

• Stråk 4: från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. Bergslagsbanan, godsstråket 

genom Bergslagen, Europaväg E18 och riksväg 67),  

• Stråk 5: längs västkusten Norge–Göteborg–Malmö - Svinesund–Trelleborg, 

Västkustbanan med fortsättning i Norge 

• Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik 

Det finns också stora geografiska skillnader i vilka varugrupper som dominerar 

godstransporterna (Trafikverket 2012a):  

• Region Nord: De vanligaste godstransporterna är malm, skog och mineraler där stora 

fyndigheter finns i områdena runt Kiruna, Malmbergen och Pajala. Transporter sker 

vanligtvis med tåg men även delvis på väg. De viktigaste noderna är t.ex. hamnarna i 

Narvik och Luleå. Dessutom är även godstransporter med skogsprodukter vanliga då 

stora sågverk och massabruk återfinns i regionen.  

• Region Mitt: De vanligaste godstransporterna är virke, stål, papper och pappersmassa.  

• Region Stockholm: De vanligaste godstransporterna är elektronik- och teleprodukter, 

livsmedel och läkemedel.  

• Region Syd: De vanligaste godstransporterna är tillverkade produkter, livsmedel, 

metallprodukter och pappersmassa.  

• Region Väst: De vanligaste godstransporterna är högvärdigt gods i form av 

verkstadsprodukter.  

• Region Öst: De vanligaste godstransporterna är stål och metallförädlade produkter.  

 

Godsflöden inom Sverige 

Enligt den officiella statistiken var den totala mängden gods som transporterades inom 

Sverige 584 miljoner ton år 2010 (Trafikanalys 2012). Den största godsmängden, 86 

procent, transporterades på väg, följt av järnväg med 11 procent. Endast 3 procent av den 

totala godsmängden inom Sverige transporterades med sjöfart, främst längs kusterna. 

Inrikestransporterna av gods med flyg var i sammanhanget försumbara. För 

godstransporter med järnväg registrerades under 2010 den högsta fraktade godsmängden 

mätt i ton sedan 1974, 68,3 miljoner ton. En stor del av ökningen är kopplad till 

malmtransporter, men även kombitrafiken har ökat, främst i utlandstrafiken. Sett över en 

tioårsperiod har kombitrafiken i utlandstrafiken ökat fem gånger, medan mängden 

vagnslastgods under samma period minskat med 20 procent. 
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Lastbilstransporter 

Enligt Trafikanalys (2012) sker lastbilstransporter av gods inom Sverige främst på korta 

sträckor, över hälften av mängden gods transporteras kortare än 50 km. Dessa transporter 

sker främst inom bygg- och anläggningssektorn. Drygt 20 procent av godsmängden 

transporteras kortare än 10 km och 28 procent mellan 10-40 km. Åtta procent av 

godsmängden transporteras längre än 300 km och endast 3 procent av godsmängden 

transporterades längre än 500 km.  

Enligt Trafikverket (2012a) återfinns kapacitetsbrister för lastbilstrafiken både inom 

storstad och på landsbygd. I större städer uppstår kapacitetsbristerna framförallt under 

rusningstrafik till följd av ojämn timtrafik under dygnet. Kapacitetsbrist på landsbygden 

uppträder främst som bristande bärighet på vissa delar av de utpekade näringslivsvägarna 

t.ex. vägar för malm- och skogstransporter. De viktigaste vägarna för godstrafik är E4, E6 

och E18, men även på E20 samt riksväg 40 och 45 transporteras stora mängder gods. På 

godssidan skiljer sig transporterna signifikant mellan regionerna då olika varor är knutna 

till specifika regioner.   

 

Järnvägstransporter 

I ett EU-perspektiv har Sverige en omfattande godstrafik på järnväg. 35 procent av de 

landbaserade transporterna, sett till ton, sker med järnväg, jämfört med EU-genomsnittet 

på 17 procent. En bidragande orsak till detta är Malmbanans transporter av järnmalm. År 

2010 fraktades 68,3 miljoner ton gods med järnväg. Räknat i tonnage står 

malmtransporterna för 44 procent av det transporterade godset på järnväg 2010, följt av 

vagnslastgodset med 39 procent och det intermodala kombigodset med 17 procent av 

transporterat tonnage på järnväg.  

Enligt Trafikverket (2011) bedrivs godstrafik på i stort sett hela det statliga järnvägsnätet, 

men den är starkt koncentrerad till ett fåtal stråk, även om start- och målpunkt ofta är på 

mindre banor och industrispår. Från norr till söder går många godståg längs de enkelspåriga 

stråken Stambanan genom Övre Norrland, Norra stambanan och Godsstråket genom 

Bergslagen till Hallsberg. Därefter delas en stor del av flödena upp på Västra stambanan mot 

Göteborg och Södra stambanan mot Malmö. Kapaciteten under hög trafik är fullt utnyttjad 

på stora delar av järnvägsnätet. I storstadsområdena så ligger kapacitetsutnyttjandet högst i 

Göteborgsområdet där infrastrukturen är mindre utbyggd än i Malmö och i Stockholm. I 

Malmö och Stockholm ligger kapacitetsutnyttjandet på medelhög nivå och hög nivå.  

 

Sjöfart 

Enligt Trafikanalys (2012) fraktades 12 miljoner ton gods med sjöfart inom Sverige 2010. 

Godset som lastades vid hamnarna Södertälje, Oxelösund, Norrköping, Västervik, 

Oskarshamn, Kalmar och Visby bestod främst av ”icke-metalliska mineraliska produkter”, 

39 procent, följt av ”malm och andra produkter från utvinning”. Vid hamnarna i 

Stenungssund, Strömstad och Göteborg bestod det lastade godset avsett för inrikes 

transporter till övervägande del av raffinerade petroleumprodukter.  I Haparanda-Skellefteå 

bestod det lastade godset för inrikes transporter främst av malm och andra produkter från 

utvinning. 

Enligt Trafikverket (2012b) finns generellt inga begränsningar i antalet fartyg in och ut till 

hamn för svenska farleder. Kapacitetsbrist uppstår istället när det finns ett behov av att 
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trafikera farleden med större fartyg eller öka tillgängligheten genom att minska farledens 

trafikrestriktioner som beror av väder- och siktförhållanden. 

 
Godsflöden till och från Sverige  

Sverige är ett land i hög grad beroende av sin utrikeshandel. Svensk import och export är i 

hög grad sammankopplade. Utrikeshandeln kategoriseras inom flera varugrupper av 

tvåvägshandel, d.v.s. Sverige både exporterar och importerar en viss typ av vara. 64 % av 

vikten av importen utgörs av bränslen – råolja, naturgas, kol, tjära m fl. Sverige exporterar i 

sin tur diesel och bensin som raffinerats här (Trafikanalys 2011). Den svenska godsimporten 

karaktäriseras av att den är högvärdig och väger lite, medan det svenska exporterade godset 

karaktäriseras av att det är lågvärdigt och väger mycket. I vikt domineras de svenska 

godstransporterna traditionellt av export av produkter från gruv- och skogsindustri, och 

import av energiråvaror i motsatt riktning (SIKA 2010). När det gäller gods som lämnar 

eller anländer till Sverige dominerar sjötransporter, därefter väg- respektive 

järnvägstransporter. För avgående gods från Sverige går drygt 65 procent via en hamn, 

medan mer än 80 procent av det gods som anländer till Sverige, gör detta via en hamn 

(Trafikanalys 2012). Utrikeshandeln sker främst med de närmsta grannländerna, 

tillsammans med Tyskland och Nederländerna.  

 

Lastbilstransporter  

Under år 2013 transporterades knappt 4,9 miljoner ton gods med lastbil i utrikestrafiken. 

Den största delen av utrikestrafiken bestod av transporter mellan Sverige och Norge, 66 

procent av det gods som svenska lastbilar fraktade utomlands transporterades dit. 

Resterande gods gick nästan uteslutande till länder inom EU, främst Tyskland. Även de 

svenska lastbilstransporterna från utlandet till Sverige domineras av transporter mellan 

Norge och Sverige. Nära 60 procent av det gods som svenska lastbilar importerade till 

Sverige under år 2013 kom från Norge. Cabotage, det vill säga transporter av gods inom ett 

annat land utfört av svenskregistrerade lastbilar, utgör en liten del av den svenska 

utrikestrafiken. År 2013 utgjordes 3,5 procent av det utrikes transportarbetet av cabotage. 

 

Järnvägstransporter 

Järnvägstransporterna från Sverige till utlandet domineras stort av malmtransporter på 

Malmbanan från Kiruna och Malmberget till hamnen i Narvik i Norge, nästan 18 miljoner 

ton 2010. Övriga godstransporter på järnväg går främst till och från Tyskland, Norge, 

Finland och Holland, men dessa flöden är jämförelsevis små. 

 

 

Sjöfart 

Under år 2010 transporterades 70,6 miljoner ton gods från Sverige till utlandet med sjöfart. 

Från utlandet till Sverige transporterades 84,4 miljoner ton gods. Drygt en fjärdedel av det 

lastade godset till utlandet bestod av raffinerade petroleumprodukter, vilka lastades främst i 

Göteborg-, Stenungssund- och Strömstadsområdena. En ytterligare stor exportvara är 

förädlade trävaror, med en andel om 13 procent, som främst lastades i Umeå- 

Sundsvallsområdet. Av importen utgjorde råolja 24 procent, följt av raffinerade 

petroleumprodukter med 17 procent. De stora mottagarländerna för gods via sjöfart var 
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Tyskland, Finland och Storbritannien. De stod tillsammans för 44 procent av godset som 

exporterades via sjöfart. Totalt sett skeppades 13,4 miljoner ton gods till Tyskland, 9 

miljoner ton till Finland och 8,9 miljoner ton gods till Storbritannien under 2010.  

Transportmönster per varugrupp 

Grunddata till översikten har hämtats från Samgods (2006), som fördelar 

inrikestransporterna i antal ton respektive tonkm på läns-länkar för sammanlagt 35 olika 

varugrupper. För att göra materialet hanterbart har varorna i analysen aggregerats i 10 

grupper utifrån sina transportförutsättningar. För att öka jämförbarheten har viss hänsyn 

tagits till de indelningar som gjorts i tidigare studier. En överblick av materialet finns i tabell 

4. 

Tabell 4: Transportarbetet för de 10 varugrupperna fördelat på trafikslag. Uppgifterna inkluderar alla transporter på 

svenskt territorium. 

  1 000-tal tonkm     

  VÄG  JÄRNVÄG SJÖ TOTALT 

LIVSMEDEL 5 244 841 1 905 196 2 030 467 9 180 504 

JORDBRUK 697 916 88 486 294 460 1 080 862 

SKOGSBRUK 5 425 873 1 093 560 2 859 644 9 379 077 

TRÄ, TRÄVAROR, PAPPER 8 760 753 3 244 746 10 073 934 22 079 433 

RÅOLJA, OCH OLJEPRODUKTER 5 015 082 714 366 10 983 156 16 712 604 

MALM OCH ANNAN METALLRÅVARA 1 852 331 4 915 963 5 709 111 12 477 405 

STÅL OCH METALLMATERIAL 2 768 504 5 382 524 3 321 219 11 472 246 

ANLÄGGNINGSMATERIAL 8 141 186 868 462 4 243 584 13 253 232 

KEMIKALIER 2 747 254 857 778 2 932 875 6 537 908 

ÖVRIGA FÖRÄDLADE VAROR 4 574 857 4 812 321 2 069 128 11 456 306 

TOTALT 45 228 598 23 883 402 44 517 577 113 629 577 

 

Grupp 1 - Livsmedel  

I gruppen livsmedel ingår alla typer av färdigställda livsmedel, både kyl-, frys-, skörde- och 

kolonialvaror (Samgods-grupperna Livsmedel och djurfoder; Oljefrön, oljehaltiga 

nötter/kärnor, oljor, fetter samt Potatis, färska/ frysta köksväxter, färsk frukt). 

Import av livsmedel sker till stor del med sjöfart, till stor del från länder utanför Europa. 

Från Europa skickas livsmedel med både sjöfart, tåg och lastbil. Höga krav på leveranstid 

och flexibilitet gör att lastbilstransporter dominerar marknaden för inrikes transporter. 11 % 

av alla vägtransporter i Sverige (räknat i tonkm) är livsmedelstransporter. Kolonialvaror har 

inte samma behov av snabba leveranser och har troligtvis en något större andel tåg- och 

sjötransporter än övriga livsmedel. Beroende på mängd och sort kan livsmedel transporteras 

både som bulk-, stycke-, partigods. Samgods-analysen visar att de viktigaste 

transportstråken för livsmedel går med lastbil mellan Stockholmsregionen, Västra 

Götalandsregionen och Skåne. Mycket lastbilstransporter sker också inom dessa regioner. 

Det näst största stråket (i tonkm) av livsmedel på väg är transporter som inte har start- eller 

målpunkt i Sverige men som transporteras på svenska vägnätet, så kallat transittransporter. 

217 miljoner tonkm eller 780 000 ton är sådana transporter.  

 

Grupp 2 – Jordbruk 

Denna grupp innefattar jordbruksprodukter och djurtransporter (Samgods-grupperna 

Levande djur; Sockerbetor samt Spannmål). 
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Djurtransporter sker i dagsläget uteslutande med lastbil. Även övriga inrikestransporter av 

jordbruksprodukter domineras av lastbil. Viktiga inrikes transportstråk är med lastbil inom 

de svenska jordbruksbygderna (främst inom Skåne, men även Västra Götaland och 

Östergötland), och med sjöfart från Gotland till Skåne. De största stråken för 

utrikestransporter av jordbruksprodukter går från Skåne till utlandet med lastbil, och från 

Uppsala till utlandet med sjöfart. Stora delar av jordbrukstransporterna är bulklast. 

Jordbruksprodukter står för en relativt liten andel av de totala transporterna i Sverige. 

 

Grupp 3 – Skogsbruk 

Gruppen Skogsbruk innefattar råvarutransporter från skogen i form av rundvirke och 

timmer (Samgods-grupperna Rundvirke samt Timmer till sågverk). 

En stor del av inrikestransporterna körs på väg eftersom järnvägen inte når ända fram till 

skogen, och eftersom det ofta är relativt korta avstånd mellan avverkningsområde och 

sågverk. Dessa transporter sker inom och mellan länen i norra Sverige. 12 % av alla svenska 

vägtransporter härrör från denna varugrupp. Tåg- och sjöfart har dock en betydande andel 

av utrikestransporterna i dagsläget. Importen av skogsbruksprodukter är betydligt större än 

exporten och de stora importstråken går med sjöfart till hamnar längs den svenska 

ostkusten och med lastbil till Västernorrlands län. Västernorrlands och Gävleborgs län tar 

också emot betydande kvantiteter skogsbruksprodukter med järnväg från utlandet. 

 

Grupp 4 – Trä, trävaror och papper 

Gruppen innefattar varor från skogsbruk, bearbetade i ett eller flera steg (Samgods-

grupperna Bark, kork, övr. virke, ved (ej brännved); Flis, sågavfall; Papper, papp men ej 

varor därav; Papper, papp och varor därav; Pappersmassa, returpapper och pappersavfall 

samt Sågade och hyvlade trävaror). 

Lastbilstransporterna är dominerande i inrikes trafik, även om sjöfarts- och järnvägstrafik 

har en betydande andel. I utrikes trafik dominerar sjöfarten stort, men lastbil och järnväg 

står också för betydande delar. Trä, trävaror och papper är viktiga svenska exportprodukter, 

och exporten är mycket större än importen för denna varugrupp. Transporterna kan ske i 

olika utföranden beroende på specifik vara. Bulk- och partitransporter dominerar klart. 

Varugruppen står för en betydande andel av godstransporterna i Sverige: 19 % av 

vägtransporterna, 13,6 % av järnvägstransporterna och 22,6 % av sjötransporterna, men de 

flesta transporterna är utrikestransporter. Viktiga stråk är utrikestransporter med sjöfart 

från hamnarna längs ostkusten, främst i Bottniska viken. 

 

Grupp 5 – Råolja och oljeprodukter 

Denna grupp innefattar kol- och oljebaserade produkter (Samgods-grupperna Kolbaserade 

kemikalier och tjära; Mineraloljeprodukter; Råolja samt Stenkol, brunkol, torv, koks och 

briketter). 

Råolja transporteras idag i stort sett uteslutande med sjöfartstrafik. Även inom de andra 

undergrupperna sker omfattande sjöfartstransporter i dagsläget vilket gör att sjöfarten har 

den största andelen (24,7 % av alla sjötransporter härrör från gruppen Råolja och 

oljeprodukter). Lastbilstransporterna har också en betydande andel (11 % av de totala 

lastbilstransporterna) medan järnvägsandelen kan anses vara marginell, med undantag för 
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relativt stor import till Stockholms län. För varugruppen råolja, oljeprodukter och kol är de 

stora flödena utrikestransporter med sjöfart till och från hamnarna på Västkusten och i viss 

mån i Stockholms och Södermanlands län. En del import sker också med vägtransport, 

främst till Stockholms och Västra Götalands län. Stockholm, Jönköping och Skåne län 

framträder som större mottagare av inhemska flöden inom denna varugrupp. Råolja och 

oljeprodukter transporteras i mycket stor utsträckning som bulk/flytande bulk.  

 

Grupp 6 – Malm och annan metallråvara  

Råvaror för framställning av metallprodukter (Samgodsgrupperna Icke järnhaltig malm och 

skrot samt Järnmalm, järn- och stålskrot, masugnsdamm). 

Inom denna varugrupp dominerar järnväg och sjöfart både inrikes och utrikes transporter, 

mycket på grund av de omfattande malmtransporterna i norra Sverige från Kiruna och 

Malmberget via malmbanan till hamnarna i Narvik och Luleå. Andra stora flöden går från 

Norrbottens län till Södermanlands län, med både sjöfart och järnväg, och från Norrbotten 

till Västmanlands län, främst med sjöfart. Malm och annan metallråvara står för 20,6 % av 

de svenska järnvägstransporterna och 12,8 % av sjötransporterna. Bulktransporter 

dominerar.  

 

Grupp 7 – Stål och metallmaterial  

Material och halvfabrikat av metall (Samgodsgruppen Obearbetat material/halvfabrikat av 

järn/metall).  

Inrikestransporterna domineras av främst järnvägstransporter och i viss utsträckning 

lastbil. Norrbotten-Dalarna är ett mycket trafikerat stråk med järnväg. Denna varugrupp 

står för 22,5 % av de svenska järnvägstransporterna. Sjöfartstransporter förekommer i viss 

mån, men främst för utrikestransporter. Gods i denna varugrupp skickas främst som 

direkttransporter/partigods.  

 

Grupp 8 – Anläggningsmaterial 

Material till anläggningsarbeten och markfyllnad (Samgods-grupperna Annan rå och 

obearbetad mineral; Cement, kalk och byggnadsmaterial samt Jord, sten, grus och sand). 

Transportmarknaden för anläggningsmaterial domineras stort av vägtransporter, främst på 

korta sträckor inom och mellan storstadsregionerna men även i utrikestrafik till och från 

främst Västerbottens län. 18 % av de svenska vägtransporterna härrör från 

anläggningsmaterial. Sjöfarten tar mindre andel, främst i utrikestrafiken till och från 

Västerbotten och Gotland, medan järnvägens andel är mycket liten. Varorna transporteras 

mer eller mindre uteslutande i bulkform.  

 

Grupp 9 – Kemikalier 

Kemiska produkter (Samgods-grupperna Andra kemikalier än kolbaserade och tjära samt 

Gödselmedel, naturliga och tillverkade). Sjötransporterna och vägtransporterna står för 

ungefär lika stora andelar av kemikalietransporterna i Sverige, men varugruppen kemikalier 

står bara för 5,8 % av de totala transporterna i Sverige. Även järnvägen har en viss andel. 

Utrikestransporterna dominerar stort, med viktiga start- och målpunkter i Stockholms och 
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Västra Götalands län för alla tre trafikslagen. Bulk-/flytande bulktransporter lär dominera 

även om kemikalier är vanligt förekommande både som stycke- och partigods.   

Grupp 10 – Övriga förädlade varor 

Innefattar Samgodsgrupperna Arbeten av metall; Diverse andra färdiga varor; 

Transportutrustning samt delar därtill; Förpackningsmaterial, använd; Glas, glasvaror och 

keramiska produkter; Maskiner, apparater, motorer samt Obearbetade material eller 

halvfabrikat avs. textil, textilartiklar, konstfibrer och andra råmaterial 

Sjötransporterna har här en liten andel medan väg- och järnvägstransporterna dominerar. 

Utrikestransporterna dominerar, där viktiga start och målpunkter är Stockholm (framför 

allt för järnvägstransporterna) och Västra Götaland (både järnväg och lastbil). Flyget är 

också av viss betydelse för denna kategori, även viktmässigt. Viktiga inrikes godsstråk med 

alla tre trafikslag går mellan storstadslänen, men också från Västerbotten till Skåne (lastbil), 

och från Blekinge till Västra Götaland (järnväg). Stycke- och partigods dominerar.  
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Systemanalys av införande av HCT på väg 

Utgångspunkter för systemanalysen  

Resonemanget och resultaten som presenteras här är en del av ett större forskningsprojekt 

som analyserar systemeffekterna av ett införande av HCT på väg i Sverige.  

Utgångspunkten för systemanalysen är att ett införande av HCT påverkar både 

trafikvolymer och transportkostnad. Genom en konsolidering av gods i tyngre/längre fordon 

kan vägtrafikarbetet effektiviseras så att samma godsmängd kan transporteras på färre 

fordon. Genom lägre transportkostnader på väg kan en överflyttning av transporter ske från 

järnväg/sjöfart till väg. Ett lägre pris på transporter kan även leda till en ökad efterfrågan av 

transporter totalt sett. Förändringar i transportkostnader och trafikvolymer resulterar i sin 

tur i effekter på utsläpp, trafiksäkerhet, slitage, infrastrukturinvesteringar, framkomlighet 

mm, se figur 2. 

 

Figur 2 Modell för hur HCT på väg påverkar transportsystemet, utvidgad modell baserad på McKinnon, 

2012, (presenterad i Trivector 2014:47, Systemeffekter av införande av HCT på väg - Befintlig 

kunskap och intressenters inställning) 

Analyserna av systemeffekterna av ett införande av HCT på väg utgår från ovanstående 

modell. Utöver dessa samband i inom transportsystemet är det också möjligt att ett 

införande av HCT även får konsekvenser i ett bredare perspektiv så som för tillväxt och 

näringslivsstruktur, bebyggelse och regionsystem, energisystem, infrastruktur (utöver direkt 

investering och underhåll kopplat till HCT på väg) och får effekter på transport- och 

trafikteknologi, informations- och kommunikationssystem och persontransporter. Dessa 
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aspekter tas upp i diskussionen av resultaten, men ingår inte i de konkreta beräkningarna av 

effekter. 

Scenario för samhälls- och transportutvecklingen 

Systemanalysen utgår från basscenariot i Kapacitetsutredningen, kompletterat med 

Trafikverkets senaste prognoser för både person- och godstransporter (Trafikverkets 

basprognos 2015). Till skillnad från Kapacitetsutredningens basscenario, där bara 

begränsade investeringar i transportsystemet (6-10 miljarder kronor per år) ingår, utgår 

dessa prognoser ifrån att de åtgärder som beslutats i den nationella trafikslagsövergripande 

planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 genomförs.  

Scenariot utgår från att BNP ökar med 2,2 % per år fram till 2030, och därefter med 2,1 % 

per år fram till 2050. Befolkningen ökar med 1 337 000 mellan 2006 och 2050. Scenariot 

utgår också från att en fortsatt urbanisering sker, vilket innebär att huvuddelen av 

befolkningsökningen sker i städerna. Utifrån dessa förutsättningar har prognoser för 

persontransporterna gjorts i prognosmodellen Sampers som visar att 

persontransportarbetet väntas öka med 25 procent 2010-2030, mer på spår än på väg, och 

med ytterligare 16 procent 2030-2050. Detta motsvarar en sammanlagd ökning med 46 % 

2010-2050.  

 

Trender som påverkar transportefterfrågan 

Fram till 2050 väntas en kraftig ökning av import och export (räknat i ton), medan de 

inrikes transportmängderna ökar marginellt.  

• Importen av rundvirke och trä väntas öka kraftigt, främst med sjötransport från 

Östeuropa till massafabriker längs Östersjökusten med egen kaj.  

• Exporten av järnmalm och skrot ökar kraftigt till följd av ökad gruvdrift i Kiruna, 

Malmberget och Pajala, vilket främst berör järnvägstransporter på Malmbanan.  

• Exporten av papper, massa och trävaror ökar kraftigt. Denna export går idag dels via 

hamnar i Östersjön, dels med järnväg och lastbil till Göteborgs hamn.  

• Färdigprodukter väntas öka kraftigt, vilket framför allt innebär ökade kombitransporter. 

Den ökade koncentrationen av befolkningen till storstadsområdena påverkar 

förutsättningarna för transporter av konsumtionsvaror. För att hantera den ökade trängseln 

behövs distributionscentrum och logistikparker utanför stadskärnorna. En växande e-

handel innebär också en ökande citydistribution. Godsflödena blir mer intermodala genom 

en ökning av transporter i container och av enhetsbrett gods. Specialisering och 

stordriftsfördelar inom industrin leder till ökande genomsnittliga transportlängder, vilket 

gör att godstrafiken koncentreras till större stråk och noder.  

 

Efterfrågan på godstransporter 

Uppgifterna om efterfrågan på godstransporter i scenariot är alltså hämtade från 

Trafikverkets basprognos 2015 och utgår ifrån Långtidsutredningens huvudscenario, men är 

kompletterade med en bedömning från gruvnäringen om framtida volymökningar i 
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malmbrytningen i Kiruna, Gällivare och Pajala. Prognosen som gjorts i Samgods visar på en 

förväntad ökning av godstransportarbetet med 1,85 procent per år 2006 till 2030, förutsatt 

att gruvbrytningen ökar som förväntat. Detta innebär en total ökning på 55 procent 2006-

2030. Räknar man bort den ökning av transportarbetet som orsakas av den ökade 

gruvbrytningen väntas ökningen bli 1,6 procent per år, eller totalt 47 procent 2006-2030. I 

Trafikverkets prognos finns inga uppgifter om hur godstransportarbetet förväntas utvecklas 

2030-2050, men om den årliga ökningen på 1,85 procent skulle vara konstant under hela 

perioden 2006-2050 innebär det en sammanlagd ökning av godstransportarbetet med 124 

procent. Om effekten av den ökade gruvbrytningen undantas blir ökningen i stället 102 

procent.  

Effekten av en utökad malmbrytning syns mest på efterfrågan av järnvägstransporter, där 

mer än hälften av den beräknade tillväxten fram till 2030 beror på ökad gruvbrytning. 

Vägtransporterna väntas öka både till följd av höjda banavgifter för godstransporter på 

järnväg, och på grund av införandet av Svaveldirektivet som kommer att öka 

bränslekostnaderna för sjöfarten. År 2030 väntas järnvägen stå för 20 procent av det totala 

godstransportarbetet; sjöfarten för 39 procent och vägtrafiken för 41 procent. 

 

Införandestrategi för HCT 

I denna rapport analyseras en införandestrategi som innebär att fordonsekipage med en 

bruttovikt på upp till 74 ton, antingen med nu gällande längdbegränsningar eller med större 

dimensioner än dagens, tillåts i ett utpekat vägnät. Det utpekade vägnätet öppnas upp för 

HCT-fordon i etapper efterhand som förstärkningar gjorts på kritiska avsnitt i vägnätet. 

Framför allt handlar det om broar som behöver åtgärdas, men på mindre vägar kan också 

bärigheten i vägbanan vara ett problem då vägen inte återhämtar sig mellan passager av 

tunga fordonståg.  

Det utpekade vägnätet består av tre delar: huvudvägnätet för gods som pekades ut i 

regeringsuppdraget från 2014; ett orange där mest tung trafik går och ett gult där volymerna 

är något mindre (se kartor i Bilaga 1). Tillsammans utgör detta ca 60 procent av det statliga 

vägnätet. På huvudvägnätet finns det 69 broar som behöver åtgärdas, det orange och gula 

tillsammans innehåller ytterligare ca 600-700 broar som behöver åtgärdas. Trafikverket 

räknar med att man kan åtgärda ca 60-80 broar per år. Detta innebär att huvudvägnätet kan 

öppnas för tunga transporter cirka ett år efter att beslut tagits om en sådan prioritering 

tillämpas, och att både orange och det gula vägnätet beräknas kunna vara åtgärdat till 2030. 

I analysen utgår vi från ett scenario där beslut tas i slutet på 2016, att förberedelsearbetet 

pågår under 2017 och att de första transporterna enligt nya regler börjar rulla 2018. 

Kostnaderna för förstärkningsåtgärder antas vara störst de första åren, och därefter antas en 

konstant satsning varje år. 

Införandestrategin innebär att HCT-fordon endast tillåts på utpekade vägar och att det ställs 

krav på fordonen för att de ska få tillstånd att köra på dessa vägar. Efterlevnaden övervakas 

via ett system för egenkontroll. 
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Övergripande beräkningsförutsättningar 

Analyserna av systemeffekterna av ett införande av HCT på väg utgår från modellen 

beskriven i Figur 2, det vill säga att ett införande av HCT konsoliderar gods i större/längre 

fordonsekipage och därmed har potential att effektivisera vägtransportarbetet och att en 

förändring i pris kan leda till förändringar i val av trafikslag och till ökad efterfrågan på 

transporter. Detta leder till ändrade trafikvolymer på väg, men även på järnväg och på sjön.  

Som grunddata har en modellering i Samgods använts. Detta är endast en modell av 

verkligheten, men den är det mest heltäckande som i dagsläget går att få när det gäller 

godstransporter i Sverige generellt. Det finns undersökningar och aktörer som har specifik 

kunskap inom delområden. I materialet har vi försökt beakta dessa utan att lämna den 

grunddata som Samgods levererat och utifrån Trafikverkets Godstransportprogons från 

2015 prognostisera transportarbete med resp. trafikslag för 2030 och 2050 för de olika 

varugrupperna. De bedömningar som görs för hur föreslagen införandestrategi för HCT 

påverkar trafikvolymer bygger på forskningsprojektets litteraturstudier och 

referensgruppens samlade bedömningar. 

Bedömningarna har delats upp i två delar som tillsammans används för att beräkna 

resulterande trafikarbete baserat på skattat transportarbete och snittlast per ekipage. De två 

stegen, inklusive de principer för antaganden som använts, presenteras vidare nedan och är: 

1. Effektivisering av vägtrafikarbetet  

2. Förändring i val av trafikslag 

Dessutom presenteras tabeller med de snitton som används för att beräkna trafikarbetet 

baserat på skattat transportarbete. 

Sammanställningen av dessa bedömningar presenteras för respektive varugrupp. För varje 

varugrupp anges först en skattad fördelning av olika typer av transporter. Därefter beskrivs 

bruttopotentialen för tunga respektive tunga och långa transporter baserat på varugruppens 

egenskaper och strukturen på sändare och mottagare. Som sista moment anges andel av 

bruttopotentialen som kan realiseras i den föreslagna införandestrategin – nettopotentialen. 

Alla andelar utgår från andel av transportarbete (tonkm).  

I rapporten ges en sammanställning av resultat för de olika varugrupperna. En mer 

detaljerad genomgång med uppgifter kring antaganden, bedömningar och skattningar finns 

i bilaga 2. 

  

Nollalternativ - Godstransporter 2030 och 2050 utan HCT 

Skattningarna av hur HCT kan effektivisera vägtrafikarbetet, hur valet av trafikslag kan 

förändras och om införande av HCT leder till ökade transporter appliceras på ett 

nollalternativ. Detta nollalternativ beskriver hur godstransporterna skulle kunna se ut om 

inte HCT införs på väg. Följande underlag har använts för att beskriva nollalternativet: 
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2006: Totalt transportarbete: Statistik på godstransportarbetet per trafikslag från 

Trafikverkets Godstransportprognos från 2015  

Fördelning av transportarbete mellan varugrupper: data från bearbetat Samgodskörning   

2030: Totalt transportarbete: Årliga tillväxttal för transportarbetet huvudscenariot i 

Trafikverkets Godstransportprognos från 2015, inklusive malmökning. 

Fördelning av transportarbete mellan varugrupper: utgångspunkt data från bearbetat 

Samgodskörning   

Resultatet är följande transportarbete för 2006 och årliga tillväxttal redovisas i tabell 5.  

Tabell 5: Årliga tillväxttal för transportarbete per trafikslag. 

 2006 2030 2050 

Transportarbete, totalt 100,5 mdr tonkm 1,85 % 1,60 % 

Transportarbete, väg 43 mdr tonkm 1,96 % 1,87 % 

Transportarbete, järnväg 23,5 mdr tonkm 1,33 % 0,51 % 

Transportarbete, sjöfart 34 mdr tonkm 1,99 % 1,90 % 

 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Skattade förändringar på nuvarande/prognostiserat vägtrafikarbete, som sker vid föreslagen 

införandestrategi för HCT, görs stegvis som beskrivs nedan. För att underlätta 

bedömningarna görs skattningarna uppdelat dels på de olika varugrupperna och dels på 

olika typer av transporter. Olika varugrupper har olika förutsättningar för att använda HCT 

vid införande av HCT enligt regeringsuppdraget. 

Typer av transporter - definition 

Direkttransport – transport som går från sändare till mottagare utan att hanteras i en 

terminal.  

Terminaltransport – transport som går till eller mellan terminaler, dvs alla transporter som 

slutar i en terminal. Terminaler delas in i vägterminal och kombiterminal/hamn. Alla byten 

av färdmedel räknas som terminal, även färjetransporter som transporterar hela 

lastbilsekipage utgår från hamn. 

Distributionstransport – transporter som går från terminal till mottagare. 

Distributionstransporten kan antingen utgå från en vägterminal eller från en 

kombiterminal/hamn.  
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Figur 3: Transporttyper: Direkttransport, Terminaltransport, Distributionstransport 

 

Bruttopotential för HCT  

Inledningsvis bedöms den maximala potentialen hos respektive varugrupp för de olika 

typerna av transporter. Detta kallas bruttopotential. Dessa skattningar baseras på 

kännedom om respektive varugrupps egenskaper gällande vikt och volym, storlek på 

sändningar samt struktur på sändare/mottagare avseende var dessa är lokaliserade i 

trafiksystemets vägnät – det vill säga hur de är lokaliserade i förhållande till huvudvägnätet.  

Nettopotential - Realiserbarhet vid regeringsuppdragets införandestrategi  

I nästa steg bedöms hur mycket av bruttopotentialen som kan realiseras per olika typer av 

transporter beroende på det vägnät som görs tillgängligt för HCT enligt regeringsuppdragets 

införandestrategi. Detta kallas nettopotentialen.  

Att göra dessa bedömningar av hur stor andel av bruttopotentialen som kan realiseras i det 

utpekade vägnätet (nettopotentialen) är en vansklig uppgift och vi har använt följande 

metod för bedömning per varugrupp: 

1. Bedömning av struktur för lokaliseringen av sändare och mottagare, från mycket 

perifert (exempel: lantbruk och skogsbruk) till mycket hög tillgänglighet till större 

vägar (exempel: stora industrier, stora butiker).  

2. Identifiering av huvudsakliga start- och målpunkter varugruppen. Detta har 

genomförts med hjälp av nulägesbeskrivningens kartläggning av godstransporter i 

Sverige (samgodskörning). I detta ligger antagandet att strukturen kring vilka varor 

som flödar i de olika relationerna inte kommer förändras nämnvärt till 2050.   

3. Skattning av hur stor andel av transportarbete som kan ske på det utpekade 

vägnätet inom respektive varugrupp med hänsyn till hur andelen vägar som tillhör 

det utpekade vägnätet i olika regioner.  

Från detta kan sedan mängden transportarbete med HCT för respektive varugrupp skattas 

när varugruppens transportarbete multipliceras med nettopotentialen.  

 

Förändring i val av trafikslag 

Genom ett införande av HCT på väg kommer med stor sannolikhet transportkostnaderna 

per tonkm att sjunka för vägtransporter. Kostnaden är en viktig parameter vid val av 

trafikslag och en förändring i kostnad kan således ge en överflyttning till det billigare 
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trafikslaget. Men det är inte bara transportkostnaden som har inverkan på val av transport, 

det finns även ett antal andra parametrar som påverkar.  

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna studie 

det elasticitetstal som används i Samgods, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal beskriver hur 

förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett elasticitetstal på -

1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av transportarbetet med 10 %. 

Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som används runt om i Europa, se 

t.ex. De Jong et al (2010). 

Detta sätt att skatta förändringar i val av trafikslag är relativt översiktligt. Inom det större 

forskningsprojektet, finansierat av bland annat VINNOVA, görs en mer ingående analys av 

hur bland annat prisförändringar påverkar val av trafikslag inom olika varugrupper. Därför 

kan det förekomma mindre skillnader i resultaten i denna rapport och i 

forskningsrapporten.  

 

Transportarbete -> trafikarbete  

De grunddata som används handlar om transportarbete. För att kunna göra de 

samhällsekonomiska bedömningarna behöver detta omvandlas till trafikarbete. Det 

eftersökta trafikarbetet med HCT fås genom att dividera transportarbetet med den 

genomsnittliga lasten för HCT-fordon för respektive varugrupp. 

 

Transport- och trafikarbete för de olika varugrupperna 

Nedan ges en sammanställning av valda delar ur beräkningsgången samt transport- och 

trafikarbete för de olika varugrupperna. En mer detaljerad genomgång av varje varugrupp 

med uppgifter kring antaganden, bedömningar och skattningar finns i bilaga 2.  

 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Totalt sett väntas ca 70 % av transportarbetet kunna utföras med HCT-fordon om fordon på 

74 ton och 34 meter tillåts. Vid införande av enbart 74 ton blir nettopotentialen ca 55 %. 

Skillnaden beror på att enbart ökad vikt inte är attraktivt för skrymmande gods.  
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Tabell 6: Nettopotential för HCT inom olika varugrupper 

NETTOPOTENTIAL  

 

Potential för 74 ton och 34 
meter HCT-transporter vid 

införande av HCT i utpekat 
vägnät (andel av tonkm) 

Potential för 74 ton HCT-

transporter vid införande av 
HCT i utpekat vägnät (andel 

av tonkm) 

 2030 2050 2030 2050 

Totalt 70 % 71 % 57 % 56 % 

 Livsmedel  64 % 64 % 15 % 15 % 

 Jordbruk  57 % 57 % 52 % 52 % 

 Skogsbruk  57 % 78 % 57 % 78 % 

 Trä, trävaror och papper  77 % 77 % 62 % 62 % 

 Råolja & oljeprodukter  68 % 68 % 68 % 68 % 

 Malm och annan 
metallråvara   

99 % 99 % 99 % 99 % 

 Stål och metallmaterial   83 % 83 % 83 % 83 % 

 Anläggningsmaterial  81 % 81 % 81 % 81 % 

 Kemikalier  72 % 72 % 72 % 72 % 

 Övriga förädlade varor  48 % 48 % 11 % 11 % 

 

 

Förändring i val av trafikslag 

Ett införande av 74 tons ekipage väntas leda till en kostnadsreduktion på ca 9 % per tonkm. 

Införande av 74 tons ekipage med en längd på 34 meter väntas leda till en reduktion på cirka 

10 procent per tonkm6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Enligt resultat från demonstrationsprojekt. 
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Tabell 7: Ökning av vägtransportarbete till följd av att lägre priser gör det mer attraktivt att transportera gods på väg 

jämfört med järnväg/sjöfart. 

FÖRÄNDRING I VAL AV TRAFIKSLAG  

 Ökning av transportarbetet på 
väg som en följd av att fler väljer 

att transportera på väg  
74 ton och 34 meter  

[mdr tonkm] 

Ökning av transportarbetet på 
väg som en följd av att fler väljer 

att transportera på väg  
74 ton  

[mdr tonkm] 
 2030 2050 2030 2050 

Totalt 2,60 3,81 1,89 2,69 

 Livsmedel  0,26 0,37 0,05 0,08 

 Jordbruk  0,03 0,04 0,02 0,03 

 Skogsbruk  0,24 0,48 0,22 0,43 

 Trä, trävaror och papper  0,55 0,82 0,40 0,82 

 Råolja & oljeprodukter  0,24 0,32 0,22 0,29 

 Malm och annan 
metallråvara   

0,26 0,26 0,23 0,23 

 Stål och metallmaterial   0,19 0,28 0,17 0,25 

 Anläggningsmaterial  0,43 0,53 0,38 0,47 

 Kemikalier  0,16 0,24 0,14 0,22 

 Övriga förädlade varor  0,25 0,48 0,05 0,09 

 

Transportarbetet i tabellen ovan är det transportarbete som tillkommer på väg på grund av 

man väljer att genomföra transporterna på väg istället för järnväg eller sjöfart. 

Transportarbetet minskar således med lika mycket för järnväg och sjöfart tillsammans. Hur 

stor andel som flyttas från järnväg respektive sjöfart är oklart.  

 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Effekterna av att införa HCT på väg enligt regeringsuppdragets strategi skattas genom att 

addera effekterna av överflyttning till det transportarbetet som prognostiseras i 

framtidsscenariet (baserat på kapacitetsutredningen och godsprognos 2015).  

  



  31 
 

 

Tabell 8: Transportarbete på väg  

EFFEKT PÅ TRANSPORTARBETE PÅ VÄG 

 

 
Transportarbete på väg  
74 ton och 34 meter  

[mdr tonkm] 

Transportarbete på väg  
74 ton  

[mdr tonkm] 
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Totalt 
2030 71,1 68,5 2,6 70,4 68,5 1,9 

2050 103 99,2 3,8 101,9 99,2 2,7 

 Livsmedel  
2030 7,76 7,5 0,26 7,55 7,5 0,05 

2050 11,07 10,7 0,37 10,78 10,7 0,08 

 Jordbruk  
2030 0,93 0,9 0,03 0,92 0,9 0,02 

2050 1,24 1,2 0,04 1,23 1,2 0,03 

 Skogsbruk  
2030 8,14 7,9 0,24 8,12 7,9 0,22 

2050 11,88 11,4 0,48 11,83 11,4 0,43 

 Trä, trävaror och 
papper  

2030 13,75 13,2 0,55 13,6 13,2 0,40 

2050 20,32 19,5 0,82 20,32 19,5 0,82 

 Råolja & 
oljeprodukter  

2030 6,84 6,6 0,24 6,82 6,6 0,22 

2050 9,02 8,7 0,32 8,99 8,7 0,29 

 Malm och annan 
metallråvara   

2030 5,16 4,9 0,26 5,13 4,9 0,23 

2050 5,16 4,9 0,26 5,13 4,9 0,23 

 Stål och 
metallmaterial   

2030 4,39 4,2 0,19 4,37 4,2 0,17 

2050 6,58 6,3 0,28 6,55 6,3 0,25 

 
Anläggningsmaterial  

2030 10,23 9,8 0,43 10,18 9,8 0,38 

2050 12,63 12,1 0,53 12,57 12,1 0,47 

 Kemikalier  
2030 4,26 4,1 0,16 4,24 4,1 0,14 

2050 6,44 6,2 0,24 6,42 6,2 0,22 

 Övriga förädlade 
varor  

2030 9,75 9,5 0,25 9,55 9,5 0,05 

2050 18,88 18,4 0,48 18,49 18,4 0,09 

 

Genom att dividera transportarbetet på väg med snittlasten för vägfordon inom en viss 

varugrupp (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) erhålls trafikarbetet, dvs. antalet kilometer 

på väg som genomförs för att transportera godset. Dessa snittlaster visas i tabellen nedan 

och inkluderar både tomtransporter och fyllnadsgrad och bygger på uppgifter från 

Trafikanalys.  
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Tabell 9: Snittlast för godstransporter på väg för olika varugrupper. 

SNITTLAST   

 Dagens fordon  
(max 60 ton) 

 ton 

 Livsmedel  12,9 

 Jordbruk  17,8 

 Skogsbruk  21,5 

 Trä, trävaror och 
papper  

18,6 

 Råolja & 
oljeprodukter  

14,5 

 Malm och annan 
metallråvara   

15,3 

 Stål och 
metallmaterial   

15,7 

 Anläggningsmaterial  14,0 

 Kemikalier  12,4 

 Övriga förädlade 
varor  

10,0 

 

 

För att skatta hur många km som måste göras för att genomföra transporterna om HCT 

införs på väg används skillnaden i snittlast mellan 60-tons ekipage, 74 ton och 34 meters-

ekipage samt 74-tons ekipage. Även dessa snittlaster tar hänsyn till tomtransporter och 

fyllnadsgrad. Den genomsnittliga lasten för 60-tons ekipage bedöms vara ca 24 ton, för 74 

ton + 34 meters-ekipage 32 ton och för 74-tons ekipage 28,5 ton. Uppgifter över snittlaster 

för respektive varugrupp redovisas i tabell 10. 

 

Vägtrafikarbetet som följer redovisas i tabell 11. Det framgår exempelvis att vägtrafikarbetet 

minskar från, 4724 miljoner km utan HCT år 2030 till 4533 miljoner km med enbart 74 tons 

bruttovikt. Detta betyder att vägtrafikarbetet väntas bli upp emot 4 procent lägre om 74 tons 

ekipage tillåts.  
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Tabell 10: Snittlaster för 60 tons ekipage, 74 tons ekipage och 74 ton och 34 metersekipage. Inkluderar alla typer 

av lastbilar och effekter av tomtransporter och fyllnadsgrad. 

SNITTLAST   

 60 ton  74 ton  74 ton 34 meter 

 ton Ton  Δ jfr 60 ton Ton  Δ jfr 60 ton 

 Livsmedel  27,9 31,2 12 % 38,8 39 % 

 Jordbruk  22,4 28,0 25 % 31,2 39 % 

 Skogsbruk  20,0 23,9 20 % 25,4 27 % 

 Trä, trävaror och papper  25,6 30,2 18 % 35,6 39 % 

 Råolja & oljeprodukter  23,2 27,7 19 % 30,7 32 % 

 Malm och annan 

metallråvara   
24,7 29,6 20 % 31,1 26 % 

 Stål och metallmaterial   28,9 34,6 20 % 36,7 27 % 

 Anläggningsmaterial  24,4 29,2 20 % 30,9 27 % 

 Kemikalier  22,9 27,0 18 % 32,3 41 % 

 Övriga förädlade varor  20,4 23,8 17 % 30,3 49 % 

 
 

Tabell 11: Vägtrafikarbete utan införande av HCT och vid införande av 74 ton resp. 74 ton och 34 meters ekipage.   

VÄGTRAFIKARBETE  

 Utan HCT 
(miljon km) 

74 ton  
(miljon km) 

74 ton 34 meter 
(miljon km) 

 2006 2030 2050 2006 2030 2050 2006 2030 2050 

Totalt 2 922 4 724 6 991 2 922 4533 6717 2 922 4299 6350 

 Livsmedel  387 581 827 387 578 824 387 539 768 

 Jordbruk  37 51 67 37 47 62 37 45 59 

 Skogsbruk  240 367 531 240 339 476 240 329 455 

 Trä, trävaror och 

papper  
448 707 1 050 448 672 998 448 612 908 

 Råolja & 

oljeprodukter  
329 452 599 329 430 569 329 414 548 

 Malm och annan 

metallråvara   
115 318 318 115 294 294 115 286 286 

 Stål och 

metallmaterial   
168 268 403 168 253 380 168 248 372 

 Anläggningsmaterial  553 698 861 553 658 812 553 644 794 

 Kemikalier  211 334 498 211 320 477 211 301 449 

 Övriga förädlade 

varor  
435 946 1 836 435 941 1826 435 881 1709 
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Samhällsekonomisk analys  

Inledning 

I det regeringsuppdrag som denna samhällsekonomiska analys grundas på ingår att 

analysera konsekvenserna av att höja den högsta tillåtna fordonsvikten från 60 till 74 ton 

och även tillåta längre fordon. Således gör den samhällsekonomiska analysen en jämförelse 

mellan kostnader vid oförändrad totalvikt, 60 ton, höjd totalvikt till 74 ton samt höjd 

totalvikt till 74 ton med längden 34 meter (från dagens 25,25 meter). Den 

samhällsekonomiska kalkylen baseras på en förfining av effekterna på transport- och 

trafikarbetet av HCT fordon dels genom att dela upp på olika varugrupper, olika 

transporttyper och en djupare analys av förändring i transportefterfrågan till följd av HCT 

fordon. De beräkningsantaganden som görs överensstämmer dock i stort med de 

antaganden och värden som användes i tidigare gjorda kalkyl för 74 tons fordon i 2014 års 

regeringsuppdrag. I vissa fall har nya inputvärden tagits fram av Trafikverket. De kostnader 

som jämförs och beräkningsantaganden redovisas i tabell 12. 

 

 

Tabell 12: Kostnader som jämförs i den samhällsekonomiska kalkylen. 

Kostnadstyper Beräkningsantaganden 

Fordonskostnader  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag samt nya 

värden för längre och tyngre fordon från Trafikverket 

Vägslitage  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag samt nya 

värden för längre och tyngre från Trafikverket 

Luftföroreningar och CO2 samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

Trafikolyckor  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

Buller  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag (opåverkad) 

Tidsfördröjning  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

 

Beräkningsmetodik och förutsättningar 

Beräkningsmetodiken för respektive kostnadstyp redovisas per kostnadstyp nedan.  

Fordonskostnader 

På samma sätt som i tidigare samhällsekonomiska analys används vissa generella 

kalkylparametrar och beräkningsprinciper så som är fastställda i ASEK 5. Det gäller kostnad 

för förare samt beräkning av kapitalkostnader och värdeminskning. De senare baseras på 

inköpskostnad från Sveriges Åkeriföretag7. De generella kalkylparametrar från ASEK 5 som 

används redovisas i tabell 13 nedan. 

 

                                                           
7 Ekonomisk jämförelse Lastbilar med 60 och 74 tons bruttovikt, Sveriges Åkeriföretag 
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Tabell 13: Kalkylparametrar för beräkning av fordonskostnader, ASEK 5 

Parameter Värde 

Företagsekonomisk kalkylränta 5 % 

Drifttimmar per år 3 300 

Årlig körsträcka per fordon 125 000 

Generellt momspåslag 1,21 

Avskrivning per år 13 % 

 

Beräkning av kapitalkostnad: 

𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝑟ä𝑛𝑡𝑎

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

Beräkning av värdeminskning: 

𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

De specifika kalkylvärden enligt ASEK 5 som används är förarlön, 272 kronor per timme 

(inklusive generellt momspåslag) samt dieselpris, se tabell 14. 

Tabell 14. Dieselpris samt dieselskatt och moms, kronor per liter (ASEK 5) 

Dieselpris 2010 2030 2050 

Pris exkl moms och skatter, kr/liter 4,54 8,03 8,49 

Dieselskatt och moms, kr/liter 6,28 8,85 11,14 

Totalt pris, kr/liter 10,82 16,88 19,63 

 

Vad gäller inköpspris, kostnader för däck, reparation och underhåll samt övriga kostnader 

används värden från Sveriges Åkeriföretag. 

Tabell 15: Projektspecifika indata fordonskostnader, exklusive moms (Sveriges Åkeriföretag) 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller kostnadsposten ”Övrigt” utgörs dessa av fasta kostnader som är relevanta att ha 

med i en total kostnadsjämförelse. I den praktiska tillämpningen är kostnaden utslagen per 

fordonskm.  

 

 

 

Kalkylparameter 60 ton 74 ton 74 ton o 34 m 

Inköpspris 2 294 800 2 671 600 3 048 400 

Däck, kr/fordonskm 0,964 0,938 0,938 

Reparation och underhåll, kr/fordonskm 1,177 1,144 1,144 

Övriga (skatt, försäkring, övrigt), kr/år 116 396 121 396 121 396 
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Tabell 16: Sammanfattning fordonskostnader inklusive generellt momspåslag, 1,21 (exklusive diesel) 

Kalkylvärde 60 ton 74 ton 74 ton o 

34 m 

Tidsberoende, 

kr/fordonstimme 

Förarlön 272 272 272 

Kapitalkostnad 42,07 48,98 55,89 

Avståndsberoende, 

kronor/fordonskm 

Värdeminskning 2,89 3,36 3,83 

Däck 1,17 1,42 1,42 

Underhåll och reparation 2,26 2,56 2,56 

Övrigt 1,13 1,18 1,18 

 

För att beräkna tidsberoende kostnader måste totala antalet fordonstimmar beräknas. Detta 

har gjorts enligt följande: 

 

𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑚

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 

Hastigheten beräknas genom att dividera den årliga körsträckan per fordon med årligt antal 

drifttimmar per fordon. Den på detta sätt beräknade genomsnittliga hastigheten blir 38 

km/h. I underlaget från Sveriges Åkeriföretag används en genomsnittlig körhastighet på 55 

km/h. Denna hastighet skulle kunna användas i en känslighetsanalys. 

I denna analys används samma drivmedelsförbrukning som i tidigare samhällsekonomiska 

analys. Drivmedelsförbrukningen är enligt modellberäkningen 0,4334 liter per 

fordonskilometer för 60-tonsfordonet. För att beräkna drivmedelsförbrukning med 74-

tonsfordon har denna räknats upp med 12 %. Bränsleförbrukningen är en central parameter 

i beräkningen och därför skulle en känslighetsanalys där drivmedelsförbrukningen ökar med 

endast 7 % kunna göras. 

I tabellen nedan sammanfattas beräknade fordonskostnader per fordonskilometer år 

2015, 2030 och 2050. De tidsberoende kostnaderna har räknats om till kronor per 

fordonskilometer med hjälp av den beräknade genomsnittshastigheten. 
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Tabell 17: Totala fordonskostnader år 2015, 2030 och 2050, kronor per fordonskm 

Kostnad År 2015 År 2030 År 2050 

60 ton 74 ton 74 ton o 

34 m 

60 ton 74 ton 74 ton 

o 34 m 

60 ton 74 ton 74 ton o 

34 m 

Förare 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 

Kapital 1,11 1,29 1,47 1,11 1,29 1,47 1,11 1,29 1,47 

Värdeminskni

ng 2,89 3,36 

 

3,83 2,89 3,36 

 

3,83 2,89 3,36 

 

3,83 

Däck 1,17 1,42 1,42 1,17 1,42 1,42 1,17 1,42 1,42 

Underhåll och 

reparation 2,26 2,56 2,56 2,26 2,56 2,56 2,26 2,56 2,56 

Övrigt 1,13 1,18 1,18 1,13 1,18 1,18 1,13 1,18 1,18 

Dieselkostnad 

exkl. skatt 2,27 2,54 2,54 3,48 3,89 3,89 3,68 4,15 4,15 

          

SUMMA 

kr/fordonskm 18,01 19,53 

 

20,18 19,22 20,88 

 

21,53 

 

19,42 

 

21,14 

 

28,89 

 

Vägslitage 

Genomsnittlig marginalkostnad för lastbilstrafikens vägslitage8 uppgår till 0,20 kr per 

fordonskm, genomsnitt alla vägtyper. Det genomsnittliga antalet standardaxlar (SA) för 

tunga fordon är 1,3. 

För att beräkna marginalkostnader för andra fordon viktas kostnaden i proportion till 

antalet standardaxlar. Standardaxlar (SA) beräknas enligt följande: 

 

𝑆𝐴 =
𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑥𝑒𝑙4 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑥𝑙𝑎𝑟

10 000
 

 

 

Tabell 18: Marginalkostnader för vägunderhåll, kronor per fordonskm (inkl. moms) 

 60 ton 

lastad 

60 ton 

tom 

74 ton 

lastad 

74 ton 

tom 

74 ton o 34 

m lastad 

74 ton o 

34 m tom 

Totalvikt 62 20 72 24 72 24 

Axlar 7 7 9 9 9 9 

SA 

3,7784 0,0466 3,6864 0,0455 

 

3,6864 

 

0,455 

Marginalkostnad 

0,703 0,009 0,686 0,009 

 

0,686 

 

0,008 

 

Olyckor 

Det finns mycket lite empiri kring 74-tonsfordon och dess trafiksäkerhet. Vi har inte funnit 

något som tyder på att olyckskostnaden per fordonskm skulle påverkas nämnvärt med dessa 

                                                           
8 Kostnader för vägslitage kan ha underskattats då de bygger på schabloner som inte är 
uppdaterade m.a.p. nyvunna erfarenheter från Sverige och Finland 
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fordon på vägarna. Därför används den genomsnittliga marginalkostnaden för olika 

trafikmiljöer, 0,3657 kr per fordonskm för såväl 60-tons- som 74-tonsfordon. Detta bygger 

på förutsättningen att de tyngre fordonen uppfyller tekniska krav som innebär att risken för 

olyckor inte ökar. Detta är samma förutsättningar som användes i 2014 års 

regeringsuppdrag. 

Dock bör man ha i beaktande att kunskapen kring ett 74-tonsfordons trafikegenskaper är 

begränsad. För att ha likvärdiga egenskaper, t.ex. bromsförmåga, som ett konventionellt 60-

tonsfordon kan mycket väl inköpspriset vara högre än det som antas i föreliggande kalkyl. 

Det torde inte heller vara omöjligt att ett 74-tonsfordon inte, pga. sin större tyngd, kan ha 

samma egenskaper som ett 60-talsfordon. Det borde dock stå klart att eftersom antalet 

fordon och fordonskm minskar med ett införande av de tyngre fordonen så blir den 

sammanlagda trafiksäkerhetseffekten positiv. 

Värderingen av olyckor räknas upp med tillväxt i real BNP per capita, 1,77 % per år enligt 

ASEK 5. 

 

Emissioner 

Samma emissionsfaktorer används som i tidigare samhällsekonomiska analys. 

Emissionsfaktorerna är uttryckta i gram per fordonskilometer. Dessa räknas om till gram 

per liter bränsle.  

Tabell 19: Emissionsfaktorer HBEFA gram/fkm och omräknat till gram/liter 

 CO2 HC Nox PM SO2 Liter/km 

Gram/fkm 1111,4 0,0325 0,4241 0,0049 0,0018 0,4334 

Gram/liter 2564,1 0,0750 0,9784 0,0113 0,0041  

 

Dessa emissionsfaktorer appliceras på beräknad bränsleförbrukning (se avsnitt om 

fordonskostnader ovan). 

Tabell 20: Värderingar prisnivå 2010 (ASEK 5, referenstätort) 

Trafikmiljö CO2 HC Nox PM SO2 

Andel  kr/kg kr/kg kr/kg kr/kg kr/kg 

Tätort 1,08 58 90 2992 115 29 % 

Landsbygd 1,08 40 80 0 27 71 % 

Genomsnitt 1,08 45 83 855 52  

 

Liksom vad gäller olyckskostnader räknas dessa värderingar upp med tillväxt i real BNP per 

capita, 1,77 % per år. 

Buller 

Trafikverket är enligt lag skyldig att som väghållare åtgärda bullerproblem längs statliga 

vägar. Sammantaget betyder införande av 74- tons fordon att fler bullerskyddsåtgärder 

behöver göras. Omfattningen styrs av trafikmängder och på vilka vägar fordonen går, vilket 

kan utredas närmare när tillräckliga uppgifter finns. Detta betyder att kostnaden för ökade 

bullerstörningar sannolikt är låg, istället tillkommer kostnader för bullerreducerande 

åtgärder. 
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I denna analys antas därför bullerstörningen vara opåverkad både vid tyngre och 

tyngre och längre fordon – på samma sätt som i tidigare samhällsekonomiska analys.   

Tidsfördröjning 

Om antalet lastbilar förändras påverkas också de fördröjningar för personbilstrafiken som 

uppstår till följd av att de senare tvingas köra i lastbilarnas lägre hastighet. Denna effekt 

uppstår på vägar där hastighetsgränsen är sådan att personbilar får köra snabbare än 

lastbilar och där omkörningsmöjligheterna är begränsade. I VTI (2012a) har effekten av 

förändrad tidsfördröjning för personbilar beräknats för fallet då rundvirkestransporter 

ersätts med 90-tonsfordon. Tidsfördröjningen beräknas där endast för 2-fältsvägar med 

begränsade omkörningsmöjligheter. I tabell 14 i VTI (2012a) anges att den genomsnittliga 

externa marginalkostnaden för tidsfördröjning uppgår till 0,17 kr per lastbilskilometer.  

Här använder vi denna siffra i beräkningarna även om detta troligen ger en överskattning då 

siffran är beräknad för rundvirkestransporter med fokus på vägar med begränsade 

omkörningsmöjligheter. Rapporten analyserade även ett begränsat vägnät där tyngre fordon 

var tillåtna vilket antogs resultera i längre körväg i och med omvägar. Som känslighetsanalys 

skulle man kunna använda ett 10 % högre och längre värde. 

 

Kalkylperiod och diskontering 

Kalkylperioden utgörs av 40 år, från år 2018 till år 2057. Som redogörs för i avsnitt 3 antas 

en kontinuerlig ökning av andelen HCT fordon under perioden 2018 till 2050. I 

jämförelsealternativet sker samtliga transporter under hela kalkylperioden med 60-

tonsfordon. 

 

Sammanställning av samhällsekonomiska effekter 

I tabell 21 nedan redovisas totala beräknade samhällsekonomiska effekter av höjning av 

tillåten fordonsvikt från nuvarande 60 ton till 74 ton med oförändrad total fordonslängd 

samt höjning av tillåten fordonsvikt till 74 ton med 34 meters fordon, diskonterade till 

nuvärden. Den överflyttning som förväntas ske från järnväg till väg finns med i 

beräkningarna.  

Tabell 21: Samhällsekonomiska effekter av tyngre samt tyngre och längre fordon.  

Samhällsekonomisk effekt Nuvärden, miljoner kr 

74 ton 74 ton o 34 m 

Producent-/konsumenteffekter Fordonsägare eller 

godstransportköpare 

 

33 271 97 502 

Budgeteffekter Dieselskatt och moms 154                             15 690 

Externa effekter 

Vägslitage (exkl. broar) 1 671 3 773 

Luftföroreningar  3 364 

CO2 91 7 488 

Olyckor 1 879 4 362 

Tidsfördröjning 517 1 198 

Summa  37 586 130 377 

Infrastrukturinvesteringar  10 705  10 705 

NNK  2,51 11,18 
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I kalkylen ovan antas att kostnaden för infrastrukturinvesteringar är densamma oavsett om 

de längre fordonen tillåts eller inte. Den extra kostnad som kan uppkomma för att göra vissa 

anpassningar för de längre fordonen bedöms vara marginell. Om man ändå antar att 

investeringskostnaden ökar med 2 miljarder kr så sjunker NNK från 11,18 till 8,8. 
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Transportpolitisk målanalys 

Syftet med den transportpolitiska målanalysen är att bedöma vilka effekter HCT kommer att 

få på de transportpolitiska målen. Det huvudsakliga underlaget för denna bedömning 

kommer från systemanalysen och resultaten av effektberäkningar i den samhällsekonomiska 

analysen. Målanalysen skiljer sig mot den samhällsekonomiska analysen genom att 

effekterna ställs i relation till de transportpolitiska målen och inte värderas i monetära 

termer. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 

(Prop. 2008/09:93). Detta mål konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett 

hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). För att bedöma hur funktionsmålet och 

hänsynsmålet påverkas bryts dessa ned i ett antal mer specifika aspekter som behandlas 

nedan. Analysen utgår från Trafikverkets mall för transportpolitisk målanalys i samlad 

effektbedömning (Trafikverket 2012c) 

 

Funktionsmålet 

Funktionsmålet formuleras på följande sätt: ”Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 

jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” (Prop. 

2008/09:93). Nedan görs en bedömning av hur olika aspekter av funktionsmålet påverkas 

av ett införande av HCT-transporter på utpekat vägnät. 

 

Medborgarnas resor 

Positivt bidrag. Färre lastbilar medför att tidsfördröjning för personbilar kan minska något 

vilket har en positiv effekt på funktionsmålet i och med kortare restider. Vid överflyttning av 

godstransporter från järnväg till väg kan vissa persontransporter på järnväg vid 

kapacitetsbrist (särskilt rusningstrafik i storstadsområden) gynnas på grund av minskad 

trängsel. Om den frigjorda kapaciteten p.g.a. färre godståg kan utnyttjas för persontrafik är 

dock högst osäkert och generellt så bedöms effekten på kapaciteten i järnvägsnätet som 

liten.   

 

Näringslivets transporter 

Positivt bidrag. HCT bidrar till ökad effektivitet för godstransporter på väg och sänkta 

transportkostnader vilket stärker näringslivets internationella konkurrenskraft. En stor 

andel av nyttorna i den samhällsekonomiska analysen består av sänkta transportkostnader. 

HCT kan även ha en positiv effekt genom att reducera trängsel, både i vägnätet genom 

effektivare transporter och på järnvägen genom överflyttning från järnväg till väg. När det 

gäller transportörers upplevelser av tillförlitlighet och trygghet, transportköpares 

upplevelser av bekvämlighet samt transportbranschens nöjdhet är effekten av HCT inte 

möjlig att bedöma. Det är dock svårt att tänka sig att införande av HCT skulle medföra några 

negativa effekter.  
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Tillgänglighet regionalt och mellan länder 

Oklart bidrag. Tillgänglighet avser i huvudsak persontransporter. Pendlingsmöjligheter 

förbättras om trängsel på väg och järnväg minskar. 

 

Jämställdhet 

Negativt bidrag. HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till 

kortare restider för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning män 

eftersom de använder bil betydligt mer än kvinnor. Effekten bedöms dock som liten.  

 

Barn & unga 

Oklart bidrag. HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till 

kortare restider för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning 

medelålders personer eftersom de använder bil betydligt mer än barn och unga.   

 

Personer med funktionsnedsättning 

Inget bidrag. HCT bedöms inte påverka möjligheterna för personer med 

funktionsnedsättning att använda transportsystemet. 

 

Kollektivtrafik, gång, cykel 

Oklart bidrag. I tätortstrafik ingen eller liten skillnad eftersom HCT huvudsakligen inte 

används för distribution inom tätorter. I regional- och fjärrtrafik innebär HCT ökade 

satsningar på väginfrastruktur och leder eventuellt till kortare restider för persontransporter 

på väg. Detta gynnar biltrafik och i viss mån busstrafik men inte gång och cykel. Effekten 

bedöms dock som liten. 

 

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet formuleras på följande sätt: ”Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra 

till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt 

bidra till ökad hälsa.” (Prop. 2009/09:98). Nedan görs en bedömning av hur olika aspekter 

av hänsynsmålet påverkas. 

 

Klimat 

Positivt bidrag. Koldioxidutsläppen från transporter förväntas minska. Förändringarna i 

trafikarbete tillsammans med emissionsfaktorer för de olika typerna av ekipage leder till en 

gör att ett införande av 74 tons ekipage med bibehållen längd beräknas minska 

koldioxidutsläppen med 1 %, jämfört med mängden koldioxidutsläpp om tyngre lastbilar 

inte hade tillåtits. Ett införande av 74 tons och 34 meters ekipage leder till ca 11 % lägre 

koldioxidutsläpp%, jämfört med mängden koldioxidutsläpp om tyngre och längre lastbilar 

inte hade tillåtits.  

Det bör noteras att HCT leder till en successiv förstärkning av vägtransporternas 

konkurrenskraft i relation till järnväg och sjöfart vilket kan få långsiktiga konsekvenser för 

fördelningen mellan olika trafikslag. En ytterligare effekt handlar om klimateffekter vid 
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infrastrukturinvesteringar såsom förstärkning av broar och vägar samt minskade 

klimateffekter till följd av minskade kapacitetsinvesteringar i väg och järnväg. Detta 

beräknas dock inte i denna rapport. 

 

Luftföroreningar 

Positivt bidrag. Utsläppen av luftföroreningar minskar något i och med effektiviseringen av 

vägtransporterna. Följande minskningar av utsläppen har beräknats. 

 

Buller 

Oklart bidrag. I analysen i denna rapport antas bullerstörningen vara opåverkad både vid 

tyngre och tyngre och längre fordon. Se vidare den samhällsekonomiska analysen. 

 

Trafiksäkerhet 

Oklart bidrag. Empirisk kunskap saknas om effekterna av tyngre och längre fordon på 

trafiksäkerhet och antal olyckor. I analysen i denna rapport antas att effekterna blir 

begränsade. Se vidare den samhällsekonomiska analysen. 

 

Övriga effekter 

Oklart bidrag. Det finns ett antal effekter under hänsynsmålen som inte bedöms påverkas 

av HCT. Dessa inkluderar: vattenkvalitet, markföroreningar, skyddsvärd mark, betydelse för 

areella näringar, landskapspåverkan, biologisk mångfald, växtliv och djurliv, forn- och 

kulturlämningar, kulturarv. 

 

Sammanfattning av transportpolitisk målanalys 

Vad gäller funktionsmålet så ger HCT ett tydligt positivt bidrag på näringslivets transporter 

eftersom transportkostnaderna sänks och transporteffektiviteten på väg ökar. Även 

medborgarnas resor och tillgänglighet påverkas positivt men här är effekterna mindre 

tydliga. Jämställdhet samt barn och unga påverkas negativt eftersom satsningar på 

väginfrastruktur mest gynnar biltrafik som används i väsentligt högre utsträckning av män 

och av medelålders personer. Påverkan på kollektivtrafik, cykel och gång är osäker medan 

ingen påverkan bedöms ske för funktionshindrade. 

Vad gäller hänsynsmålen så ger HCT ett positivt bidrag vad gäller klimat vilket beror på den 

ökade transporteffektiviteten för gods på väg som medför minskade koldioxidutsläpp. Detta 

motverkas av ett negativt bidrag från överflyttning från järnväg och sjöfart till väg. Dock är 

dessa minskningar begränsade i jämförelse med de totala utsläppen från godstransporter 

och många ytterligare åtgärder krävs för att nå klimatmålen. 

HCT ger även ett positivt bidrag till utsläpp av luftföroreningar som minskar i och med ökad 

transporteffektivitet. Effekterna på buller och trafiksäkerhet bedöms som små och kan 

antingen vara positiva eller negativa. 
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HCT leder även till en långsiktig förstärkning av vägens konkurrenskraft gentemot järnväg 

och sjöfart vilket kan försvåra en överflyttning till dessa transportslag som har lägre utsläpp 

av koldioxid. 

 

Fördelningsanalys 

Fördelningsanalysen syftar till att beskriv hur nyttor och kostnader fördelar sig mellan olika 

grupper. Denna fördelningsanalys är enbart kvalitativ, dvs. här finns inga kvantifieringar av 

nyttor och kostnader. 

 

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt 

HCT kommer att bidra till en generellt ökad konkurrenskraft för näringslivet i Sverige på 

grund av effektivare vägtransporter nationellt. Beroende på vilka vägar som öppnas upp för 

HCT, och det är enbart tyngre eller tyngre och längre fordon, kommer dock nyttorna att 

fördela sig olika över landet. Eftersom det utpekade vägnätet på sikt omfattar ca 60 % av det 

totala vägnätet är det svårt att peka ut specifikt hur nyttor och kostnader fördelar sig mellan 

olika län och kommuner. Nyttor respektive kostnader på läns- eller kommunnivå beror 

också mycket på regional och lokal struktur på näringslivet eftersom HCT har olika potential 

i olika näringsgrenar. Eftersom basindustrins konkurrenskraft är mer beroende av 

kostnadseffektiva transporter än branscher med högre varuvärden så förväntas norra 

Sverige få mer nytta än södra Sverige, speciellt vad gäller tyngre transporter. Å andra sidan 

kan byte från enkeltrailer till dubbeltrailer i södra Sverige få stor inverkan på trafikintensitet 

och kapaciteten i systemet. 

 

Trafikanter, transporter och externt berörda 

Om antalet lastbilar minskar är det positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt (även om de är 

längre och tyngre); om de inte minskar är det negativt.  Om det sker en överflyttning från 

järnväg innebär det ett frigörande av kapacitet i järnvägsnätet. Om det är möjligt att utnyttja 

den frigjorda kapaciteten för mer persontrafik på järnväg skulle detta möjligen kunna 

innebära en nytta på hårt belastade sträckor runt storstadsområdena. Om det är möjligt att 

använda den frigjorda kapaciteten för persontrafik är dock inte säkert, utan det beror dels 

på i vilka relationer överflyttningen sker och dels vilka tåglägen som frigörs. För den 

interregionala snabbtågstrafiken med en mycket högre medelhastighet än godstågen skulle 

färre godståg kunna minska störningskänsligheten. Men här bör även beslut om nya 

höghastighetsbanor och utredningar av nya stambanor beaktas. De konflikter som idag 

råder mellan gods- och interregional snabbtågstrafik kommer sannolikt att kunna hanteras 

bättre när ny järnvägsinfrastruktur är på plats.  

 

Näringsgren 

Det övergripande motivet för företag att få utnyttja både längre och tyngre fordon är givetvis 

ökad transporteffektivitet. Men hur nyttorna fördelar sig i olika näringsgrenar beror på om 

det är tunga eller tunga och långa fordonskombinationer som tillåts. Analysen av potential 

för HCT-användning uppdelat på varugrupper och typer av vägtransporter belyser att det är 

relativt stor skillnad på potentialen för HCT mellan olika varugrupper och därmed för olika 

näringsgrenar.  
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Som en del av systemanalysen genomfördes även en intervjustudie med åtta företag inom 

olika näringsgrenar. Studien omfattade intervjuer med representanter för ett kemiföretag, 

ett livsmedelsföretag, ett malm- och metallföretag, ett skogs- och pappersföretag, ett 

detaljhandelsföretag, samt tre transportföretag. Resultaten från intervjustudien visade också 

att tyngre respektive längre fordonskombinationer har olika potential i olika branscher. 

Detaljhandelsföretaget uppskattar att transportkostnader och miljöutsläpp kan reduceras 

med ca 10 % på transporterna till de 80 butiker de har i Sverige, men potentialen är 

begränsad om HCT bara tillåts i Sverige då mycket gods transporteras inom hela Norden. 

Potentialen är främst relaterad till transporter mellan terminaler. Andelen av ett stort 

transportföretags transporter som skulle kunna utnyttja längre fordon uppskattas till ca 10 

%.  

För varugrupperna Livsmedel, Övriga förädlade varor, dvs. styckegods i lastbärare 

(container, lösflak eller trailer), är det längden på fordon som är avgörande. Således skulle 

enbart en ökning av bruttovikten ha liten betydelse för företag inom näringsgrenar som 

producerar denna typ av varor.  

Endast tyngre fordonskombinationer är framförallt betydelsefullt för näringsgrenar där 

transporter av bulkgods är dominerande (såsom Skogsbruk, Råolja och oljeprodukter, 

Kemikalier, Stål och metallmaterial, Anläggningsmaterial samt Malm och annan 

metallråvara.)  

För företag inom transportsektorn fördelar sig nyttor och nackdelar av ett införande av HCT 

också olika. Ökad transporteffektivitet för vägtransporter innebär ökande konkurrens för 

järnvägens godsspeditörer för järnvägssträckan men lägre kostnader för forslingen till och 

från terminalerna samt för det gods som inte får plats på tåget eller kommer för sent.  

Strukturen inom åkerinäringen kan också komma att påverkas eftersom 

investeringskostnaderna för HCT-fordon (i alla fall i nuläget) är betydligt högre än för 

vanliga fordon. Detta innebär att stora aktörer med möjlighet att bära strategiska 

investeringskostnader har en fördel framför mindre aktörer.  

Hur vinsterna av HCT fördelas mellan åkeriet, chauffören, speditören, mäklaren, 

varuägaren, lastbilstillverkaren, tillverkaren av efterfordonen, väghållaren, staten och 

kommunen påverkar respektive parts incitament till investering i HCT fordon och HCT 

anpassning av infrastrukturen.  

 

Trafikslag 

På sikt kan den försämrade konkurrenskraften för järnvägstransporter som följer av 

effektivisering av godstransporter på väg medföra att viss tågtrafik på marginalen blir 

olönsam och upphör, om inte motsvarande effektivisering tillåts ske på järnväg. 

Resonemanget grundar sig på att lönsamheten för godstransporter på järnväg idag är låg 

och systemen redan är hårt kostnadspressade. Detta medför då sämre utbud och 

tillgänglighet för återstående godskunder med järnvägstransporter vilket i sin tur kan 

påverka deras val av transportmedel.  

Kön 
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HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till kortare restider för 

persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning män eftersom de använder bil 

betydligt mer än kvinnor. Effekten bedöms dock som liten. 

 

Åldersgrupp 

HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till kortare restider för 

persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning medelålders personer eftersom 

de använder bil betydligt mer än barn, unga och äldre. Effekten bedöms dock som liten. 

 

Sammanfattning av fördelningsanalys 

HCT kommer att bidra till en generellt ökad konkurrenskraft för näringslivet i Sverige på 

grund av effektivare vägtransporter nationellt, men nyttorna kommer att fördela sig olika 

över landet beroende på vilket vägnät som öppnas upp och beroende på lokal och regional 

näringslivsstruktur.  

Om HCT leder till överflyttning av gods och frigörelse av kapacitet i järnvägsnätet skulle den 

interregionala snabbtågstrafiken och de grupper som utnyttjar denna kunna få nytta av 

detta i form av mindre störningskänslighet. I förlängningen skulle den förändrade 

konkurrensfördelarna mellan väg och andra transportslag kunna innebära ett minskat 

utbud av godstransportmöjligheter på järnväg.  

Transportköpare inom varugrupperna Livsmedel och Övriga förädlade drar mest nytta av en 

längdreform då det är volym snarare än vikt som är en begränsande faktor för denna typ av 

lastbilstransporter. Transportköpare inom varugrupper där transporter av bulkgods är 

dominerande (såsom Skogsbruk, Råolja och oljeprodukter, Kemikalier, Stål och 

metallmaterial, Anläggningsmaterial samt Malm och annan metallråvara) drar nytta av en 

viktreform. 

För företag inom transportsektorn fördelar sig nyttor och kostnader av ett införande av HCT 

också olika. Ökad transporteffektivitet för vägtransporter innebär ökande konkurrens för 

järnvägens godsspeditörer. Den högre investeringskostnaden för HCT- fordon jämfört med 

vanliga fordon bedöms på kort sikt kunna påverka strukturen inom åkerinäringen då stora 

aktörer med möjlighet att bära strategiska investeringskostnader får en fördel framför 

mindre aktörer.  
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Bilaga 1 Det utpekade vägnätet 
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Bilaga 2 Transport- och trafikarbete för de olika 
varugrupperna 

Livsmedel 

Livsmedel inkluderar: Alla typer av färdigställda livsmedel, både kyl-, frys-, skörde- och 

kolonialvaror. I gruppen livsmedel ingår Samgods-grupperna: 

• Livsmedel och djurfoder 

• Oljefrön, oljehaltiga nötter/kärnor, oljor, fetter 

• Potatis, färska/ frysta köksväxter, färsk frukt 

 

Livsmedelstransporterna sker till stor del via terminaler och distribueras till stor del 

med mindre fordon (lastbilar utan släp). Direkttransporter är inte en stor andel av det 

totala transportarbetet då andelen som går direkt mellan större 

livsmedelstillverkare/försäljare troligtvis är liten. Terminaltransporterna står för en stor 

del av transporterna och det är också där som det främst finns potential för HCT-

transporter. Tempererade varor och färskvaror använder främst vägterminaler medan 

en del torrvaror skickas på järnväg. Även sjöfarten har betydande andel. Det är ofta 

volym, och inte vikt, som är begränsande faktor för livsmedelstransporter.  

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens totala transportarbete på väg sker huvudsakligen som terminaltransport 

och endast mindre andel som direkttransport, se bedömning nedan. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING LIVSMEDEL 

Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

10 % 
(Mtk låg, endast små tillverkar kör 

direkt till kund) 

70 % 
(Hög, långa sträckor och stor andel 
av totala varumängden; inkluderar 

både till och mellan terminal) 

20 % 
(Korta sträckor, stor andel av totala 

varumängden) 

 Till vägterminaler: 60 % 
Till kombiterminal/hamn: 10 % 

Från vägterminaler: 17 % 
Från kombiterminal/hamn: 3 % 

Tabell 1. Bedömning av transportarbetsfördelning 

Bruttopotentialen för HCT på väg är den potential det finns att använda HCT 

förutsatt att HCT-fordon kan köra överallt där 60 ton/25,25 m fordon kan köra idag och 

bedöms vara stor för terminaltransporter med tunga och långa fordon. I övrigt relativt 

begränsad bruttopotential.  
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BRUTTOPOTENTIAL LIVSMEDEL 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

5% 
(låg pga strukturen på 

avsändare och efterfrågan, 

lokalisering och tidskrav av 

mottagare) 

90% 
(hög pga stora volymer) 

5% 
(låg pga efterfrågan, lokalisering 

och tidskrav hos mottagare; 

möjligt att effektivisera regional 

distribution) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

3% 
(volymgods, tunga transporter 

ej aktuellt) 

20% 
(Dryck, mjöl, mejeri mm) 

3% 
(volymgods, tunga transporter ej 

aktuellt) 

Tabell 2. Översikt av bruttopotential - livsmedel 

Bedömningen är att en mycket stor del av bruttopotentialen kan realiseras med 

regeringsuppdragets införandestrategi.  

• Direkttransport – 80 % 

• Terminaltransport – 99 % 

• Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen livsmedel uppdelat på tunga 

och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen nedan. 

NETTOPOTENTIAL LIVSMEDEL 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 
resp. transporttyp) 

Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

4 % 89 % 5 % 64 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

2 % 20 % 3 % 15 % 

Tabell 3. Översikt av nettopotential - livsmedel 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE LIVSMEDEL 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 258  367 -180 -257 -77 -110 

74 ton  53 78 -37 -53 -15 -23 

Tabell 4. Effekt av överflyttning på transportarbete - livsmedel 
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Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE LIVSMEDEL 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 11,7 16,1 7,7 11,0 1,8 1,8 2,2 3,3 

74 ton  11,7 16,1 7,5 10,7 2,0 2,0 2,2 3,4 

Nollalternativ 11,7 16,1 7,5 10,7 2,0 2,1 2,2 3,4 

Tabell 5. Översikt av transportarbete - livsmedel 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör livsmedel (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) erhålles 

trafikarbetet, dvs antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE LIVSMEDEL 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 539     768     

74 ton  578     824     

Nollalternativ 581     827     

Tabell 6. Översikt av vägtrafikarbete - livsmedel 

Jordbruk 

Inkluderar: Jordbruksprodukter inklusive djurtransporter. Innefattar Samgods-

grupperna: 

• Levande djur 

• Sockerbetor 

• Spannmål 

 

Andel direkttransporter bedöms vara hög för jordbruket då det är större fabriker som 

omvandlar råvara till livsmedel. Sannolikt finns det ofta ingen anledning att lasta om via 

en vägterminal. Merparten av de terminalkörningar som sker är för omlastning till 

framförallt sjöfart men även järnväg. Utrikestransporter har en stor andel enligt 

samgodssimuleringar och till största del är det till följd av export. I regel är vikten 

begränsande faktor, undantaget levande djur. 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms huvudsakligen ske genom 

direkttransporter, men en del även genom terminaltransporter, se bedömning nedan. 
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TRANSPORTARBETESFÖRDELNING JORDBRUK 

Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

70 % 
(vanligast med transport från 

jordbruk direkt till industri) 

25 % 5 % 
(lägre än terminaltransport pga 

export är större än import) 

 Till vägterminaler: 2 % 
Till kombiterminal/hamn: 23 % 

Från vägterminaler: 1 % 
Från kombiterminal/hamn: 4 % 

Tabell 7. Översikt av fördelning av transportarbete – jordbruk. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag. Tunga och långa bedöms ha högre 

bruttopotential eftersom bland annat djurtransporter är volymbegränsade.  

BRUTTOPOTENTIAL JORDBRUK 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

90 % 
(eventuellt inte alla 

avsändare/mottagare som har 

tillräcklig volym för HCT) 

90 % 
(alla vägtransporter som går 

med färja kan sannolikt inte 

rangeras om i hamnen utan körs 

med samma ekipage som i 

Europa) 

90 %  

(alla vägtransporter som går med 

färja kan sannolikt inte rangeras 

om i hamnen utan körs med 

samma ekipage som i Europa) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

81 % 
(Transporter som begränsar 

potentialen: bl a djurtransporter) 

81 % 
(Bl a djurtransporter har låg 

potential för endast 74 tons 

HCT. De skickas en del med 

färja och påverkar därmed 

terminaltransporterna) 

81 %  

(Bl a djurtransporter har låg 

potential för endast 74 tons HCT. 

De skickas en del med färja och 

påverkar därmed 

terminaltransporterna) 

Tabell 8. Översikt av bruttopotential – jordbruk. 

Bedömningen är att en mycket stor del av bruttopotentialen för terminaltransport och 

distributionstransport kan realiseras med regeringsuppdragets införandestrategi. 

Realiserbarheten för direkttransporter är lägre eftersom sändare och/eller mottagare 

inte alltid är tillgängligt genom det utpekade vägnätet.  

• Direkttransport – 50 % 

• Terminaltransport – 95 % 

• Distributionstransport – 99 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen jordbruk uppdelat på tunga 

och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen nedan. 

 

NETTOPOTENTIAL JORDBRUK 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 
resp. transporttyp) 

Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

45 % 86 % 89 % 57 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

41 % 77 % 80 % 52 % 

Tabell 9. Översikt av nettopotential – jordbruk. 
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Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE JORDBRUK 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 28  37 -20 -26 -8 -11 

74 ton  23 30 -16 -21 -7 -9 

Tabell 10. Effekt av överflyttning på transportarbete – jordbruk. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE JORDBRUK 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 1,3 1,7 0,9 1,2 0,1 0,1 0,3 0,4 

74 ton  1,3 1,7 0,9 1,2 0,1 0,1 0,3 0,4 

Nollalternativ 1,3 1,7 0,9 1,2 0,1 0,1 0,3 0,4 

Tabell 11. Totalt transportarbete – jordbruk. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör livsmedel (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) erhålles 

trafikarbetet, dvs antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE JORDBRUK 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 45     59     

74 ton  47     62     

Nollalternativ 51     67 

Tabell 12. Vägtrafikarbete – jordbruk. 
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Skogsbruk 

Inkluderar: Råvarutransporter från skogen i form av rundvirke och timmer. Innefattar 

Samgods-grupperna: 

• Rundvirke 

• Timmer till sågverk 

 

Terminalkörningar är i regel till järnvägsterminaler och hamnar. HCT-potentialen är 

hög då dagens transporter utförs i princip uteslutande med 60-tonsekipage. Hög andel 

direkttransporter då transport skog till sågverk är vanligt. Import är betydligt större än 

export men en stor andel bearbetas direkt i hamn och genererar således inga 

vägtransporter. 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms huvudsakligen ske genom 

direkttransporter, men en del även genom terminaltransporter och distribution, se 

bedömning nedan. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING SKOGSBRUK 

Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

70 % 
(det mesta skickas direkt från skog 

till bearbetande industri) 

15 % 15 % 

 

 Till vägterminaler:  4 % 

Till kombiterminal/hamn:11 % 

Från vägterminaler:  4 % 

Från kombiterminal/hamn: 11 % 

Tabell 13. Fördelning av transportarbete – Skogsbruk. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag. Tunga och långa bedöms ha högre 

bruttopotential eftersom bland annat djurtransporter är volymbegränsade.  

BRUTTOPOTENTIAL SKOGSBRUK 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

100 % 
(Virke körs med stora ekipage 

som kan lastas tyngre) 

100 % 
 

100 % 
 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

100 % 100 % 100 % 

Tabell 14. Bruttopotential – Skogsbruk. 

Bedömningen är att bara en del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 50 % 

 Terminaltransport – 60 % 
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 Distributionstransport – 85 % 

 

 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen skogsbruk uppdelat på tunga 

och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen nedan. 

NETTOPOTENTIAL SKOGSBRUK 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

50 % 60 % 85 % 57 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

50 % 60 % 85 % 57 % 

Tabell 15. Nettopotential – Skogsbruk. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010).  

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE SKOGSBRUK 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 242  482 -169 -337 -73 -144 

74 ton  218 433 -152 -303 -65 -130 

Tabell 16. Effekt av överflyttning på transportarbete – Skogsbruk. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE JORDBRUK 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 12,3 17,6 8,1 11,9 1,0 0,9 3,1 4,8 

74 ton  12,3 17,6 8,1 11,9 1,0 0,9 3,1 4,8 

Nollalternativ 12,3 17,6 7,9 11,4 1,2 1,2 3,2 5,0 

Tabell 17. Översikt av transportarbete – Skogsbruk. 
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Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör skogsråvaror (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) erhålles 

trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

 

VÄGTRAFIKARBETE SKOGSBRUK 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 329 455 

74 ton  339 476 

Nollalternativ 367     531     

Tabell 18. Översikt för vägtrafikarbete – Skogsbruk. 

Trä, trävaror och papper 

Inkluderar: Varor från skogsbruk, bearbetade i ett eller flera steg. Innefattar Samgods-

grupperna: 

 Bark, kork, övr. virke, ved (ej brännved) 

 Flis, sågavfall 

 Papper, papp men ej varor därav 

 Papper, papp och varor därav 

 Pappersmassa, returpapper och pappersavfall  

 Sågade och hyvlade trävaror 

 

En hög andel tåg och sjöfart samt en hög andel export (>50 %) enligt simulering i 

Samgods. Därav en betydande mängd terminalkörningar. Även inrikestransporter 

bedöms ha en del terminal- och distributionskörningar, inte minst inom hyvlade 

trävaror och pappersvaror. För bearbetat virke och kork är sannolikt volymen 

begränsande faktor men för resterande anses vikten vara begränsande. 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms huvudsakligen ske genom 

terminaltransporter, men en del även genom direkttransporter och i viss mån 

distributionstransporter, se bedömning nedan. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING TRÄ, TRÄVAROR OCH 

PAPPER 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

35 % 

(betydande andel 

terminalkörningar inrikes 

och hög andel export sänker 

andelen direkttransporter) 

50 % 15 % 

(låg på grund av omfattande 

export) 

 Till vägterminaler: 15 % 

Till kombiterminal/hamn*: 

35 % 

Från vägterminaler: 5 % 

Från kombiterminal/hamn*: 

10 % 
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*Mycket export, betydande import och hög andel järnväg/sjöfart. Dock: terminaltransporter på väg är längre --> mer 

transportarbete 

Tabell 19. Fördelning av transportarbete för trä, trävaror och papper. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag. Tunga och långa fordon bedöms ha 

högre bruttopotential eftersom andelen varor som begränsas av volym sannolikt är 

betydande.  

BRUTTOPOTENTIAL TRÄ, TRÄVAROR OCH PAPPER 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

70 % 
(inte alla mottagare som 

beställer tillräcklig volym för 

HCT) 

90 % 
 

70 % 
(inte alla mottagare som beställer 

tillräcklig volym för HCT) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

55 % 
(andelen varor som begränsas av 

volym är sannolikt betydande) 

70 % 55 % 

Tabell 20. Bruttopotential för trä, trävaror och papper. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 95 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen trä, trävaror och papper 

uppdelat på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen 

nedan. 

NETTOPOTENTIAL TRÄ, TRÄVAROR OCH PAPPER 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

67 % 89 % 63 % 77 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

53 % 71 % 50 % 62 % 

Tabell 21. Nettopotential - trä, trävaror och papper. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 
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transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010).  

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE TRÄ, TRÄVAROR OCH 

PAPPER 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 549  815 -384 -571 -167 -245 

74 ton  395 587 -277 -411 -119 -176 

Tabell 22. Effekt av överflyttning på transportarbete - trä, trävaror och papper. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE TRÄ, TRÄVAROR OCH PAPPER 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 28,4 41,9 13,7 20,4 3,2 3,3 11,5 18,3 

74 ton  28,4 41,9 13,5 20,1 3,3 3,4 11,6 18,3 

Nollalternativ 28,4 41,9 13,2 19,5 3,6 3,8 11,7 18,5 

Tabell 23. Översikt av transportarbete - trä, trävaror och papper. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör trä, trävaror och papper (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE TRÄ, TRÄVAROR OCH 

PAPPER 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 612 908 

74 ton  672 998 

Nollalternativ 707 1 050 

Tabell 24. Översikt av vägtrafikarbete - trä, trävaror och papper. 

Råolja och oljeprodukter 

Inkluderar: Kol- och oljebaserade produkter. Innefattar Samgods-grupperna: 

 Kolbaserade kemikalier och tjära 

 Mineraloljeprodukter 

 Råolja 

 Stenkol, brunkol, torv, koks och briketter 
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Har en hög andel import men även en betydande andel export. Sjöfarten dominerar 

medan järnvägstransporter har några enstaka procent av transportarbetet. För råolja är 

det vanligt med raffinaderier i anslutning till hamnen och oljan transporteras från fartyg 

till anläggning via pipelines. För övriga varugrupper är det mycket vägtransporter 

mellan hamn och större produktionsanläggningar. Oljeprodukter kan också skeppas till 

lagringsanläggningar i hamnar runt om i Sverige. Därifrån distribueras det med 

tankbilar. Sammantaget en hög andel terminaltransporter och distributionstransporter 

på väg. HCT-andelen begränsas något av det faktum att ett flertal mottagande 

anläggningar finns centralt i städer. Sannolikt är det vikten som i regel begränsar lastad 

mängd. 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms i stor utsträckning ske genom 

distributionstransporter, då en stor del hämtas från terminaler (oftast hamnar). 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING RÅOLJA OCH 

OLJEPRODUKTER 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

10 % 
(det mesta går via terminal) 

30 % 
(betydligt lägre än 

distributionstransport p g a den 

omfattande importen) 

60 % 
(på väg är det sannolikt 

distributionstransporter som dominerar 

då en stor andel hämtas från terminaler, 

oftast hamnar) 

 Till vägterminaler: 6 % 

Till kombiterminal/hamn*: 24 % 

Från vägterminaler: 12 % 

Från kombiterminal/hamn*: 48 % 

*Hamnterminaler dominerande för olja medan andra produkter kan ha en del väg- och järnvägsterminaler 

Tabell 25. Transportarbetesfördelning – råolja och oljeprodukter. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag.  

BRUTTOPOTENTIAL RÅOLJA OCH OLJEPRODUKTER 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

90 % 
(stora industrier som skickar 

stora volymer) 

90 % 
 

60 % 
(tanktransporter av framförallt 

drivmedel står sannolikt för en hög 

andel av transportarbetet. Hög 

potential för dessa transporter men 

låg för övriga) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

90 % 
 

90 % 60 % 

Tabell 26. Bruttopotential– råolja och oljeprodukter. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 95 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 
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Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen råolja och oljeprodukter 

uppdelat på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen 

nedan. 

NETTOPOTENTIAL RÅOLJA OCH OLJEPRODUKTER 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 
resp. transporttyp) 

Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

86 % 89 % 54 % 68 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

86 % 89 % 54 % 68 % 

Tabell 27. Nettopotential– råolja och oljeprodukter. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE RÅOLJA OCH 

OLJEPRODUKTER 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 240  317 -168 -222 -72 -95 

74 ton  216 286 -151 -200 -65 -86 

Tabell 28. Effekt av överflyttning på transportarbete– råolja och oljeprodukter. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE RÅOLJA OCH OLJEPRODUKTER 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 18,3 25,0 6,8 9,0 0,5 0,4 11,0 15,6 

74 ton  18,3 25,0 6,8 9,0 0,5 0,5 11,0 15,6 

Nollalternativ 18,3 25,0 6,6 8,7 0,7 0,7 11,1 15,7 

Tabell 29. Översikt av transportarbete– råolja och oljeprodukter. 
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Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör råolja och oljeprodukter (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

 

VÄGTRAFIKARBETE RÅOLJA OCH 

OLJEPRODUKTER 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 414 548 

74 ton  430 569 

Nollalternativ 452 599 

Tabell 30. Vägtrafikarbete– råolja och oljeprodukter. 

Malm och annan metallråvara 

Inkluderar: Råvaror för framställning av metallprodukter. Innefattar Samgods-

grupperna: 

 Icke järnhaltig malm och skrot 

 Järnmalm, järn- och stålskrot, masugnsdamm 

 

Skickas mycket på järnväg och med sjöfart så andelen terminalkörningar för 

vägtransporterna är hög. Export dominerar men importen är också betydande. 

Direkttransporterna på väg antas vara låga för denna varugrupp. Vikt är begränsande 

faktor. 

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms i stor utsträckning ske genom 

distributionstransporter, då en stor del hämtas från terminaler (oftast hamnar). 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING MALM OCH ANNAN 

METALLRÅVARA 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

20 % 70 % 
(hög p g a att malm i regel skickas till 

terminaler och en hög andel export) 

10 % 

 

 Väterminal:  5 % 

j-väg-/sjöterminal: 65 % 

Väterminal:   1 % 

j-väg-/sjöterminal: 9 % 

Tabell 31. Fördelning av transportarbete – malm och annan metallråvara. 
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Bruttopotentialen bedöms vara mycket stor. Tunga laster och stora volymer.   

BRUTTOPOTENTIAL MALM OCH ANNAN METALLRÅVARA 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

100 % 
 

100 % 100 % 

Tabell 32. Bruttopotential – malm och annan metallråvara. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 99 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 99 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen malm och annan metallråvara 

uppdelat på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen 

nedan. 

NETTOPOTENTIAL MALM OCH ANNAN METALLRÅVARA 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

99 % 99 % 99 % 99 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

99 % 99 % 99 % 99 % 

Tabell 33. Nettopotential – malm och annan metallråvara. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

 

 



66 
 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE MALM OCH ANNAN 

METALLRÅVARA 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 260  260 -182 -182 -78 -78 

74 ton  234 234 -164 -164 -70 -70 

Tabell 34. Effekt av överflyttning på transportarbete – malm och annan metallråvara. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE MALM OCH ANNAN METALLRÅVARA 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 26,0 26,0 5,1 5,1 9,3 9,3 11,5 11,5 

74 ton  26,0 26,0 5,1 5,1 9,4 9,4 11,5 11,5 

Nollalternativ 26,0 26,0 4,9 4,9 9,5 9,5 11,6 11,6 

Tabell 35. Transportarbete – malm och annan metallråvara. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör råolja och oljeprodukter (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE MALM OCH ANNAN 

METALLRÅVARA 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 286 286 

74 ton  294 294 

Nollalternativ 318 318 

Tabell 36. Vägtrafik– malm och annan metallråvara. 

Stål och metallmaterial   

Inkluderar: Material och halvfabrikat av metall. Innefattar Samgods-gruppen:  

 Obearbetat material/halvfabrikat av järn/metall 

Betydande andel tåg- och sjötransporter och därmed en hög andel terminaltransporter. 

Det är dock stora industrianläggningar involverade och transporterna på väg från 

tillverkare går nog till stor del som direkttransport till mottagare. Högre andel export än 

import. Vikt är begränsande.  
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Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms i stor utsträckning ske genom direkt- och 

terminaltransporter. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING STÅL OCH 

METALLMATERIAL 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

40 % 40 % 
(högre än distribution pga större 

export än import) 

20 % 

 

 Till vägterminaler: 12 % 

Till kombiterminal/hamn: 28 % 

Från vägterminaler: 6 % 

Från kombiterminal/hamn: 14 % 

Tabell 37. Fördelning av transportarbete – stål och metallmaterial. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag, dock lägre för distributionstransporter. 

Samma potential för tunga fordon som för tunga och långa eftersom vikt är begränsande 

faktor för varugruppen.  

BRUTTOPOTENTIAL STÅL OCH METALLMATERIAL 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

90 % 
(HCT är nog inte aktuellt för 

alla mottagare men för en stor 

del av dem) 

100 % 
 

50 % 
(mindre sändningar skickas 

sannolikt via terminal och ska 

sedan distribueras ut. HCT 

potentialen blir därav lägre då det 

finns en stor andel mindre 

mottagare) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

90 % 
 

100 % 50 % 

Tabell 38. Bruttopotential – stål och metallmaterial. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 95 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen stål och metallmaterial 

uppdelat på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen 

nedan. 
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NETTOPOTENTIAL STÅL OCH METALLMATERIAL 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

86 % 99 % 45 % 83 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

86 % 99 % 45 % 83 % 

Tabell 39. Nettopotential – stål och metallmaterial. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE STÅL OCH 

METALLMATERIAL 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 188  283 -132 -198 -57 -85 

74 ton  170 255 -119 -178 -51 -76 

Tabell 40. Effekt av överflyttning på transportarbete– stål och metallmaterial. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE STÅL OCH METALLMATERIAL 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 14,2 19,1 4,4 6,6 5,9 6,3 3,8 6,2 

74 ton  14,2 19,1 4,4 6,6 5,9 6,4 3,8 6,2 

Nollalternativ 14,1 19,1 4,2 6,3 6,0 6,5 3,9 6,3 

Tabell 41. Transportarbete– stål och metallmaterial. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör råolja och oljeprodukter (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 
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VÄGTRAFIKARBETE STÅL OCH 

METALLMATERIAL 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 248 372 

74 ton  253 380 

Nollalternativ 268 403 

Tabell 42. Vägtrafikarbete– stål och metallmaterial. 

Anläggningsmaterial   

Inkluderar: Material till anläggningsarbeten och markfyllnad. Innefattar Samgods-

grupperna: 

 Annan rå och obearbetad mineral 
 Cement, kalk och byggnadsmaterial  
 Jord, sten, grus och sand 

Mestadels inrikestransporter och vägtransporterna dominerar. Sannolikt en hög andel 

direkttransporter. Export och import ungefär lika stor. Tunga laster ger en hög potential 

för HCT. Vikt begränsar.   

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms i stor utsträckning ske genom 

direkttransporter. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING 

ANLÄGGNINGSMATERIAL 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

70 % 
(transporter går i regel direkt till 

arbetsplatsen där materialet behövs) 

15 % 15 % 

 Till vägterminaler*: 3 % 

Till kombiterminal/hamn: 12 % 

Från vägterminaler*: 3 % 

Från kombiterminal/hamn: 12 % 

*Att skicka anläggningsmaterial via vägterminaler är troligtvis mindre vanligt. En stor del av terminaltransporterna går 

till hamnar. 

Tabell 43. Fördelning av transportarbete - anläggningsarbete. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor. Tunga fordon bedöms ha samma bruttopotential 

som tunga och långa fordon eftersom det är vikten som begränsar transporterad mängd. 
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BRUTTOPOTENTIAL ANLÄGGNINGSMATERIAL 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

95 % 
(en del mindre leveranser men 

stora byggen dominerar) 

100 % 
 

95 % 
(en del mindre leveranser men 

stora byggen dominerar) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

95 % 
 

100 % 95 % 

Tabell 44. Bruttopotential - anläggningsarbete. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 80 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen anläggningsmaterial uppdelat 

på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen nedan. 

NETTOPOTENTIAL ANLÄGGNINGSMATERIAL 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

76 % 99 % 86 % 81 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

76 % 99 % 86 % 81 % 

Tabell 45. Nettopotential - anläggningsarbete. 

Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE 

ANLÄGGNINGSMATERIAL 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 427  527 -299 -369 -128 -158 

74 ton  384 474 -269 -332 -115 -142 

Tabell 46. Effekt av överflyttning på transportarbete - anläggningsarbete. 
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Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning.  

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE ANLÄGGNINGSMATERIAL 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 14,5 17,9 10,2 12,6 0,5 0,3 3,8 5,0 

74 ton  14,5 17,9 10,2 12,5 0,5 0,4 3,8 5,0 

Nollalternativ 14,5 17,9 9,8 12,1 0,8 0,7 3,9 5,2 

Tabell 47. Transportarbete - anläggningsarbete. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör råolja och oljeprodukter (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE 

ANLÄGGNINGSMATERIAL 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 644 794 

74 ton  658 812 

Nollalternativ 698 861 

Tabell 48. Vägtrafikarbete - anläggningsarbete. 

Kemikalier   

Inkluderar: Kemiska produkter. Innefattar Samgods-grupperna: 

 Andra kemikalier än kolbaserade och tjära 
 Gödselmedel, naturliga och tillverkade 

Sjöfarten står för nästan halva transportarbetet, järnvägen strax över 10 %. Export och 

import står för en hög andel av transportarbetet (ca 40 % vardera enligt samgods). En 

stor del av vägtransporterna kan antas vara terminaltransporter men direkttransporter 

till större industrier står sannolikt för en betydande del av transportarbetet. För den 

andel varor som skickas hela vägen med lastbil är det sannolikt en stor del 

direkttransporter.  

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

En stor del av varugruppens transportarbete på väg bedöms ske genom 

terminaltransporter. Även direkt- och distributionstransporter har en betydande andel. 
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TRANSPORTARBETESFÖRDELNING KEMIKALIER 

Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

30 % 
(terminalkörningar är sannolikt 

vanligast varpå 
direkttransporternas andel blir 

något lägre) 

40 % 

 
30 % 

 

 Till vägterminaler*: 20 % 

Till kombiterminal/hamn*: 20 % 

Från vägterminaler*: 15 % 

Från kombiterminal/hamn*: 15 % 

*Jämn fördelning mellan väg- och sjö/järnvägsterminaler. Dels eftersom fjärr/distribution via terminal är ett vanligt 

upplägg och dels för 

  att en hög export/import medför omfattande transporter till framförallt hamnar. 

Tabell 49. Fördelning av transportarbete – kemikalier. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor överlag, mindre för distributionstransporter. 

Vikten är begränsande vilket ger samma potential för tung och långa fordon som för 

enbart tunga.  

BRUTTOPOTENTIAL KEMIKALIER 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

80 % 
 

100 % 
 

40 % 
(omfattande distribution till mindre 

mottagare sänker potentialen) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

80 % 
(vikten begränsar lastkapacitet) 

 

100 % 40 % 

Tabell 50. Bruttopotential – kemikalier. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 90 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen kemikalier uppdelat på tunga 

och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen nedan. 

NETTOPOTENTIAL KEMIKALIER 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 

resp. transporttyp) 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

72 % 99 % 36 % 72 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

72 % 99 % 36 % 72 % 

Tabell 51. Nettopotential – kemikalier. 
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Förändring i val av trafikslag 

För att skatta effekterna av hur priset förändrar valet av trafikslag används i denna 

studie det elasticitetstal som används i Samgod, vilket är -0,54. Detta elasticitetstal 

beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per tonkm ändras. Ett 

elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 % ger en ökning av 

transportarbetet med 10 %. Detta elasticitetstal är i paritet med andra elasticitetstal som 

används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

EFFEKT AV ÖVERFLYTTNING PÅ TRANSPORTARBETE KEMIKALIER 

 
Väg 

(miljoner tonkm) 
Järnväg 

(miljoner tonkm) 
Sjöfart 

(miljoner tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 161  240 -113 -168 -48 -72 

74 ton  145 216 -101 -151 -43 -65 

Tabell 52. Effekt av överflyttning på transportarbete – kemikalier. 

Transportarbete -> Trafikarbete 

Vilka effekter ett införande av HCT på väg enligt regeringsuppdragets införande har på 

transportarbetet skattas genom att addera effekterna av överflyttning. 

Det totala transportarbetet blir då enligt tabellen nedan:  

TRANSPORTARBETE KEMIKALIER 

 
Totalt 

(mdr tonkm) 
Väg 

(mdr tonkm) 
Järnväg 

(mdr tonkm) 
Sjöfart 

(mdr tonkm) 
 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 
74 ton och 34 meter 8,5 12,6 4,3 6,4 0,8 0,9 3,4 5,4 

74 ton  8,5 12,6 4,3 6,4 0,9 0,9 3,4 5,4 

Nollalternativ 8,5 12,6 4,1 6,2 1,0 1,0 3,4 5,4 

Tabell 53. Transportarbete – kemikalier. 

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon som kör råolja och oljeprodukter (alla fordon, inte enbart HCT-fordon) 

erhålles trafikarbetet, dvs. antalet km på väg som görs för att transportera godset. 

VÄGTRAFIKARBETE KEMIKALIER 

 Väg 
(miljoner km) 

 2030 2050 
74 ton och 34 meter 301 449 

74 ton  320 477 

Nollalternativ 334 498 

Tabell 54. Vägtrafikarbete – kemikalier. 

Övriga förädlade varor   

Inkluderar: Övrigt. Innefattar Samgods-grupperna: 

 Arbeten av metall  
 Diverse andra färdiga varor 
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 Transportutrustning samt delar därtill 
 Förpackningsmaterial, använd 
 Glas, glasvaror och keramiska produkter 
 Maskiner, apparater, motorer och delar därav  
 Obearbetade material eller halvfabrikat avs. textil, textilartiklar, konstfibrer 

och andra råmaterial 

Hög andel tåg och vanligt med samlastning via terminaler. Terminal/distribution har en 

stor andel och ofta är det volym som begränsar. Större export än import.  

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Varugruppens transportarbete på väg bedöms i stor utsträckning ske genom terminal- 

och distributionstransporter. Varugruppen sker till stor del genom 

styckegodstransporter som ofta går via vägterminaler och transporterarbetet till och från 

hamnar/järnvägsterminaler är omfattande. 

TRANSPORTARBETESFÖRDELNING ÖVRIGA FÖRÄDLADE 

VAROR 
Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 

20 % 

(betydande andel 

styckegodstransporter 

inrikes samt hög andel 

tågtransporter ger en låg 

andel direkttransporter) 

40 % 

 
40 % 

 

 Till vägterminaler*: 20 

% 

Till 

kombiterminal/hamn*: 

20 % 

Från vägterminaler*: 20 

% 

Från 

kombiterminal/hamn*: 

20 % 

*Mycket terminalkörningar för vägtransporter men också en betydande andel transporter till hamn och 

järnvägstermina. 

Tabell 55. Fördelning av transportarbete – övriga förädlade varor. 

Bruttopotentialen bedöms vara stor för terminal- och direkttransporter. Tunga och 

långa fordon bedöms ha en betydligt högre bruttopotential än endast tunga fordon 

eftersom varor som begränsas av volym är vanligast.  
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BRUTTOPOTENTIAL ÖVRIGA FÖRÄDLADE VAROR 

 Direkttransport Terminaltransport Distributionstransport 
Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

infrastrukturen som idag är 

tillgänglig för 64 ton/25,25 meter är 

tillgänglig för HCT (andel av tonkm) 

70 % 
(vanligast att större sändningar 

skickas direkt och därmed en 

ganska hög potential) 

70 % 
(finns stor potential för 

samlastning i längre HCT-

fordon) 
 

20 % 
(Sannolikt vanligast med mindre 

sändningar och därmed en låg 

HCT-potential) 

Potential per transporttyp för 74 ton 
HCT-transporter infrastrukturen som 
idag är tillgänglig för 64 ton/25,25 
meter är tillgänglig för HCT (andel av 
tonkm) 

15 % 
(i regel är det volym som 

begränsar) 

15 % 5 % 

Tabell 56. Bruttopotential – övriga förädlade varor. 

Bedömningen är att en stor del av bruttopotentialen kan realiseras. 

 Direkttransport – 95 % 

 Terminaltransport – 99 % 

 Distributionstransport – 90 % 

 

Detta ger att nettopotentialen för HCT för varugruppen övriga förädlade varor 

uppdelat på tunga och långa respektive enbart tunga blir som presenteras i tabellen 

nedan. 

NETTOPOTENTIAL ÖVRIGA FÖRÄDLADE VAROR 

 
Direkt-

transport 

Terminal-

transport 

Distributions-

transport 
Totalt  

(viktat enligt andel inom 
resp. transporttyp) 

Potential per transporttyp för 74 ton 

och 34 meter HCT-transporter om 

HCT införs i utpekat vägnät 

67 % 69 % 18 % 48 % 

Potential per transporttyp för 74 ton 

HCT-transporter om HCT införs i 

utpekat vägnät 

14 % 15 % 5 % 11 % 

Tabell 57. Nettopotential – övriga förädlade varor. 
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