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Sammanfattning 
När kapacitetsbrister inom godstransportsektorn kommer på tal är det många 
som spontant tänker järnväg. När potentialer diskuteras utifrån samma perspektiv 
är det istället många som tänker sjöfart. En anledning till att det i synnerhet är 
järnvägens kapacitetsbrister som näringslivet fokuserar kan vara att dessa brister 
särskilt lätt får följdeffekter och konsekvenser geografiskt sett långt bortom den 
plats där bristen uppstår på. Järnvägen är ett sammanhängande system där den 
”svagaste länken” ofta fäller avgörandet för hur detta system skall kunna användas 
för att frakta gods. Eftersom övriga trafikslag i regel fungerar även med vissa 
störningar, om än med vissa funktionella nedsättningar, blir järnvägssystemet 
lättare oframkomligt. Det är mer störningskänsligt än t ex vägtransportsystemet. 
 
Grundproblemet är i hög utsträckning att hänföra till de mycket stora 
efterfrågeökningar på godstransporter som förutspås. I princip förväntas vi 2050 
behöva kunna hantera dubbelt så mycket gods i systemet. Under denna period 
kommer förstås också trängseln i systemet att ha spätts på av ökad efterfrågan på 
persontransporter även om denna inte är lika omfattande. För att kunna hantera 
denna efterfrågan kommer krav att ställas på åtgärder enligt alla steg i 
fyrstegsprincipen.  
 
Transportarbete mäts i tonkilometer. Detta är i många sammanhang ett mycket 
trubbigt mått som inte säger så mycket om vare sig volymer, avstånd eller 
ekonomiska värden. Därför behöver transportarbetesmåttet allt som oftast 
kompletteras med andra uppgifter rörande vad som transporteras och vilka 
relationerna är som är berörda. Enbart utifrån en uppgift om transportarbetet kan 
mycket lite sägas om kapaciteten, effektiviteten och bristerna i transportsystemet.  
 
Konkurrensytorna mellan de olika trafikslagen framställs ofta som stora. Denna 
uppfattning är inte helt korrekt. Att konkurrensytorna inte är så omfattande beror 
bl a på trafikslagens naturliga monopolområden men också på tranportköparnas 
kravbild och andra förutsättningar. Dock är godsvolymerna som hanteras i 
systemet så stora att även konkurrensytor om 5-10% av godset innebär stora 
mängder gods som teoretiskt kan flyttas från ett trafikslag till ett annat om

 

 
förutsättningarna är de rätta. Bilderna över konkurrensytorna tydliggör också 
något viktigt som inte får glömmas bort - nämligen att trafikslagen kompletterar 
varandra i högre utsträckning än vad de konkurrerar. Alla de funktioner som 
erbjuds av olika trafikslag behövs och därmed behövs också alla trafikslag.  

Stordriftsfördelar inom transportsystemets olika delar bör nyttjas på ett bättre 
sätt för att bidra till att lösa framtidens kapacitetsbehov. I mångt och mycket är 
sjöfartssystemet en förebild i detta avseende. Detta är en av nycklarna till att bättre 
nyttja dagens och morgondagens kapacitet i transportsystemet inklusive 
infrastrukturen. Andra nycklar finns inom området att effektivt nyttja befintlig 
infrastruktur. Sådana har stor potential att öka kapacitetsutnyttjandet såväl på kort 
som på lång sikt. Till dessa räknas managementfrågor, prioriteringar, ITS, 
regelverk och teknisk utveckling ger, men det handlar också om beteenden och att 
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anpassa kravbilden från samhälle och slutkund men framför allt från 
transportköpare och transportsäljare. Det är viktigt att dessa områden utvecklas 
tillsammans eftersom de ofta skapar förutsättningar, och hinder, för varandra.  
 
Effekterna av godstransportrörelser måste sättas i fokus. Detta gäller såväl de 
positiva som de negativa effekterna. Olika logistiklösningar och olika trafikslag får 
olika omfattande positiva och negativa konsekvenser för inblandade aktörer 
inklusive samhället. Dessa effekter bör vägas mot varandra. 
 
Infrastrukturinvesteringar måste göras av olika omfattning och 
godstransporterna måste få ”ta mer plats” i ett framtida Sverige. 
Infrastrukturinvesteringar motiveras sällan enbart av godstransportskäl utan det 
symbiotiska förhållandet gentemot persontrafiken är viktigt. Framför allt kommer 
de internationella godsströmmarna att öka mycket kraftigt till 2050. För att kunna 
hantera transportefterfrågan måste möjligheter att hantera mer gods med sjöfarten 
säkerställas. I synnerhet förväntas den relativa förändringen med handelspartners i 
Östeuropa öka dramatiskt vilket föranleder infrastrukturella satsningar för att 
kunna hantera dessa flöden. Det ställer krav såväl på sjöfartens som på de 
landbaserade trafikslagens infrastruktur. 
 
Framkomlighet och tillförlitlighet är viktiga komponenter för att logistiken 
ska kunna bidra till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Kapacitetsbrister i 
kombination med andra brister leder ofelbart till mer osäkerhet och högre 
kostnader för transporten. Denna kostnad kommer att bäras av kunden. 
Näringslivets relativt sett försämrade konkurrenskraft, utifrån den geografiska 
lokalisering och det avståndshandikapp man därmed har, kan vid ytterligare 
störningar resultera i minskad produktion, personalnedskärningar eller i värsta fall 
företagsnedläggningar.  
 
Bärighetsfrågorna för väg och järnväg är ofta centrala för stora delar av den 
svenska basindustrin. Denna industri, men också andra anläggningar, använder 
inte sällan ett infrastrukturnät där kapacitetsutnyttjandet är lågt. I framtiden torde 
högre krav på olika former av medfinansiering ställas där särintressena bedöms 
stora. 
 
Persontrafikens utveckling och kapacitetsbehov är av naturliga skäl mycket 
avgörande för kapacitetsutbudet för godstransporterna. Med ökade 
”fyllnadsgrader” inom persontrafiken, skulle mer utrymme kunna lämnas till 
godstransporter. Även anpassningar över dygnets timmar kan ha potential att 
effektivisera systemet avsevärt. 
 
Storstadsproblematiken är central sett ur ett kapacitetsperspektiv och då inte 
minst avseende godstransporter. Citylogistiken kan förändras i upplägg och under 
vilka tider man använder systemet men detta sker förstås inte utan en 
logistikrelaterad kostnad för transportören och/eller mottagaren. Stora hamnar 
ligger också i närheten av storstäderna vilket medför en ytterligare belastning på 
infrastrukturen inom och runt staden.  
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Sjöfarten är i princip det enda trafikslag som har en stor outnyttjad potential som 
transportör. Detta gäller dock inte hur godset transporteras till/från hamnen på 
landinfrastrukturen. För att sjöfartens teoretiska potential skall kunna nyttjas i 
högre utsträckning måste en rad faktorer sammanfalla. För att olika 
sjöfartslösningar ska kunna passa in i transportköparnas logistiksystem, måste 
systemet också acceptera vad som i vissa fall blir längre transporttid och kanske en 
ytterligare hantering.  
  
 
 
  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

8(103) 
 

 

Förkortningar 
 
DoU Drift och Underhåll 

EMS European Modular System 

FoI Forskning och Innovation 

FoU Forskning och Utveckling  

GTD  Godstransportdelegationen  

IWW Inland WaterWays (Inre Vattenvägar) 

MOS Motorways Of the Sea 

SECA Sulphur Emission Control Area 

STAX Största Tillåtna AXellast 

TEU Twenty-foot Equivalent Unit (används som standardmått för bl a 

terminalers/hamnars omsättning och fordons/farkosters kapacitet) 

V2I  Vehicle to Infrastructure (informationsteknologi där fordonet 

“kommunicerar” med infrastrukturen) 

V2V  Vehicle to Vehicle (för att skicka information mellan två fordon om t 

ex deras inbördes avstånd till varandra) 
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1 Introduktion 
Trafikverkets godsstrategi (2011) beskriver mycket av det övergripande långsiktiga 
arbetet som rör godstransporternas förutsättningar och villkor. Denna strategi har 
influerat delar av det som tas upp i denna PM och som direkt eller indirekt har 
bäring på kapacitetsaspekterna. Av ”Trafikverkens vision för långväga 
godstransporter1

 

” framgår det bl a att förändringar i infrastrukturen, beteendet 
och logistiken tillsammans kan leda till en mer hållbar godstransportnäring. 
Genom god planering, teknisk utveckling och inte minst en förändrad attityd hos 
transportköparna och slutkunderna är inte infrastrukturen annat än i 
undantagsfall en begränsande faktor för näringslivet i valet av transportlösning. 
Fokus läggs på ett strategiskt, utpekat nät bestående av infrastruktur, terminaler 
och hamnar. Vidare fokuserar visionen transportköparens och informationens 
betydelse för hur logistiklösningen ser ut. Med mindre ”glapp” i logistikkedjan och 
ökad nytta av standardisering har grunden lagts för att bättre kunna nyttja 
intermodala transportlösningar.  

Godstransporternas betydelse för samhället kan inte nog understrykas vare sig från 
ett företagsekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv. För godstransporterna 
är det den ekonomiska betydelsen som är den dominerande även om man kan 
härleda en social och politisk betydelse också. Godstransporterna ger varorna ett 
värde eftersom transporterna möjliggör varornas sammansättning samt möjliggör 
produktion och konsumtion. Teoretiskt brukar man säga att de skapar tids- och 
platsnytta eftersom varan har ett högre värde vid en viss plats vid en viss tid. 
Transporterna skapar också direkt och indirekt arbetstillfällen på olika geografiska 
platser.  
 
Det symbiotiska förhållandet mellan godstransporter och persontransporter är 
tydligt. Där människor bor – dit och därifrån behövs godstransporter oavsett om 
det är för hemtjänsten i Flen, en konsumenten i glesbygden eller i New York, där 
människor arbetar – dit och därifrån behövs godstransporter oavsett om det är från 
skogsavverkningen i Småland eller från konfektionsindustrin i Shanghai eller om 
det är för att bortforslandet av turistnäringens avfallshantering skall fungera i Åre. 
Nyttan av att ha, eller inte ha, en produkt på rätt plats vid rätt tid skapar nytta. 
Transporterna skapar direkt och indirekt arbetstillfällen på olika geografiska 
platser. Väl fungerande godstransporter är en av de nödvändiga förutsättningarna 
för samhällets utveckling, områdens konkurrenskraft och invånarnas villkor.  
 
För att ”företaget” Sverige skall kunna upprätthålla en god konkurrenskraft 
gentemot omvärlden och ha god sysselsättning och ekonomisk bärkraft i samhället 
krävs det att insatsvarorna ”företaget” använder sig av är av god kvalité. En av de 
strategiskt viktiga insatsvarorna är logistik. Insatsvaran logistik har i sin tur 
insatsvaror och till dessa kan man räkna godstransporterna och det 

                                                             
1 Källa: (Banverket et al, 2008) Nationell Godsanalys.  Trafikverkens gemensamma 
förberedelserapport för åtgärdsplanering (Visionen skrevs under av alla fyra 
generaldirektörerna för de dåvarande infrastrukturverken). Visionen presenteras i sin helhet 
i Appendix – Trafikverkens Vision För Långväga Godstransporter. 
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infrastrukturnät och regelverk dessa beror av. Omvärlden förändras kontinuerligt 
vilket också ställer krav på förändrade logistiska system och möjlighet till dynamisk 
anpassning. Samtidigt är det nödvändigt att ha ett totalkostnadsperspektiv varför 
det ofta kan vara nödvändigt att se logistiken inte som en problemlösare utan som 
en förutsättningsskapare. Logistiken är ett konkurrensmedel som man inte har råd 
att behandla styvmoderligt varken från ett företagsekonomiskt eller 
nationalekonomiskt perspektiv.  
 
Kapacitet kan i viss utsträckning ses som en ”transportgenerator”. Är en resurs 
oändlig så att man inte behöver hushålla med den och dessutom prissatt så att den 
inte är en primär begränsning av ekonomiska orsaker, optimerar företagen 
verksamheten efter en annan knapp resurs. Detta gäller såväl ur ett totallogistiskt 
perspektiv som ur ett trafikslagsövergripande perspektiv. Finns den 
infrastrukturella kapaciteten kanske man väljer att köra två korta tåg istället för ett 
långt om man ser logistiska fördelar med detta ur ett totalkostnadsperspektiv. Är 
framkomligheten i systemet sämre måste man planera och hushålla med resursen 
på ett bättre sätt. Finns det inte kapacitet för att transportera via järnväg måste 
transportköparen välja väg, flyg eller sjöfart. Om situationen blir långvarig eller 
begränsande för köparen kommer köparen sannolikt att överväga en ny 
lokalisering för att undvika problematiken.  
 
Med satsningar på infrastrukturella lösningar, som också kan innefatta ett 
förändrat nyttjande eller nybyggnation, för att effektivisera godstransporternas 
möjligheter att bidra till uppfyllandet av näringslivets krav på logistiken, kan 
omfattande positiva bieffekter uppkomma. Sådana bieffekter skapas av att 
infrastruktur i regel inte är typ-specifik utan satsningar på godstransportområdet 
har effekt på passagerartransporter och vice versa. På samma sätt är 
transportmedelsanvändningen att, i viss mån, betrakta som kommunicerande kärl 
– dock är det knappast ett nollsummespel. Till största delen är godstransporterna, 
på gott och ont, beroende av och hänvisade till samma infrastruktur som 
passagerartransporterna. Men kraven de ställer och villkoren de verkar under 
skiljer sig till stor del mellan transporttyperna.  
 

 

Figur 1. Logistikaffären 
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Logistikaffären, inklusive valet av transportlösningar, påverkas såväl från utbuds- 
som från efterfrågesidan vilket framgår av Figur 1 ovan. Utbudssidan, som 
representeras på den vänstra sidan, består av de institutionella förutsättningarna 
såsom regelverk och förutsättningarna som ges av bl a infrastrukturen, noderna 
och suprastrukturen (den hanteringsmöjlighet som finns inom en terminal/hamn i 
termer av kranar etc.). Efterfrågesidan, på den högra sidan, består av 
slutkonsumentens krav på produktens karaktäristika, ibland på 
produktionsprocessen men också på och transportköparens krav avseende kvalitet, 
trafikslag etc. Dessa processer är dessutom nära knutna till varandra där utbuds- 
och efterfrågesidorna påverkar varandra.  
 
Affären som kommer till stånd kan alltså påverkas av förutsättningarna men också 
av kraven som konsumenten ställer på produkten och produktens karaktäristika 
inklusive sättet den har producerats och transporterats.  
 
Konsekvenserna av ett logistiksystem som inte fungerar tillfredsställande kan vara 
omfattande. När en container inte kommer fram kan butikshyllorna gapa tomma. 
För vissa produkter och konsumenter kan detta vara allvarligare än för andra. Men 
det kan också få följder för te x butikens kostnader avseende personal, annonsering 
etcetera.  
  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

12(103) 
 

2 Nuläge och förutsättningar 

2.1 Stabila godstransportstråk 
Att de stora godstransportstråken är stabila över tiden visas bl a i SIKA (2001) 
”Stråkanalyser för godstransporter”; SIKA (2004) men även de båda arbetena av 
Godstransportdelegationen, GTD (2000) och GTD (2004), poängterar detta. I 
SIKA (2004) identifierades de godstransportstråk som var av särskild betydelse för 
den svenska godstransportförsörjningen. Sex huvudstråk identifierades vilka täckte 
in 75 % av de långväga (>25 kilometer) svenska godstransporterna mätt såväl i vikt 
som i värde. Den övervägande delen av godstransporterna till, från och inom 
Sverige sker i ett begränsat antal godsstråk. På samma sätt svarar de tio största 
hamnarna i Sverige svarar för cirka två tredjedelar av godsomsättningen över kaj i 
Sverige och har ungefärligen gjort så under många år. SIKA (2004) konstaterar att 
de av GTD (2000) identifierade stråken är robusta och att endast smärre 
överflyttningar sker inom och mellan stråken. Den samlade bilden är att stråken är 
stabila men samtidigt poängterar man att ”olika underliggande utvecklingslinjer 
kan vara mindre entydiga och även inrymma trendbrott av olika slag”. I senare 
arbeten, såsom den av regeringen fastställda Nationella trafikslagsövergripande 
planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021, har 
stabiliteten i dessa stråk bekräftats.  
 
Transporteffektiva stråk där skalfördelar utnyttjas attraherar godstransporter. 
Stråken blir därmed till viss del självgenererande innan de når kapacitetstaket. 
Detta är en anledning till att stråken uppvisar hög stabilitet. Det är viktigt att 
försöka identifiera förändrade behov på ett tidigt stadium för att kunna inte riskera 
att näringslivets behov av framkomlighet äventyras. Funktionella stråk och noder 
är viktiga för att nå hög kvalitet i godstransportfunktionen; det är en viktig 
förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Även om vikten av en fortsatt 
satsning på dessa tunga stråk och de terminaler/hamnar som är direkt 
förutsättningsskapande för att dessa stråk skall kunna utvecklas till gagn för 
svenskt näringsliv får inte övriga behov glömmas bort. Högt funktionell 
infrastruktur är ofta en direkt förutsättning för att näringslivet skall etableras, 
stanna kvar och utvecklas på en given geografisk plats. Infrastrukturen utgör en 
produktionsfaktor bland andra som kan stärka eller försvaga konkurrenskraften.  
 
Skogs- och gruvindustrins behov, samt den förväntat ökande handeln med östra 
Europa kan komma att ställa krav på, och ge upphov till, framtida tillkommande, 
kompletterande eller substituerande stråk. 
 
Denna rapport behandlar bara flygfraktsfrågor marginellt. Anledningen är att fokus 
ligger på kapacitet och effektivitet. Flygfrakt är i många fall synnerligen effektivt 
och det enda möjliga trafikslaget när kraven på transporten är mycket höga 
avseende kort transporttid. Flygfrakt är dock, sett ur ett 
transportarbetesperspektiv, av mycket begränsad omfattning. Sett ur ett 
värdeperspektiv är flygfrakten mycket viktig.  
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De viktigaste godstransportstråken, som de framstod 2006, indikeras i Figur 2 
nedan där bredden på linjerna indikerar transportflödenas omfattning.  

 

Figur 2. Transportflöden i ton2

                                                             
2 Vägflödena från slangmätningar är ersatta med flöden beräknade med den gamla 
Samgodsmodellen. Dessa har bearbetats av Vägverket Konsult. Sjöfartsflödena har 
uppdaterats av ÅF Infrakonsult. 

. Källa Banverket et al 
(2008).  
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2.1.1 Transportarbetet 
Antalet ton gods som transporteras i samhället är relativt stabilt över åren. 
Transportarbetet däremot uppvisar en trendmässig tillväxt. Anledningen till 
skillnaden är att den genomsnittliga transportlängden stigit till följd av att 
industrin tillvaratar stordriftsfördelar i produktionen. Med förändrade 
konsumtionsmönster förändras också produktionen och transporterna. Det blir allt 
viktigare för producenterna att tillvarata sina komparativa produktionsfördelar3

 

. 
Detta driver inte sällan transportarbetet då fördelarna av stordrift i 
produktionsledet ofta överväger nackdelarna med ökade/förändrade transporter. 
Trenden mot minskade lager och ökade krav på små frekventa sändningar bidrar 
också till denna utveckling.  

Figur 3 nedan visar hur transportarbetet förändrats för trafikslagen4

 

. I jämförelse 
med andra länder i Västeuropa kan man konstatera att andelen järnvägstrafik är 
hög i Sverige. Det beror bland annat på transporterna på malmbanan och på att 
långa nationella transportavstånden gynnar järnvägsburna transportlösningar. 

 

Figur 3. Godstransportarbete i procent per trafikslag5

                                                             
3 Med komparativa fördelar menas att en resurs har en lägre alternativkostnad vid 
produktion av en vara jämfört med en annan resurs alternativkostnad för produktion av 
denna vara. 

 
Källa: Bearbetat data från Trafikanalys. 

4 Flygfrakt är av försvinnande liten omfattning när beskrivningen har transportarbete som 
grund varför den inte är med i figuren. 
5 Godstransportarbete i Sverige. miljarder tonkilometer (sjöfarten inkluderar inrikessjöfart 
och den del av utrikestransporten som går på svenskt vatten).  
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Figur 4. Indexerat totalt godstransportarbete (sjö, väg och 
järnväg). (Bearbetat data från Trafikanalys.)  

Det mått man använder för att mäta transportarbete är alltså tonkm. Detta är ett 
ofta använt mått på transportaktivitet men inte okritiserat. Andra tänkbara mått på 
godstransportaktivitet är att mäta fordonskilometer eller ett mått som tar hänsyn 
till volymen respektive värdet på det fraktade godset. Givetvis kan kvoter mellan 
måtten också användas även om de blir mer svårtolkade.  
 
Transportarbetesmåttets (läs: tonkm-måttets) främsta nackdelar är enligt 
McKinnon, 2010:  

• dess ensidiga fokus på vikt  
• dess brist på tydlighet för vilken vikt som räknas (ibland mäter man 

nettovikt och ibland bruttovikt)  
• dess problem med avståndsmätning och bestämmande av relevant sträcka 

för t ex en utrikestransport.  
 
Vidare kan man konstatera att, utifrån ett kapacitetsperspektiv, en lastbil tar lika 
mycket plats på vägen oavsett om den är fullastad eller om den är tom. Avtrycket i 
transportarbetesstatistiken blir dock väsensskilt.  
 
Fördelen med måttet är framför allt att det är ett mått som är relativt lätt att mäta 
och följa utvecklingen av. Det är dock viktigt att vara medveten om att olika mått 
kan ge vitt skilda indikationer. Exempelvis brukar man mena att flygfrakten står för 
ca 20 % av de totala godsflödenas värde medan motsvarande uppgifter om måttet 
är hanterade ton eller transportarbete(tonkm) blir mycket litet. 
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2.2 Det intermodala perspektivet och terminalen6

Att attrahera mer gods till sjöfarten och järnvägen på lastbilens bekostnad är ett 
sätt att hantera såväl delar av kapacitetsproblem som hållbarhetsproblemet inom 
transportsektorn. Detta är en inte sällan framförd ambition såväl bland politiker 
och samhällsföreträdare som bland näringslivsrepresentanter. För att detta skall 
kunna komma till stånd i ökad omfattning måste emellertid en rad faktorer 
samverka. Den totala kostnadsbilden i den nya transportlösningen måste vara 
attraktiv och ett absolut krav är att tillförlitligheten, såväl avseende tidsaspekten 
som avseende godssäkerheten, måste uppfylla transportköparens behov. Det finns 
förstås flera led i att nå en sådan lösning. Dels måste de ingående trafikslagen 
uppvisa tillräckligt attraktiva egenskaper var för sig men också tillsammans, dels 
måste övergången från det ena trafikslaget till det andra (och ofta tillbaka igen) ske 
på ett tidseffektivt, kostnadseffektivt tillförlitligt sätt och dessutom uppvisa goda 
miljöprestanda.  

 

2.2.1 Intermodaliteten 
Det är viktigt för myndigheter, transportköpare och samhället att öka 
engagemanget inom området attraktiva intermodala transporter (se t ex Storhagen 
et al, 2008). Ett ökande intresse för intermodala transportupplägg märks från bl a 
stora transportörer. Anledningarna till intresset varierar men bland dessa finns 
kvalitet, tillförlitlighet och kostnader men också ökad medvetenhet om 
transportvalets miljökonsekvenser och att logistikvalen allt oftare kommer upp på 
en högre nivå inom näringslivet.  
 
Intermodala transporter har inte lyckats nå upp till de förväntningarna som ställts 
genom åren beträffande volymer och marknadsandelar (se Banverket et al, 2008). 
Enligt transportköpare, speditörer och åkerier är bristande kvot mellan kostnad 
och kvalitet (Konings och Kreutzberger, 2001), bristande tillgänglighet till 
intermodala terminaler samt en komplex organisationsstruktur hinder för ökat 
nyttjande av intermodala transporter (Woxenius och Bärthel, 2008). Under hösten 
2011 har man kunnat notera att en av de största järnvägsoperatörerna Cargonet 
upplevt stora lönsamhetsproblem på den svenska kombimarknaden. En följd härav 
kan bli ett minskat utbud på kombimarknaden i närtid vilket bedöms kunna få 
negativa konsekvenser för kombitrafikens utveckling på kort till medellång sikt. 
Motsvarande transporter där sjöfarten utför huvuddelen av transportarbetet såsom 
järnvägen gör i kombifallet uppvisar i nationella flöden blygsamma flöden för 
denna produktkategori. Transporter av denna typ är vanligare i många andra 
Europeiska länder där förutsättningarna för så kallade Inland WaterWays (IWW) 
finns och särskilt trafik på floder är möjlig. 

                                                             
6 Multimodala transporter innebär transporter av gods där två eller flera trafikslag 
används. Intermodala transporter är transporter där flera trafikslag är inblandade och 
där samma lastbärare används. Godset hanteras således inte utan enbart lastbäraren. I 
Kombinerade transporter utförs huvuddelen av transporten med järnvägen. 
Sammodala transporter (eng. co-modality) är ett begrepp som den Europeiska 
kommissionen har introducerat. Det innebär att olika trafikslag används separat eller i 
kombination med varandra i syfte att nå ett effektivt och hållbart användande av resurser. 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

17(103) 
 

Kriterier för trafikslagsval 
Som nämndes inledningsvis är målet med godstransporten, att skapa tids- och 
platsnytta. Detta sker genom att säkerställa att rätt vara är på rätt plats, vid rätt tid 
och i rätt skick. Medlet, på vilket sätt detta uppfylls, är för näringslivet underordnat 
givet att vissa ”hygienkrav” avseende klimat/miljö, tillförlitlighet är uppfyllda. 
Fokus blir därmed på konsekvenserna av en godstransport utifrån dess kvantitativa 
och kvalitativa aspekter. I Trafikverkets godsstrategi (2011) lyfts en liknande ansats 
där konsekvenser fokuseras snarare än trafikslagen som sådana. Detta ligger också 
nära det sammodala perspektivets motivering. 
 
Om man låter transportköpare och transportsäljare rangordna olika faktorers 
betydelse för valet av operatör är man enligt bl a Andersen (1997) och Engström 
(2004) eniga i att tillförlitligheten är viktigast (se Figur 5). Bland de övriga 
viktigaste variablerna finner man transporttid, pris och kundservice.  
 

 

Figur 5. Ranking av kvalitetsfaktorers betydelse för val av 
transportleverantör. Andersen (1997) och Engström (2004). 

Även Errac (2011) visar att operatörer och transportköpare framhåller 
tillförlitlighet och pris som avgörande faktorer för ett intermodalt skifte från väg till 
järnväg. Detta innebär att om priset är lägre och tillförlitligheten minst lika hög 
(eller vice versa) som för alternativet (läs: lastbilstransporten) så kan man vänta sig 
ett skifte under förutsättning att andra variabler inte påverkas för negativt. En hög 
tillförlitlighet kan symboliseras av den högra cirkeln i Figur 6 nedan. De fem 
träffarna ligger nära varandra även om de är en bit från den innersta ringen. Ett 
sådant systematiskt fel kan man korrigera för i det logistiska systemet om man inte 
kan göra korrigeringen direkt för transporten. Om ”träffbilden” istället är som i den 
vänstra delen av figuren, där den i genomsnitt ligger mycket bra, men med en 
mycket större spridning är detta betydligt svårare/dyrare för näringslivets 
logistiksystem att hantera. I den bästa av världar sammanfaller förstås dessa bilder 
så att alla transporter karaktäriseras av att vara nära centrum. 
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Figur 6. Genomsnittligt korrekt (hög validitet) (t.v) resp 
hög tillförlitlighet(hög reliabilitet) (t.h) 

 
Kombisystemets karaktäristik 
Det befintliga kombisystemet baseras på grundläggande egenskaperna i det 
nuvarande produktionsparadigmets ingående komponenter såsom starka lok, 
långa tåg, stora bangårdar och konventionella terminaler dit vagnar behöver växlas 
(Rudel, 2002). Produktionssystemet är alltså byggt för stora volymer över långa 
distanser där skalekonomins fördelar söks (se t ex Bukold, 1996 eller Woxenius och 
Bärthel, 2008) och för lågvärdigt gods (Storhagen et al, 2008). Försök har genom 
åren gjorts med kombisystem som har en annorlunda syn på funktion och 
uppbyggnad. Sådana system som t ex lättkombisystem har dock fått ett relativt 
ljumt mottagande intresse bland transportköparna. Till de teoretiska fördelarna 
med ett sådant system hör att kombitrafiken då skulle kunna gå in på vad som 
traditionellt anses vara lastbilens hemmamarknad nämligen enskilt mindre 
volymer som skall transporter över kortare avstånd till/från enklare 
terminaler/omlastningsytor. 
 
Godsmarknaden är långt mer komplex än persontransportmarknaden varför 
godsmodellerna inte är lika utvecklade och resultaten från dessa mer osäkra 
(Lundberg, 2006). Modellskapande och prognostiserande är komplext inom 
segment där olika trafikslag samordnas och terminalbehandlas för att tillsammans 
erbjuda den tjänst godstransportkunderna efterfrågar. Detta visar såväl nationella 
som internationella erfarenheter. Bland anledningarna till svårigheterna finner 
man att kunskapen om transporterna inte är tillräckligt god, att grunden för 
transporternas och produktionsanläggningarnas öde kan förändras fort (till följd av 
t ex politiska beslut eller företagsekonomiskt baserade beslut inom näringslivet) 
och att de logistiska förutsättningarna påverkar transporterna på ett annat sätt än 
vad modellerna kan fånga. Godsmodeller behandlar i regel de logistiska aspekterna 
i transportsystemen, och då i synnerhet kombitransporter, på ett styvmoderligt 
sätt.  

2.2.2 TERMINAL 
Inom Europa kan man se en trend mot specialisering och utnyttjande av 
stordriftsfördelar inom såväl produktion som inom terminalhantering. Man 
fokuserar på platser som kan erbjuda konkurrenskraftiga produktionskostnader 
och som kan generera en konkurrensfördel till transportlösningen och till 
transportköparen. Transporterna utvecklas från ett icke-industriellt koncept till 
mer industrialiserade logistiklösningar där man erbjuder en grundlösning men 
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med en palett av tjänster som transportköparen mot ersättning kan lägga till 
grundmodellen. 

 
Terminalfunktionen (inklusive hamnfunktionen) knyter samman de olika 
trafikslagen och möjliggör inte sälla en intermodal transportkedja. Ofta är denna 
funktion en direkt förutsättning för en effektiv transport. Denna funktion skapar 
möjligheter för en transport och kan tillföra logistiklösningen ett värde. Emellertid 
innebär terminalfunktionen ofrånkomligen en hanteringssituation som ofta har 
negativ inverkan på kostnader och tidsåtgång och innebär viss ökad skaderisk för 
godset. Terminalfunktionen anses inte sällan vara den felande länken när 
effektiviteten i den intermodala kedjan skall förbättras. Terminaler absorberar 
alltså tid och kostnader, vilket i många fall gör den intermodala transportkedjan 
oattraktiv i transportköparens eller speditörens ögon (Banverket et al, 2008).  
 
Terminalkostnaderna kan i generella drag indelas i kapitalkostnader för 
införskaffande av terminalmark, anläggningskostnader för underbyggnad och 
infrastruktur på terminalerna samt införskaffande av hanteringsutrustning. Dessa 
kan betraktas som fasta kostnader. Rörliga kostnaderna är framför allt 
personalkostnader samt drift och underhåll.  
 
Errac (2011) menar att ett av områdena som hindrar ett modalt skifte till järnvägen 
är bristande tekniska och operativa förutsättningar i terminalen. Bontekoning et al 
(2004) menar att standardisering av intermodala lastbärare utgör en viktig 
förutsättning för att effektivisera den intermodala transportkedjan. 
 
Kombiterminaler bör, i regel, utformas i enlighet med de riktlinjer som ges av 
PM:et ”Den funktionella enheten terminal” för att kunna hantera gods på ett 
likartat och högfunktionellt sätt. Detta innebär att de skall uppvisa vissa 
karaktäristika för hur terminalens skall vara utformad. Den största fördelen med 
detta är förstås att godshanteringen kan ske på ett effektivt sätt i det intermodala 
systemet men en annan fördel är att man långsiktigt då går mot en standardiserad 
terminal (som uppfyller en rad minimikrav) vilket främjar kvalitet och kvantitet i 
systemet och gör tjänsten mer förutsägbar för transportköparen.  
 
Terminaler och hamnar samverkar och/eller konkurrerar ofta, medvetet eller 
omedvetet, med andra terminaler och hamnar eftersom man har olika komparativa 
fördelar. Sådan samverkan kan ha sin grund i bl a geografiskt läge, inriktning eller 
infrastrukturella förutsättningar. Samverkan och konkurrens kan ske med 
anläggningar som ligger långt bort och inte enbart nationellt. Samverkan och 
samsyn mellan terminaler/hamnar kan stärka den tjänst som erbjuds till 
transportköparna och har en potential att medföra fördelar för såväl 
transportköpare som samhälle givet att samverkan inte innebär att man får 
monopolets möjliga nackdelar.  
 
Krav på läge och tillgänglighet ställs, härlett till kundernas krav och behov, på 
terminalens funktion i logistikkedjan. Sådana krav kan handla om läge i 
förhållande till stråken men också i förhållande till staden, råvarukällor etc. I 
synnerhet är detta krav viktigt där andra aktiviteter i samhället också ställer krav 
på tillgänglighet till samma yta. Problemet blir, förstås, störst i större 
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befolkningscentra där terminal/hamnytan konkurrerar med intressen såsom 
bostäder, kontor och produktionsanläggningar. Terminalens läge är alltså 
avgörande för dess funktion och för hur trafikslagen används. Konkurrensen med 
andra etableringar gör att terminalens läge i centrala delar av städer ofta 
ifrågasätts. Markbehovet och den långsiktiga strategin för markförsörjningen är ett 
gemensamt intresse för många aktörer inklusive samhällsföreträdarna. Dessa 
ytkrav gäller inte främst i centrumlägen utan snarare i utkanten av städerna. 
Utvecklingen av torrhamnar i inlandet för vissa typer av gods är ett sätt att möta 
ökade krav på yta i hamnen.  
 
Intermodala transporter, i synnerhet kombitransporter, motiveras inte sällan av 
miljöskäl såväl bland de faktiska användarna och utförarna som i den samhälleliga 
debatten. Behrends (2012) belyser kopplingen mellan terminalens centrala läge och 
miljöaspekten. När man vill ha tillgång till terminalens mark i, eller nära, staden 
och flyttar terminalen kommer man också att flytta miljöproblematiken. 
Terminaler i stadsnära lägen har uppenbar negativ påverkan på den lokala miljön. 

2.3 Medfinansiering 
Infrastruktur som resurs är dyrbar att etablera, vidmakthålla och utveckla varför 
medfinansieringslösningar kan te sig lämpliga och rimliga i vissa fall. Bland de 
mindre vägarna utanför tätbefolkade områden är sällan kapacitet, räknat i termer 
av trängsel, i sig är ett hinder. Däremot kan framkomligheten vara begränsad till 
följd av bland annat bärighetsrestriktioner. Nutida såväl som framtida nyttor av 
infrastrukturen måste vägas mot kostnaderna för densamma under tidsspannet. I 
vissa fall uppkommer nyttor på ett håll i samhället medan kostnaden tas någon 
annan stans. Ett exempel är där samhället står för infrastrukturkostnaden medan 
ett enskilt företag är den främsta användaren. En viktig frågeställning rör därför 
hur stor andel av kostnaden för ett högkvalitativt logistiksystem som samhället 
skall stå för samt när och vad som skall läggas på användarna antingen direkt eller 
indirekt. När särskilda krav ställs från ett särintresse är det rimligt att intressenten 
som vinner fördelen av infrastrukturen också tar en andel av kostnaden.  
 
Ett förfarande grundat på en medfinansieringslösning leder till minskad risk för 
infrastruktursatsningar som sedan inte används som det var tänkt. Enkla exempel 
är inom gruv- och skogsindustrin där man vill köra tyngre fordon och köra fordon 
på ny/speciell infrastruktur. Det blir avsevärt mer komplext när man t ex pratar om 
transporter med längre lastbilar där volymen generellt är drivande och man kör på 
vägar med mycket blandtrafik. Nyttor uppkommer då på flera håll och det finns 
flera intressenter som vill köra denna typ av fordon. Medfinansieringslösningar har 
inga fasta andelar och signalen om intresset kan vara mer intressant än det 
monetära åtagandet. Signalen är viktig för att t ex veta att företagets ambition är att 
fortsatt ha en verksamhet som nyttjar denna infrastruktur. Infrastruktursatsningen 
blir därmed en investering för företaget som behandlas som andra investeringar 
även om det förstås är en ”sjunken kostnad7

                                                             
7 En så kallad sjunken kostnad (sunc cost) är en kostnad som redan har uppstått och inte kan 
återställas. Dessa skiljer sig från framtida kostnader, såsom lagerkostnader eller FoU-

” för företaget.  
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Gränsdragningen mellan infrastruktur och fordon/tekniska hjälpmedel är flytande. 
Detta relaterar till infrastrukturinvesteringar och dess finansiering. Ett bra exempel 
på detta kan hämtas från persontransportsidan och X2000-tågen. Istället för att 
dosera den fysiska infrastrukturen har man i dessa tåg byggt in denna funktion i 
den så kallade korglutningsfunktionen. På samma sätt kan man resonera att 
komforten för lastbilsgodset och föraren ökar med den tekniska utvecklingen av 
fordonen – något som, allt annat lika, skulle kunna tolerera en infrastruktur med 
en, i viss mån, lägre standard. Kostnaden för fordonen, såväl inköpspris som 
underhållskostnad, skulle rimligen öka medan kostnaderna för infrastrukturen 
skulle minska. Gods- och personkomforten skulle således vara lägre än när såväl 
fordon som infrastruktur utnyttjar sina respektive potentialer.  
 
Infrastruktur, samhälle och näringsliv lever i symbios. Det svenska samhället är i 
hög utsträckning beroende av att ha ett internationellt sett framgångsrikt 
näringsliv. Det skapar arbetstillfällen och ekonomisk välfärd. Näringslivets 
framgång är därför viktigt för samhället. Samhället, innefattande bl a 
infrastrukturen, är viktigt för näringslivet. Medfinansieringslösningar blir en spegel 
av det ömsesidiga beroendet mellan infrastruktur (samhälle) och näringsliv. 
Desto högre grad av enskilt intresse desto mindre ansvar från samhället. Desto mer 
allmänintresse desto större ansvar för samhället. Generaliserat kan man säga att 
stickspår, terminalnära investeringar och vägar till perifer verksamhet torde 
komma att kräva mer omfattande finansiering från den/de primära 
brukaren/brukarna i framtiden. Detta gäller inte bara nybyggnation utan såväl drift 
och underhåll som om- och nybyggnation. Vidare kan man konstatera att när den 
basstandard på infrastrukturen som erbjuds inte räcker till utan man från 
näringslivets sida behöver t ex högre bärighet är det också rimligt att tro att man i 
framtiden kommer att vara tvungen att ta större del som medfinansierande part för 
att en sådan infrastrukturförändring skall komma till stånd.  

2.4 Sjöfart  
Totalt transporteras cirka 90 procent av svensk utrikeshandel med sjöfart 
(lastfartyg och färjor) och passerar därmed genom någon svensk hamn. Medan de 
utrikes transporterade godsmängderna med sjöfart vuxit stadigt under det senaste 
årtiondet har de inrikes sjötransporterade godsmängderna inte haft samma 
ökningstakt utan varit ganska konstanta. Toppåret 2007 hanterade hamnarna 
ungefär 165 miljoner ton utrikes gods och knappt 12 miljoner ton inrikes gods8

 

. Det 
inrikes transporterade godsets andel av de totala sjötransporterna uppgår ett 
normalår till cirka sju procent. Tyngdpunkten i de inrikes sjötransporterna ligger 
på ost- och västkusten, vilka svarade för två tredjedelar godsvolymen. 
Transportmönstren i inrikestrafiken är förhållandevis stabila. 

En stor del av de svenska hamnarna ligger inom Östersjön. Omkring 60 000 fartyg 
passerar årligen in och ut ur Östersjön. Sydkustens färjeförbindelser med 

                                                                                                                                                           
kostnader, eftersom de är historiska. Sjunkna kostnader är oberoende av alla händelser som 
kan inträffa i framtiden. 
8 Inrikes gods hanteras dock två gånger i svensk hamn. 
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Danmark, Tyskland och Polen ger regionen en klar förstaplats avseende antalet 
anlöp och godston för färjetrafiken. Ser man däremot till volymen gods som 
hanteras kommer både västkusten och Stockholmsregionen före sydkusten. 
Andelen gods som hanteras på färjor har samtidigt ökat kontinuerligt till nära 30 
procent 2010 jämfört med 2001 då andelen var just under 20 procent. 
Transporterna till och från hamnarna har hittills huvudsakligen 
gått på vägnätet även om framför allt Göteborgs hamns satsning på ett 
hamnpendelsystem (Railport) satt avtryck i statistiken. Railport fokuserar på 
containersegmentet. År 2009 hanterade man 366 000 TEU i systemet som då 
bestod av 25 pendlar. 

Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssystemet skiljer sig till stora delar från 
motsvarande brister i väg- och järnvägssystemet. För farleder finns vanligtvis inga 
begränsningar i hur många fartyg som kan passera ut och in till en hamn utan 
kapacitetsbrister uppstår framförallt när det finns ett behov av att trafikera 
farleden med större fartyg eller att reducera trafikbegränsningar som kan 
uppkomma från väder och siktförhållanden. I ett vidare perspektiv kan även andra 
resurser som isbrytning, trafikledningssystem och lotsresurser räknas som 
kapacitetsparametrar. 
 
I kapacitetsavseendet kan sjöfarten i viss mån med flyget där det endast i undantag 
råder någon kapacitetsbrist och om det finns efterfrågan på fler fartyg/ flygplan så 
finns det i princip en oändlig kapacitet på marknaden. Som en följd av att båda 
trafikslagen närmast helt styrs av ett internationellt regelverk så är det även väl 
känt bland operatörer vilka fartyg/flygplan som kan trafikera var.  

2.5 Storstaden 
Storstadsproblematiken är betydligt bredare än bara citylogistiken som ofta 
hamnar i fokus när man talar om godstransporter och storstäder. Det innefattar  
t ex in-/utfarter och anslutande trafik till/från hamnar och terminaler men också 
ren transittrafik. Behovet av godstransporter till, från, inom och genom 
storstäderna kommer att vara större i framtiden än vad behovet är idag. Detta 
ställer krav på terminalernas placeringar samt hur och när dessa och det 
strategiska nätet utnyttjas. Godstransporterna i staden rör alla typer av varor – 
alltifrån företagens behov, sophantering, varor i hantverkarens fordon och de 
godstransporter konsumenten utför själv när hon handlat i staden9

 

. Även om 
effektiviseringspotentialen för reducerat antal godstransportrörelser i storstäderna 
av många bedömare anses vara omfattande så har detta visat sig vara mycket svårt 
att nå givet dagens förutsättningar för transporterna. 

Urbaniseringen är en viktig faktor som påverkar godsflödena. Det finns mycket att 
vinna på en effektiv citylogistik, eftersom dagens citykärnor ofta är dåligt 

                                                             
9 Det sistnämnda är intressant ur ett kapacitetsperspektiv. Antag att en lastbil har en 
kapacitet att in till staden frakta 8 ton nyttolast. Konsumenten handlar 8 kg varor som man 
sedan tar med sig hem. Detta innebär att 1000 persontransporter med godset i en påse går 
ut från butiken men bara en godstransport kommer in. I fallet externt köpcentra kan man 
anta att lastbilen har 20 ton nyttogods. Majoriteten som handlar färdas i bil.  
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anpassade till rationell godsdistribution. Ofta framhåller man att fyllnadsgraderna 
är låga i citydistributionen. Trafikanalys et al (2011) menar att fyllnadsgrader är ett 
begrepp som ofta feltolkas.  
 
Citylogistiken framställs ofta som ineffektiv. Samordning är ett av de vanligaste 
förslagen till möjlig lösning. Samtidigt kan man konstatera att, även om mycket 
hänt inom området under de senaste decennierna, så är samverkan (såväl avseende 
leveranssidan som mottagarsidan och c/o-adresser) fortfarande det område som 
förväntas bistå med större delen av lösningen (se t ex Logistikforum (2011)). 
Samverkan har dock visat sig vara problematisk av många anledningar.  Andra 
incitament kan vara att ge godstransporterna tillgång till kollektivtrafikkörfält 
inom och i närheten av staden samt att ge lättnader i form av tidsdispenser, 
undantag från trängselskatter etc för samordnade transporter som uppfyller 
uppställda krav.  
 
För distribution inom, från och till staden används i huvudsak vägfordon. Tjänsten 
utförs av lastbilar av vitt skilda typer men också av personbilar eller cyklar. 
Stordriftsfördelar tycks göra sig gällande i stora delar av transportsystemet men det 
finns också stordriftsnackdelarna inom staden. Anledningen härtill är att 
flexibilitetsfördelarna är stora. För att citydistributionen i staden skall kunna vara 
så effektiv som möjligt är terminalens placering utanför staden ofta väldigt 
relevant. En ”felaktigt” placerad terminal kan medföra onödig belastning i något 
som redan är en flaskhals och generera mer transporter. 
 
Infrastrukturen i staden är begränsande. Konkurrensen om marken är hård i 
staden och detta avspeglas dels i att det inte finns plats för en kraftigt utbyggd 
infrastruktur, dels i att lagerytan i affärerna hålls till ett minimum vilket resulterar i 
höga krav på frekvensen i godstransporterna, dels att handeln flyttar mot externa 
köpcentrum, som förvisso har vissa fördelar ur ett logistiskt perspektiv men detta 
faktum torde driva de godstransporter som sker i personbil. I framtiden kan man 
vänta sig att e-handel och ett system för effektiv professionell hemleverans av varor 
kan lösa delar av trängselproblemet.  
 
Ett annat förhållningssätt och en annan prisbild skulle kunna frigöra kapacitet för 
citydistributionen. Detta innefattar aspekter som godsprioritering framför 
personbil, flexiblare leveransfönster, lastplatser som är anpassade till fordonet så 
att lastbilen inte hindrar övrig trafik vid på-/avlastning. Det kan också handla om 
regler för när transporter får/skall ske. Lagar och ekonomiska styrmedel har 
givetvis också en potential att påverka kapacitetsanvändningen i staden. Man kan 
dessutom tänka sig att man arbetar aktivt med att flytta över delar av 
citydistributionen till spårvägslösningar eller sjöfarten. Internationellt finns det 
flera exempel på sådana lösningar men då ofta i städer som är större än de svenska 
storstäderna.  
 
Det kan konstateras att det troligen är i staden som man slår i kapacitetstaket först 
när man ser till godstransporterna. En anledning vid sidan av vad som nämnts 
ovan är att det ofta saknas alternativa vägar man kan ta sig fram på.   
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2.6 Internationellt perspektiv 
I det internationella perspektivet finns det en mångfald aspekter att beakta. Till 
dessa hör: 

• Vilka länder som är våra största handelspartners  
• Infrastrukturella förutsättningar under hela transporten 

 
Den grupp av länder som utgör Sveriges främsta handelspartners har endast 
uppvisat mindre förändringar såväl på import- som på exportområdet under en 
följd av år. Samtidigt är det värt att notera att ett normalt år exporteras inte mindre 
är 2/3 av de varor som produceras i Sverige. Denna stabilitet, vårt stora 
handelsberoende och det faktum att de praktiska vägarna in/ut ur landet är 
begränsade, bidrar till stabiliteten i de nationella godsstråken som diskuterades 
inledningsvis. På samma sätt är de hamnar som är viktigast för internationella 
transportflöden också en relativt stabil grupp.  
 
Trots att Sverige befolkningsmässigt är ett jämförelsevis litet land med en 
begränsad hemmarknad finns det relativt sett många framgångsrika storföretag 
med omfattande produktion i landet. Även vår varuexport från småföretag och vår 
tjänsteexport är omfattande. Tillgången till ny teknik och nya idéer i vår omvärld är 
viktig för näringslivets förnyelseförmåga och konkurrenskraft men också de 
logistiska förutsättningarna är mycket betydelsefulla för deras konkurrenskraft. 
Den snabbt växande svenska tjänstesektorn har dock huvudsakligen ett 
yrkesmässigt behov av persontransporter i högre grad än godstransporter. 
 

 
 

Figur 7. Bestämmelseländer för Sveriges varuexport 2010 
(miljarder kronor) 

 

   
      

Källa: SCB
Avser  var uex por t till bestämmelseland.

Hämtat: 2011-12-28

Norge: 113 mdkr

Tyskland: 113 mdkr

Storbritannien: 84 mdkr

USA: 83 mdkr

Danmark: 75 mdkr

Finland: 71 mdkr

Nederländerna: 56 mdkr
Frankrike: 56 mdkr

Belgien: 46 mdkr
Kina: 36 mdkr

Övriga: 406 mdkr

Totalt: 
1139 mdkr
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Figur 8. Avsändningsländer för Sveriges varuimport 2010 
(miljarder kronor) 

 
Det skall också betonas att export och import ofta hänger ihop. Exportindustrin är 
ofta i hög utsträckning beroende av importflöden. Produktion och transporter 
hänger ihop i ett komplext internationellt system i hög utsträckning. Råvaror och 
produkter som exporteras förädlas och importeras. En råvara kan exporteras, 
förädlas och importeras som insatsvara till en större produkt som sedan 
exporteras. Globaliseringsrådet (2009b) framhåller detta fenomen genom att 
skriva att ”Produktion och export i ett land ar beroende av import av insatsvaror 
och komponenter från andra länder. Faller efterfrågan på slutprodukten minskar 
också handeln i alla underliggande led”. Utifrån ett sådant scenario är den 
internationella marknaden mycket komplex och ofta svåröverskådlig. Med effektiv 
logistik skapas förutsättningar för handel och konkurrenskraft. Förutsättningarna 
bidrar till att möjliggöra, eller omöjliggöra, logistiksystemen. Exempelvis var en 
avreglerad järnväg och tillgången till lämpliga enhetslastbärare nödvändiga 
förutsättningar för Göteborgs Hamns framgångsrika Railportsystem. 
 
Globaliseringsrådet (2009) skriver ”Ett lands rykte smittar ofta av sig på dess 
företag och vice versa. Flera svenska företag med verksamhet som bygger på 
svenskt ledarskap och logistikkunnande har varit mycket framgångsrika 
utomlands.” Sådan framgång är viktig att vårda och vidareutveckla. Detta sker i 
företagen, enskilt och i samverkan, men också i de förutsättningar som skapas och 
de budskap Sverige skickar som nation och den gemensamma bild som förmedlas.  
 
Förhållandet när det gäller de stabila nationella godskorridorerna, som 
diskuterades i avsnitt 2.1, återspeglas till stor del även när det gäller vår 
utrikeshandel. Både inhemskt och i utrikeshandeln visar det sig att ett begränsat 
antal korridorer hanterar en stor del av de totala godflödena. Som ett sätt att skapa 
ökat fokus på hållbarhet i transportsektorn, och med särskilt fokus på de 
korridorerna, har därför EU myntat begreppet ”Gröna korridorer”10

                                                             
10 Trafikverket, Sjöfartsverket och VINNOVA arbetar med ett regeringsuppdrag 
inom området som avslutas 2012. Se mer på 

. Detta är 
benämningen på ett integrerat transportkoncept inom vilket järnvägstransporter, 

www.trafikverket.se/grona_korridorer 
 

   
     

Källa: SCB
Avser  var uimpor t fr ån avsändningsland.

Hämtat: 2011-12-28

Tyskland: 192 mdkr

Norge: 97 mdkr

Danmark: 89 mdkr

Nederländerna: 69 mdkr

Storbritannien: 60 mdkr

Finland: 57 mdkr

Ryssland: 50 mdkr

Frankrike: 49 mdkr

Kina: 43 mdkr

Belgien: 41 mdkr

USA: 34 mdkr

Övriga: 285 mdkr

Totalt: 
1068 mdkr

http://www.trafikverket.se/grona_korridorer�
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vägtransporter, närsjöfart och transporter på inre vattenvägar kompletterar 
varandra för att göra det möjligt att välja miljövänliga lösningar. Syftet med de 
gröna korridorerna är således att bättre kunna hantera ökande godsvolymer och 
samtidigt främja en hållbar miljö med god energieffektivitet. De gröna korridorerna 
utgör dock inte den enda satsningen inom EU mot en ökad hållbarhet inom 
transportsektorn. 
 
EU:s handlingsplan för logistik (Europeiska Kommissionen, 2007) fokuserar, vid 
sidan av transportkorridorerna, bl a på:  

• Informationsflödet runt transporterna (Internet for Cargo).  
• Administrationen och regelverken runt transporterna.  
• Kompetensen runt transporterna.  
• Tjänsterna i transportsystemet.  
• Tätorter.  

 
Enligt Europeiska kommissionens analys av planen blir de förväntade effekterna av 
ett genomförande:  

• Bättre utnyttjande av transportinfrastrukturen.  
• Bättre hantering vid gränsövergångar.  
• Bättre integration mellan trafikslagen.  
• Bättre kvalitet i varje transportled.  
• Högre kompetens inom området. 

 
Infrastrukturella investeringar utanför Sveriges gränser kan mycket väl ha 
avgörande betydelse för det nationella godstransportsystemets funktion. Ett 
exempel kan t ex vara den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält. Den 
positiva effekten för svenskt näringsliv kommer troligen att bli betydande. Framför 
allt kan man vänta sig att effekten blir stor i Öresundsområdet i samband med 
övriga infrastrukturella satsningar i området. Den strukturomvandlande effekten 
av förbindelsen har potential att bli tydlig även i Sverige. 

2.7 Konkurrensytor 
Engström (2004) definierar begreppet konkurrensyta genom att säga att de 
alternativ som kan uppfylla en transportköpares behov tillhör samma 
konkurrensyta. Dessa ytor är inte lätta att belysa varken från ett intramodalt 
perspektiv (inom ett trafikslag) eller från ett intermodalt perspektiv (mellan olika 
trafikslag). Till anledningarna hör att inget trafikslag producerar en homogen 
produkt/tjänst. Alla trafikslag behövs och bidrar på olika sätt med nytta från ett 
logistiskt perspektiv och alla har sina för- och nackdelar. Lastbilen är det trafikslag 
som är mest flexibelt men också det trafikslag som mest påtagligt bidrar till för 
samhället negativa effekter. Lastbilen kan i princip användas för alla typer av 
transporter nästan oavsett avstånd, volymer, varuvärde, produkttyp etc. Flyget 
används framför allt för transporter där produkten har ett högt tids- eller 
varuvärde. Flyget används främst för längre transportsträckor men ibland också för 
kortare vid speciella förutsättningar. Sjöfarten används i stort sett för alla 
produkttyper men framför allt för längre transportsträckor. Sjöfarten används inte 
sällan som komplement eller substitut till flygfrakt. Med fartyg transporteras större 
sändningar medan flyget mättar marknadens tidskritiska efterfrågan av produkter 
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vars nyhetsvärde är stort. Där tidsaspekten inte är kritisk och/eller där det är 
bulkgods som skall transporteras kan sjöfarten användas även för kortare sträckor. 
Järnvägen är komplex och beroende på vilken ”produkt” man fokuserar ser man 
olika konkurrensytor gentemot övriga trafikslag. Järnvägen har dock sin styrka 
främst för transporter av relativt stora volymer och över relativt långa avstånd. 
Undantag finns dock där man kan se såväl mindre volymer som kortare avstånd. 
 
Trafikslagens för- och nackdelar är dynamiska och förändras med förändrade 
förutsättningar. I en framtid där mer trafik skall kunna hanteras i systemet 
förväntas tillgänglighet och tillförlitlighet bli allt viktigare parametrar. År 2050 
kommer med största sannolikhet sjöfartens konkurrensfördelar att ha stärkts 
betydligt relativt de landbaserade trafikmedlen oavsett om de ekonomiska 
förutsättningarna har förändrats för trafikslagen. Anledningen är att ökad trängsel 
i landinfrastrukturen i detta avseende kommer att spela sjöfarten i händerna. 
Lägger man därtill en förväntan om att förändrade förutsättningar och beteenden 
så kan (kust-)sjöfarten komma att spela en större roll 2050 än idag. Även järnvägen 
kan gynnas av en sådan utveckling.  
 
För att bättre förstå konkurrensytorna är en bild av respektive trafikslags för- 
respektive nackdelar användbar. Något generaliserat kan respektive trafikslag 
sägas besitta såväl relativa konkurrensfördelar som –nackdelar. Lastbilens främsta 
konkurrensfördel är dess flexibilitet i tid och rum. Man tar sig fram nästan vart 
som helst och när som helst. Kapaciteten i det enskilda fordonet är relativt låg 
vilket kan vara såväl en för- som en nackdel. Även om godstransporter generellt 
inte kan sägas vara dyra så är lastbilen relativt sett ett dyrt transportmedel 
eftersom det blir arbetsintensivt jämfört med andra trafikmedel. Till järnvägens 
främsta konkurrensfördelar hör kapaciteten och miljöaspekterna. Järnvägen kan 
inte transportera lika voluminöst och tungt gods som sjöfarten men tillåter högre 
axellaster än lastbil. Prisbilden varierar mycket beroende på en rad yttre och inre 
faktorer. Sjöfarten har en fördel i kapaciteten såväl i enskilt fartyg som i systemet. 
Det har också ofta en fördel i prisbilden. Såväl järnväg som sjöfart dras med en 
gemensam konkurrensnackdel gentemot lastbilen i dess behov av omlastning för 
att klara hela transportkedjan; om det inte finns industrispår eller om inte 
sjöfartskunden är hamnlokaliserad. Figur 9 visar trafikslagens för- och nackdelar 
något mer detaljerat. 
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Figur 9. Sammanfattning av för- och nackdelar med olika 
trafikslag (baserad på Engström (2004) och SIKA (2006)). 

Även inom trafikslagen finns stora skillnader i effektivitet och vilka 
transportuppdrag som är lämpliga för olika fordon/farkoster. Effektiviteten beror 
på typ av fordon/farkost, men också på hur de används. 

2.7.1 Intramodala Konkurrensytor 
Intramodal konkurrens är vanlig inom alla trafikslag. I synnerhet torde vägsidan 
kunna kännetecknas av mycket hög intramodal konkurrens. Sett till transporter 
under 10 mil är intermodal konkurrens i princip obefintlig och för sträckor mellan 
10 och 30 mil är den ovanlig (se vidare nedan under intermodal konkurrens). Inte 
minst avspeglas den hårda konkurrensen av de, generellt sett, låga lönsamheten 
inom transportbranschen. Hotbilden om konkurrenter som tar över ett 
transportkontrakt är starkt drivande för att man inom branschen skall erbjuda en 
pris/kvalitetskombination på sin tjänst som är nära den som skulle erbjudas om 
perfekt konkurrens rådde. Detta innebär att antalet aktörer som erbjuder en tjänst 
är irrelevant så länge upplevelsen av att någon kan vinna marknaden. Eftersom 
intramodal konkurrens torde vara minst tydlig inom järnvägsområdet belyses detta 
närmre i det följande.  
 
När det gäller de fyra huvudkategorierna av transporter på järnväg (vagnslaster, 
malmtåg, kombitransporter och systemtåg) så utgör de tillsammans omkring 80 
miljoner ton per år. Vagnslaster och malmtåg står för över 70 % av volymen mätt i 
ton. Även om den totala godsmängden ökar under goda konjunkturår så är det 
volmen på transporteras på systemtåg som förändras mest. Beträffande 
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transportarbetet (tonkm) på järnväg, indelat i samma kategorier, så tappar 
malmtågen i betydelse jämfört med en mätning med antalet ton som grund. 
Indelningen i dessa fyra kategorier är dock inte helt statisk – det förekommer 
blandningar på marknaden där man kör kombivagnar tillsammans med ett 
vagnslastsystem. Det är noterbart att, mätt i transportarbete, så är 
kombitransporterna viktigare än systemtågen. Det är heller inte att förglömma att 
lastvikten på ett tåg inte sällan utgör mindre än hälften av totalvikten.  

 
 

Figur 10. Fördelning i transportarbete per kategori; 
vagnslaster(blå), malmtåg(lila), kombitransporter (grön) och 
systemtåg (brun)  (1998 – 2008) Källa: Vectura (2011) 

Intramodal konkurrens förekommer dessutom mellan olika operatörer. Intramodal 
konkurrens kan ske såväl sett ur en nationell som en internationell kontext. En 
annan typ av intramodal konkurrens är när de olika kategorierna kan vara substitut 
till varandra. Det kan t ex handla om att tidigare vagnslaster övergår till kombi- 
eller systemtågskategorin. Om kombitrafiken ökar sin marknadsandel behöver det 
inte betyda att hela godsvolymen tas från lastbilssidan utan ökningen kan mycket 
väl ha skett på vagnslasternas bekostnad.  

2.7.2 Intermodal konkurrens 
Problematiken och komplexiteten i logistiklösningarna beror till stor del på att 
transporten är en insatsvara i logistiken som i sin tur är en produktionsfaktor för 
näringslivet. De logistiska förutsättningarna och kvaliteten i termer av bland annat 
tillförlitlighet och pris som alternativa transportlösningar erbjuder måste vara på 
en acceptabel nivå för att ett trafikslagsbyte skall vara intressant. Hela 
transportkedjan måste hålla hög, jämn och förutsägbar kvalitet. Om möjligheterna 
finns och förutsättningarna är uppfyllda, av vilka staten har ett ansvar för en del 
medan det är andra aktörer som har ansvar för annat, kan en viss överflyttning ske. 
När förutsättningarna är de rätta kan kapacitetsproblemen på väg och 
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järnvägssystemen delvis lösas genom nyttjande av sjöfarten som ofta har god 
kapacitet.  
 
Konkurrensytorna är inte symmetriska utan beror på från vilket håll man tittar och 
vilka kvalitativa och/eller kvantitativa variabler man ser till. Lastbilen kan t ex vara 
ett substitut till i princip allt gods som hanteras i järnvägssystemet medan det 
omvända inte alls gäller. Lastbils- och järnvägstransporter är mer kompletterande 
än konkurrerande system och sjöfarten kan endast med goda förutsättningar ses 
som ett alternativ till de landbaserade trafikslagen. Det är dessutom viktigt att 
notera att konkurrensytor, varken modala eller intermodala, är statiska. Hittills har 
dock förändringstakten i konkurrensytorna varit relativt låg, men icke desto 
mindre så utvecklas och förändras de allt eftersom behoven, tjänsterna och 
förutsättningarna förändras. 
 
Kvaliteten i järnvägens transportlösningar måste öka betydligt inom Europa om 
dess konkurrensyta skall öka och fraktvolymerna på järnväg därmed ska kunna öka 
(Errac, 2011). Detta kan ske antingen genom samarbete med eller i konkurrens 
med andra trafikslag. Ökande trängsel på vägarna och det allmänna behovet av 
tillförlitliga och miljövänliga transporter kan tillsammans skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för ett intermodalt skifte. Emellertid kvarstår den centrala 
uppgiften enligt Errac, och den är att godstransporter på järnväg måste förbättra 
sin ”performance” särskilt för att kunna hantera mindre omfattande sändningar på 
ett effektivt sätt. För att kunna uppnå detta krävs en ökad tillförlitlighet, något som 
kanske kan uppnås genom en ökad IT-användning i kombination med andra 
åtgärder.  
 
Att flytta över gods från vägen till sjöfarten och järnvägen nämns ofta som ett mål 
såväl inom näringslivet som politiskt även om det inte är ett av de 
transportpolitiska målen. Inte minst är EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem” (EU, 2011:2) ett tydligt exempel på detta. Det är inte minst en 
nationell såväl som internationell politisk ambition att flytta över gods från väg till 
järnväg och/eller sjöfart. Detta avspeglas inte minst i EU:s vitbok ”Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och 
resurseffektivt transportsystem” (EU, 2011:2). Där anges målbilden att ”30 % av 
vägtransporterna på mer än 300 km bör fram till 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer än 50 % fram 
till 2050 med hjälp av effektiva och miljövänliga godskorridorer.”. Mot bakgrund 
av denna ambitiösa målbild kan det vara bra att vara medveten om att Sverige har 
med EU-mått mätt en stor andel gods på järnväg. Ungefär 25 procent av 
transportarbetet över 10 mil utförs av järnvägen (se t ex SOU 2003:16 eller Green 
Cargo (2009)). Järnvägens marknadsandel av godstrafiken inom unionen under 
perioden 1970 till 2004 minskade från 21 procent till 9 procent. (Källa: European 
Commission, Energy and Transport in Figures 2005). Enligt Banverket (2008) 
skulle närmare 20 procent av de långväga lastbilstransporterna kunna lyftas över 
på järnväg till 2020. 
 
Woxenius (2011), menar att det skulle krävas kraftiga prisreduktioner om sjöfart 
längs svensk kusten skall kunna konkurrera med lastbilen om det högvärdiga 
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godset. Ett påstående som får stöd i den separata rapport kring sjöfartens 
förutsättningar som ingår som Appendix – Kustsjöfart. Den längre transporttiden 
ligger sjöfarten i fatet. Till förklaringarna hör också att företagens logistiksystem är 
anpassade till lastbilens erbjudande. Om sjö- respektive järnvägssträckan blir så 
långt som möjligt i den intermodala kedjan blir den mer konkurrenskraftig. 
Woxenius hävdar att det i nio fall av tio inte finns någon intermodal konkurrensyta 
och att konkurrensytorna mellan trafikslagen ofta överdrivs.  
 
Svårigheten med att bestämma konkurrensytorna illustrerats i Figur 11. I den 
vänstra delen av figuren är lastbilstransporter under 10 mil, som utgör omkring 
60% av de hanterade godsmängderna, inramade i basen av den vänstra stapeln 
eftersom dessa bara i sällsynta fall är föremål för konkurrens från andra trafikslag. 
Dessa är borttagna i den högra delen. Figuren visar att en relativt liten andel av de 
godstransporter som rullar på vägarna faktiskt är långväga. Eftersom det främst är 
långväga godstransporter som är föremål för intermodal konkurrens begränsas 
potentialen kraftigt av detta faktum. I figuren dras gränsen för vad som anses som 
långväga vid 300 km, vilket länge varit en tumregel för den undre distansgräns där 
tåg kan konkurrera med lastbil. Idag finns det många exempel på transportupplägg 
med tåg på betydligt kortare distanser som talar emot denna gyllene regel, men 
grovt sett kan den anses som en utgångspunkt. I mycket hög utsträckning utgörs de 
kortväga godstransporterna på väg av produkter som: 

• Jord, sten, grus och sand  
• Trävaror och rundvirke från avverkningar  
• Sopor, blandad last, tomemballage och övrigt.  

 
Intermodal konkurrensen mellan väg och järnväg finns förstås i viss mån inom 
kategorierna trävaror och rundvirke men det förutsätter bl a att de infrastrukturella 
förutsättningarna finns. 
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Figur 11. Transporterade ton år 2008 uppdelat på sex typer 
av transporter. Källa:Sveriges Åkeriföretag (2010)  

Staplarna i figuren ovan ger inte en helt rättvis bild av verkligheten eftersom de på 
vägsidan bara tar upp transporter med svenskregistrerade bilar. Man kan anta att 
utlandsregistrerade lastbilar har en annorlunda mix i uppdragen än de 
svenskregistrerade. De torde köra kortväga gods i lägre utsträckning än de 
svenskregistrerade varför de intermodala konkurrensytorna sett ur detta perspektiv 
kan vara något större än figuren ger intryck av. Notera också att måttenheten är ton 
och inte transportarbete. Figuren skall inte heller användas som grund för att dra 
långtgående slutsatser avseende konkurrensytan mot sjöfarten eftersom sjöfarten 
inte blir korrekt beskriven med denna grund. Oavsett dessa tillkortakommanden 
indikerar figurerna att teoretiska potentialer för överflyttning av gods torde skilja 
sig en del från praktiska potentialer. 
 
Konkurrensytan mellan väg och järnväg är som framgår av ovan begränsad 
eftersom väg- och järnvägstransporter har olika komparativa fördelar. Det största 
trafikslaget inom olika varugrupper är ofta mycket dominerande. I den genomgång 
som gjorts av statistiken på varugruppsnivå har det visat sig svårt att se tecken på 
att transportkostnadsförändringar omedelbart skulle leda till överflyttning mellan 
trafikslagen. En överflyttning av gods till järnväg förutsätter att grundläggande 
kvalitetskrav avseende tillförlitlighet, tid och flexibilitet uppfylls men totalt sett 
torde denna möjlighet vara starkt begränsad. Det skall betonas att överflyttning i 
sig inte har något egenvärde. Däremot kan det sett utifrån klimat- eller 
kapacitetsskäl finnas anledning att verka för en överflyttning.  
 
Dyrare lastbilstransporter ger en relativprisförändring endast om 
järnvägsoperatörerna och åkerinäringen inte höjer sina priser lika mycket. 
Järnvägsföretagen kan öka sina intäkter mer genom att följa efter åkerierna i deras 
prissättning än genom att bibehålla låga priser och försöka konkurrera genom att 
ta större marknadsandelar. Om järnvägsföretagen agerar som prisföljare så 
uppkommer sannolikt inga större förändringar i transportmedelsvalen (VTI 2008). 
Om kostnaderna för att transportera gods med lastbil stiger, allt annat lika, ökar 
möjligheterna att få till stånd en överflyttning av godsvolymer från väg till järnväg 
– och sedan på motsvarande sätt från båda trafikslagen mot sjötransport. Detta 
vilar dock på flera viktiga antaganden såväl beträffande utbuds- som 
efterfrågesidan. På utbudssidan måste det t ex finnas tillräcklig kapacitet i 
järnvägssystemet att ta emot mer godstrafik. Detta ställer krav på järnvägsnätets 
täckning och kvalitet såväl som att det ställer krav på att möjliggöra en effektiv 
överföring av gods till/från järnvägen för det steg i distributionskedjan som 
föregår/följer på järnvägsdragningen. Härvidlag är effektiva terminaler i olika 
storlek och med olika karaktäristika direkt avgörande. Dessutom måste 
operatörerna eller någon annan aktör säkerställa att det rullande materialet är av 
sådan beskaffenhet att det inte utgör några hinder för en sådan överflyttning. Om 
utbudssidan uppvisar alla dessa positiva karaktäristika som kan möjliggöra ett 
modalt skifte kan överflyttningen komma till stånd. Dock ställer detta också krav 
på efterfrågesidan.  
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När det gäller konkurrensförhållandet mellan de olika kategorierna sett från ett 
järnvägsperspektiv har det visat sig att det främst är kombitransporter som 
konkurrerar med lastbilstransporter medan systemtågstransporter snarare 
konkurrerar med sjötransporter. Konkurrensytan mellan väg och järnväg är, enligt 
VTI större för gränsöverskridande transporter än för transporter inom Sverige. 
Man gör även bedömningen att en europeisk anpassning med längre och tyngre 
lastbilar enligt de svenska måtten för EMS-fordon skulle kunna påverka 
utrikestransporter med järnväg på ett negativt sätt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående är godsgruppens uppfattning är att möjligheterna 
till intermodalt skifte ofta överskattas. En mycket stor andel av godstransporterna 
bortom möjligheterna till intermodal konkurrens till följd av bland annat godsets 
karaktäristika, de geografiska och infrastrukturella förutsättningarna.  

2.7.3 Visualisering av konkurrensytor 
Med bas i vad som visats i de föregående avsnitten kan det konstateras att det för 
en mycket stor del av de godstransporter som utförs i samhället inte förekommer 
någon intermodal konkurrens över huvudtaget idag. Lastbilen har ett naturligt 
monopol för kortväga transporter och transporter där det av infrastrukturskäl inte 
är möjligt med något alternativ; såsom skogstransporter. Sjöfarten har ett naturligt 
monopol för bl a bulkgods över långa sträckor. Flygfraktens naturliga monopol är 
för gods som skall transporteras långa sträckor och där godset har ett högt 
nyhetsvärde och/eller högt varuvärde. Ett exempel på det förra kan vara en 
reservdel. Järnvägen har egentligen inte någon egen motsvarande omfattande 
naturlig monopolmarknad – däremot har man ett naturligt monopol för 
produkterna malm och i vissa fall stål. Järnvägssektorn är utsatt för konkurrens 
när det gäller små leveransstorlekar från lastbilar och, i stora storlekar, från 
sjöfartssektorn. Det finns således ett ”läckage” i båda ändar (Skarstad, 1996). Man 
kan således, något generaliserat, konstatera att järnvägen konkurrerar om 
bulkgodset med sjöfarten medan man konkurrerar om godset med högre varuvärde 
med vägtransporterna. 
 
Grovhugget och mycket schematiskt kan konkurrensytorna mellan trafikslagen 
liknas enligt nedanstående figur. På axlarna mäts volym respektive avstånd. Detta 
skall bara ses som indikationer givetvis är andra variabler också av intresse för att 
bestämma konkurrensytornas storlek. Till sådana variabler hör, förutom volym och 
avstånd, vikt, tillförlitlighet, kostnad, frekvens, säkerhet etc. De huvudsakliga 
konkurrensytor föreligger där trafikslagen överlappar varandra. Överlappningarna 
är inte speciellt omfattande och det enda trafikslag som egentligen alltid upplever 
intermodal konkurrens är järnvägen. De övriga tre trafikslagen har relativt 
omfattande egna ”monopolmarknader” när konkurrensytorna betraktas utifrån ett 
volym/avståndsperspektiv11

                                                             
11 I godsprognosen från delprojekt Analys säger man att godstransporterna på järnväg kan 
öka med ca 50% till 2050 givet att det inte finns några kapacitetsbegränsningar. Denna 
ökning är ganska liten i förhållande till hur de totala transporterna förväntas öka. Detta 
styrker tesen om begränsade konkurrensytor. 

. Ett avstånd är i vissa transportfall att betrakta som 
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relativt. Sjöfartsmarknaden kan därför vara något speciell då alternativen är att 
köra landvägen kan vara avsevärt längre. 
 

 

Figur 12. Konkurrensytor visualiserade utifrån volym och 
avstånd 

Konkurrensytorna förändras när inre eller yttre faktorer påverkar hur transporten 
kan ske. Det kan, enligt ovan, handla om teknisk utveckling, beteenden, regelverk 
men också ekonomiska förutsättningar. Om relativpriserna förändras, genom t ex 
ekonomiska styrmedel, kan man ”hjälpa eller stjälpa” ett trafikslags relativa 
konkurrenskraft. Som ett exempel torde svaveldirektivet riskera att flytta 
sjöfartsytan (i Figur 12) ytterligare från origo varvid man tappar konkurrensyta i 
”boxens” vänstra och nedre del mot järnvägen och sjöfarten. Omfattningen på den 
potentiella förlusten bedömer Sjöfartsverket (2009) till 7% (givet att övriga 
trafikslags ytor är oförändrade). Finska studier tyder på liknande förändringar. En 
del av de finska flödena kommer dessutom att belasta det svenska väg- och 
järnvägsnätet. Givet de förutsättningar respektive trafikslag har att verka utifrån, 
transportköparnas och logistiksystemens krav på kvalitativa och kvantitativa 
variabler samt den direkta monetära kostnaden är konkurrensytorna sådana att 
järnvägen konkurrerar dels med lastbilen dels med sjöfarten. Att ha 
konkurrensytor på flera håll innebär såväl möjligheter som hot för järnvägen. 
Samtidigt är det viktigt att återigen understryka att järnvägen på intet sätt 
konkurrerar med hela lastbilssegmentet eller hela sjöfartssegmentet. Lastbilen har 
naturliga monopol för korta transporter och transporter i geografiska områden där 
ingen annan infrastruktur än vägen finns att tillgå. Sjöfarten har också naturliga 
monopol dels baserat på infrastrukturella förutsättningar, dels baserat på volymer 
och avstånd.  Järnvägen konkurrerar alltså om en liten del av lastbilsgodset och 
med en liten del av sjögodset. Sammantaget handlar det dock om betydande 
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volymer. Om järnvägstransportens kvalitet (inkluderande flera olika aspekter) 
kunde stärkas skulle konkurrensytan kunna öka betydligt. 
 
Att nå fullständig konkurrensneutralitet baserat på en marginalkostnadsansats 
såväl mellan trafikslagen som inom desamma är en viktig grundprincip även om 
den är svår att nå. Detta ställer dock krav på att förutsättningarna finns för att 
transportera varorna på ett effektivt sätt. Rimligen skulle ökad 
konkurrensneutralitet gynna sjöfarten. Även om den teoretiska potentialen i att 
flytta över gods från väg/järnväg till sjöfart är stor begränsas den i praktiken 
kraftigt av bl a kostnadsskäl, kundkrav på logistiksystem, räckvidd och 
tillgänglighet. En slutsats som underbyggs såväl i rapporten som i Appendix – 
Kapacitetsutnyttjandets bakgrund i prisbilden.  
 
I figuren nedan indikeras hur omfattande godsgruppen bedömer att 
överflyttningspotentialerna, mycket generaliserat och ovetenskapligt, är utan allt 
för stora avkall på transporttjänstens kvantitativa och kvalitativa parametrar. 
Fokus i denna figur ligger på överflyttning till järnväg och sjöfart. Givetvis finns det 
också en konkurrensyta som gör att gods kan flyttas i andra, mindre önskvärda, 
riktningar. Man kan t ex tänka sig att gods flyttas från sjöfarten till vägen och 
järnvägen. Ett exempel på ett införande av ett svaveldirektiv för Östersjön (se VTI 
(2010) som förutspår en överflyttning om 7% från sjöfarten)). 
 

 

Figur 13. Uppskattade konkurrensytor. Potentialerna anges 
utifrån en sammanvägning av olika variabler och inte enbart 
volym/avstånds-perspektivet.  

Indikationen baseras på en potentiell överflyttning i pilens riktning. Potentialen 
utgår inte enbart från de på axlarna indikativa variablerna volym och avstånd utan 
även bl a kvalitet och kostnadsfrågor.  

Väg  Jvg 
2-10% av 

vägbas 
Flyg  Övr 
10-30% av 

flygbas 

Väg  sjö 
3-7% av vägbas 

Jvg  Sjö 
10-30% av 

jvgbas 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

36(103) 
 

 
Flygets överflyttningspotential bedöms vara mycket liten (räknat i ton) varför det 
är streckat. Den, i ton räknat, största överflyttningspotentialen bedöms finnas i 
(rangordnat men inte kvantifierat):  
 
Järnväg  Sjöfart  en överflyttning från järnvägen till sjöfarten skapar 

ledig kapacitet på järnvägen som kan attrahera tidigare 
väggods. Företrädesvis torde detta handla om större 
basindustrirelaterade flöden  

Väg  Sjöfart  att flytta direkt från väg till sjöfart kan vara möjligt 
för mindre tidskänsliga flöden och sändningar av relativt 
omfattande karaktär. Potentialen är troligen liten. En sådan 
överflyttning skulle kunna vara om lastbilar färdades på 
fartyg till t ex Göteborg istället för att ta landvägen från 
Skåne. 

Väg  Järnväg  där de geografiska och avståndsmässiga 
förutsättningarna är rätt torde gods av vitt skild karaktär 
kunna hanteras i effektiva transportkedjor som involverar 
järnvägen. 

Flyg  Övriga trafikslag  Överflyttning kan beroende på godsets och 
marknadernas karaktäristika ske till alla övriga trafikslag. I 
ton räknat är denna potential dock marginell jämfört med 
övriga potentialer.  

 
Man skall notera att överflyttningspotentialerna inte alls är enkelriktade som de 
framställs i figuren (där pilarnas riktning alltså anger den ”önskade” 
överflyttningsriktningen).  

2.7.4 Näringslivets perspektiv12

Tillförlitlighet och pris har historiskt sett varit dominerade faktorer för att avgöra 
vilket trafikmedel och vilken transportlösning (avseende lastbärare, storlek på 
fordon, rutt etc.) som nyttjas. Många transportsäljare menar att priset är det mest 
betydelsefulla konkurrensinstrumentet. Transportköparna menar att så sällan är 
fallet, de framhåller istället servicen och andra karaktäristika. Dock säger man att 
priset är en viktig variabel för att välja bland de aktörer som uppfyllt dessa 
grundkrav. Grunden till skillnaderna är de olika perspektiv man har på 
transporttjänsten. Säljarna ser sällan alla ”steg” köparna tar innan de kommer fram 
till avgörandets stund kring logistikvalet.  

  

 
Begränsad intermodal konkurrens 
Även näringslivets representanter betonar att intermodal konkurrens är ofta 
begränsad. Olika typer av trögheter är de mest signifikanta hindren för ett effektivt 
fungerande konkurrenstryck inom området. Det skall dock noteras att trögheter 

                                                             
12 Avsnittet bygger huvudsakligen på vad som fördes fram av näringslivets representanter vid 
de diskussioner som hölls inom ramen för Kapacitetsutredningen i Stockholm 8 och 9/12 
2011. 
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inte nödvändigtvis är negativa för konkurrenssituationen, tjänsternas utveckling, 
och de transporterbjudanden transportköparen möter.  
 
Det är dock inte svårt att hitta intermodal konkurrens om man söker det. 
Transportköpare uppfattar ofta den intermodala konkurrensen som mer 
omfattande än vad transportsäljarna gör. Emellertid menar även många 
transportköpare att konkurrensen är begränsad. Vidare är det tydligt att säljarna 
inte alltid vet att en intermodal beslutsprocess har föregått transportköparnas 
intramodala beslut.  
 
Den begränsade intermodala konkurrensen har i viss utsträckning mentala skäl. 
Transportsäljarna kan ha svårigheter att betrakta transportlösningar som 
innefattar andra transportmedel som konkurrenter eftersom dessa lösningar ofta 
fraktar godset över en annan geografisk rutt. Den intermodala 
konkurrenssituationen beror dessutom på infrastrukturella förutsättningar såväl 
som godsets karaktäristika.  
 
Intermodal konkurrens är mest påtaglig inom järnvägssektorn till följd av att man 
dels inte har en omfattande naturlig monopolmarknad dels beroende på att det är 
ett fåtal operatörer. Även om delar av vägtransportsektorn är utsatt för intensiv 
intermodal konkurrens så möter majoriteten inom vägtransportsektorn enbart 
intramodal konkurrens. Vilket transportmedel sjöburna transporter konkurrerar 
med varierar beroende på transportköparens krav, godsets, karaktäristika för 
avsändarort (Origin) och mottagarort (Destination) och den rutt som binder 
samman OD-paret. Emellertid menar representanterna för de sjöburna 
transporterna att den intermodala konkurrensen ofta är starkt begränsad. 
 
Infrastrukturen 
Näringslivet framhåller att den infrastrukturrelaterade delen av transportsystemet 
och dess standard är starkt påverkande på transporternas kvalitativa aspekter. Det 
finns omfattande kapacitetsrelaterade brister i synnerhet i den landbaserade 
infrastrukturen och gäller såväl framkomlighetsaspekter utifrån 
trängsel/hastighetsperspektivet men också bärighetsfrågorna. Detta gäller såväl 
brister kan identifieras idag och som utgörs av åtgärder som inryms i de planerade 
infrastrukturåtgärderna men också sådant som inte inrymts i dessa.  
 
Möjligheter för hur kapaciteten och effektiviteten inom godstransportområdet kan 
tillvaratas och stärkas nämns också. Sådana handlar om allt från mjuka steg 1- och 
2-åtgärder i fyrstegsprincipen till hårdare och ekonomiskt sett tyngre åtgärder 
inom steg 3 och 4. 
 
En viktig bakgrund är att det infrastrukturnät som godstransporterna nyttjar 
sammanfaller i mycket hög utsträckning med motsvarande nät för persontrafiken 
som nämndes i inledningskapitlet. Till mycket stor del är godstransporternas krav 
på framkomlighet en funktion av persontransportkraven eftersom godsmönster 
och personmönster följer samhällets uppbyggnad och demografiska 
förutsättningar.  
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Bland det som betonas av näringslivet finns: 
• Pottpengar: Näringslivet tycks eniga i att det föreligger ett stort behov av så 

kallade ”pottpengar” som kan användas för snabba kapacitetsfrämjande 
åtgärder. Det kan handla om olika former av akuta flaskhalsar av mindre 
karaktär, åtgärder av funktionella brister och andra mindre kostsamma 
åtgärder. 

• Näringslivet ser generellt stora behov på järnvägssidan. Dessa är inte bara 
av infrastrukturell karaktär utan även av managementkaraktär och handlar 
då bl a om planeringsfrågor, nyttjande av tåglägen, prioriteringar, 
banavgifter som möjliggörare för mer trafik etc. Även möjligheten till 
negativ banavgift nämns för att öka trafikeringen på lågtrafikerade banor 
där man kan ta sig fram men på längre tid. Övriga behov rör frågor som 
dubbelspår, nya linjer, mötesspår, elektrifiering och fjärrblockering men 
också godsprioritering inom såväl väg- som järnvägsområdet. 

• Fokusera på de större stråken och noderna/terminalerna för att få en väl 
fungerande basstruktur. Detta innebär inte att terminaler/hamnar som 
inte är utsedda som centrala är oviktiga. I terminaler/hamnar måste 
effektiviteten vara hög och man måste kunna erbjuda den tjänst som 
marknaden efterfrågar. 

• Bärigheten lyfter man ofta fram som ett viktigt område att satsa på. 
Framförallt är det basindustrirepresentanterna som lyfter detta och inte 
minst då mot bakgrund av de förväntningar som finns avseende utveckling 
av gruv- och skogsindustrin. 

• Regelverk – Vikten av att regelverken hänger med i utvecklingen och inte 
hämmar effektiviteten betonas. Ett exempel som nämns är möjligheten att 
nyttja stordriftsfördelar inom väg- och järnvägssegmentet. Nationella 
regler får inte utformas så att näringslivet får en konkurrensnackdel. 
Konkurrens på lika villkor såväl inom som mellan trafikslagen nämns 
också liksom att Sverige bör försöka påverka de internationella 
spelreglerna så att de blir modalt och internationellt likartade. 

• Utvecklad och implementerad teknik framhålls som en möjlighet att 
effektivisera transportsystemet. Det innefattar logistiksystemet i stort men 
också kommunikation (V2V och V2I t ex), fordons- och 
lastbärarutveckling, platooning etc. 

 
Logistiksystem och beteende nämns bara undantagsvis men är förstås en viktig 
parameter ur ett kapacitetsperspektiv. I samklang med infrastrukturens 
tillgänglighet och standard finns logistiksystemets uppbyggnad, terminalernas 
funktion och fordonens och lastbärarnas karaktäristika. Logistiksystemen kan 
anpassas så att det ger maximal nytta givet dessa parametrar. Logistiksystemets 
ingående parametrar kan, till stora delar, underhållas och utvecklas på ett sätt som 
gör att de ”tål” vissa karaktäristika på infrastrukturen om än till en högre kostnad. 
Är förutsättningarna bristfälliga måste logistiksystemet kunna parera varvid man 
får högre kostnader/lägre kvalitet och i förlängningen sämre konkurrenskraft.  
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2.8 Underlagsrapporter  
Långtidsutredningen från 2008 (LU, 2008) utgör grunden för prognosarbetet. I 
arbetet har LU-materialet brutits ned. Denna är därför viktig för bl a antaganden 
om volymer, val av trafikslag, geografiska aspekter beträffande godsets ursprung 
och destination etc. Förutom LU (2008) har även TRANSvision, FREIGHTvision 
och World Energy Outlook (IEA 2011) använts i rapporten. Dessa har också legat 
som grund för de seminarier som har hållits med delar av tillverkningsindustrin, 
olika branschorganisationer, hamnarna och andra godsintressenter.  

2.8.1 LÅNGTIDSUTREDNINGEN 2008  
Avsikten med utredningen är att dess slutsatser ge politiken en inriktning för att 
skapa goda tillväxtförutsättningar i svensk ekonomi för framtiden13

 

. Med den 
inriktning som LU (2008) gavs kom den att täcka in faktorer som berörde ett brett 
fält inom den svenska ekonomin, där transporter, som står i fokus här, inte har 
utgjort ett centralt ämne utan främst ses som en del av den ekonomiska 
utvecklingen.  

Den pågående och kommande demografiska omvandlingen ges stor plats och men 
betonar behovet av att stimulera till ett längre arbetsliv. De stora demografiska 
utmaningar som väntar samhället fram mot 2030 och 2050 underlättas av att man 
förutser att ekonomin som helhet kommer att fortsätta växa under perioden vilket 
kan förväntas ge ett visst handlingsutrymme. Med en ekonomi i omvandlig där 
både den internationella påverkan och beroendet kommer att öka, samtidigt som 
andelen tjänster ökar, kommer det att krävas en bättre anpassningsförmåga i 
samhället.  
 
Som en baksida av den ekonomiska tillväxt som förutses följer också ett behov av 
en samsyn i den internationella klimatpolitiken. Det finns skäl att tillvarata 
möjligheterna i Kyoto-protokollet och för Sverige att arbeta för en utvidgning 
baserad på kostnadseffektiva styrmedel. 
 
Utgångspunkten för att transporterna kommer att öka kraftigt utgörs av 
antagandet att den svenska ekonomin kommer att växa närmast konstant under 
perioden och att också köpkraften tillväxer med ytterligare knappt en procent. Ett 
grundantagande vad gäller den ekonomiska tillväxten som är satt till 2,2 % per år 
för BNP och 3,1 % för konsumtionen fram till 203014

 

. En förutsättning för att detta 
ska vara möjligt är att det sker en fortsatt globalisering och internationalisering 
med Sverige som en aktiv deltagare. Som en följd av detta förväntas också att det 
sker en fortsatt kraftig ökning av världshandeln. 

LU (2008) förutspår en tydlig koncentration av befolkning mot större 
befolkningscentra, sysselsättningen genomgår också en samtidig specialisering. 

                                                             
 
 
14 Det skulle betyda en ökning av BNP från 2007, som utgör basår för LU, fram till år 2030 
på klart över 100% och med närmare 200% under perioden för köpkraften.  
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Urbaniseringen kommer ändå inte att hindra att vissa lokala centra, med ett starkt 
lokalt näringsliv och/eller som attraherar turism, kan fortsätta att, eller börja, 
blomstra.  
  
Transporter är, med stora delar av järnvägsnätet som ett undantag, både nationellt 
och internationellt - i nutid och nära framtid, mycket beroende av fossila bränslen. 
En diskuterad möjlighet i LU (2008) är dock att i större skala skrifta ut fossila 
bränslen mot eldrift inom transportsystemet. 
 
Det betonas att energianvändningen för transporter och mobilitet måste minska 
drastiskt redan under den första delen av perioden. Det kan delvis uppnås genom 
en dramatisk förbättring av (bränsle-) effektiviteten inom sektorn. Sammantaget 
anser man dock inte att detta kommer att räcka för att uppnå de mål som är 
uppsatta för 2030. För att göra detta möjligt anges att trenden med ett ökat 
resande behöver brytas. 
 
Globalt bedöms tillväxten av transporter att bli kraftig som en följd av flera 
samverkande processer. Totalt sett kommer världens befolkning att fortsätta att 
öka vilket tillsammans med en växande global ekonomi genererar en ökad 
transportefterfrågan. Globaliseringen utvecklas vidare där ökad internationell 
handel driver på godstransporterna. Globaliseringsrådet (2009b) konstaterar 
dessutom minskade transport- och kommunikationskrafter varit en drivkraft för 
ökad internationell handel under årtionden.   
 
Volymtillväxten kommer huvudsakligen att behöva hanteras av befintlig 
infrastruktur. EU eftersträvar avreglering, integration och att medlemsländerna 
samsas kring ett antal korridorer, men vill också se stora satsningar på snabbtåg 
och närsjöfart för godset.  
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3 Framtidens godsmarknad 
Efterfrågan på godstransporter förväntas öka kraftigt i framtiden enligt de 
prognoser som kapacitetsuppdraget bygger på. Trenden är tydlig även om olika 
typer av samhällschocker som en kraftig konjunkturnedgång, energiprisförändring 
eller en naturkatastrof kan ge ”hack” i kurvan under något eller några år (vilket 
kunde ses i Figur 3 och Figur 4 ovan). Tendensen har hittills varit att sådana 
chocker följs av en återhämtningsfas som är snabbare än trenden varför de 
långsiktiga effekterna oftast tycks begränsade. Man kan inte med säkerhet uttala 
sig om vad som hänt om chocken/hacket uteblivit.  
 
Anledningarna till att transportarbetet ökar, i regel fortare än BNP är flera. Till 
dessa hör: 

• Befolkningstillväxt och urbanisering (där det senare kan ha såväl 
godstransport ökande som hämmande effekter) och demografiska 
förändringar. 

• Tillvaratagande av stordriftsfördelar i produktion. 
• Råvarutillgångarnas begränsade geografiska utbredning. 
• Konsumtionssamhället. 
• Geografiskt industrilokalisering.  
• Industrins och konsumenternas krav leder till mer frekventa sändningar 

dels till följd av ändrad produktions- och lagerfilosofi men också till följd 
av förändrat konsumtionsmönster. 

 
Den totala tillväxten i godstransporterna till 2050 uppskattas, i Samgods (2012), 
till 126 % i tonkm räknat enligt den på långtidsutredningen (LU, 2008) baserade 
prognosen. Samma tillväxt men med inrikes transportarbete som grund uppskattas 
till 61%. Tillväxten är hög men inte orimlig givet den förväntade ekonomiska 
utvecklingen. Ser man till historisk korrelation mellan ekonomisk tillväxt och 
tillväxt i godstransportarbete skulle man till och med kunna vänta sig en än högre 
tillväxt för godstransportarbetet. Eftersom förväntan på basnäringarna skog och 
gruvindustrierna är stora under perioden är dessa givetvis starkt bidragande till 
utvecklingen. 
 
Stråken 
Mot bakgrund av den stabilitet som målats upp i avsnitt 2.1 avseende stråk, noder 
och handelspartners i avsnitt 2.5 är det rimligt att förvänta sig en stark trafiktillväxt 
i det strategiska nätet för gods och i centrala hamnar/terminaler under överskådlig 
framtid. Ursprunget till detta nät presenterades i Trafikverket (2011) och 
uppdateras i kapitel 3.1 nedan. Inte heller i ett 2050-perspektiv väntas några av 
dagens viktiga stråk minska i betydelse även om andra stråk kan tillkomma som 
följd av nationella eller internationella beslut inom såväl näringsliv som politik. De 
befintliga stråken behöver kompletteras för att möta de förändrade transportbehov 
som förutspås från skogs- och gruvnäringarna även om dessa också i hög 
utsträckning kommer att belasta nu existerande stråk. Ett viktigt område att ha 
ökad beredskap för framgent är den pågående ökande handeln med östra Europa. 
Denna förväntas öka kraftigt i framtiden vilket, om så sker, troligen kommer att 
ställa krav på förbättrade förbindelser i öst-västlig riktning, såväl beträffande 
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anslutningar till hamnar som beträffande nysatsningar och satsningar i befintliga 
infrastrukturella anläggningar som ansluter till hamnar och terminaler. 
 
Mycket tyder på att handeln med de östra delarna av Europa kommer att öka 
dramatiskt i det längre perspektivet. Även om den procentuella tillväxten av 
handeln här kommer att ligga tydligt över vad som går till Västeuropa, så är 
skillnaden i betydelse idag mycket stor. I de figurer som visar svensk utrikeshandel 
2010 i avsnitt 2.5 förekommer bara ett land i östra Europa bland de tio största 
mottagarna eller destinationerna för Svensk utrikeshandel. Ryssland finns med på 
importsidan, men där huvuddelen av importen utgörs av olja i olika former samt 
skogsråvara. På exportsidan står de tio viktigaste mottagarna för närmare 60 % och 
75 % av importvarorna kommer från tio länder15

 
.  

Den sydöstra delen av Sverige är idag något av en vit fläck såväl på kartan över 
förslaget Transeuropeiskt strategiskt transportnätverk (TEN) som på det 
strategiska nätet. Även om det finns andra ”vita fläckar” längre norrut så är det den 
sydöstra delen som i nuläget sticker ut mest sett till dagens flöden, befolkning och 
handel. Anledningen till att delen inte täcks av det strategiska nätet är att flödena 
på de enskilda vägarna/järnvägarna inte nått upp till den omfattning som krävts 
för att inkluderas i dessa utpekanden. När handelsmönstren förändras måste 
infrastrukturen följa med generellt sett – detta gäller förstås inte bara sydöstra 
Sverige. Inte minst så för att minska trafikinfarkterna i sydvästra delarna av landet 
och Centraleuropa. Sjöfarten torde kunna spela en viktig roll i detta avseende om 
marknaden kan skapa konkurrenskraftiga lösningar. Satsningar från såväl 
samhälle som näringsliv kompliceras av att infrastruktur till viss del är en 
förutsättning för handel och vice versa.  

3.1 Strategiskt nät 
Det strategiska godsnät som pekades ut i Trafikverket (2011), och som uppdateras i 
denna rapport, kommer med största sannolikhet att vara mycket betydelsefullt 
även för att kunna ta hand om de framtida (2050) stora godsflödena. Att nätet ser 
ut på det sätt det gör, idag såväl som i framtiden, är i högsta grad en funktion av de 
internationella godsflödena och kopplingarna. Få eller inga utpekanden som gjorts 
i det befintliga strategiska nätet torde komma att falla ifrån till 2050. Beträffande 
noderna (terminalerna och hamnarna) så uppvisar dessa, liksom stråken, stor 
longitudinell stabilitet som funktion men viss dynamik bland dessa. Det är rimligt 
att tro att terminalerna och hamnarna 2050 specialiserat sig ytterligare och skapat 
komparativa fördelar för viss typ av hantering och för vissa produktkategorier. En 
ökande koncentration kan ha fördelar eftersom stordriftsfördelar då kan nyttjas på 
ett effektivt sätt. Högst troligt är att fler terminaler kommer att ha tillkommit och 

                                                             
15 Efter 10 månader 2011 finns Polen som första mottagarland i öst på plats 11 med 3,5%, 
Turkiet på 16-de med 1,2% och Estland 24-a med 0,9%; tillsammans 5,6% av vår export och 
då 7-de viktigaste nation (vilket är klart mindre än Finland). På importsidan är Polen 13-de 
nation med 2,9% av ursprunget, Estland 14-de med 1,9% och Turkiet 22-a med 0,8%; 
tillsammans 5,6% av vår import och då 6-te viktigaste nation (vilket är något mer än 
Finland) 
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att många idag befintliga växt betydligt – allt för att kunna hantera ökade 
godsflöden i effektiva transportkedjor som kopplar samman trafikslagen. 
 
År 2050 kommer det utpekade nätet att ha kompletterats för att kunna hantera de 
stora flödesökningarna generellt men också specifikt för att möta skogs- och 
gruvnäringens behov. Kompletteringar kommer att ha skett geografiskt mot östra 
delarna av Sverige för att kunna hantera de flöden till/från östra delarna av Europa 
som förutspås. Att gå in på detaljer över sträckningar, geografiska placeringar av 
tillkommande terminal och hamnar är svårt och kanske inte heller helt 
meningsfullt varför bara några övergripande hypoteser förs fram nedan. År 2050 
har vissa förändringar i nätet utifrån internationella handelsmönster rimligen 
skett. Det kanske då finns t ex en HH-förbindelse som är anpassad för gods och att 
nätet är anslutet mot områdena Karlshamn/Karlskrona och en nod till söder om 
Stockholm  är inkluderade såväl på väg- som på järnvägssidan. Norr om Stockholm 
finns det sannolika förändringar i nätet till följd av nämnda produktkategorier. Om 
inte annat torde förändringar vara nödvändiga för att kunna hantera godsflödena 
från och till kusten och hamnarna. I detta långa perspektiv är det inte heller 
otroligt att kopplingarna mot hamnarna i norra och mellersta Norge är tydligare än 
idag. Detta skulle också medföra att man behöver ha bättre kopplingar i öst-västlig 
riktning på vår långa gemensamma gräns från Svinesund till Torne Träsk. En ökad 
betydelse av inlandsbanan för godstransporter kan också med viss sannolikhet 
förväntas.  
 
Det strategiska nätet för godstransporter bör prioriteras inte bara avseende 
infrastrukturell standard utan också beträffande DoU och möjligheter att nyttja 
effektiva, kapacitetshöjande transportsystem. Detta gäller nu såväl som i 
framtiden. Det bör därför vara ett nät där man tillåter betydligt längre/tyngre och 
större fordon och lastbärare samt också är väl försett med omledningsvägar. Detta 
för att snabbt kunna hantera eventuella framkomlighetshinder som kan 
förekomma även om nätets robusthet skall prioriteras. Detta vägnät kan också vara 
partiellt elektrifierat 2050. Det strategiska nätet behöver inte kunna svara upp mot 
samma höga standard och kvalitetskrav över allt, men måste hålla en ”hög 
lägstanivå”. På de delar som är särskilt hårt belastade trafikeringsmässigt eller där 
det föreligger ett extra stort behov av extrem bärighet skall detta tillgodoses.  
 
På järnvägssidan är det viktigt att utveckla kapaciteten på stabila järnvägsstråk för 
att ha möjlighet att hantera så stora godsvolymer som möjligt. Den möjliga 
kapaciteten att hantera i ett attraktivt strategiskt järnvägssystem bör vara flera 
gånger större än idag. Att kapaciteten finns är dock ingen garanti för att den 
faktiskt kommer att utnyttjas om alternativen är tillräckligt attraktiva. Att i alla 
avseenden ha kvalitet som drivkraft är därför viktigt, inte minst för järnvägen. 
 
Hamnarnas kapacitet bedöms vara relativt god, men den kan regionalt behöva 
stärkas utifrån ett långsiktigt perspektiv.  
 
Trafikverket arbetar med robusta stråk och tillhörande noder där god 
trafikförsörjning skall tillgodoses med holistisk trafikslagsövergripande ansats.  
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Detta ändamål stöds av EU TEN-T Core Network som pekar på 5 stycken hamnar i 
Sverige. Trafikverkets arbete med terminaler och hamnar i ett strategiskt nät med 
centrala terminaler som omnämnds i nationella planen kompletterar denna bild 
med ytterligare 5 st hamnar och dussintalet terminaler. Ett flertal nyetablerade 
terminaler analyseras vidare för eventuell påkoppling i det strategiska nätet. Inom 
EUs arbete med TEN nät finns även ett comprehensive network med ytterligare 
definierade hamnar som i Sveriges fall kompletterar det strategiska nätet, men som 
inte ur kapacitetssynpunkt på generell nivå kan anses utgöra något alarmerande 
problem. Några av dessa hamnar är även primärt definierade ur 
persontrafiksynpunkt. 

3.2 Terminal 
Vilket transportmedel som används är av underordnad betydelse så länge de 
grundläggande kvalitativa aspekterna som industrin ställer är uppfyllda. Att 
förflytta godset i ett så hållbart system som möjligt är ett önskemål från såväl 
näringsliv, politiker som den breda allmänheten. Det är också en direkt 
nödvändighet av statsfinansiella och miljömässiga skäl. Godstransporter som 
fungerar väl ges i regel lite uppmärksamhet i samhället. Men i de fall 
godstransporterna inte fungerar tillfredsställande skapar de stora problem såväl för 
näringslivet som för konsumenterna. Godstrafiken har emellertid flera oönskade 
effekter i termer av externa effekter. En av nycklarna till att nå denna bästa av 
världar ligger i intermodalitetens hjärta – nämligen noderna. Noderna, brett 
definierat till omlastningspunkter är emellertid också mycket viktiga för att få den 
intramodala transportkedjan att fungera på ett bra sätt – inte minst kopplar dessa 
de kortväga transporterna till de långväga. 
 
Terminaler är viktiga för att näringslivet skall kunna nyttja effektiva 
transportkedjor. Detta ställer krav såväl på typen och förekomsten av terminaler, 
som på vilka karaktäristika dessa har. Hög kvalitet och reliabilitet och låg kostnad 
för de tjänster man erbjuder är självklara önskemål från näringslivet och ofta en 
direkt förutsättning för att man skall använda sig av transportkedjor som 
konkurrerar med renodlad lastbilstransport i OD-relationen. Kraven på 
hamnterminaler och renodlade kombiterminaler är liknande även om 
konkurrensytorna för sjö- respektive järnvägstransporter ser olika ut. Till följd av 
detta är alternativen för hamnhanteringen snarare att man väljer en annan hamn 
då sjöfartsbenet är en nödvändighet i kedjan. 
 
Centrala hamnar, flygplatser och kombiterminaler kallas de omlastningsplatser 
som anses vara av särskilt stor betydelse för att tillsammans med det strategiska 
godsnätet utgöra den viktiga stommen för att uppfylla behovet av godstransporter 
(Trafikverket 2010).  

3.2.1 Kombiterminal 
Även gruppen centrala kombiterminaler har varit föremål för en översyn inom 
utredningen. I synnerhet är det Jönköping-/Nässjöområdet och Örebro-/Hallsberg 
som översynen gällde. Trafikverksexterna konsulter gavs i uppdrag att utveckla en 
modell som skulle kunna användas som vägledning för att fatta beslut om vilka 
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kombiterminaler som ansågs kunna klassas som centrala. Modellen visade sig 
initialt vara behäftad med viss osäkerhet i synnerhet utifrån perspektivet att kunna 
göra osäkerhetsbedömningar. Modellen har därefter utvecklats och nu också 
verifierats inom ramen för arbetet med kapacitetsutredningen genom bedömning 
av ett antal existerande och tidigare utpekade kombiterminaler. De i modellen 
ingående parametrarna är viktiga för att belysa frågan ur ett regionalt och ett 
nationellt perspektiv. Modellen har förstås sina brister varför den inte ensam kan 
stå som grund för beslut utan skall ses som ett stöd i en beslutsprocess.  
 
Bedömningsgrunderna för om en terminal kan klassas som central eller inte är 
på tre nivåer och utgörs av karaktäristika, kriterier och krav. 
 
Karaktäristik rör sådant som terminalaktören knappast har några 
påverkansmöjligheter på, t ex geografiska och demografiska förhållanden. 
 
Kriterier behandlar bl a volymer och flöden i terminalens upptagningsområde 
samt hur väl kopplad den är till andra terminaler och till utpekade stråk. 
 
Krav är villkor som ställs av staten för att godkänna en terminal som central och 
berör faktorer ”innanför terminalens staket”, vilka terminaloperatören/- ägaren fullt 
ut kan påverka. Detta gäller bl a krav på öppenhet och tillgänglighet. 
 
Eftersom terminaler och hamnar i vissa fall en kapacitetshämmande länk i 
godstransportsystemet är det viktigt att de största centrala hamnarna och 
terminalerna även i fortsättningen ska kunna utvecklas och fortsätta vara effektiva 
noder i transportkedjan. Samtidigt måste det också erbjudas förutsättningar för att 
också andra hamnarna/terminaler kan fortsätta att utvecklas. Ett exempel på 
kapacitetshämmande länkar är anslutningarna till Göteborgs hamn, där ett stort 
behov av åtgärder i hamnbana och älvförbindelse råder. Att terminalanslutningar 
är viktiga att prioritera i ett framtida väl fungerande strategiskt nät är uppenbart.  
 
Ett annat område som bör fokuseras är problematiken kring mot och trafikplatser. 
Givet trafiksituationen i förhållande till framtida trafik och infrastrukturell 
standard lyfts dessa platser särkilt i norr respektive söder. I norr kommer ev. stora, 
komplexa och omfattande transporter av vindkraftverkskomponenter att ställa 
särskilda krav på infrastrukturen. I söder kan behovet av säkra rastplatser komma 
att motivera särskilda insatser från staten i samverkan med operatörer. 
 
Det kan finnas anledning att prioritera framkomlighet kopplad till tunga 
transporter i backar på det strategiska nätet där ett svenskt lagkrav om vinterdäck 
för tunga transporter kan minska detta behov. Särskilt är problemet stort vintertid 
med konsekvenser för all trafik. Trafikverkets regioner har lyft några exempel, men 
vi menar att det finns fler exempel på detta. De backar där problemen är särskilt 
stora skulle t ex kunna åtgärdas genom uppvärmning av åtminstone det högra 
körfältet på vägar med dubbla körfält. Ett exempel är Hallandsås-backarna. 
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Centrala terminaler i Jönköpings- respektive Örebroregionen 
Beträffande centrala terminaler förutsätts dessa utformas och hanteras i enlighet 
med de krav, karaktäristika och kriterier som diskuteras i Trafikverkets publikation 
” Innebörd av begreppet centrala terminaler” (Diarienummer: TRV 2010/62266 
A) för att få behålla stämpeln ”central terminal”.  
 
Jönköpingsregionen är viktig för dagens godsflöden. Som en följd av det strategiska 
läget för godstransporter och till följd av stambanans läge vid Nässjö och E4:ans 
läge vid Jönköping finns det flera väl fungerande terminaler i området idag. 
 
Förslaget är att ingen enskild terminal i Jönköpingsregionen i nuläget föreslås 
betraktas som ”central terminal”. Problematiken med att utse en enskild terminal 
som central grundar sig på att stambanan (se röd linje i Figur 14 nedan) och E4 (se 
kraftig blå linje) är så geografiskt åtskilda som de är i området och att detta genom 
åren lett till olika satsningar inom regionen. Dessa förutsättningar har lett till att 
flera väl fungerande terminaler finns i regionen och att de med marknadskrafterna 
som grund har något olika inriktningar. Den samlade kapaciteten i terminalerna i 
regionen är idag att betrakta som mycket god. Trafikverkets bedömning är att det i 
dagsläget inte finns tillräcklig grund för att motivera ett enskilt utpekande. Risken 
är stor att ett sådant utpekande skulle få mer omfattande negativa konsekvenser än 
positiva.  
 
Grunden till detta är att det i regionen är mycket svårt att göra ett enskilt 
utpekande där fördelarna på kort sikt skulle överväga nackdelarna. På sikt menar 
Trafikverket dock att en terminal i Jönköping bör betraktas som central och då 
samverka nära med övriga terminaler i regionen för att kunna tillfredsställa 
marknadsbehoven avseende terminalfunktion. Det mest sannolika läget för en 
central terminal på sikt är den då utbyggda Torsviksanläggningen. God samverkan 
bedöms vara av stor vikt i detta område till följd av dess geografiska förutsättningar 
och de satsningar som gjorts i relation till de faktiska godsströmmarna. Sådan 
samverkan sker redan i viss utsträckning som en naturlig följd av de olika 
kundsegmenten respektive terminal betjänar.  
 
Innan en enskild terminal mognat och kan vara den centrala i området är det 
lämpligt att satsa på investeringar i området som har potential att gynna hela 
området med dess komplexa terminalstruktur. Detta handlar främst om 
fjärrblockering och förbättring av Vaggerydsbanan/Y:et. Flera sådana investeringar 
ger nyttor såväl för gods- som för persontrafik. En förbättring av hela sträckan 
Nässjö – Vaggeryd – Alvesta möjliggör även ökad kapacitet på södra stambanan. 
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Figur 14. Flödeskarta för Jönköpingsregionen (Källa, snitt 
av Figur 2) 

I Örebroregionen är utpekandet något mindre problematiskt även om det inte finns 
någon terminal som idag direkt uppfyller alla de krav och kriterier som ställs. 
Anledningarna till att problemet är mindre är dels att stambanan och de viktigaste 
vägarna inte ligger geografiskt åtskilda som i Jönköpingsregionen dels att det finns 
en tydligare koncentration av godsflödena till Hallsbergsterminalen. Förslaget är 
att Hallsbergsterminalen läggs till i gruppen centrala terminaler. Hallsberg är i 
mångt och mycket det naturliga valet för en central terminal. Hallsbergs terminal 
ligger i direkt anslutning till Västra stambanan och godsstråket genom Bergslagen. 
Terminalen ligger även väl kopplad till vägnätet med direkt närhet till E20 (E18), 
Väg 50 och Väg 52. Terminalen har således bra anslutningar avseende både väg och 
järnväg i såväl öst-västlig riktning som nord-sydlig riktning. För att få god funktion 
som central terminal finns det ett visst investeringsbehov i terminalen och dess 
anslutningar.  

3.2.2 Hamn 
De utpekanden av centrala hamnar som görs och uppdaterar utpekandena från den 
nationella planen för transportsystemet följer de utpekanden som gjorts av 
näringsdepartementet till TEN-revideringen. Ett kraftigt utökande av antalet 
hamnar blir följden av detta. Man bör dock vara medveten om att de krav en 
utpekad hamn kan ha på infrastruktur såväl i form av landanslutningar som 
farleder kan förstärkas ytterligare av närliggande icke utpekade hamnars behov. 
 
De fem förslag till utpekanden som har gjorts av svenska hamnar såsom Core-
hamnar har skett utifrån flera olika kriterier. Alla fem tillhör vår större hamnar, 
och förstås i egenskap av de godsvolymer dessa hanterar idag och de volymer och 
den roll de förväntas spela i framtiden, kommer de fortsatta att vara av mycket stor 
vikt för näringslivets transporter. Dessa hamnar är Luleå, hamnen i centrala 
Stockholm, Trelleborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) samt Göteborgs 
Hamn. När det gäller Stockholm finns den på förslag såsom del av en huvudstad, 
Malmö föreslås som del av ett tillväxande storstadsområde, Trelleborg för att den 
dels är volymmässigt stor och nod i en av våra föreslagna korridorer, Luleå för sin 
regional betydelse medan godsomsättningen i Göteborg är stor nog för att hamnen 
själv ska kvalificera sig för ett utpekande. Att ha en god funktion i, till och ifrån 
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dessa core-hamnar, liksom andra stor hamnar, är ofta avgörande för logistikens 
effektivitet i ett internationellt sammanhang. 
 

Tabell 1. Svenska godshamnar med centrala-status 
• Luleå • Skellefteå 
• Umeå • Sundsvall 
• Gävle • Västerås/Mälarhamn  
• Kappelskär  • Stockholm  
• Nynäshamn  • Oxelösund  
• Norrköping  • Oskarshamn  
• Karlskrona  • Karlshamn  
• Ystad  • Trelleborg  
• Malmö  • Helsingborg  
• Halmstad  • Varberg  
• Göteborg  • Stenungsund  

3.2.3 Flyg 
Det konstaterande som gjordes i samband med Trafikverket (2011) var att: 
”Majoriteten av den svenska flygfrakten hanteras på Arlanda, Landvetter och 
Malmö Airport. Även Örebro flygplats har betydande frakter, även om en stor 
andel går på landsväg. Dessa fyra flygplatser betraktas därför som centrala för 
fraktflyg.” Detta konstaterande står sig väl även idag. Ingen ytterligare flygplats 
bedöms behöva ingå i gruppen. 

3.3 Det strategiska nätet 
En viktig grundstomme för godstransporternas effektivitet är det nät och de 
terminaler/hamnar som pekats ut i samband med den nationella planen. Detta nät 
och dessa utpekanden har uppdaterats i arbetet med Kapacitetsutredningen och 
figuren nedan visar det nya nätet. 
 
Det strategiska nätet från Trafikverket (2011) är i nedanstående figur uppdaterat 
med: 

a) Föreslaget  nytt utpekade TEN-T på vägsidan.  
b) Föreslaget  nytt utpekade TEN-T på järnvägssidan.  
c) De hamnar som bedömts vara mest godsrelevanta av hamnarna Sverige 

föreslog inom TEN-T-översynen (se Tabell 1 ovan).  
d) Dessutom tillkommer hamnarna Brofjorden och Visby hamn16

                                                             
16 Visby hamn har egentligen inte tillräckligt omfattande godsflöden för att 
betraktas som central men eftersom den utgör en avgörande livsnerv för att få 
fungerande godstransporter till/från Gotland bör den ingå i gruppen. Brofjorden 
har mycket omfattande hantering av petroleumprodukter. Hamnen föreslås 
betraktas som central trots att en mycket liten andel av dessa transporter påverkar 
landinfrastrukturen i området (Brofjorden kan ur ett logistiskt perspektiv betraktas 
som en omlastnings hamn sjö/sjö). 

. 
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e) Ovan nämnda förändringar i Örebro- respektive Jönköpingsregionerna 
avseende kombiterminaler. 

 

  

Figur 15. Uppdaterat strategiskt nät för godstransporteroch 
centrala noder.  
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Avseende kapacitets- och effektivitetsfrågor finns det, först och främst, anledning 
att fortsatt fokusera det strategiska nätet för godstransporter inklusive 
anslutningar till terminaler och hamnar. Ett sådant fokus är ett tydligt önskemål 
från näringslivet. Kopplat till ett utökat strategiskt nät (enligt ovan) med hög 
kapacitet och god funktion finns emellertid också behovet av ett omledningsvägnät 
för minskad sårbarhet vid t ex olyckor eller väderproblematik. Näringslivet är också 
tydligt med att en satsning på detta nät förstås inte räcker utan man måste också 
arbeta med övriga delar. Bärighetsåtgärder särskilt avseende transporter från 
basnäringarna i norr men också andra viktiga skogslän är också ett område som 
bör prioriteras av kapacitetsskäl. 
 

3.4 Nationell utveckling 
De nationella förändringarna inom området godstransporter är förstås i hög grad 
kopplade till internationella fenomen såsom konjunkturens svängningar, 
förändrade reala produktionskostnader, efterfrågesvängningar, näringslivsbeslut 
och sist men inte minst politiska beslut och ambitioner.  
 

 

Figur 16. Transportarbete inrikes historisk utveckling och 
prognos till år 2050 Källa för utfallet: Trafikanalys. Prognos: 
Samgods (2012). 

3.4.1 Städernas varuförsörjning 
Storstädernas särskilda problematik dels i transportbehovet till, från men också 
inom staden, föranleder i viss mån riktade godsåtgärder. Det handlar dels om 
varuförsörjning av staden men inte sällan heller om effektiv transittransport och 
transport till hamnar, terminaler och industrier. Det handlar i relativt stor 
utsträckning om steg 1 och steg 2-åtgärder såsom att tillgängliggöra 
kollektivtrafikkörfält för citydistribution och vissa tunga transporter.  
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Det kan konstateras att man inom godstransportområdet torde kunna öka 
effektiviteten/kapaciteten väsentligt med så kallade ”smärre-åtgärder”. Detta 
innebär förstås inte att behovet av större åtgärder inte finns. 
Framtidens städer kommer sannolikt inte att erbjuda mer markyta för 
transportfunktionerna än idag. Detta är, utifrån godstransportperspektivet, viktigt 
att beakta. Det innebär att man kan behöva hitta alternativa former för 
transporterna, att man behöver säkerställa en tillgänglighet som vägs mot nyttan 
och att man försöker effektivisera transporterna utifrån ett 
markanvändningsperspektiv.  
 
Urbaniseringen fortsätter, såsom betonats i flera av underlagsrapporterna, och den 
befolkningsmässiga tillväxten förväntas ske koncentrerat framför allt i landets 
större städer/regioner. När storstäderna blir större och trängre kommer kraven på 
ett effektivt nyttjande av infrastrukturen för såväl person- som godstransporter att 
öka. Även problematiken kring utsläpp i olika former behöver lösas. Detta ställer 
krav på acceptans, beteende, infrastrukturell möjlighet, lagar och regler. Många 
godstransporter har start och/eller målpunkter i urbana områden (läs: storstäder) 
eftersom konsumtionen, men också delar av produktionen, är koncentrerad dit. 
Urbaniseringstrenden väntas fortgå. Även arbetstillfällen i städerna väntas öka 
vilket leder till en ökning även av godstransporter. Godstransporter inom, till och 
från de urbana områdena utgör ett uppenbart miljöproblem. Ett av sätten att 
hantera dessa problem har varit genom restriktioner mot vissa typer av fordon och 
under vissa tider på dygnet i städerna. 
 
E-handeln breder ut sig bland olika produktsegment, men växer idag främst i 
branscher som t ex medieprodukter. Gemensamt för områden där tillväxten varit 
starkast är att det som handlas är en tydligt kvalitetsdefinierad produkt. Den typen 
av varor har liten effekt på transportarbetet eftersom det ofta handlar om små 
sändningar av relativt lätta produkter. Försök har genom åren gjorts med e-handel 
inom dagligvaruområdet. Efter en kortvarig boom på området föll det tillbaka 
mycket baserat på att logistiken inte höll måttet men är nu återigen på tillväxt. I 
framtiden kan man vänta sig att e-handel sprids så att den, inklusive de logistiska 
funktionerna, fungerar tillräckligt bra även inom segment såsom dagligvaruhandel. 
E-handeln har då en potential att ge ett större avtryck i transportarbetesstatistiken. 
Det skulle troligen innebära en ökat transportarbete som blir synligt i statistiken – 
när man som privatperson åker och handlar och därmed utför ett 
godstransportarbete syns detta inte i statistik medan det gör det om en lastbil 
levererar till hemmet eller närmre detsamma. Ett av problemen som måste lösas 
för att funktionen skall vara bättre rör hur/när varorna skall tas emot i hemmet 
inklusive aspekter på temperering.  
 
”Return logistics” är också ett område som måste utvecklas för att få en acceptabel 
kundnöjdhet. Så kallade ”showrooms” är också något som förutspås växa i 
betydelse. Handlare visar där upp varan som kunden kan beställa och få 
hemlevererad. Beroende på varans karaktäristik och den logistiska lösningen vid 
varans distribution kan detta påverka transportarbetet. Det skall dock poängteras 
att även om utvecklingen som tecknats här kan vara betydelsefull för 
transportsystemets utveckling och kraven på detta så är det de tunga 
basnäringarna och industribehoven som framför allt driver utvecklingen. Mätt i 
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transportarbete kommer hemleverans av slutkundsvaror knappast att utgöra en 
speciellt stor del inom den här studerade perioden.  

3.4.2 Större infrastrukturella satsningar – exemplet Helsingborg- 
Helsingör (HH) 

Större infrastrukturella satsningar, såsom en fast förbindelse mellan Helsingborg- 
Helsingör, motiveras ofta med nyttor såväl från person- som godstrafik. Att knyta 
Sverige närmre Europa är viktigt inte minst för att det avståndshandikapp svenskt 
näringsliv ofta har skall minskas i betydelse. Denna knytning kan ta flera former – 
bland dessa finns såväl mjukare som hårdare exempel. Det förstnämnda kan 
handla om regelverk, kulturer och beteenden medan det senare kanske snarare 
handlar om fordonskaraktäristika, teknik och infrastrukturinvesteringar.  
 
En ny HH-förbindelse har stor potential att förbättra kapacitetssituationen för 
godstransporter på såväl järnväg- som på vägsidan. Om den byggs är det ett absolut 
krav att man tar höjd för omfattande godstransporter – allt annat vore långsiktigt 
förödande för näringslivet. Samtidigt är en utbyggnad av HH-förbindelse en 
mycket tung investering och i linje med fyrstegsprincipen skall förstås alternativa 
transportlösningar utredas i första hand. Exempelvis skulle utvecklade och 
attraktiva sjöfartslösningar till kontinenthamnarna i viss mån kunna minska 
behovet av långväga väg- och järnvägstransporter genom Danmark. Långväga 
järnvägstransporter i en utbyggd HH-förbindelse kan också bidra till 
kapacitetsbrister i andra delar av järnvägssystemet varför ett helhetsperspektiv är 
viktigt. 
 
För att en sådan förbindelse skall få full effekt måste den dock kompletteras med 
nödvändig infrastruktur i Sverige och i/genom Danmark. Fehmarn Belt-
förbindelsen, som förkortar transporttiden till t ex den stora godsnoden Hamburg 
avsevärt kan, i kombination med HH och nödvändig infrastruktur inom Sverige, 
Danmark och Tyskland förändrar förutsättningarna för godstransporterna. 
Därutöver är regler för godstransporternas möjlighet att trafikera förbindelsen 
avgörande för vilken nytta den skapar från ett godsperspektiv. 
 
En HH-förbindelse (inklusive nödvändiga anslutningar) leder, allt annat lika, till 
stärkt konkurrenskraft för väg och järnvägtransporter eftersom man når målet till 
en lägre generaliserad kostnad17

                                                             
17 Generaliserad kostnad är en sammanvägning av uppoffringar för en transport i detta fall. 

 än tidigare. Om man inte når dessa resultat 
kommer inte förbindelsen att användas såsom planerat. Effekten på 
godstransporter med det kompletterande, men också i viss mån konkurrerande, 
trafikslaget sjötransporter torde vara relativt begränsad. Om sjöfarten inte har en 
produkt/tjänst som är mer attraktiv än väg/järnvägsalternativet i termer av tid, 
kostnad, miljö, tillförlitlighet etc. finns risken att man tappar viss trafik i relativa 
termer. En orsak som kan spela järnväg/väg i händerna är att man från delar av 
industrin kan nå positiva logistiska bieffekter till följd av minskat lagerberoende 
om man använder trafikslag med mindre kapacitet per enhet i sekvensen fartyg, 
tågset och lastbil. 
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En HH-förbindelse kan få viss effekt på fraktflyget. Idag transporteras mycket 
flyggods som skall till, från eller via centrala Europa med lastbil i ett så kallat 
trucking-system. När dessa delar kan nås effektivare med en bättre infrastruktur är 
det sannolikt att trucking-godset kan öka ytterligare främst då på bekostnad av 
annat flyggods även om det också kan attrahera annat gods. Miljökonsekvenserna 
av trafikala förändringar till följd av en fast förbindelse är beroende av bl a teknik, 
användande och strukturella förändringar inom näringslivet. En fast förbindelse 
har potential att verka gynnsamt för järnvägen vilket, allt annat lika, vore en 
relativt sett positiv miljökonsekvens. 

3.5 Internationellt perspektiv 
Handel 
Sveriges handelsberoende ställer höga krav på ett välutvecklat transportsystem och 
en god logistik. Kartorna i Figur 17 visar tydligt vilka stora förväntningar prognosen 
(Samgods, 2012) för 2050 ger när det gäller utvecklingen av handeln med 
”Östeuropa” i ton räknat. Det är också de absoluta talen som skapar efterfrågan på 
transportarbete. Man ser relativt sett mycket stora ökningar även på andra 
marknader såsom Ryssland och Fjärran Östern, men i absoluta termer är det 
Östeuropa som dominerar. Enligt prognosen skulle import/export här kunna växa 
till en handel som är i stort sett lika omfattande som med Västeuropa. Sett till de 
värden som idag gäller för handeln med området så vore det en mycket dramatisk 
förändring. Man skall dock vara medveten om att detta är en prognos i ton räknat – 
det säger mycket lite om värdet av godset som utrikeshandeln ofta mäts i. 

 

Figur 17. Export/Import 2006 respektive 2050 (1000-
ton)Källa: Samgods (2012) 

Även om Väst- och Östeuropa antas bli ungefärligen jämnstora 2050 avseende 
godsvolymer i ton räknat kan den värdemässiga skillnaden vara stor. Sättet att 
transportera godset kommer inte att vara likartad från/till de båda områdena. 
Flödena österut, som till någon del kan komma att gå i en västlig korridor, är mer 
lågvärdiga och av bulkkaraktär. Emellertid kan detta ställa krav på anslutningar till 
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hamnar på Sveriges ostkust. Ett ökat tryck på hamnarna kan väntas av denna 
ökade handel med Östeuropa. Givetvis måste inte varorna skeppas från/till de 
svenska ostkusthamnarna även om man kan anta, och behöva förbereda oss på, att 
det blir ett ökat tryck på dessa med nödvändiga landinfrastruktursatsningar som 
följd. Gods och transportrelationen kan vara av sådan karaktär (ex massaved) att 
det kan hanteras på kaj hos industrin. Utvecklingen i handel med Östeuropa och 
vilka vägar dessa godsströmmar tar är givetvis i mycket hög utsträckning beroende 
på de infrastrukturella förutsättningarna på andra sidan Östersjön också vilket inte 
får glömmas bort. 
 
De mycket kraftiga ökningarna som förutspås i prognosen kommer att ställa 
omfattande krav på infrastrukturen såväl i termer av terminaler/hamnar som på 
länkarna mellan noderna. Störst krav kommer att ställas på stråken, men även det 
mer finmaskiga nätet kommer i mångt och mycket att belastas hårdare om 
prognosen besannas. Vid sidan av dessa krav på infrastrukturen kommer det också 
att ställa ökade krav på näringslivets logistiska lösningar, trafikeringen och, inte 
minst, bemanningsbehovet av transportindustrin. 
 
Infrastruktur 
Ett konstaterande är att Sverige, som medlemsstat i EU, inte helt råder självt över 
infrastruktursatsningar och kvalitativa aspekter på infrastrukturen. I det utpekade 
nätet18 Figur 18 ”Rail network for competitive freight” (se ) berör den så kallade 
”korridor 3” Sverige (EU 2011). Korridoren har sträckan Stockholm–Malmö-
Köpenhamn-Hamburg-Innsbruck-Verona-Palermo och den ska vara operativ 9 
november 2015. Hur sträckan mellan Stockholm och Malmö skall dras beslutas 
nationellt. Inrättandet av denna korridor, som också kan komma att ansluta mot 
Norge, kommer att ta viss kapacitet i anspråk och därmed minska det nationella 
handlingsutrymmet. En marknadsstudie kommer att genomföras vilken bl a 
kommer att vara grund för sträckningen.  
 

  

                                                             
18 Enligt förordning som antogs den 9 november 2010. 
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Figur 18. Det Europeiska järnvägsnätet för 
konkurrenskraftiga godstransporter 

Förslaget till korridorer och sträckor som finns i Trans European Transport 
Network kommer, om det beslutas, liksom andra viktiga godstransportkorridorer 
såsom MOS (Motorways Of the Sea) att påverka vilka satsningar som prioriteras. 
Det föreslagna nätet sammanfaller ur ett godstransportavseende, mycket väl med 
var de största flödena finns idag. Denna typ av sammanhållna infrastrukturnät är 
väldigt viktigt för näringslivets (långväga) transporter. Samtidigt skall det påpekas 
att övrig infrastruktur är helt avgörande för att kunna nyttja nätet på ett effektivt 
sätt. Givetvis är alla delar i ett omfattande infrastrukturnät inte lika utvecklade 
eller lika viktiga för näringslivet. Ett färdigställt TEN-T kommer, ”allt annat lika”, 
att ha positiva effekter på möjligheten till logistiskt sett högkvalitativa system. 
Emellertid kommer inte ”allt annat” att vara lika i framtiden. Tilltagande trafik på 
dessa sträckor kommer att ha en negativ inverkan på möjligheterna till effektiva 
transport- och logistiklösningar. För Sveriges del är satsningar på TEN-T och 
järnvägskorridorerna viktiga för det fortsatta arbetet med att minska det 
avståndshandikapp Sverige, som perifert land inom Europa, har i förhållande till 
de mer centraleuropeiska länderna. Motståndet mot det stora antal korridorer som 
föreslås är i skrivande stund omfattande från några viktiga EU-länder. Totalt sett är 
det en mycket liten del av medlemsstaternas totala infrastrukturkostnader som 
täcks av de föreslagna medlen i EU:s budget. En fullgod funktionell standard i det 
nationella och internationella järnvägsnätet (det nationellt utpekade viktiga 
strategiska stråket och det förslag till TEN-Tnät som i allt väsentligt liknar det 
svenska utpekandet) är mycket viktig. För att nå denna funktion torde det vara 
viktigt att verka för att man skall kunna hantera 750m långa tåg i det nationella och 
internationella systemet. Inte minst är tåglängden viktig för konkurrenskraftiga 
verksamheter perifert belägna från marknaden. 
 
Hantering av ökade internationella flöden 
Om godset kommer från eller är på väg mot andra länder i Europa eller till andra 
platser är egentligen irrelevant. Start eller slutdestinationen behöver inte ha en 
avgörande betydelse för transportrutten. Även i framtiden kan man förvänta att 
flöden från bl a Asien omlastas i en Europeisk hamn vid Nordsjön. Därifrån kan 
godset sedan transporteras till Sverige via mindre fartyg, alternativt via järnväg 
eller väg. Att försöka skilja ut denna typ av gods, som omlastas, från gods som har 
sin slutdestination i närheten av en omlastningspunkt påverkar inte direkt godsets 
väg in till Sverige. Samma förhållande gäller självklart även för den svenska 
exporten till destinationer i såväl som utom Europa.  
 
Kapacitetsbrister i centrala delarna av Europa är starkt påverkande på de svenska 
möjligheterna till export och import av gods. En kapacitetsbrist i en hamn, eller i 
infrastrukturen till respektive från en hamn, innebär att godsflödena måste finna 
en annan väg till/från Europa och kanske vidare ut i världen. År 2050 kommer 
troligen efterfrågan på godsflöden till Europa via de nu existerande alternativen 
söder om och sydväst om Sverige att ha ökat betydligt (via alla trafikslag). Det är 
dels en följd av ökningen av handeln med Västra Europa men också en följd av 
infrastrukturutbyggnader såsom Fehmarn Belt och en ev HH-förbindelse och en ev 
ringled runt Köpenhamn leder till ökad trafik. De förväntade volymökningarna 
kommer sannolikhet inte att kunna hanteras enbart i detta stråk. För att kunna 
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möta denna efterfråga av transporter behöver andra möjligheter att uppfylla 
behovet av transportlösning också tillkomma. Det kan handla om trafikering med 
alternativa trafikslag men också infrastruktursystem som behöver också förändras 
och/eller tillkomma. En del gods kan gå landvägen norr om Bottenviken men 
denna potential är rimligen relativt begränsad. Det är därför nödvändigt att 
sjöfarten används i nya på ett annat sätt än vad den gör idag. Kapacitet finns i 
princip tillgänglig i hamnarna men anslutningarna kommer att behöva förbättras 
om man skall kunna hantera godsflöden som är fördubblade utifrån dagens flöden.  

3.6 Styrmedel 
Olika typer av styrmedel, ekonomiska såväl som administrativa, kan användas för 
att i viss mån styra godsflödena. Styrmedel är viktiga för att kunna utnyttja den 
teoretiska potential som finns inom, i synnerhet sjöfartssystemet, men även 
järnvägssystemet. Ekonomiska styrmedel i form av avgifter som subventioneras 
kan vara nödvändiga för att ytterligare stärka framtidens reliabla och 
högkvalitativa transportsystem. Eftersom dessa behandlas i en separat rapport tas 
de inte upp i detalj här.  
 
För många områden som rör företagens logistiska val är det annat än just 
transportkostnaden som påverkar besluten. Transporten är del i ett logistiskt 
system som innefattar allt från produktionsfilosofi till lagerhantering i olika ändar 
av transportkedjan eller till och med mitt i kedjan. Ökad kostnad för transporten 
får därför inte med nödvändighet önskad effekt. Det är också viktigt att ta i 
beaktning att påverkan på olika branscher blir helt olika till följd av förändrade 
styrmedel. Olika produkter kan ”bära” olika transportkostnader. Inom 
skogsindustrin kan transportkostnadens andel av slutprodukten vara 20 % 
samtidigt som den kan vara bråkdelen av en procent i andra fall. Sannolikheten 
finns att man når önskad effekt med styrmedelsförändring, men det kan innebära 
oönskade effekter såsom produktionsortsförändringar eller nedläggningar av 
tillverkning. 

3.6.1 Konkurrensneutralitet mellan trafikslagen avseende avgifter och 
finansiering 

Den av Riksdagen beslutade transportpolitik innebär att alla transporter ska 
ansvara för sina samhällsekonomiska kostnader. Den avgiftsmodell som nu gäller 
för de olika trafikslagen medför dock att olika förhållanden gäller med avseende på 
samhällsekonomiskt kostnadsansvar och finansiering av investeringar i 
infrastruktur respektive drift och underhåll. 
 
En under november 2011 publicerad forskningsrapport från VTI tar upp frågan om 
kostnader och finansiering för transportsektorn (CTS 2011). Per Kågeson som 
författat rapporten, har analyserat avgiftsstrukturen för de olika trafikslagen. Enligt 
de resultat som presenteras finansierar sjöfarten på svenska hamnar via farleds- 
och hamnavgifter i stort sett hela kostnaden för sjöfartens infrastruktur, inklusive 
nyinvesteringar och fasta drifts- och underhållskostnader. Järnvägstrafiken, å 
andra sidan, bidrar med få undantag inte alls till nyinvesteringar, reinvesteringar 
eller fasta underhållskostnader. Tågen betalar inte hela kostnaden för det 
trafikberoende underhållet av bananläggningen. Vägtrafiken är förhållandevis högt 
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beskattad, men den tunga trafiken betalar ändå i genomsnitt bara drygt hälften av 
sina genomsnittliga trafikeringsberoende kostnader. Resultaten bekräftar att från 
år 2015-2016, när de nya kraven om maximalt 0,1 % svavel i fartygsbränslet i 
SECA-områden, kommer sjöfarten i huvudsak att ha internaliserat sina kostnader 
för svavel och kväveoxider. Kågeson menar emellertid också att vägtransporter på 
de stora stråken inom några år troligen betalar för sina externa kostnader. 
 
Rapporten visar också på att de olika finansieringsformer och avkastningskrav som 
styr avgiftsuttaget för olika trafikslag leder till att transportpolitiken snedvrider 
konkurrensvillkoren mellan trafikslagen. Gynnande av vissa trafikslag framför 
andra medför risk att man tvingas till onödigt stora investeringar i ny infrastruktur. 
Konkurrens förekommer inte bara mellan de olika trafikslagen utan också mellan 
några av dem och telekommunikationer och pipelines i olika former såsom 
gasledningar. De senare täcker själva alla kostnader genom fasta och rörliga 
avgifter. Det gäller för övrigt även kraftöverföring samt vatten- och 
avloppsledningar. (VTI 2011) 
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4 Scenariebeskrivning gods scenarierna järnväg och 
styr för 2050 

För att skåda in i framtiden har vi som författat denna rapport utgått från trender, 
prognos och scenariebeskrivningar. Trenderna är långsiktiga och vi lyfter fram de 
som vi bedömer ha mest påverkan på godstrafiken. Prognosen är utifrån Samgods 
(2012). Scenariebeskrivningarna använder prognosen som grund och lyfter fram 
två vägval och dess möjliga konsekvenser för efterfrågan och utbud för 
godstrafiken. De två scenarierna som beskrivs grundar sig alltså på en kombination 
av modellberäkningar, överslagsberäkningar och expertbedömningar. 

4.1 Starkt påverkande trender 
Tillväxten i storstadsregionerna  
Underlagsrapporter som LU (2008) pekar tydligt mot att befolkningen i Sverige 
kommer att öka, framför allt i storstadsregionerna. Detta påverkar tillväxten och 
konsumtionsmönstret, vilket kommer att ge följdverkningar i logistiksystemen. Ett 
exempel är tillkomsten av distributionscenter och logistikparker som har till syfte 
att varuförsörja medborgarna. Sådana anläggningar bereds oftast mark utanför 
citykärnan. Det är viktigt att omlastningsterminaler eller spåranslutningar till 
dessa anläggningar kommer med i samhällsplaneringen i ett tidigt skede. 
 
Godsflöden påverkas med en koncentration av konsumtionsvaror till våra 
storstäder. Även returflöden av avfall etc kommer att öka. 
 
Containerisering och enhetsberett gods  
Allt fler varugrupper fraktas i dag i containrar eller har enhetsberetts för transport 
på annat sätt. Möjligheten till rationell hantering i terminaler har också gynnat 
denna förändring. Containeriseringen förmodas fortsätta och även omfatta mer 
lågvärdiga varugrupper. Detta är inte minst en direkt följd av tidigare beskrivna 
trender av globalisering och stordriftsfördelar. 
 
Godsflöden påverkas mot mer intermodala kedjor längs viktiga stråk och mot 
större noder. 
 
Specialisering och stordriftsfördelar 
Det finns en tydlig trend mot specialisering och utnyttjande av stordriftsfördelar 
inom tillverkningsindustrin liksom inom transportsektorn. Dessa trender är ibland 
motverkande och ibland samverkande. Tillverkningsenheterna tenderar att bli 
färre men större. Som en direkt konsekvens ökar den genomsnittliga 
transportlängden eftersom det finns färre, mer specialiserade, men större 
tillverkare. Företagen går också allt oftare från att ha haft egna logistiknätverk till 
att köpa hela logistiktjänster inklusive sina transporter. 
 
Stordriftsfördelar i kombination med relativt sett låga transportkostnader, som 
också möjliggörs av stordriftsfördelarna, leder till ändrade produktions-, 
konsumtions- och distributionsmönster. Olika aktörer och länder är också 
intresserade av att i ökad utsträckning kunna utnyttja stordriftsfördelar i 
transporterna av varor inom väg- och järnvägssektorerna genom längre och tyngre 
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fordon. En introduktion av nya storlekar är i detta avseende komplext med en 
omfattande regelstruktur att anpassa sig till på väg- och järnvägssidan. På sjö- och 
flygområdena har denna trend varit tydlig under många år. Emellertid kan man 
också konstatera att det kan finnas stordriftsnackdelar i system där delar växer mer 
än helheten. Exempelvis måste en hamnverksamhets utveckling avseende mängd 
och storlek på fartyg som man kan ta emot motsvaras av uppställningsytor som kan 
hantera godset.  
 
Godstrafiken påverkas av stordriftsfördelarna bl a genom koncentration mot 
effektiv hantering av stora sändningar.  
 
Utvecklingen i Östeuropa 
De prognoser som tagits fram i Samgods (2012) och som bygger på 
långtidsutredningen LU 2008 pekar på en stark tillväxt och därmed också en starkt 
ökad handel med Östeuropa19

 

. Denna ökande handel kommer att leda till en viss 
förändring i våra grundläggande godsflöden. Den dominerande riktningen i nord-
sydlig riktning av basvaror, samt konsumtionsflöden riktade till våra tre 
storstadsregioner, kommer att kompletteras med stora flöden riktade till och från 
Östeuropa. Om så blir fallet kommer ett antal hamnar på Östkusten att kunna dra 
nytta av detta och det är troligt att landinfrastrukturen då behöver förbättras. 

Godstrafiken påverkas med starkt ökande flöden till några östersjöhamnar och 
industriterminaler. 
 
Globalisering  
Sveriges utrikeshandel förväntas öka mycket mer än den inhemska handeln. 
Framför allt förväntas handeln med Central- och Östeuropa öka men också sakta 
förskjutas mot Fjärran Östern/ Kina och Sydostasien/Indien. Den totala svenska 
utrikeshandeln är störst med Norden och Västeuropa och förväntas fortsätta vara 
störst med Norden och Västeuropa. Om dessa förändringar förverkligas är det 
möjligt att det på sikt blir nödvändigt att genomföra hamninvesteringar, men även 
investeringar i landinfrastrukturen, för att kunna ta emot fler men kanske även 
större fartyg.  
 
Godstrafiken påverkas med en koncentration mot stora stråk och noder. En 
koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler kan förväntas.  
 
E-handel  
E-handel har funnits sedan andra halvan av 1990-talet. Med ökad tillgänglighet, 
säkrare monetära flöden och en logistik anpassad för ändamålet har tillväxten på 
senare tid ökat efter inledningsvis stora fluktuationer. Många analytiker spår 
fortsatt ökad tillväxt för e-handeln. Starkast tillväxt under senare år har varit inom 
segmentet som kläder och skor. E-handeln är idag en del av konsumenternas 
vardag. Nästan sju av tio har handlat varor på nätet de senaste tre månaderna. 

                                                             
19 Godstransportprognoser är särskilt svåra att göra eftersom godstransportmarknaden är 
beroende av såväl nationella som internationella förutsättningar i termer av bland annat 
ekonomi, konkurrenskraft, regelverk och beteenden. 
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Drygt sex av tio av de tillfrågade företagen uppger att deras försäljning har ökat 
jämfört med samma kvartal förra året (se t ex Postens E-barometer20

 

). Rimligen 
finns det en barriär för köpare att börja använda sig av e-handel men när man 
börjat är sannolikheten stor att man snabbt förändrar delar av sitt handelsmönster. 
Störst effekt kan e-handel för citydistribution som utförs av annan än kunden själv. 

Godstrafiken påverkas med en ökande citydistribution på bekostnad av att dessa 
transporter utförs av den enskilde köparen. 
 
Fordonsutvecklingen och energiförsörjningen  
Avgasutsläppen från lastbilar har inte minskat i önskvärd takt. Euro VI-kraven, 
som införs från slutet av 2013 är ett steg mot ytterligare skärpning av lagkraven. 
Dessa krav kommer att leda till en kraftig minskning av utsläppen från nya fordon. 
Omsättningen av fordonen gör dock att det tar ytterligare ett antal år innan 
genomslaget i fordonsparken och därmed påverkan på luftkvaliteten blir tydlig. 
Minskat luftmotstånd och rullmotstånd samt drivlineförbättringar bidrar också till 
effektiviseringen, medan nya bränslen kan förbättra miljöprestandan.  
 
Godstrafiken påverkas mot en allt större energieffektivitet, där också möjligheter 
till transporter på järnväg och sjöfart tillvaratas där så är möjligt.  

4.2 Samgods prognos för 2050 
För utförlig beskrivning av prognosen och vad den förutspår hänvisas till rapporten 
Samgods (2012). Här visas prognosens större förändringar som kan påverka 
behovet av infrastruktur eller föranleda andra åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 
 

Tabell 4.13 Inrikes tillväxt av transportarbete år 2006 till år 205021

Inrikes tonkm 

 

År 2006 År 2050 Tillväxt 2006-2050 Årstakt 

Väg 39,9 61,3 54% 1,0% 

Järnväg 22,3 32,4 46% 0,9% 

Sjöfart 36,9 65,5 77% 1,3% 

Luftfart - - - - 

Total 99,1 159,2 61% 1,1% 
 
  

                                                             
20 E-barometern Q2, Posten i samarbete med Svensk distanshandel och HUI research. Ändra 
typsnitt! 
21 Data i tabell 4.13 för år 2006 är offentlig statistik från Trafikanalys. Data för 
kalibreringen av modellen, presenterad i tabell 2.1, är statistik från 
Transportindustriförbundet. 
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Tabell 4.14 Inrikes och utrikes relativa tillväxt av transportarbete 

Inrikes och utrikes tonkm Tillväxt 2006-2050 Årstakt 

Väg 73% 1,3% 

Järnväg 56% 1,0% 

Sjöfart 137% 2,0% 

Luftfart 153% 2,1% 

Total 126% 1,9% 

4.2.1 Förutsättningar 
Prognosen utgår från LU (2008), som beskrevs kortfattat i avsnitt 2.8.1. Den 
förutspår kraftig tillväxt av svensk BNP och en fortsatt stark befolkningsutveckling. 
Som en direkt följd av än högre tillväxt i köpkraft påverkas handeln kraftigt. 
 
För att prognostisera efterfrågan utifrån varugrupper har man i prognosen i 
Samgods (2012) använt varuflödesundersökningen 2004/2005 (SIKA, 2006) som 
utgångspunkt i beräkningarna. Dessutom har efterfrågan på järnmalm höjts 
betydligt samt efterfrågan på råolja har dämpats. 
 
I prognosen fördubblas transportarbetet import och export medan ökningen 
inrikes är blygsam. Större förändringar är avseende: 

• Import 
- Rundvirke och trä ökar kraftigt, ca 48 miljoner ton(mt)22

• Export 
- Järnmalm/skrot ökar med ca 33 mt, vilket till stor del kommer att beröra 
Malmbanan 
- Papper/massa ökar med ca 14 mt. Dessa flöden kommer troligen att gå 
dels direkt via hamnar i Östersjön dels med järnväg till Göteborgs hamn.  

 och har 
förmodligen sitt ursprung i Östeuropa. Detta kommer att påverka 
hamnarna i Östersjön, även om mycket kan förmodas gå direkt till 
massafabriker med egen kaj.  
- Jord, sten och byggmaterial ökar med ca 16 miljoner ton. Även detta kan 
man förvänta sig till stor del kommer att komma från Östeuropa 
- Livsmedel och jordbruksprodukter ökar med 10 mt. Troligtvis kommer 
denna import in via Öresundsbron eller Skånes och Blekinges hamnar i 
hög utsträckning även om hamnar längs hela kusten kan komma att 
hantera en del av denna ökning också. 
 

- Exporten av trävaror ökar med ca 5 mt och har delvis samma 
exportmönster som papper/massa. 

                                                             
22 Detta innebär en ökning med mer än 400% utifrån dagens siffror! Osäkerheten i denna 
ökning måste betecknas som stor. 
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- Kemikalier ökar med ca 10 mt. Mer svårförutsägbara strömningar emn en 
del kan förväntas följa papper/massa-flödena. 
- Färdigprodukter ökar med nästan 15 mt och som största containerhamn 
även i ett framtidsscenario påverkas Göteborg troligen tydligt av detta. 

I sammanhanget skall det noteras att farleden till Luleå idag saknar kapacitet för 
effektiva malmtransporter. Med en förbättrad infrastruktur såväl i farled som 
beträffande landinfrastrukturen på järnväg och/eller väg finns möjligheter att ta 
delar av den kommande ökningen av malmexporten via Luleå och därvidlag avlasta 
Malmbanetrafiken i dess mest ansträngda norra del. 

 
• Inrikes: 

- Här utgör 13 mt järnmalm och 9 mt rundvirke de två största ökningarna.  
- Större minskningar på ca 7 mt sker på transporter av oljeprodukter och 
jord/sten/ byggmaterial. 

4.2.2 Effekter på trafikslagen och regioner 
Figurerna i detta avsnitt visar, uppdelat på olika delar av Sverige, hur flödena 
förändras mellan 2006 och 2050 under de förutsättningar som givits för 
prognosen. Det finns dock skäl att påminna om att det därmed rör sig om två 
ögonblicksbilder separerade av drygt 40 år . De procentsatser som anges gäller 
skillnaden mellan den situation som rådde 2006 och den som prognosen ger för 
2050. Siffrorna som anges 2050 är det slutresultat som kommer fram med en jämn 
utveckling över perioden, men det finns, naturligtvis, inget som hindrar att det sker 
kraftiga svängningar under perioden fram till 2050.  
 
Eftersom tidsperioden är så lång finns det skäl att anta att betydande 
omstruktureringar skett inom industristrukturen till dess. Till exempel kan 
gruvdriften i Bergslagen, som många tror kommer attrealiseras inom kort, skall ha 
slagit igenom men också hunnit avslutas till 2050. De orter som idag har betydande 
verksamhet inom t ex segment som pappers- eller massabruk kan år 2050 vara 
nedlagda sedan länge medan andra bruk, eller annan näringslivsverksamhet, kan 
ha tillkommit. Att 2050 är avlägset från ett näringslivsperspektiv kan illustreras 
med att med att för den ännu inte inledda brytningen på sin framtida nya 
huvudnivå anger LKAB att: ”brytning och förädling av järnmalm i Kiruna tryggas 
bortåt år 2030” 23

 
. 

                                                             
23  www.lkabframtid.com/Kiruna/Varfor/Ny-huvudniva/ 
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Figur 19. Godstrafiktillväxt i procent till 2050  i norra 
Sverige.  

Den största enskilda ökningen står naturligtvis järnmalmsexporten via Narvik för. 
För hamnarna längst i norr förutspås en ökning av volymerna om 70%. På 
Malmbanan väntas tillväxten vara 136%. Huvuddelen av ökningen förväntas 
komma att hanteras i Luleå. Noterbart här en kraftig ökning av handelsutbytet med 
Finland. För läsaren är det viktigt att tolka siffrorna med försiktighet dels eftersom 
de i sig naturligtvis är osäkra dels eftersom de indikerar en relativ ökning. 
Ökningen i absoluta tal kan vara långt större där den procentuella ökningen är 
lägre än där den är större.  
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Figur 20. Godstrafikökning i procent till 2050 i södra 
Norrland.  

I den södra delen av norrland finns en stor del av papper-, massaindustrier och 
sågverk. Prognosen, med en starkt ökad import av rundvirke och trä har 
förmodligen sin avsättning längs denna del av kusten. Det förtjänar att noteras att 
av de åtta hamnar som prognosen identifiera i området är det fyra som inte är 
kommunala. För järnvägen sker en överflyttning av trafik från Norra stambanan till 
Bottnia- och Ostkustbanan då det för merparten av godsvolymerna är en kortare 
väg.  Det kan också ses som en logisk utveckling sett till att det är här som mycket 
av de idag förutsägbara investeringarna kommer att genomföras. 
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Figur 21. Godstrafikökning i procent till 2050 i mellersta 
Sverige.  

Från och till Stockholm och Mälardalen ökar volymerna med ca 60 - 100 % i flera 
riktningar. Det rör sig om starka konsumtionsflöden och förmodligen också en 
ökning av skogsråvara för värme och biogastillverkning. En ökning som förefaller 
logisk sett till den förväntade befolkningsökningen. Samtidigt kan det tyckas 
förvånande att skogsråvaran inte får ett större genomslag sett till de mycket stora 
anläggningar som idag finns i Hallstavik och i Norrköping. Samma resonemang 
kan t ex komma att gälla malmtransporterna från Bergslagen. Om så sker kan 
tillskottet bli större än hanteringen i Stockholm, i denna tidshorisont, måttliga 
ökningen på 114% längs södra ostkusten sker från en låg nivå.  
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Figur 22. Godstrafikökning i procent till 2050 i södra 
Sverige.  

Som framgår av ovanstående figurer så kommer det att bli betydligt ökad 
belastning på stora delar av infrastrukturen i de södra delarna av landet fram till 
2050. Med de utbyggnader som redan inletts i Karlshamn och Trelleborg kan 
ökningen på 85% troligen hanteras av hamnarna. Även Skåne tillhör de regioner 
som förväntas se den starkaste befolkningstillväxten under perioden och som 
därmed också blir en allt större konsumtionsregion. Man kan också tänka sig att 
industrier med tidskritiska internationella flöden lokaliserat till Sydsverige. Den 
ökning på 77% som anges för Halland och dess hamnar över en så lång period får 
ses som oproblematisk för hamnarna om tillväxten fördelas mellan flera hamnar. 
Sett till absoluta tal är det tillväxten av sjöfarten från och till Göteborg som är klart 
störst. Prognosen anger också att det finns ett flöde av gods på Vänern. För 
kuststräckan norr om Göteborg utgörs hamnomsättningen idag nära trefjärdedelar 
av olja och oljeprodukter i Brofjorden.  
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Figur 23. Förväntad tillväxt i hamnarna per kuststräcka 
(2006-2050) Källa: Samgods (2012)  

Den största relativa ökningen sker i Gävleborgs län. Även sett utifrån 
kuststräckan som i denna figur kan man notera att det finns en del sträckor 
där tillväxten måste betraktas som låg sett till det omfattande 
tidsperspektivet. 
 
Som kommenterats vid kartorna för de olika kustavsnitten är den relativa 
ökningen störst för södra Norrland. Massaved och trävaror är den 
produktgrupp som ökar absolut mest (med hela 48 mt) men även 
gruvnäringen påverkar kraftigt. En stor del av tillväxten i dessa områden 
kan troligen förklaras av dessa segment. Storstadsregioner uppvisar de 
största tillväxttalen i prognosen -  det är här befolkningstillväxten väntas 
ske.   
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

68(103) 
 

 

Figur 24. Transportarbete per stråk på det strategiska 
järnvägsnätet 2006 och 2050. Enhet: miljarder tonkilometer. 
Källa: Samgods (2012). 

Av ovanstående figur framgår vilka skillnader som föreligger och förutspås i 
transportarbetet för olika järnvägsstråk såväl i absoluta som i relativa termer. Till 
stor del förklaras ökningarna av den kraftiga tillväxt som väntas inom 
basindustriernas produktion. Givetvis kommer en del av godsökningarna också att 
kunna härledas till en ytterligare ökad enhetslastsberedning av gods och varor med 
högre värde per ton än skogen och malmen. Förutom den ökande 
järnmalmsexporten är tillväxten av export- och importgods längs södra stambanan 
den enskilt största förändringen. 
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Tabell 2. Ökningstal per delstråk i huvudvägnätet för långväga 
godstransporter (HVN-1) Källa: Samgods (2012) 

 
 
I ovanstående tabell kan man särskilt notera en kraftig ökning på stråket mellan 
Gävle-Stockholm och från och till Trelleborg hamn (stråket Trelleborg – Malmö). I 
flera andra fall kan det konstateras att ökningarna är ganska modesta.  
 
I nedanstående tabell kan man se att den största enskilda regionala förändringen i 
absoluta tal är ökningen av exporten från Övre Norrland, samt en ökad import till 
Norra och Östra Mellansverige. Kolumn 9 avser förändrad exportefterfrågan från 
Sverige medan rad 9 avser förändrad importefterfrågan till Sverige. För att 
exemplifiera tolkningen av figuren kan man se att raden för riksområde 1 
(Stockholm) ger vilken transportökningen till Stockholm från de andra områdena. 
Kolumnen visar på motsvarande sätt transporter som går från Stockholm till de 
andra riksområdena. För detaljer angående import/export se Samgods (2012). 
 
  

Ökning %
Väg nr Delstråk 2006-2050
E4 Luleå-Haparanda 46%
E4 Umeå-Luleå 43%
E4 Sundsvall-Umeå 64%
E4 Gävle-Sundsvall 71%
E4 Stockholm-Gävle 133%
E4 Stockholm-Jönköping 57%
E4 Jönköping-Helsingborg 79%
E6 Göteborg-Norge 67%
E6 Helsingborg-Göteborg 83%
E6 Malmö-Helsingborg 70%
E6 Trelleborg-Malmö 91%
E18 Norrtälje hamn -Stockholm 15%
E18 Stockholm-Arboga 55%
E18/E20 Arboga-Örebro 36%
E18 Örebro-Norge 78%
E20 Södertälje-Arboga 68%
E20 Örebro-Göteborg 37%
Rv 40 Jönköping-Göteborg 43%
Rv 50 Borlänge-Mjölby, E4 43%
Rv 56 Gävle-Örebro 72%
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Tabell 3. Förändrad efterfrågan (alla trafikslag) 2006-2050 per 
riksområde (milj. ton) Källa: Samgods (2012) 

 

 
Från utlandet är den största efterfrågeförändringen gods som kommer till Östra 
Mellansverige och till Norra Mellansverige. En förklaring skulle kunna vara att 
detta framför allt är råvaruimport. Till utlandet dominerar avsändarområdena 
Västsverige och Övre Norrland. I det förra fallet torde denna export till mycket stor 
del bero på exportflöden som går via Göteborgs Hamn och då t ex innefattande 
färdigvaror. I fallet med export från Övre Norrland är det troligen starkt dominerat 
av basindustriernas exportflöden. En mycket stor efterfrågeförändring väntas inom 
Övre Norrland. Denna förändring torde i mycket stor omfattning vara beroende av 
gruvnäringens utveckling med malmtransporterna som enskilt största förklarande 
faktor. Efterfrågan på transporter med ursprung och mål inom landet genomgår 
generellt bara små förändringar. Man kan notera att det framförallt tycks gälla 
transporter inom storstadsregionerna vilket skulle kunna förklaras av relativt sett 
ökad tjänsteproduktion. 

 

Järnvägen, som är känslig för kapacitetsförändringar i systemet, kan inte väntas 
klara de ökningar som förväntas på flera sträckor. Det kan därför antas, givet att 
kommande järnvägsinvesteringar inte blir omfattande, att en stor andel av godset 
kommer att hanteras av andra trafikslag. Detta påverkar såväl vägen som sjöfart 
och kan också påverka den totala efterfrågan. Ett, sett ur transportköparens 
perspektiv, transportalternativ som inte uppfyller de höga kraven försämrar 
konkurrenskraften. Även om Samgodsprognosen inte ger ett helt entydigt svar 
tycks stora kapacitetsproblemen kunna förväntas på bland annat Södra stambanan 
och godsstråket genom Bergslagen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt
1. Stockholm -0,9 0,9 0,2 0,2 0,5 0,3 0,0 -0,1 7,0 8,0
2. Östra Mellansverige -0,2 1,0 -0,1 -0,2 0,2 0,5 -0,2 0,2 7,5 8,7
3. Småland med öarna -0,1 0,3 0,8 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0 5,2 7,1
4. Sydsverige -0,2 0,0 0,0 -2,8 0,1 0,0 0,0 -0,1 5,7 2,6
5. Västsverige -0,2 0,1 -0,5 -0,2 -0,8 0,4 0,0 0,0 13,8 12,6
6. Norra Mellansverige 0,0 -0,6 -0,1 0,0 0,1 0,8 0,4 -0,3 5,9 6,1
7. Mellersta Norrland -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,5 -0,2 0,1 3,4 2,8
8. Övre Norrland -0,1 -1,3 0,0 -0,3 0,0 -1,2 -0,3 11,5 36,2 44,4
9. Utlandet 5,4 19,5 7,7 8,9 11,4 19,9 8,2 6,3 1,8 89,1

Totalt 3,5 20,0 8,0 5,7 12,2 20,3 7,8 17,5 86,5 181,4
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4.3 Scenariobeskrivningar24

4.3.1 Särskilda förutsättningar för scenario järnväg och scenario styr  

 

Godsscenario järnväg speglar vad som händer om man gör stora 
kapacitetsinvesteringar i infrastrukturen som riktar sig speciellt mot 
godstransporterna och där kraftigt utbyggd järnvägskapacitet är ett centralt inslag. 
 
Godsscenario styr beskriver en situation där man med olika typer av styrmedel 
utöver beslutad och aviserad politik är restriktiv med kapacitetsinvesteringar. 
Fokus läggs på att flytta över transporterna till framförallt sjöfarten.  
 
Bägge scenarierna utgår från prognoserna som är framtagna i Samgods (2012). 
Förändringarna bygger på de trender som beskrivs i kapitel 4.1, den allmänna 
kunskapen om varugruppernas fördelning avseende transporter i Sverige samt de 
särskilda antaganden per scenario som beskrivs nedan. Med dessa grova 
generaliseringar i minne skall resultatet, förstås, tolkas med stor försiktighet. De 
slutsatser som dras redovisas i respektive scenario. Samtidigt skall det återigen 
betonas att konkurrensytorna mellan trafikslagen tydligt visar att gods inte kan 
flytta hur som helst mellan trafikslag ett faktum som ofta visar sig vara svårt att 
hantera i olika typer av godsmodellansatser. I Samgods (2012) är emellertid 
trafiklösningen given i styrscenariot där kan istället gods som försvinner från 
marknaden vara ett problem. 
 
Följande järnvägsinvesteringar ingår som en förutsättning för Scenario 
Järnväg: 

• Norrbotniabanan 
• Ny järnväg till Haparanda 
• Dubbelspår på delar av sträckan Luleå-Narvik 
• Dubbelspår från Botniabanans slut till Gävle 
• Förbindelse för godståg Söderhamn-Kilafors 
• Dubbelspår Gävle-Borlänge 
• Partiella dubbelspår Storvik-Frövi 
• Mötesstationer (ca 10 st) Ställdalen-Kil-Trollhättan 
• Dubbelspår från Trollhättan till Oslo 
• Götalandsbana och Europakorridor som frigör kapacitet på Västra och Södra 

stambanan 
• Upprustning och ny bana Älmhult-Olofström-Karlshamn 
• Möjlighet att köra alla godståg i 100 km/h med 750 meters längd, lastprofil C , 25 

ton stax och minst 8 ton/m på det strategiska nätet. Malmbanan ska klara betydligt 
högre stax-krav än idag. Dessa krav uppfyller med råge kraven på järnvägsdelen 
inom TEN-T. Dessutom behöver delar av järnvägsnätet förstärkt elförsörjning. 
                                                             
24 Denna beskrivning tar sin grund i Samgodsprognosen. Tolkningar och 
överväganden har gjorts av Godsgruppen för att sätta scenariorna i ett 
sammanhang.  
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De totala kostnaderna för investeringar enligt ovan bedöms till ca 330 miljarder 
kronor. Det skall noteras att merparten av de ovan nämnda investeringarna också 
kan förväntas generera ett omfattande kapacitetstillskott och starkt ökad nytta för 
persontrafiken.  

Följande förändringar i avgifter ingår i förutsättningen för Scenario 
Styr 

• Kraftigt sänkta farledsavgifter i storleksordning med CTS (2011) 
• Anpassning av djup och bredd av inseglingarna till hamnar de är denna funktion, 

baserat på transportbehov för basindustrin och färdigprodukterna, är en framtida 
brist (såsom exempelvis Gävle och Trelleborg) Kraftigt höjda banavgifter. Större 
påslag på tidtabeller, mer tid för banarbeten och starkt fokus på långsiktigt 
underhåll. 

• Tids- och platsrelaterade avgiftsuttag för vägtrafiken  
• Det strategiska nätet på väg är elektrifierat och i övrigt anpassat för den tunga 

lastbilstrafikens behov av fossilfritt bränsle. 

4.3.2 Effekter av scenario järnväg på transportmönstret 
Den prognostiserade efterfrågan på järnvägstransporter som prognosen i Samgods 
(2012) påvisar överstiger kapaciteten på järnvägen. Med de investeringar som görs 
i detta scenario kommer prognosens volymer generellt sett att kunna omhändertas. 
Dessutom skulle en omfattande järnvägssatsning att förbättra konkurrenskraften 
för stora delar av svenskt näringsliv med ökad total handel som följd. 
 
Följande överflyttningseffekter skulle kunna bli en följd av ett järnvägsscenario: 

• Livsmedel och jordbruksprodukter, där importen förväntas öka med 10 
miljoner ton. Med en bättre förbindelse genom Danmark kan järnvägen 
ersätta långväga lastbilstransporter, exempelvis, grönsaker och blommor 
från Holland, tomater från Spanien, kylvaror mm. Även sjöfarten kan 
hantera mer av detta gods där transporttiden inte är avgörande.  

• Färdigprodukter, där exporten förväntas öka med nästan 15 miljoner ton. 
Även här kan en överflyttning ske från väg till järnväg. 

 
Med den efterfrågebild som framgår ur Samgods (2012), är det svårt att se några 
överflyttningseffekter från sjö till järnväg. Detta är inte heller, i regel, något som är 
önskvärt men om prisbilden skulle bli sådan att det är ekonomiskt sett mer 
fördelaktigt att uppfylla transportbehovet med hjälp av järnvägen istället för 
sjöfarten kan man givetvis vänta sig en överflyttning även mellan dessa trafikslag. 

4.3.3 Effekter av scenario styr på transportmönstret 
Styralternativet innebär att den efterfrågan på järnvägen som redovisas i Samgods 
(2012) och som inte kan hanteras av järnvägen av kapacitetsskäl (efterfrågan är 
större än utbudet), istället kommer att transporteras med lastbil och fartyg. 
Förmodligen kommer sjöfarten öka sin del av massa och papperstransporter, 
medan lastbilen tar en större andel av det mer högvärdiga gods. I många fall 
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kommer förstås de fysiska förutsättningarna för sjöfarten att göra att detta 
trafikslag inte är ett alternativ utan vägsektorn måste utföra transportuppgiften. 
 
Styralternativet skulle också innebära en lägre marknadsandel för 
containertransporter på järnväg från hamn till slutkund. En del av detta kan istället 
tänkas gå med feeder längs ostkusten, antingen från Göteborg, eller någon av 
hamnarna i Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen eller Rotterdam. Sannolikt 
kommer en stor del av dessa containertransporter också att behöva hanteras av 
vägsystemet. 
 
Om investeringar inte görs som det finns ett behov av kommer de logistiska 
förutsättningarna för näringslivet att försämras. Detta kommer att leda till högre 
kostnader och risken finns därmed att man väljer att flytta ut produktionen där så 
är möjligt. Kostnaderna stiger förstås också i konsumentledet. 
 
Förmodligen innebär alltså även detta alternativ totalt lägre handel, eftersom 
transportkostnaden blir högre. Kostnadsökningarna torde främst drabba 
basindustrierna som idag nyttjar järnvägen till stor del och produkter där en stor 
andel av slutpriset utgörs av transportkostnaden. Till stor del är problemen med 
kapacitetsbrist och tilltagande kostnader för externa effekter och lösningarna 
likande sett från ett globalt perspektiv. Detta innebär att man kan vänta sig att 
förändringar liknande de som sker i Sverige också kommer att ske internationellt i 
stora delar av världen. 
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5 Problem och lösningar 
Problemet med att kunna hantera de krav på kapacitet och transportefterfrågan 
som resultaten ur Samgods (2012) prognostiserar för framtiden är mycket 
omfattande. Problematiken har flera dimensioner och innefattar utmaningar inom 
alla trafikslag och hur dessa skall kunna erbjuda rätt produkt till transportköparna. 
Godstransportefterfrågan förväntas, som bekant, öka dramatiskt och problemet 
förstärks ytterligare av att även persontransportefterfrågan, som i mycket hög 
utsträckning hanteras i samma infrastrukturella system, ökar kraftigt. 
 
Att lösa kapacitetsproblem inom transportsystemet är mycket komplext. Det 
kommer att kräva ett antal ansatser från olika infallsvinklar där en väg framåt kan 
vara att föreslå ett antal dellösningar. Dessa kan sedan enskilt medföra positiva 
effekter på kapacitet och effektivitet, även om det inte sällan krävs att man arbetar 
med flera simultant. Detta eftersom de åtgärder som föreslås eller vidtas kan vara 
förutsättningar för varandra eller rent av förstärka varandra.  

5.1 Effekter av möjliga lösningar 
I detta delkapitel påvisas ett, teoretiskt, förhållningssätt för att belysa att det 
inrikes transportarbetet förväntas öka med 63% till 2050. Med utgångspunkt i att 
man kan genomföra åtgärder inom tre breda områden, som beskrivs nedan, kan en 
kapacitetsutmaningen på godssidan delvis hanteras. Åtgärderna genomförs inom 
fyrstegsprincipens första tre steg.  
 
Vi gör ingen sannolikhetsbedömning över hur rimligt det är att tro att man faktiskt 
lyckas med ambitionen att genomföra dessa omfattande förändringar och att de i så 
fall leder till de hypotetiska effektiviseringar som vi antagit. Detta är ett strikt 
teoretiskt idealiserat sätt att förhålla sig till problemet och hur det skulle kunna 
hanteras. Förhållningssättet är därmed mer intressant än siffrorna i sig som i 
mångt och mycket ärgrova uppskattningar. 
 
Marknadsandelar 
Med utgångspunkt i de ungefärliga marknadsandelar som rådde 2006 och den 
tillväxtprognos som blivit resultatet inom Samgods (2012) för respektive trafikslag, 
ger följande grundförutsättning. Här lämnar vi således de scenarier som 
diskuterats i kapitel 4. 
 

Tabell 4. Marknadsandelar2006 resp 2050  
 2006 Samgodsprognos 

2050 
Järnväg 20% 18% 
Sjöfart 40% 44% 
Väg 40% 38% 
 
Dessa marknadsandelar kan ses till vänster i Figur 25 som på y-axeln mäter 
kapacitetsstörningsekvivalens som alltså är ett generaliserat mått.  
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Notera att även om marknadsandelen för järnvägen minskat från 20% (2006) till 
18% (2050) i detta scenario så hanteras ett transportarbete som är ca 46% större än 
idag i systemet. Motsvarande siffror för sjöfarten och vägen är 77% respektive 54%. 
Att nå dessa andelar är en stor utmaning. Det kan vara nödvändigt att nyttja bl a 
styrmedel (ex marginalkostnadsprissättning) för att nå denna fördelning. 
 
Störningstak 
I Figur 25 indikeras ett grovt uppskattat och generaliserat störningstak för 
respektive trafikslag. Om trafikslaget går över detta störningstak minskar den 
kvalitet man kan leverera på tjänsten och åtgärder är nödvändig för att kunna 
hantera transporterna på ett förtjänstfullt sätt. Sjöfarten bedömer vi ligger långt 
ifrån något störningstak idag. Järnvägen ligger mycket nära sitt störningstak 
medan vägen, där generaliseringen av naturliga skäl blir grövst, ligger relativt nära 
störningstaket.  
 
Järnvägen och vägen ligger över störningstaket i staplarna för ”2050 
Samgodsprognos” (Samgods, 2012). Sjöfarten ligger under och bedöms, i denna 
hypotetiska ansats, utan större åtgärder, kunna hantera den betydligt större 
godsmängden genom t ex ökad trafikering. Problematiken inom vägen och 
järnvägen föranleder att åtgärder vidtas. Givet trafikslagsfördelningen enligt ovan 
tänker vi oss att åtgärder vidtas inom tre breda områden och att dessa åtgärder 
reducerar problemet (kapacitetsutnyttjandet relativt störningstaket). Även om 
sjöfarten inte når upp till taket och följaktligen inte är i behov av åtgärder indikerar 
vi ändå potentialen i vad sådana kan ge. Åtgärdspaketen och dess effekter 
presenteras mycket summariskt nedan: 
 
Åtgärd A: Längre/tyngre25

Åtgärder genomförs för att man skall kunna nyttja stordriftsfördelar inom 
respektive trafikslag. Om man antar att sjöfartstransporterna kan effektiviseras 
med 5% baserat på denna typ av åtgärder och att potentialen är 10% för 
vägtransporterna och hela 20% för järnvägen reduceras problemet betydligt.  

 

 
Åtgärd B: Beteende 
Detta åtgärdspaket innefattar olika beteendemässiga förändringar som kan ge 
avtryck i kapacitetsperspektivet inom respektive trafikslag. Beteendeförändringar 
kan ha sin grund i miljöproblematiken men kan också handla om strikt 
transportkvalitativa aspekter. Exempel på beteendeåtgärder kan vara nattkörning 
som i viss mån kan vara beroende av förändrade lagar och regler men också 
åtgärder som handlar om planering och prioritering. Det kan vidare handla om 
beteendemässiga förändringar i allt från inköp till leverans. Beteendemässiga 
förändringar antas kunna reducera kapacitetsbehovet med 5% inom sjöfarten och 
med 10% per övrigt trafikslag. 
 

                                                             
25 Notera att samtliga uppskattningar är att betrakta som mycket grova. Avsikten är 
framför allt att visa på ett möjligt betraktelsesätt. 
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Åtgärd C: Effektiviseringar i befintligt system 
Inom detta område finns det en mängd åtgärder som har potential att minska 
kapacitetsproblematiken. Även om varje enskild åtgärd torde ha relativt liten effekt 
blir den samlade effekten stor. Det kan innefatta viss ombyggnation av 
infrastrukturen för att avhjälpa flaskhalsar etc men innefattar inte några stora 
omfattande (steg 4) åtgärder riktade mot godsområdet. Det kan handla om 
möjligheten att förtäta trafiken (kolonnkörning). Att nyttja ITS i olika former och 
för olika syften kan också ingå i detta åtgärdspaket. I detta fall uppskattas 
effektiviseringspotentialen till 10 % för vardera järnvägs och lastbilstransporterna 
medan den är 20% inom sjöfarten beroende bl a på den ringa trängseln idag. 
 

  

Figur 25. Prognos för inrikes transport och Möjliga 
åtgärder. Streckad linje indikerar ett hypotetiskt generalliserat 
störningstak.  

Notera att staplarna för åtgärdspaket B bygger på att A genomförts och att C bygger 
på att såväl A som B genomförts.  
 
Om ett trafikslags stapel ligger över taket efter att man nått den prognostiserade 
trafikmedelsfördelningen och alla åtgärdspaket vidtagits, som är fallet för 
vägtrafiken i Figur 25, återstår bl a infrastrukturutbyggnader för att hantera de 
kraftigt ökade volymerna. Ett alternativ kan vara att påverka 
trafikmedelsfördelningen, kanske genom prisstyrning, i ”rätt” riktning, för att 
bättre nyttja tillgänglig kapacitet - där den finns och om det är möjligt. En 
ytterligare komplicerande faktor som vi valt att bortse ifrån i denna mycket enkla 
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modell är förstås vilka eventuella konsekvenser åtgärdspaketen och 
trafikslagsanvändningen kan få för näringslivets konkurrenskraft.  
 
Som framfår av staplarna längst till höger i Figur 25 kan man med hjälp av dessa 
åtgärder, givet de förutsättningar denna enkla teoretiska modell antar, hantera 
både kapacitetsproblematiken och  tillväxten. Tyvärr är verkligheten inte lika enkel. 
Först och främst – att nå Samgodsprognosens (Samgods, 2012)indikerade 
trafikmedelsandelar är en stor utmaning som kommer att ställa krav på allt från 
styrmedel till teknisk utveckling och beteendeförändringar. Vi är medvetet 
optimistiska i synen på vilken påverkan respektive åtgärdspaket kan tänkas få. Till 
detta kommer problematiken som uppkommer till följd av att persontransporterna 
kommer att växa avsevärt under perioden och konkurrera med godstrafiken om 
utrymme på både räls och vägar. I det följande går vi lite djupare in på området 
dellösningar. 

5.2 Dellösningar 
De möjligheter till olika dellösningar för att nå ett effektivare användande av 
resurserna som står till buds för att utföra godstransporter är många. Mycket görs 
också, inte minst inom näringslivet, för att arbeta så effektivt som möjligt i dessa 
avseenden. Att hushålla med befintliga resurser går oftast hand i hand med 
hållbarhetsperspektivets ekonomiska och ekologiska delar. Flera verktyg som 
diskuteras i det följande är beroende av regelverksförändringar för att man skall 
kunna nyttja potentialen. Exempel på detta kan vara möjligheterna till 
kolonnkörning eller friare arbetsformer i hamnarna. Teknisk utveckling har olika 
drivkrafter, en av dessa är miljö vilket ofta är synonymt med ekonomi i dessa 
sammanhang. Teknisk utveckling får därför ofta positiva effekter för klimatmålen 
men man kan även tänka sig teknisk utveckling som leder till att man fjärmar sig 
från dessa mål. För en fördjupning i området hänvisas till en underlagsrapport 
inom Kapacitetsutredningen kallad Vi far vidare! - Utvecklingen av fordon, 
flygplan, fartyg och andra farkoster till år 2050. 
 
Få näringar har så stor fördel av att utnyttja stordriftsfördelar som 
transpornäringen. Detta kan komma till uttryck såväl inom terminalområdet som 
inom fordon/lastbärare och där främst i längre och/eller tyngre lastbilar och tåg 
samt de allt större fartygen och flygplanen. Större sändningar ger lägre 
enhetskostnad, men har också fördelen att de reducerar miljöbelastningen per 
enhet räknat. I viss mån kan man uppnå ytterligare fördelar genom att rätt 
lastbärare finns på rätt plats vid rätt tid och att man därmed kan erbjuda ett 
effektivare transportsystem till både lägre kostnader och med bättre 
miljöprestanda. Tillvaratagande av stordriftsfördelar är, allt annat lika, även 
gynnsamt ur ett kapacitetsperspektiv. 
 
Att i möjligaste mån eliminera flaskhalsar – såväl sådana som är av infrastrukturell 
art som t ex administrativ art är ofta mycket kostnadseffektivt och ger stor nytta för 
godstrafiken. Att kunna nyttja befintlig kapacitet i systemet kan minska eller till 
och med eliminera vissa flaskhalsproblem. 
 
Förutom att skapa konkurrensneutralitet mellan trafikslagen avseende avgifter och 
finansiering utgör effektivisering i omlastningsfunktioner en central faktor för att 
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möjliggöra en avlastning av järnvägssystemet genom ökad sjöfart. Satsningar på att 
skapa effektiva terminaler och hamnar med bra anslutningar är därför särskilt 
viktiga. 
 
I följande underkapitel, efter det inledande miljöavsnittet, exemplifieras ett antal 
områden där dellösningar som har bäring på hur kapaciteten kan nyttjas på ett 
effektivare sätt. De dellösningarna som presenteras återfinns i figur 20.  
 

 

Figur 26. Dellösningar för förändrad kapacitet i 
godstransportsystemet  

 
Godstransporternas miljöpåverkan som förutsättning 
Fram till 2025 kommer troligen de miljöproblem vi ser idag att vara fortsatt stora. 
Konsekvenserna av och för infrastruktur och transporter är svåra att överblicka. 
Klimatutmaningen kan mycket väl komma att bli den fråga som mest påtagligt kan 
ge nya förutsättningar för godstransporterna. Frågor man kan ställa sig är bland 
annat: Hur mycket kommer effektivare transporter att bidra till att nå målen? Kan 
transportbehovet komma att minska? Kommer transportkostnaderna att öka 
relativt sett mer för klimatmässigt sämre lösningar? Vilka styrmedel behöver sättas 
in? Kommer andra samhällsmål att prioriteras högre? Detta är grundläggande 
osäkerheter för bedömningen av godstransportmönstren. 
 
Särskilt kan höga mobilitetskraven från samhälle, näringsliv och medborgare, krav 
som i hög utsträckning bidrar till välstånd och välbefinnande, trots tekniska 
landvinningar komma att medföra svårigheter att nå bl a klimatmålen. Även andra 
miljöaspekter som buller, hälsa och påverkan på landskapet kommer att fortsätta 
att vara utmaningar under hela den studerade perioden. Den teknik och de 
trafikmedel som utvecklas kommer att finnas på marknaden under många år. 
Framtiden är därför inte helt okänd. En stor del av de lastbilar som fanns i trafik 
2011 kommer troligtvis inte att vara kvar på marknaden under 2020-talets första 
halva då genomsnittsåldern för den totala lastbilsflottan idag är under åtta år. 
Dessutom är det troligt att de lastbilar som har längst körsträckor byts ut mera 
frekvent än genomsnittet och därmed blir miljövänligare snabbare än 
genomsnittslastbilen. Istället är det troligt att det blir de andra trafikslagens 
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transportmedel som ”lever kvar” i systemet längre. Avgörande för 
godstransportsystemets miljöpåverkan kommer den framtida trafikutvecklingen att 
vara och hur denna utveckling hanteras. Dessutom kommer frågor som 
teknikutveckling, regelverk, val av logistikkedjor och transportstråk att vara 
betydelsefulla. 
 
Det kommer att ställas nya krav för att miljöpåverkan ska minska. Eftersom alla 
trafikslag behövs och är viktiga såväl enskilt som i samverkan finns det all 
anledning att verka utifrån en sammodalitetsprincip där effekterna av 
transportrörelserna sätts i centrum.  
 
Naturvårdsverket (2007) behandlar fem olika scenarier inom energi- och 
transportsystemet för hur Sverige skall kunna nå det s.k. tvågradersmålet som EU 
satt upp. En gemensam nämnare för scenarierna är att alla påvisar behovet av ett 
trendbrott inom området energianvändning. Beroende av vilka prioriteringar som 
görs kommer olika samhällssektorer att behöva genomgå olika stora förändringar. 
Avseende transportsektorn, som till stor del är central i studien, beskriver man en 
större energieffektiviseringspotential för persontransporter än motsvarigheten för 
godstransporter. En anledning till detta är att dagens lastbilar är effektiva varför 
den kvarstående potentialen är mindre. De fossila bränslenas andel av den totala 
energitillförseln förutsätts minska kraftigt. Man konstaterar att det är nödvändigt 
med en omfattande teknisk utveckling och en kraftigt ökad mängd koldioxidneutral 
energi för att man skall närma sig målet. Emellertid räcker inte detta utan det 
kommer dessutom att krävas andra trendbrott och samhällsförändringar inte minst 
rör detta transportsektorn. Detta kommer, förutspår man, att ställa ökade krav på 
användandet av styrmedel inom transportsektorn. Man skriver också att 
:”…volymerna av resande, godstransporter, boendeyta och industriproduktion 
inte kan tillåtas öka enligt dagens trender, om det ska finnas en rimlig chans att 
nå 2- gradersmålet.” Svenskt Näringsliv (2008) stöder också detta genom att 
skriva att ”För att på lång sikt begränsa den globala uppvärmningen till högst två 
grader bedömer FN:s klimatpanel (IPCC) att växthusgasutsläppen behöver 
minska till cirka 1 ton per person i slutet av seklet. Eftersom utsläppen i Sverige 
idag motsvarar 7,4 ton per person är detta en stor utmaning.” I Trafikverkets 
planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan26

                                                             
26 

 står det ”Om transportsektorn 
ska bidra till klimatmålet krävs nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel. 
Det kommer inte att räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad 
andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att 
krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och 
infrastruktur. Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel och 
tillgängligheten behöver i större grad löses genom en effektiv kollektivtrafik samt 
förbättrade möjligheter att gå och cykla. Där det är möjligt behöver också inrikes 
och kortare utrikes resor flyttas från flyg till järnväg. Dessutom behöver 
tillväxten i godstransporter på väg dämpas, genom förbättrad logistik och 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5079.aspx 
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överflyttning på järnväg och sjöfart.” Även inom arbetet med KNEG, 
KlimatNEutrala Godstransporter på väg27

 
, ger uttryck för liknande åsikter.  

5.3 Teknisk utveckling  
Teknisk utveckling sker inom alla trafikslag. Det innefattar utveckling av drivlinor, 
minskat luftmotstånd, ökad attraktivitet för miljömässigt sett relativt bra 
transportlösningar etc. är något som många sätter stort hopp till. Inom sjöfarten 
arbetar man dessutom med att introducera stödjande framdrivningssystem genom 
segel/drakar eller solpaneler. Att en sådan utveckling kommer att ske och att den 
kommer att hjälpa till att nå målet är nog otvetydigt sett till det enskilda fordonet. 
Dock visar stora studier som FREIGHTvision att den viktigaste faktorn är att så 
långt det är praktiskt möjligt, flytta transporter till de mest energieffektiva 
trafikslagen. Man talar ofta om en enprocentig förbättring av den så kallade 
drivlinan i lastbilen per år; där ingår motor, växellåda och axlar. Man skall då vara 
medveten om att denna procent dels blir svårare att nå efter att man tidigt i 
utvecklingen plockat de lägst hängande frukterna och dels att en procent på en 
mindre bas blir allt mindre i takt med förbättringarna. 
 

 

Figur 27. Trend för bränsleförbrukning hos tung lastbil 
(liter/100km; 1975 - 2010) Källa: Volvo Technology (data avser 
Volvo FH12, 40 ton i trafik)28

Även teknik som stödjer systemet är viktig för den totala effektiviteten och 
möjligheten att nyttja befintlig kapacitet på ett bättre sätt. Smarta ITS-lösningar 
kommer i en framtid att användas i högre omfattning än idag till att planera och 
genomföra transporten. Detta är relevant såväl för alla trafikslag individuellt men 
också för att utveckla samverkan. Även områden såsom platooning (att köra fordon 
i kolonn för att minska luftmotstånd och därmed bränsleåtgång) är föremål för 

 

                                                             
27 http://kneg.org/wp-content/uploads/2010/03/Rapport-till-Resultatkonferens-
2011_rätt-version.pdf samt http://kneg.org/wp-
content/uploads/2010/03/Rapport_Håkan-Johansson.pdf. 
28 Dessa potentialer går emellertid inte att utläsa från oberoende mätningar på 
fordon som görs av åkeritidningar t.ex. Svenska Åkeritidningen och tyska Omnibus 
Lastauto. 

http://kneg.org/wp-content/uploads/2010/03/Rapport-till-Resultatkonferens-2011_rätt-version.pdf�
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teknisk utveckling inom området V2I och V2V (Vehicle to Infrastructure resp 
Vehicle to Vehicle).  

 
Teknisk utveckling sker också i infrastrukturen. Det handlar om att ta fram andra 
typer av vägbana t ex en också ovan nämnd kommunikation med fordon, tåg och 
fartyg. Till detta område kan även elektrifiering av väg räknas i viss mån. 
 
Den tekniska utvecklingen inom områdena lastbärare och terminalhantering har 
inte genomgått några stora förändringar som fått stor marknadseffekt under de 
senaste årtiondena. Forskning och projekt pågår inte minst för att kunna nå 
horisontell överföring av lastbärare mellan olika trafiklösningar. Intressanta 
projekt pågår också för närvarande som belyser fordonsstorlek och totalvikt. En 
viss potential kan också finnas inom området förpackningar, emballage och 
lastbärare.  
 
2030 kommer fortfarande en stor del av fordonen drivas med fossila bränslen. 
Arbetar man samtidigt med energieffektivisering av fordon och användning, 
överflyttning till sjöfart och järnväg, förbättrad logistik och förnybar energi kan 
utsläppen från lastbilstransporterna minska med 75 procent till 2030 (Trafikverket 
och Chalmers, 2011). 

5.4 Modalt skifte 
Möjligheterna till mer omfattande byte av huvudsakligt trafikslag framställs i vissa 
fall som omfattande. Godsgruppens uppfattning är att ett sådant skifte i vissa fall är 
såväl teoretiskt som praktiskt möjligt. Det finns ofta praktiska hinder som kraftigt 
begränsar den teoretiska potentialen. Det kan t ex handla om mer avlägsna 
konsekvenser för logistiksystemet. När transportköparen byter trafikslag kan man t 
ex behöva producera/kunna ta emot större kvantiteter. Detta kan få konsekvenser 
för lager och leverantörer och kunder. Gruppens uppfattning är att 
överflyttningsmöjligheterna mellan trafikslagen ofta överskattas. 29

 
 

För många transportköpare reduceras transportkvalitén, där tillförlitligheten ofta 
betonas som en viktig faktor, om en transport innefattar terminalhantering i t ex 
ett kombiflöde. Då utgör detta ett tydligt hinder för att föra över mer gods från väg 
till järnväg eller sjöfart. Kvalitén har dels med kapaciteten att göra men kanske i 
ännu högre utsträckning med tekniker för att hantera godset och eventuella 
lastbärare. Att öka smidigheten genom hela godstransportkedjan är därför centralt 
för att föra över mer gods till attraktiva intermodala transportlösningar. Åtgärder 
som kan leda åt detta håll är tillförlitliga informationssystem men också renodlade 
managementfrågor. Vid ökad överflyttning kan befintlig kapacitet ökas i 
transportnätet och resurserna användas mer effektivt. Ökad standardisering 
avseende såväl lastbärare, teknik som informationssystem skulle potentiellt kunna 
leda mot att mer gods flyttas mellan systemen förutsatt att utbudet finns. Genom 
att utnyttja möjligheterna som bl a informationsteknologin ger inom 

                                                             
29 Frågan om konkurrensytor, och därmed möjligheten att få gods att byta trafikslag, ges en 
mera detaljerad beskrivning i avsnitt 2.7.  
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transportområdet kan ”intelligenta transportsystem” skapa attraktiva och hållbara 
intermodala transportlösningar med hög kvalitet. Genom att göra transporterna 
”sömlösa” eller i alla fall reducera ”sömmarnas” effekter på den logistiska kvaliteten 
kan kapaciteten i systemet utnyttjas effektivare. Ett faktum som gäller såväl inom 
som mellan trafikslagen. En utveckling åt detta håll kompliceras mycket av att 
antalet parter som är involverade är många och nyttorna och de kostnader som 
genereras fördelas på olika sätt i systemet. 

5.4.1 Sjöfartens potential 
Sjöfarten är det område som många i Sverige sätter hoppet till för att kunna lösa 
framtidens stora godstransportbehov. Att man gör så är fullständigt naturligt 
eftersom sjöfarten har en nästintill obegränsad kapacitet. Potentialen kan förstås 
begränsas av farledens bredd och djup samt av hamnens kapacitet avseende 
kajplatser. Anslutningsvägarna och järnvägsanslutningarna till hamnarna är en i 
regel mer begränsande faktor än hamnen i sig. 
  
Sjöfartens och fartygens konkurrensfördel inom området stordriftsfördelar har 
länge varit kända och beskrevs redan för nära 100 år sedan30

 

. Kapaciteten kan vara 
hämmande för sjöfartens möjligheter att konkurrera med de andra trafikslagen. 
Om fartyget inte når en rimlig fyllnadsgrad tappar det sin konkurrensfördel. Därför 
behöver transportköparen, eller dess ombud, samla ihop mer gods än vad man 
behöver för väg- eller järnvägstransporten. Detta kan ställa krav på ökad 
lagringskapacitet och tid för den processen, både vid lastning och lossning. Som en 
följd av detta kan den totala logistikkostnaden bli högre även om 
transportkostnaden är lägre. Detsamma kan gälla järnvägens möjligheter att 
konkurrera om gods som fraktas på lastbil. 

I många Europeiska länder har de inre vattenvägarna fått en mycket stor betydelse. 
Ur ett tyskt, nederländskt eller belgiskt perspektiv är vattenvägarna ett mycket 
viktigt trafikslag som har en andel av det totala godstransportarbetet på kring 13%, 
35% respektive 15% och drygt 5% i hela EU (Eurostat 2011). I de största hamnarna i 
Europa, Rotterdam och Antwerpen, har man miljökrav i sina utbyggnadsplaner att 
sällan mindre än 1/3 av all tillförsel och vidaretransport av oceangående last ska 
ske med flodbåt. Frågan om införlivande av EU:s regelverk för inre vattenvägar i 
svensk rätt framhålls som en viktig fråga för utveckling av svenska inre 
vattenvägstransporter. Om EU:s regelverk för inre vattenvägar införs skulle en 
konsekvens kunna bli ett minskat krav på bemanning på fartygen. Det är stor 
skillnad på att köra pråmtrafik t ex på Europas stora floder jämfört med de 
förhållanden som gäller i Sverige.  
 

                                                             
30 “A ship's carrying power varies as the cube of her dimensions, while the resistance 
offered by the water increases only a little faster than the square of her dimensions; so that 
a large ship requires less coal in proportion to its tonnage than a small one. It also requires 
less labour…  In short, the small ship has no chance of competing with the large ship 
between ports which large ships can easily enter, and between which the traffic is sufficient 
to enable them to fill up quickly” (Marshall 1920).’ 
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Kommersiellt bärkraftig kustsjöfart kräver att ett flertal olika förutsättningar 
utvecklas positivt. Det kan finnas en potential, under de rätta förutsättningarna, att 
vinna över mera högvärdigt gods till fartyg. En tydligare prisskillnad mellan godset 
som ”har bråttom” och annat mindre tidspressat gods är nödvändig för att 
stimulera en överflyttning31

Appendix – Kustsjöfart

. För att marknaden ska se en fördel med att acceptera 
den längre tid som en sjöbunden transport troligtvis alltid kommer att behöva, 
måste priset kunna sättas lägre än för både lastbil och järnväg, och sjötransporten 
måste ske med god tidshållning. Det segment där sjöfarten bör kunna konkurrera 
är för typer av gods där exaktheten och robustheten i leveransen är viktigare än 
snabbheten. En viktig faktor för att öka sjöfartens konkurrenskraft, speciellt när 
det gäller högvärdigt gods inom Sverige, är kraftigt reducerade 
hanteringskostnader. En studie kring Vänern från Chalmers visade att den största 
delen av de kostnader som är förknippade med att sjötransportera containers är 
hanteringskostnaden vid omlastningen (Andersson et al 2008). Vid en satsning på 
utökad kustsjöfart bör man utreda om en förbättring av farledssystemet kan öka 
attraktiviteten och minska lotsbehovet. En komplicerande faktor för sjöfarten är de 
omfattande rapporteringskraven för gränsöverskridande transporter. Näringslivet 
och Sjöfartsverket vill se en myndighetsgemensam inrapporteringsportal 
innefattande ett så kallat ”Single Window” (se ).  

5.5 Beteende 
Ändrat beteende hos transportörer, transportköpare och den breda allmänheten 
har stor potential att leda till reducerad klimatpåverkan. Det bör vara kostsammare 
att vara miljöovänlig än miljövänlig. Incitamenten är inte alltid sådana idag inom 
godstransportområdet. Miljöaspekten och kapaciteten går ofta hand i hand med 
fyllnadsgrader. Att logistiken är rätt anpassad för uppgiften är därför avgörande för 
bl a energiåtgång per nyttolast. En välfylld transport med ett minimum av stopp 
etc. är viktiga för effektiviteten, vilket illustreras för en tung lastbil i Figur 28.  

 

Figur 28. Relativa bränsleåtgång som funktion av antalet 
stopp (avser en 40 tonsbil/10km). Källa: Volvo Technology 

                                                             
31 Avsnittet är hämtat från den rapport kring Kustsjöfart som återfinns som Appendix 1 och 
där helheten kring sjöfarten beskrivs mera i detalj. 
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Möjligheterna att använda befintligt nät på ett effektivare sätt är stora på den 
övervägande majoriteten av landets infrastruktur. Det kan t ex handla om ett 
effektivare utnyttjande såväl i rummet32 som i tiden33

 

 Kapacitetsbrister finns 
framför allt i anslutning till omlastningspunkter och större städer. Det är viktigt att 
betona samspelet mellan dessa olika delar. Funktionen till, inom och från en nod är 
helt avgörande för hur kapaciteten i övriga delar utnyttjas utan trafikeringsmässigt 
hämmande trängsel. I vissa fall är ett jämnt flöde en omöjlighet, som när en färja 
anländer, medan det i andra fall kan handla om planering där denna funktion sätts 
mer i centrum än i dagens system.  

Som en följd av de höga bränslepriserna och en tilltagande miljöhänsyn finns det 
argument för alla trafikslag att fokusera på hastighetens inverkan på 
bränsleförbrukningen. Bränsle/energi-förbrukningen avtar markant när 
hastigheten sänks för alla transporslag. För att kunna upprätthålla kapaciteten och 
frekvensen så krävs det vanligtvis något fler fordon i trafik. Trots detta blir den 
totala besparingen betydande.  
 
Näringslivets vilja att använda sig av tåglösningar för godstransporter har under 
åren visat sig vara ökande. Man kan de senaste åren konstatera att produkter och 
avstånd som tidigare inte ansågs vara järnvägens hemmamarknad har utmanats av 
järnvägssystemet. En mycket starkt bidragande orsak till detta fenomen är den 
ökande containeriseringen. Förändringar i vagnslastsystemet, uppbyggandet av 
Göteborgs hamns Railportsystem34

 

 samt järnvägspendlar till andra svenska 
destinationer har förbättrat kvalitén i järnvägssystemet. Samtidigt har ett ökat 
intresse från näringslivets sida för miljöargumenten inom transportområdet 
troligen också varit bidragande faktorer till denna utveckling.  

På samma sätt kan man tänka sig att sjöfarten kan utvecklas. Allt gods är inte 
tidskritiskt men mycket är reliabilitetskritiskt. Om inte den totala 
logistikkostnaden, dvs. slutpriset för köparen, är lägre för transportkedjor där 
sjöfarten tar större roll kommer transportköpare, säljare eller logistikaktörer, givet 
åtminstone samma nivå på de kvalitativa variablerna, att fortsatt välja land, eller 
rent av luftburna transportalternativ.  

5.6 Lagar och regler  
Inom alla trafikslag finns det lagar och regler som påverkar effektiviteten i 
trafikslagets användning för godstransporter. Det kan handla om restriktioner för 

                                                             
32 T ex kan man använda reversibla körfält, godstransporter av vissa karaktäristika kan 
prioriteras eller tillåtas i kollektivtrafikkörfält, platooning och managementfrågor är alla 
exempel på åtgärder med rumsliga dimensioner på kapacitetsproblematiken. 
33 På de flesta delar av infrastrukturen är kapacitetsproblematiken särskilt påtaglig i ”peak 
hour”. Genom ändrat beteende och ändrade förutsättningar och regler skulle man kunna 
jämna ut belastningen mer över dygnets timmar. 
34 En av skillnaderna mellan hamnpendlarna och andra kombitemrinaler är att de förra ofta 
har en organisationsstruktur som möjliggör att verksamheten sker under normal arbetstid. 
Flödena kan därmed jämnas ut under dagen, och man undviker personalbehov under 
obekväm arbetstid. 
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samlastning av olika produkter, karaktäristika för lastbärare och fordon/farkoster. 
För närvarande saknas CO2-krav för tunga fordon på likande sätt som finns för 
personbilar. Av vitboken kan man dock utläsa att EU kommissionen har sådana 
ambitioner. Provmetod som är en förutsättning för sådana krav är under 
utvecklande. 
 
Regelverket är av stor betydelse för hur transporter utförs och vilka konsekvenser 
de för med sig för samhälle och näringsliv. Såväl nationellt som internationellt 
regelverk kan påverka kapaciteten och funktionen i godstransportsystemet. Det är i 
detta avseende viktigt att Sverige är en proaktiv aktör. Det kan t ex handla om att 
påverka regelverket så att man genomför/inte genomför, förändringar som kan 
gagna/hindra effektiva godstransporter. Under 2011 har det, från Kommissionens 
sida, föreslagits begränsningar i maximal fordonshöjd som understiger de 4,5m 
som är den praktiska maxhöjden i Sverige (även om det inte finns något regelverk 
som hindrar högre fordon). En sådan förändring skulle ha negativ inverkan på 
kapaciteten för godstransporter på väg. 
 
Ändringar i regelverket kan bidra till att uppnå de miljömål som ställs upp. I 
synnerhet så som styrmedel räknar in som en del i regelverket. Ett tydligt exempel 
är kraven som ställts på lastbilarna och deras motorer; de så kallade Euro-
motorerna. Figur 29 illustrerar hur mycket renare motorerna blivit för varje steg 
Euro-klassningen tagit. Skillnaden mellan Euro I och Euro IV är närmast 100-
faldig vad gäller partikelutsläppen och tio-faldig vad gäller kväve. Euro IV gäller 
från 31 december 2013. Utsläppsnivån hos nya lastbilar närmar sig då att vara 
långsiktigt hållbar35

 

. Regelverket har här varit direkt avgörande för att tvinga fram 
teknisk utveckling. Sådana regelförändringar bör ske i en internationell kontext för 
att inte äventyra svenskt näringslivs konkurrenskraft.  

Figur 29. Regelverkets påverkan på motorutvecklingen 
(Euro I -> Euro IV) (Källa: Volvo Technology) 

                                                             
35 Med ett antagande om åtta år som fortsatt medelålder på lastbilsparken så har såldes de 
mest använda svenska lastbilarna denna nivå under tidigt 2020-tal. 
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Regelverket behöver utmanas och utvecklas för att nå en modern gemensam syn på 
utmaningarna. Detta bör ske såväl nationellt som internationellt. Det kan handla 
om internationell harmonisering, möjlighet att nyttja stordriftsfördelar, striktare 
regelverk för utsläpp, men också ett regelverk som underlättar intermodala 
lösningar och framkomlighet för godstransporterna. Lotskraven i farlederna, 
hanteringen i hamnarna, dokumenthanteringen inom EU för sjöfarten kan vara 
exempel på områden som man kan se över. 
 
Ett utvidgat användande av effektivare fordon, såsom ETT-fordonen36

5.7 Infrastruktur 

, skulle 
kunna vara en kostnadseffektiv dellösning av problemet. Testerna påvisar bl a ökad 
bränsle- (och därmed CO2-) effektivitet men också ökad logistiks effektivitet och 
till ett bibehållet, eller rent av minskat, slitage på vägen beroende på det ökade 
antalet axlar. Acceptans och beteende är förstås viktigt vid ett utökat test eller ett 
generellt införande av en dylik fordonstyp. Erfarenheterna utifrån de vägar ETT-
koncept testats på tyder dock på, att acceptansen är hög. Långt framskridna planer 
finns på att göra likande tester men inom andra produktsegment och på andra 
typer av vägar. Detta är ett exempel på användande av stordriftsfördelar inom 
vägtransportområdet. Även om denna typ av fordon generellt skulle införas så 
skulle förstås det bara vara en dellösning på kapacitetsproblematiken som 
vägtransporterna står inför. Det skulle ha effekt på vissa tunga stråk men förstås 
ingen påverkan på den mer stadsnära problematiken. 

Infrastrukturförändringar och användandet av infrastrukturen är förstås en stor 
potentiell källa för kapacitetshöjande insatser. För godstrafiken handlar det sällan 
om stora renodlade godsspecifika satsningar. Större satsningar motiveras ofta av 
såväl gods som passagerartrafik. Detta gäller för alla trafikslag.  
 
Av stor vikt är att vårda befintlig infrastruktur där nyttan överstiger kostnaden för 
att undvika att skjuta ett växande underhållsberg framför sig. Desto mer ny 
infrastruktur som byggs desto mer medel behövs till DoU. Detta indikerar också 
behovet enkla effektiviseringar som att ”onödiga” stopp vid trafiksignaler undviks. 
 
Mindre åtgärder har stor potential att effektivisera möjligheterna till 
godstransportrörelser. Det kan t ex handla om enklare farledsförbättringar, 
signalsystem, mötesspår, trafikplatser och mötesplatser. Ett steg upp i 
kostnadshänseende finner man också viktiga godsspecifika satsningar såsom 
hamn- och terminalanslutningar, partiella dubbelspår, bärighetsinvesteringar och 
muddring av farleder. 
 
För att kunna hantera ännu mer gods i järnvägsystemet kan man behöva göra 
omfattande investeringar i ett, till viss del, helt godsspecifikt nät. Detta gäller 
särskilt för att kunna möta de behov som uppstår där flera olika flöden från 

                                                             
36 En Trave Till – ett koncept där tester av längre lastbilar med en maxvikt om 90 ton 
provats av Skogsindustrin, Skogforsk och Trafikverket. 
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gruvnäringen och skogsnäringen sammanstrålar. I sådana knutpunkter kommer 
också behov av terminaler att finnas för att lasta om från den framtida 
kapacitetsstarka väglösningen med mer volyminösa och tyngre fordon än idag, till 
järnvägssystemet. Ökad prioritet för godstransporter på järnväg kan också vara 
nödvändig på sträckor där man konkurrerar med persontransporter om utrymmet. 
För expressgods och mindre sändningar av styckegods kan utveckling av ett 
kombinerat tåg för gods och passagerare vara intressant. Ett sådant skulle också 
ställa andra krav på reliabiliteten i systemet och terminalernas läge, fysiska storlek 
och tillgänglig suprastruktur. 

5.8 Forskning och Innovation 
I EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” (EU, 2011:2) framhåller 
kommissionen att forskningen inom transportområdet och innovationspolitiken i 
allt större utsträckning och på ett enhetligt sätt bör främja utvecklingen och 
införandet av ny teknik för att utveckla EU:s transportsystem till ett modernt, 
effektivt och användarvänligt system (EU 2011).  
 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom transportområdet är intensiv. 
Sverige har en framträdande roll på den internationella FoU-arenan inom området 
transporter och logistik enligt Logistics Performance Index (Världsbanken 2010). 
Detta märks bland företagen och akademierna, men kanske framför allt i den 
samverkan som sker och som internationellt sett är en svensk styrka. Forsknings- 
och utvecklingsprojekt i samverkan är viktiga för att utveckla och upprätthålla en 
hög innovationstakt, som kan bidra till att svara upp mot kraven på ökad 
klimateffektivitet.  
 
För att Sveriges framtida transportbehov ska kunna tillgodoses, krävs hållbara 
transporter som tekniskt sett ligger i framkant, är effektiva och säkra samt har 
minimal miljöpåverkan. Här har samspelet mellan å enda sidan den 
kunskapsgenererande forskningen och å andra sidan satsningar på innovation en 
nyckelroll. Genom ett brett och nära samarbete mellan dessa aktörer inom 
forskningen och därtill med andra nationers intressenter, skapas goda 
förutsättningar för framtidens transporter samtidigt som Sveriges konkurrenskraft 
stärks på en global marknad. Detta samarbete är viktigt för ett litet land med en 
öppen ekonomi som Sverige.  
 
För att klara de utmaningar transportväsendet står inför i dag krävs en satsning på 
förstärkt samordning och förbättrade samarbetsstrukturer för att säkerställa en 
fortsatt kunskapsutveckling och implementering av resultaten. En kritisk massa 
kan uppnås genom ökade anslag, men också genom ökad internationell samverkan.  
 
En kraftsamling på FoI utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv behöver ske. 
Detta ur en utgångspunkt där logistiken och transporternas (miljö-)effekter står i 
fokus. Under senare år har sjöfartsforskningen stärkts genom de satsningar som 
gjorts i Göteborgsområdet. Trots detta finns ett behov av mer forskning, inte minst 
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inom sjöfarts- och omlastningsområdena, i en internationell atmosfär med 
avseende på handfasta och implementerbara resultat. 
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Appendix – Trafikverkens Vision För Långväga 
Godstransporter 
 
”TRANSPORTNÄRINGEN ÄR HÅLLBAR!” 
I en vision om framtiden är Godstransporternas tillförlitlighet stor vilket lett till 
att många ”risklager” är borta med lägre kostnader för näringslivet som följd. 
Anledningen finns i tre samverkande områden, nämligen hos kunden, i 
transportbranschen samt i samhället och infrastrukturen. Visionen har uppnåtts 
genom förändringar i infrastrukturen, beteendet och logistiken. Bland annat har 
förbättrad information bidragit. Tekniska landvinningar, politiska beslut, 
logistiska förändringar samt ökad förståelse hos näringsliv och slutkunder gör 
att miljön inte längre är en begränsande faktor för val av trafikslag. 
 
Infrastrukturen 
Flaskhalsar i infrastrukturen är ett minne blott. Det har uppnåtts genom god 
planering, teknisk utveckling och inte minst en förändrad attityd hos 
transportköparna och slutkunderna. På ett huvudvägnät för långväga gods och 
ett strategiskt godsnät på järnväg som getts ökad bärighet och kapacitet 
möjliggörs trafik med längre och tyngre vägfordon och godståg. Balansen mellan 
krav på leveransvillkor, ekonomi och miljö är god. Väl fungerande noder med bra 
infrastruktur finns inte bara i storstadsregionerna. Koncentration och 
uppdelning i hamnarna har gett stora flöden med rationell hantering av lastning 
och lossning. Terminalerna är en förutsättning för effektiv godshantering och 
bidrar till industrins allt starkare internationella konkurrenskraft. Den utbyggda 
infrastrukturen har skapat effektiva transportsystem inom och mellan 
regionerna 
 
Transportkunden 
Köparens vardag har förenklats då man numera, på ett enkelt sätt, köper hela 
resan, och även erbjuds kringtjänster. Godsets väg, oavsett vilka transportmedel 
och mellanled som ingår i kedjan, bekymrar inte köparen, det tar transportören 
eller dess ombud hand om. Köparen får ett kvitto på transporten där hela 
kostnaden för dess externa effekter finns med. Kunden följer godset väg i nutid 
och väljer själv hur hon vill få reda på eventuella avvikelser. För köparen finns 
lätt tillgängliga tidtabeller, med all nödvändig information om inlämningstider 
och priser. Alternativa lösningar och eventuella externa effekter finns med och 
underlättar planeringen  
 
Transportbranschen 
Avregleringen och harmoniseringen av godstransportmarknaderna i Europa har 
nu gett frukt. Antalet väl fungerande transportlösningar till kontinenten har ökat 
kraftigt till följd av det ökade intresset för gröna transportkorridorer. 
Konkurrensen mellan de olika transportörerna är stor och sker på lika villkor 
både mellan trafikslagen som mellan länderna. Med förbättrad teknik, skydd och 
säkerhet längs vägen är godsskadorna minimerade och ökad säkerhet vid olika 
typer av noder har minskat stölderna. Transporttiderna har minskat genom 
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snabbare övergångar mellan olika trafikslag och mindre ”glapp” i logistikkedjan. 
Ökad standardisering har lagt grunden för ett bättre användande av 
intermodala transportlösningar. Distributionstrafiken sker till allra största delen 
med hjälp av fordon som har minimala utsläpp och säkerhetsrisker. Stadsnära 
logistikcentrum, e-handelsdistribution och stadsplanering har gett en 
framgångsrik koppling mellan produktionscentra och konsumtionspunkter. De 
stora städerna har en god transportförsörjning av varor in och ut och kan 
därmed fortsätta fungera som motorer i den positiva utveckling Sverige befinner 
sig i! 
 
Källa: Banverket et al (2008). (Visionen skrevs under av alla fyra 
generaldirektörerna för de dåvarande infrastrukturverken). 
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Appendix – Kapacitetsutnyttjandets bakgrund i 
prisbilden 
Inom ramen för Trafikverkets utökade kapacitetsuppdrag fanns Gods 2050 som ett 
av de underuppdrag som kom att genomföras med en tanke om att kartlägga 
priser för internationella transporter. Under de förberedande diskussioner som 
hölls i deluppdraget kom dessa delvis att handla om valet av transporter och i 
vilken grad dessa går att enkelt påverka med politiska beslut. En punkt som 
gruppen enkelt kunde bli eniga om var att många transportköpare talat om vikten 
av att välja miljövänliga val, men att det ändå tycks bli pris som avgör det slutliga 
– där miljö ändå inte får en central roll.  
 
Inom uppdraget visade det sig att kunskaperna om faktiska priser på transporter 
befann sig på en mycket låg nivå. En kunskap som på något sätt krävs för att 
avgöra om en föreslagen förändring ska få någon större inverkan på marknaden. 
Det vill säga om en administrativ förändring som höjer/sänker kostnaderna med 
kanske 10% för ett trafikslag, verkligen leder till något förändrat beteende hos 
transportköparna. Visserligen kommer det alltid att finnas en mindre andel 
transporter som prismässigt balanserar på marginalen, och som kommer att byta 
trafikslag, men frågan är om förändringen är stor nog för att leda till ett förändrat 
beteende som ger mer än ett marginellt genomslag.  
 
Marknadskrafter i första hand 
Inom transportsektorn finns det en stark tilltro till att de fria marknadskrafterna är 
mogna att själva styra både valet av trafikslag och rutt för det gods som man vill 
förflytta. Samtidigt uttrycks det återkommande, och kanske vanligast då inom 
sjöfarten, att den spelplan som samhället erbjuder transportörerna att agera på 
fortfarande är långt ifrån något ”level playing field”. För att uppnå något sådant 
måste varje trafikslag bära sina egna kostnader, inklusive internaliserade 
miljöeffekter. Detta utan statliga eller andra subventioner. I praktiken kan detta 
vara svårt att uppnå eftersom sjöfarten och flygsektorn är de två som är mest 
utsatta för direkt internationell konkurrens. Internationell konkurrens finns även 
inom järnväg i form av några få operatörer med utländsk anknytning och inom 
åkerinäringen bland annat genom att Deutche Bahn äger den största speditören, 
Schenker, men mera direkt genom cabotage-transporter.  
 
Det bör noteras att det som diskuteras här endast rör sig om godstransporter. Det 
är också inom godstrasporter som sjöfarten bedöms kunna ha förutsättningar att 
avlasta det allt mer ansträngda svenska transportsystemet – såsom det beskrivs i 
Trafikverkets Kapacitetsutrednings två underlag från juli 201137

 
.  

 

                                                             
37 Uppdraget beskrivs i detalj och de två rapporter som sammanställs kan laddas ner från: 
www.trafikverket.se/pressrum/faktamaterial/kapacitetsutredningen/ 
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”Allt finns redan beskrivet” 
När det gäller de olika faktorer som påverkar det val som görs av en kund med 
transportbehov, så antas dessa redan vara utförligt beskrivna i andra 
sammanhang. Det finns således inget skäl att här försöka ytterligare beskriva olika 
kostnadskomponenter eller logistiska hinder som påverkar den slutliga 
kostnadsbilden för ett åkeri, järnvägstransportör eller rederi.  
 
I den definition som användas här så inkluderar kustsjöfarten en trafik som kan ha 
flera anlöp i samma land, men också i flera närliggande länder. Det är dock icke att 
förglömma att även tramptrafik, t ex med spannmål eller massaved mellan små 
och stora hamnar / terminaler, är att betrakta som kustsjöfart. Dock, om det som 
här främst handlar om att avlasta väg- och järnvägsnätet så blir det de existerande 
flödena som hamnar i centrum.  
 
Sett till den problembild som målas upp i Kapacitetsutredningen så finns i princip 
kapacitetsbristerna kring storstäderna och i hög grad i södra Sverige. Vid ett 
sådant mönster, och utan andra hänsyn än kapacitetsproblemen, borde en högre 
andel av det (import- och export-) gods som ska till dessa områden också hanteras 
i hamnar nära desamma. De transporter som bör synas närmare blir således sådant 
som transiterar genom olika hamnar i Skåne, Göteborg och Stockholmsregionen, 
men med destination / ursprung någon annan stans och som med föredel borde 
kunna transitera närmare sin destination sjövägen. 
 
Prisjämförelser 
Med avstamp i vad som sades om marknadskrafterna inledningsvis så är det 
uppenbarligen så att transportköparna väljer att dra sitt gods genom de stråk som 
idag uppvisar kapacitetsproblem. Detta även om sådana transporter bidrar till en 
betydande trängsel, miljöproblem och sannolikt även andra negativa 
samhällseffekter. Ett val som delvis ses som en indikation på att alla kostnader 
troligen inte täcks fullt ut av det pris som transportköparen betalar.  
 
Med den korta tid som här stod till buds för att kunna tillföra ett användbart 
underlag till det analysarbete som väntar i slutförandet av Kapacitetsuppdraget 
ville gruppen göra en mindre jämförelse av prisbilden på marknaden. Eftersom 
priset tillsammans med tillförlitligheten är, återkommande, de enskilt viktigaste 
faktorerna för transportköparna, borde en prisjämförelse i marknaden också i 
huvudsak avspegla de flöden som dominerar idag. Samtidigt borde priset för att 
använda de delar av kapaciteten som ej anses så hårt belastad, eller alternativa 
trafikslag, kunna ge en grov bild av hur stora prisförskjutningar som är 
nödvändiga för att göra andra beteenden kortsiktigt företagsekonomiskt attraktiva. 
Det pris som under hösten 2011 betalas av en transportköpare, skulle då kunna 
antas spegla vad som idag är de ”normala” flödena. 
 
 Men egentligen är prisnivån för de alternativ som befintlig, och den i närtid 
kommande transportsystemet, kan hantera utan kapacitetsproblem.  
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Vad ska jämföras och hur 
Teoretiskt finns det många typer av gods och många strömmar som skulle kunna 
vara av intresse att jämföra prismässigt. Med det utgångsläge som rådde föll fokus 
hållas på de strömmar som bedömdes ha tillräckligt stora volymer för att kunna ha 
en påverkan på kapacitetssituationen. Samtidigt kan förmodas att i redan idag så 
hanteras de flöden av bulkvaror som kan motivera fartygsfrakt redan med 
bulkfartyg direkt mellan de närmaste hamnarna.  
 
Vad som dock kan anses vara volymmässigt omfattande för att vara 
kapacitetspåverkande skulle kunna vara det gods som lämnar / kommer till 
Sverige i olika riktningar per färja. I synnerhet då gods som har haft en lång väg 
för att nå den hamn, eller bro, varifrån gränsen sedan korsas. Vilket betyder gods 
som kommer till eller lämnar Sverige från Göteborg och Stockholm med 
närområden, liksom hamnar i Skåne. Områden varifrån godset idag transporteras 
vidare till med lastbil eller järnväg, och/eller inlastat i en trailer / container som in 
sin tur är upplastad på lastbil/järnväg under hela eller delar av den sträckan38

 
.  

Metod 
För att få en uppdaterad prisbild gick därför Trafikverket till marknaden och bad 
om prisuppgifter på ett antal olika transportalternativ. ”Marknaden” i detta fall 
utgjordes av vad som till slut kom att bli ett knappt tiotal speditörer, från små 
specialiserade till mycket stora. Dessa ombads alla att ta fram ett pris för att kunna 
få en last förflyttad mellan två angivna punkter, exempelvis från Ruhr - > Västerås. 
I den förfrågan som gjordes efterfrågas flera olika prisuppgifter som avser olika 
transportalternativ och en ungefärlig tidsuppgift för transportens genomförande.  
 
Några exempel på prisuppgifter för denna relation kan då vara att det ska gälla för 
en 40 fot standardcontainer, respektive en standardtrailer. Båda med 15 ton relativt 
volymkrävande gods som inte ger plats för ytterligare gods, uppgifterna avser 
konventionellt gods som inte är särskilt väder och temperaturkänsligt. En 
transport som skulle utföras med: 
 
- konventionell lastbil hela vägen 
- fartyg så stor del av sträckan som möjligt för container (troligen nordsjöhamn -> 
Västerås) 
- combitransport för trailern / containern (järnväg till hamn, överfart, sedan 
järnväg till så nära destinationen som möjligt) 
- valfri kombination (om det finns något som blir billigare) 
 
Förväntade resultat 
De förväntade resultaten av kartläggningen var, som beskrevs inledningsvis, att 
kunna presentera en relativt rudimentär prisbild kring varje rutt. Sedan var det 
tänkt att i ett nästa skulle den bild som framkom kunna användas som en 
                                                             
38 Detta skulle även kunna utvidgas till att omfatta andra lastbärare som piggy-backs eller 
annat, men begränsas till container och standard lastbilstrailers i nuvarande skede. 
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grundsten i gruppens fortsatta analys av transport- och åtgärdsval. Ett underlag 
som skulle kunna indikera i vilken grad en fördubblig, eller kanske en 
femdubbling av priset på ett tågläge, eller ett slopande av sjöfartens 
farledsavgifter, i någon avgörande grad, har en påverkan på den totala prisbilden 
för olika kombinationer av transporter. 
 
Med tillgång till ett komplett sådant underlag var förhoppningen att man, 
överslagsmässigt, med ökad träffsäkerhet skulle kunna beräkna hur mycket 
prisbilden skulle behöva förändras i olika relationer för att kunna lätta på 
efterfrågan där kapacitetsbristerna är som störst. 
 
Förenklingar 
Det finns naturligtvis ett mycket stort antal faktorer som skulle kunna inkluderas i 
en kartläggning som denna. I huvudrapporten tas ett antal fakorer upp som styr 
transportköparens val av trafikslag och konkurrensytorna mellan dessa(se avsnitt 
2.7). Vad som förenklat kan kallas ”vanans makt” är en sådan faktor. Det är 
självklart inte säkert att även om en annan transportform blir billigare att 
marknaden direkt kommer att regara på signalen. Tåg kanske måste bli betydligt 
billigare än lastbil för att den regelbundna transportören ska vilja ens vilja prova 
ett nytt transportupplägg. Däremot kan både den mindre eller den tillfällige 
aktören, för vilka priset är av större vikt, närmast omedelbart förväntas följa den 
signal som ges av priset. En viss tröghet bland köparna är dessutom av goda då 
inget transportsystem skulle kunna hantera plötsliga och mycket stora 
överflyttnigar av volymer mellan olika trafikslag (se under 2.5 och 2.6 i 
huvudrapporten). 
 
Annat som skulle kunna vara av intresse att ha med i en större analys, men som av 
förenklingsskäl utelämnas här, kan vara möjligheten till att finna returfrakt, 
möjligheten till att erbjuda tracking & tracing och utfallet för olika miljövärden39

 

. 
Att alla sådana faktorer kom att utelämnas här fick vägas mot att det skulle ses 
som möjligt att genomföra en rimligt täckande snabbstudie. 

”Förbifart Sydsverige” – med fartyg 
Samtidigt som den beskrivna jämförelsen görs med olika typer av system för 
landtransporter så fanns också tanken att genomföra en grov uppskattning av hur 
stor pris och tidsskillnad som kunde ligga i skapandet av en ”Förbifart 
Sydsverige”. På intet sätt en ny tanke utan upplägget med att binda södra 
Östersjön med östra Sverige har säkert studerats av många rederier redan. Till del 
kan man säga att ”Förbifart Sydsverige” redan finns i så måtto att Stena Line sedan 

                                                             
39 Möjligheten till returfrakt kan förmodas förbilliga transporten, men då detta inte 
efterfrågas i någon av de studerade transportrelationerna antas det att alla behandlas lika. 
Ett likartat resonemang kan föras kring möjligheten till kontinuerlig ”track & trace” för 
varuägaren, vilket kan vara mycket viktigt inom vissa varugrupper. När det gäller 
miljöfaktorer så borde det gå att rimligt väl beräkna dessa i efterskott om det skulle visa sig 
vara av intresse.  
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länge avgår dagligen från Kiel till Göteborg och DFDS Seaways som dagligen 
trafikerar linjen Köpenhamn - Oslo. På samma sätt finns även ”Förbifart Stockholm” 
redan utbyggd om man ska tro HelOx – Line som tre gånger i veckan seglar 
Oxelösund – Helsingfors i Finland. Dock finns det ingen daglig linje från väster om 
Swinousjscie i södra östersjön som idag förbinder någon svensk hamn öster om 
Ystad. Samtidigt ska det då noteras att man uppskattar att 85 – 90% av de snart 1 
000 000 lastbilar och andra lastenheter som passerar från färjorna till och från 
Ystad, Trelleborg och Malmö på ett år, inte har sitt ursprung eller destination i 
Skåne.  
 
I logik med vad som nämndes inledningsvis i avsnittet ”Förenklingar” så var 
tanken med att ta fram en rudimentär kostnadsuppskattning för en tänkt 
”Förbifart Sydsverige”. Detta för att försöka uppskatta hur stor prisskillnad som 
råder för en transportör när det gäller att ta fram ett underlag kring kostnader för 
transporter till sjöss respektive till lands. 
 
Genomförandet av kartläggningen 
Genomförandet av kartläggningen byggde på en förhoppning av att det skulle visa 
sig rimligt enkelt att få svar på de frågor som bifogades. Som det skulle visa sig var 
detta ett kanske väl optimisitiskt antagande. Som i många andra delar av 
uppdragen runt kapacitetsuppdraget visade sig perioden då det lackade mot jul 
vara hektisk – så också för många speditörer.  
  
De speditörer som valdes ut för att få en geografisk och kunskapsmässig 
blandning valdes med hänsyn till hur de själva presenterar sig på internet. Det 
finns en mängd företag som på sina hemsidor ser ut att hantera alla typer av 
transporter, men som vid kontakt visars sig ha ett ganska begränsat utbud. Totalt 
vidtalades åtta företag från mycket stor till mindre speditörer, men dock inga med 
bara enstaka anställda. Dessa kontaktades först per telefon och om de ställde sig 
postiva fick de en skriftlig förfrågan som dels förklarade ideerna med upplägget 
över tre sidor och som hade rutterna som presenteras i Appendix här.  
 
I något fall kom det svar med närmast vändande mail och i andra krävdes flera 
påminnelser per mail och sedan telefon, som i något fall ändå visade sig 
resultatlöst. I förfrågan lovades företagen som skickade ett svar att de inte skulle 
namnges på grund av konkurrenssituationen. Samt att de kommer att delges den 
presenterade rapporten.  
 
Svar som gavs: lastbilen dominerar! 
Det talas ofta om att möjligheten till att arrangera intermodala upplägg för 
transporter och att detta måste göras enklare. Det talas nästan lika ofta om att detta 
med att väva samman olika trafikslag i transportkedjor är besvärligt. Denna 
kartläggning kom att bli ett tydligt expempel, och tydligt bekräfta svårigheten, i att 
just få till sådana upplägg. Det skulle snart visa sig att vad man hos både liten och 
stor föreslog var lastbil med förare från dörr till dörr eller alternativt lastbil. 
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Det kom säkert att komplicera bilden, och svårigheten att få andra typer av svar, 
var att just när de första förfrångingarna skickades ut offentliggjorde CargoNet sin 
intention om att upphöra med sin trafik. 
 
Som en kombination av detta skulle det visa sig att frågan om att få med järnväg 
som en del i de föreslagna transportkedjorna rönte ingen framgång alls. Inget svar, 
och inget senare kontaktsamtal per telefon, resulterade i ett svar kring kostnaderna 
för ett sådant transportupplägg. Inget svar kom närmare än att ange ett pris än 
några uttalanden på telefon i linje med att: ”Det borde inte behöva bli så mycket dyrare 
än att köra lastbil, blir ju något krångligare att arrangera, och det tar ju såklart längre tid – 
kanske en eller två dar till”. 
 
För att få fram ett underlag för att beräkna en alternativ kostnad enligt tanken om 
”förbifart sydsverige” så lades ett uppdrag ut på en konsult som var tveksam till om 
det skulle gå att genomföra inom den snäva tidsramen. En uppsättning 
grunduppgifter har levererats, men uppdraget har inte kunnat slutlevereras i tid 
för de leveransdatum som är satta inom Kapacitetsuppdraget. Av detta alternativ 
blev alltså bara en grundkalkyl som inte är komplett nog för några vidare 
kostnadsberäkningar eller andra slutsatser. 
 
Att få fram lastbilspriser visade sig istället vara rimligt lätt. Dock framkommer här 
ytteligare en begränsning i det faktum att man från de flesta företag bara bedriver 
trafik på ett utvalt antal destinationer. Något som resulterar i att inget underlag 
har givit svar på alla de sju destionationer som efterfrågades. Samtidigt måste det 
noteras att prisbilden här är relativt enhetlig för de uppskattningar som har 
inkommit. Detta om man dividerar stäckan enligt sökmoterer med det pris som 
anges. Den enkla tumregeln hamnar på eller strax under 1 Euro per kilometer. 
Sedan tillkommer någon mindre variation, och påslag för, den väg man väljer att 
korsa södra Östersjön40

 
.  

Vad gäller transporttiderna så nås i princip alla destinationerna inom två dygn, 
med undantag för ursprung i Spanien. För detta ursprung så gällde frågan en 
kyltransport som beräknas enligt samma taxa som vanlig lastbil vad gäller 
grundtaxan. Till detta kommer sedan har ett procentpåslag som varierar med 
säsong och över åren, men som under hösten 2011 låg på 40% extra på 
lastbilspriset.  
 
Det finns ytterligare några saker som förtjänar att nämnas i sammanhanget: 

                                                             
40 För den vanligaste typen av överfart på södra Östersjön kostar färjan enkel resa i 
storleksordningen SEK 5 – 6 000. Räknat utan specialavtal, helt standard dragbil med 
trailer vad gäller längd och bredd, ofarlig last och med hytt för föraren inkluderat. Bara 
trailern kostar, med lastning och lossning från färjan, omkring SEK 3 000.  
Som jämförelse kostar en passage över Öresundsbron för samma typ av trailer med dragbil 
med en längd under 20 meter, SEK 550 + moms. 
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Från samtalen är det noterbart att flera av speditörerna talar om att transporten 
naturligtvis borde ske på något annat sätt än med lastbil, genom vad som ibland är 
halva Europa. Men dom tillhandahåller inte ett alternativt upplägg och har inte i 
närtid någon ambition att börja/försöka heller. Här det mycket viktigt, att 
speditörerna säger konsekvent att kunderna närmast bara efterfrågar lastbli med 
chaufför och en så snabb leverans som möjligt då man ofta har små lager. 
Extrakostnaden är därtill så liten i förhållade till annat, om ens någon, att 
kunderna väljer att ta lastbil med chaufför för alla mindre sändningar och därmed 
en dörr till dörr transport som man har kontroll över under hela resan.  
 
Dock påpekar man att om det är så att de kostnadsökningar som skulle kunna 
komma att genomföras via administrativa åtgärder, från till exempel Trafikverket, 
så är detta en ”bra” typ av kostnadsökning. ”Bra” då endast i så motto att denna 
kan överföras på kunden också i de fall man har löpande avtal eftersom det är en 
förändring om transportsäljaren inte har kontroll över och som därmed kan 
vidareföras. 
 
Skäl att göra om samma studie, men mera uthålligt 

Prisuppgiften enligt ovan var tänkta att ange hela sträckan fram till destinationen 
inklusive utkörning inom staden ifall det är en hamnstad. Tyvärr anger inte den 
uppgiften hur stor andel av den totala transportkostnaden som ligger i Sverige. 
Det vill säga att det inte direkt går att urskilja hur stor del av priset som går att 
påverka med åtgärder inom Sverige. Därför efterfrågades även priset fram till 
första svenska hamn41

 

. Nu visade det sig att den sträcka som återstår av 
transporten när den redan rullar är förhållandevis billig och det gavs få direkta 
svar kring detta. Det fanns samtidigt en tanke om med ett separat pris för den 
svenska delen kunna sluta sig till hur kraftiga inhemska åtgärder som skulle 
behövas för att kunna påverka valet av trafikslag på svensk mark. Nu skulle det 
visa sig att det krävas en mera omfattande, och uthållig, kartläggning för att kunna 
visa detta, men om det hade visat sig att en järnvägstransport av en container från 
en exempelort skulle kosta 44.000:- till Stockholm och 36.000:- till Helsingborg, och 
för lastbil 22.000:- respektive 20.000:-, är skillnaden så stor mellan trafikslagen att 
valet endast svårligen går att påverka med nationella åtgärder. Om det förhåller 
sig så, och i så fall hur vanligt detta är mellan olika ursprungs och destionationspar 
kom tyvärr aldrig denna kartläggning att kunna svara på.  

 
 

                                                             
41 Om den totala transporten för en lastbil från Spanien till Stockholm kostar 28.000:-, så 
säger det inte hur stor andel som debiteras sträckan i Sverige. Om sträckan bara till 
Helsingborg visar 20.000:-, ger det i alla fall en ungefärlig bild, även om de återstående 
kilometrarna hade blivit jämförelsevis billigare ifall transporten hade fortsatt direkt. Detta 
istället för att avbrytas och starta om i Helsingborg.  
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Slutsatser 
Det framkom i denna, tyvärr mycket begränsade, kartläggning inga egentligen nya 
fakta som på något sätt motsäger vad som har beskrivits i huvudrapporten inom 
Gods 2050.  
 
Vad som ytterigare stärks av resultaten här är snarast att det inte finns skäl att tro 
annat än att på kort sikt kommer lastbilen att förbli kraftigt dominant när det gäller 
alla typer av färdigvaror. Priset för den goda service som lastbilen erbjuder tycks 
också ligga på en nivå som köparna ännu inte kommit att ifrågasätta och därmed 
börjat efterfråga alternativa lösningar. Även för en bara delvis utomstående var det 
ändå förvånande att så få speditörer har något alternativ i beredskap och att man 
egentligen inte heller tycks arbeta med de intermodala alternativen. Detta trots att 
faktiskt flera kontaktpersoner själva, och helt spontant, tog upp miljöargument för 
att det kan finnas skäl att bryta dominansen för lastbilarna.  
 
Med underlag i de kostnader för lastbilstransporter som har lagt fram här är det 
mycket svårt att tro att det gods som har transporterats med lastbil fram till svensk 
mark ska lastas om till någon annan transportform resterande delen av resan. 
Extrakostnaden för de 600 km som det är från Öresundsbron till Stockholm, som 
tankeexempel, som kan antas vara ungefär SEK 4 000 när transporten redan rullar, 
motiverar inte något byte av trafikslag. 
 
För att i någon mån utförligare försöka klarlägga i vilken grad nationella avgifter 
kan tänkas leda till andra transportvalen så föreslås samtidigt att överväga att 
genomföra en ny modifierad kartläggning. Då en kartläggning som genomförs 
mera vetenskapligt och som tar fram en mera fullständig ”prislista” på olika 
transportalternativ.  
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De sju rutterna att prissätta 
I den förfrågan som gjordes efterfrågades flera olika prisuppgifter som avser olika 
transportalternativ och en ungefärlig tidsuppgift för transportens genomförande. 
Prisuppgifter för relationen gäller för en 40 fot standardcontainer, respektive 
standard lastbilstrailer, båda lastade med 15 ton relativt volymkrävande, 
konventionellt, inte särskilt väder och temperaturkänsligt, gods: 
1 - konventionell lastbil hela vägen 
2 - fartyg så stor del av sträckan som möjligt för container  
3 - combitransport för trailern / containern (järnväg till hamn, färjeöverfart, sedan 
järnväg till så    nära destinationen som möjligt) 
4 – billigaste kombination (om det kan finnas något som blir billigare än ovan) 
5 – Ange om transporten går över hamn i södra respektive bro/hamn i västra 
Skåne 
 
Ruhr - > Västerås                1.  17.000:-    2.   inget svar 3. 14 000:-  
  
   4.   inget svar 5.   Tyskland -> Trelleborg        
   
Ruhr -> Karlstad      1.  17.000:-   2.   inget svar 3.  14.000:-
  
 4.   inget svar 5.   Tyskland -> Trelleborg  
 
Ruhr -> Umeå                     1.   20.000:-          2.   inget svar 3.   17.000:-       
  
 4.   inget svar 5.   Tyskland -> Trelleborg  
 
Bratislava -> Falun             1.   26.000:- 2.   inget svar 3.    23.000:-
  
 4.   inget svar 5.   Tyskland -> Trelleborg  
 
Murcia -> Stockholm          1.  34.000:-   2.   inget svar 3.   inget svar
   
 4.   inget svar 5.   Lastbil hela vägen (+ 40% om
 kyltransport) 
 
Ruhr -> Oslo                        1.   20.000:-   2.   inget svar 3.     17.000:-  
 4.   inget svar 5.   Trelleborg, alternativt båt
  Tyskland ->Göteborg 
 
Ruhr -> Helsingfors           1.   25.000:- 2.   22.000:- 3.   Ö-bron -> 
  Sthlm ->färja        
 4.   inget svar 5.   inget svar 
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Appendix – Kustsjöfart 
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Sammanfattning 

En ofta nämnd möjlighet när det gäller att effektivisera transportsystemet är att avlasta delar 
av det hårt belastade landtransportsystemet, där betydande kapacitetsbrister identifierats, med 
kustsjöfart. I föreliggande rapport ges en allmän beskrivning av det svenska sjöfartssystemet, 
dess olika delar med farledssystemet, hamnarnas funktion som intermodala nav samt 
operatörerna i form av rederier. Det omfattande internationella juridiska ramverk som styr 
sjöfarten beskrivs också översiktligt. Rapportern tar sedan upp en rad utmaningar som 
sjöfarten står inför och redogör för vad som skulle behövas för att sjöfart kan utvecklas längs 
våra kuster och på de inre vattenvägarna. 

Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssystemet skiljer sig till stora delar från 
motsvarande brister i väg- och järnvägssystemet. För farleder finns inga begränsningar i 
antalet fartyg in och ut till en hamn. Det finns också ledig kapacitet i de allra flesta hamnar att 
hantera ökade godsflöden. Istället uppstår kapacitetsbrister framförallt när det finns ett behov 
av att trafikera farleder med större fartyg eller att minska risken för trafikbegränsningar som 
följer av dåligt väder med hård vind eller sämre siktförhållanden. 

För att sjöfarten på ett effektivt sätt ska kunna avlasta de kapacitetsbrister som förutses öka 
inom järnvägssystemet finns ett antal utmaningar som måste adresseras. En första åtgärd är att 
skapa lika förutsättningar för de olika trafikslagen med avseende på samhällsekonomiskt 
kostnadsansvar och finansiering av investeringar i infrastruktur respektive drift och underhåll. 
Sjöfarten på svenska hamnar finansierar via farleds- och hamnavgifter i stort sett hela 
kostnaden för sjöfartens infrastruktur, inklusive nyinvesteringar i farlederna och fasta drifts- 
och underhållskostnader. 

Att upprätthålla en hög säkerhet och bidra till minskad negativ miljöpåverkan är också en 
fortsatt utmaning för sjöfarten. Som ett led i att minska sjöfartens miljöpåverkan har FN:s 
sjöfartsorganisation IMO beslutat om en lägre svavelhalt i fartygsbränsle och som införs från 
2015 i svenskt närområde. Detta kommer att leda till ökade driftskostnader för sjöfarten och 
det finns en risk för en överföring från sjötransporter till väg- och järnvägstransporter. 

Eftersom kostnaden för omlastning av gods i hamnarna utgör en stor del av kostnadsmassan 
för godstransporterna med sjöfart är det centralt att en kostnadseffektivitet säkerställs i 
hamnverksamheten samt att nya lösningar för godshantering i sjöfartssystemet kan utvecklas. 
Det finns också behov av nya innovativa transportlösningar med sjöfart där sjöfartens 
potential nyttjas fullt ut.  

Den omfattande administrativa rapporteringsbördan som finns inom sjöfarten måste också 
åtgärdas. Den utveckling mot etablering av inrapporteringsportaler för 
myndighetsinformation, s.k. National Single Windows, är under framväxt och det finns sedan 
några år ny metodik och process som skulle minimera behovet av inrapportering av 
information om fartygsanlöp och gods. Detta system finns redan inom den civila luftfarten, 
men kommer att medföra ett paradigmskifte inom informationshanteringen inom sjöfarten.  

Det utvecklingsbehov som finns inom sjöfarten kräver en storsatsning på forskning och 
innovationer. De statliga satsningarna på maritim forskning och innovation har hittills varit 
ytterst marginella. Också på detta område bör konkurrensneutralitet mellan trafikslagen 
tillämpas. 
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Introduktion 

Sveriges geografiska läge och vårt stora beroende av utrikeshandel ger sjöfarten en 
dominerande roll i de svenska utrikestransporterna. Nära 90 procent av all export och import 
går på lastfartyg och färjor. De svenska godstransporterna domineras volymmässigt av 
importerade energiråvaror och traditionella exportprodukter knutna till gruv-, stål- och 
skogsindustrin. Dessa produkter transporteras till stor del med sjöfart.  

En ofta nämnd möjlighet när det gäller att effektivisera transportsystemet är att avlasta delar 
av det hårt belastade landtransportsystemet, där betydande kapacitetsbrister identifierats, med 
kustsjöfart. 

Med kustsjöfart menas i denna rapport transport av gods och passagerare mellan hamnar inom 
svenskt närområde. Denna definition innefattar såväl inrikes som utrikes sjötransporter, 
sjötransporter längs kusten samt transporter på inre vattenvägar som floder och sjöar. 

Föreliggande rapport har tagits fram inom ramen för delprojekt Gods i det utvidgade 
kapacitetsuppdrag som Trafikverket drivit i nära samverkan med Sjöfartsverket. Rapporten 
syftar till att ge en introduktion till förhållandena för kustsjöfart, de utmaningar som 
kustsjöfarten står inför samt beskriva möjligheterna som kustsjöfart ger.  
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Sjötrafikens utveckling i Sveriges närområde 

På samma sätt som svensk utrikeshandel är flödena av sjöburet gods till och från Sverige 
starkt bundet mot många länder inom Europa. Banden är särskilt starka till de stora 
transoceana hamnarna längs den södra delen av Nordsjön och Engelska Kanalen såsom Le 
Havre, Antwerpen, Southampton, Felixstowe, Rotterdam, Bremerhaven och Hamburg.   

I Sverige är Göteborg den enda hamn som har direkta anlöp av transoceana containerlinjer. I 
övrigt genereras en betydande del av containerhanteringen via omlastning från de mindre 
feeder- eller rorofartyg som hanterar gods till och från stora europeiska hamnar och som 
också anlöper flera mindre östersjöhamnar på sin slinga. Även när det gäller annat gods så 
omlastas det ofta i någon av de stora europeiska hamnarna. Exempelvis hade Rotterdam, som 
är Europas största och världens tredje största hamn, en godsomsättning på 430 miljoner ton 
2010. En siffra som i jämförelse är 2,5 gånger den totala godsomsättningen i samtliga svenska 
hamnar. 

En stor del av de svenska hamnarna ligger 
inom Östersjön och för dessa är 
utvecklingen i Ryssland och de baltiska 
staterna extra betydelsefull. Omkring 
60 000 fartyg av olika slag passerar årligen 
in och ut ur Östersjön, i varje enskilt 
ögonblick trafikerar cirka 2 000 fartyg 
Östersjön (se Figur 1). Fartygsstorleken har 
de senaste årtiondena ökat kraftigt och 
under 2000-talet har godsvolymerna på 
svenska hamnar ökat samtidigt som antalet 
anlöp minskat. För fartygstrafiken till och 
från Östersjön finns det tre alternativa 
sjövägar, Öresund, Kielkanalen och Stora 
Bält. Av dessa är Stora Bält djupast och 
mest trafikerad mätt i godsvolym, men över 
30 000 passager sker per år i Kielkanalen.  

Sjöfarten handlar inte bara om gods. Även 
passagerartrafiken är av stor vikt och det 
finns ett stort antal internationella 
färjeförbindelser. Totalt reser nära 30 
miljoner passagerare årligen med sjöfart 
vilket är ett par miljoner fler än det totala 
antalet flygpassagerare i Sverige. Öresund, 
med Helsingborg – Helsingör, har, trots 
konkurrens från Öresundsbron, förblivit  Figur 1: Fartygsspår via AIS på Östersjön 
den mest trafikerade rutten med drygt tio          Källa: Sjöfartsverket 
miljoner passagerare. Dessutom fortsätter          
kryssningstrafiken på Östersjön att öka,  
med allt fler och allt större fartyg, och uppgår nu till drygt två miljoner passagerare årligen. 
Nätverket av färjelinjer, det vill säga linjer som trafikeras av kombinerade 
passagerar/lastfartyg, är väl utvecklat och det finns tidtabellbunden trafik från Sverige till 
Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. Bara på 
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sträckan mellan Göteborg och Karlskrona sker det ungefär 50 avgångar per dag med 
lastbärande färjor.  
 
Sydkustens högfrekventa färjeförbindelser med Danmark, Tyskland och Polen ger regionen 
en klar förstaplats avseende antalet anlöp och godston för färjetrafiken. Ser man däremot till 
totala volymen gods som hanteras vid varje anlöp med fartyg kommer både Västkusten och 
Stockholmsregionen före sydkusten. Andelen gods som hanteras på färjor har samtidigt ökat 
kontinuerligt till nära 30 procent 2010 jämfört med 2001 då andelen var just under 20 procent. 
 

  

Figur 2: Sjö- och järnvägstransporter, 2003 (miljoner ton) 
Källa: Baltic Maritime Outlook 2006 

 
Den sjöledes transporterade godsvolymen i utrikes trafik är kraftigt konjunkturberoende, men 
förhållandevis stabil sett till ursprung och destination (se Figur 2). 2010 uppgick den till 
ungefär 170 miljoner ton, jämfört med drygt 150 miljoner ton 2009. Av godsvolymerna 
transporterades merparten, 133 miljoner ton, på lastfartyg medan färjetrafiken 
(passagerarfartyg och järnvägsfärjor) transporterade 37 miljoner ton gods.1

Medan de utrikes transporterade godsmängderna med sjöfart vuxit stadigt under det senaste 
årtiondet har de inrikes transporterade godsmängderna inte haft samma ökningstakt utan legat 
ganska konstant. Toppåret 2008 transporterades knappt 12 miljoner ton med inrikes sjöfart. 
Det inrikes transporterade godsets andel av de totala sjötransporterna uppgår ett normalår till 
cirka sju procent av totalen, men något högre andel för hamnarna, då godset kommer att både 
lastas och lossas. Tyngdpunkten i de inrikes sjötransporterna ligger på ost- och västkusten, 
vilka svarade för två tredjedelar godsvolymen. Transportmönstren i inrikestrafiken är 
förhållandevis stabila med petroleumprodukter, mineraler samt kalk och cement som 
dominerande godsslag. 

 

                                                 
1 Sjöfartsverket, 2011 
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Sjötransportsystemet 

Sjötransportsystemet brukar delas in i tre delar, där balansen mellan infrastruktur och 
trafikproduktion är en helt annan inom sjöfarten än för landtransportsystemet. För sjöfarten är 
det transportredskapen, det vill säga fartygen, som är den ekonomiskt tunga komponenten. 
Samtidigt är det ändå här som dynamiken i transportsystemet till sjöss finns. Exempelvis kan 
trafik flyttas mellan olika rutter och hamnar helt efter marknadens villkor. Fartygen är 
dessutom en i stort sett globalt omsättningsbar resurs. När det gäller den svenska 
infrastrukturens två delar, det vill säga hamnväsendet och farledssystemet, med tillhörande 
tjänster, är dessa delar generellt sett väl utbyggda. Sjötransportsystemet har samtidigt, i 
närmast alla delar, en betydande ledig kapacitet att hantera fler fartyg och mera gods.  

Hamnarna som viktiga intermodala knutpunkter 
Hamnarna i Sverige är viktiga logistiknoder i intermodala transportkedjor både regionalt, 
nationellt och internationellt. För ett utrikeshandelsberoende land som Sverige har hamnarna 
en avgörande roll där det är vitalt att varutransporterna till och från hamnarna fungerar.  

Hamnarna fyller olika funktioner i transportsystemet och det har även styrt deras lokalisering 
och specialisering mot olika godstyper. Den svenska basindustrin har stora behov av 

hamnverksamhet och dessa hamnar har 
helt naturligt lokaliserats i närhet till 
industrin. En stor del av godset som 
hanteras i dessa hamnar är lågvärdigt och 
tål därför inte den extrakostnad en 
omlastning skulle innebära. Huvudsakligen 
i Sydsverige, Västsverige och i 
Stockholmsområdet, alltså i närhet till 
befolkningscentra, finns hamnar vilka 
närmast fungerar som broar till våra 
grannländer med stora godsflöden.  

Hamnarna delas in i allmänna hamnar och 
industrihamnar. En allmän hamn är öppen 
för alla, till skillnad mot en industrihamn 
som i regel endast tar emot ägarens 
transporter. Detta betyder dock inte att 
alla allmänna hamnar kan hantera alla 
godstyper. Det är snarare så att hamnar 
ofta har en tydlig profil mot ett fåtal 
godsslag. Denna specialisering leder till 
en minskad konkurrens mellan hamnarna, 
men en ökad effektivitet på en 
konkurrensutsatt marknad. Samtidigt kan 
ett tillkommande godsslag innebära 
merutnyttjande och effektivare 
användning av en hamns redan befintliga 
resurser. Vilka godsslag som får hanteras i 
hamnen bestäms av hamnens 
miljötillstånd. 

Figur 3: Gods i svenska hamnar 2010 
Källa: Sjöfartsverket 
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De flesta svenska allmänna hamnarna är kommunala integrerade bolag som bedriver både 
hamnförvaltning och godshantering. Kommunen äger vanligen också infrastrukturen i 
hamnområdet. Ofta sker hamnrelaterade investeringar i ett större sammanhang där även andra 
aktörer bidrar. Statlig medverkan i form av satsningar på anslutande infrastruktur i farleder, 
vägar och järnvägar samt satsningar på länsnivå är i detta sammanhang ofta avgörande för att 
kunna skapa en effektivare helhet. Investeringar i svenska hamnar har under senare år legat på 
cirka en miljard kronor om året och ser ut att öka enligt hamnarnas planerade investeringar. 

Den övervägande delen av godstransporterna till, från och inom Sverige sker i ett begränsat 
antal godsstråk. De tio största hamnarna i Sverige svarar för cirka två tredjedelar av 
godsomsättningen över kaj i Sverige. Det är av största vikt att dessa hamnar även i 
fortsättningen ska kunna fortsätta vara effektiva noder i transportkedjan. Samtidigt måste det 
också erbjudas förutsättningar för att också andra hamnar kan fortsätta att utvecklas till 
effektiva och konkurrenskraftiga intermodala noder. En fortsatt utveckling, och då speciellt av 
de viktigaste hamnarna, är av avgörande betydelse för att den svenska industrin ska kunna 
fortsätta att vara konkurrenskraftig på en global marknad. 

 2009 2010 
Göteborg 37 800 40 600 
Brofjorden 18 800 18 300 
Trelleborg 10 400 10 800 
Malmö 9 100 9 300 
Luleå 5 700 8 800 
Helsingborg 8 100 7 100 
Oxelösund 3 100 5 200 
Karlshamn 4 900 4 800 
Stockholm 5 100 4 700 
Nynäshamn 2 600 3 000 

Summa hamn 1-5 81 800 87 800 

Summa hamn 1-10 105 600 112 600 

Totalt alla hamnar 153 800 170 000 
 
Figur 4: Avgiftspliktigt gods(1000-ton) i de 10 största hamnarna 2009 och 2010 
Källa: Sjöfartsverket 
 

Det svenska farledssystemet 
Sveriges farledssystem delas in fyra farledsklasser där framförallt klass ett och två används av 
handelssjöfarten. Klass tre och fyra är för den mindre sjöfarten samt fritidsbåtstrafik. För 
samtliga farleder finns restriktioner för hur stora fartyg som får framföras och de har också 
olika standard på utmärkningen som är anpassad efter aktuell trafik. Utöver farlederna finns 
utomskärs så kallade fartygsstråk utan utmärkning som förbinder farlederna (dessa framgår 
som tydligt vita i Figur 1).  

Sjöfartsverket är farledshållare för den statliga delen av farledssystemet, men allmänna 
farleder kan också helt eller delvis skötas av andra parter t.ex. kommuner, industrier eller 
hamnföretag. När det gäller farlederna till allmänna hamnar svarar Sjöfartsverket normalt för 
farleden fram till hamnområdesgränsen medan hamnen svarar för infrastrukturen inne i 
hamnområdet. 
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I begreppet farledshållning ingår sjömätning, drift och underhåll, underhållsmuddring samt 
kanalverksamhet. Drift och underhåll innefattar all utmärkning t.ex. fyrar, bojar och prickar. 
Sjöfartsverkets kostnad för drift och underhåll uppgår till cirka 300 miljoner kronor per år, 
varav närmare 50 miljoner kan hänföras till fritidsbåtsändamål, vilka till viss del täcks av 
årliga anslag från staten. Farledshållningen finansieras annars till största delen av 
farledsavgifter på handelssjöfarten. Sjöfartsverket svarar också för andra tjänster kopplade till 
farlederna och sjöfartens framkomlighet och säkerhet såsom lotsning, sjötrafikinformation 
samt isbrytning. 

Kraven på investeringar i infrastruktur för sjöfarten på Sverige har traditionellt varit relativt 
blygsamma. Det har funnits och finns goda naturliga förutsättningar att anlägga hamnar och 
anlöpsfarleder så att de uppfyller sjöfartens funktionskrav utan stora investeringar i farleder, 
vågbrytare etc. Storleken på de fartyg som anlöper svenska hamnar har emellertid ökat 
kontinuerligt under en lång följd av år. Även om också djupgåendet har ökat så är det framför 
allt längden och bredden på fartygen som har ökat snabbast – vilket delvis illustreras i figur 4. 

 

 

Figur 5: Illustration av förändringen i fartygsstorlek 1960 – 2000 

Större fartyg leder tillsammans med höga säkerhetskrav till större krav på farlederna. Fartygen 
närmar sig eller har nått de storlekar som farlederna kan klara utan breddning och 
fördjupning. Tidigare har investeringskostnaden i farledssystemet legat på cirka 50 miljoner 
kronor per år. Summan har ökat väsentligt under senare år på grund av den ökande 
fartygsstorleken och kan förväntas öka ytterligare i framtiden. Större investeringar i 
farledssystemet har under senare år genomförts till Göteborg, Malmö, Stockholm och 
Norrköping. Förberedelser pågår för att inom ramen för den nationella infrastrukturplanen 
genomföra åtgärder i farleden till Gävle, Södertälje kanal och sluss samt i mälarfarlederna till 
Västerås och Köping2

Många hamnar riskerar att inte kunna bevara sin relativa konkurrensposition i denna situation 
och kraven på att staten anpassar sjöfartens infrastruktur till de nya förutsättningarna växer

. 

3

Kapacitetsbrister i sjöfartssystemet 

. 
Dessutom måste landinfrastrukturen effektiviseras, hamnanläggningar förbättras och förnyas. 
Anpassning och effektivitet är nyckelord för de aktörer som vill kunna attrahera framtida gods 
och transporter. 

Kapacitets- och effektivitetsbrister i farleder skiljer sig till stora delar från motsvarande brister 
i väg- och järnvägssystemet. För farleder finns inga begränsningar i antalet fartyg in och ut till 
en hamn. Istället uppstår kapacitetsbrister framförallt när det finns ett behov av att trafikera 

                                                 
2 I figur 5 och 6 illustreras skillnaden mellan dagens och framtidens breddade och fördjupade farled in till Gävle.  
3 Ett antal exempel där situationen närmar sig ett kritiskt läge finns listat i Appendix 1. 
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farleden med större fartyg eller att minska risken för trafikbegränsningar som följer av dåligt 
väder med hård vind eller sämre siktförhållanden. De åtgärder i farleden som då blir aktuella 
är framförallt fördjupning och breddning genom muddring kombinerat med ny utmärkning. 
Relativt investeringar i förbättrad landinfrastruktur är dessa åtgärder vanligtvis mindre 
kostnadskrävande eftersom större delen av farleden redan har tillräckligt djup och bredd på 
farleden och att åtgärderna därför kan begränsas till specifika områden. Exempelvis kan det 
räcka att muddra ett grundområde eller att räta ut en gir för att kraftigt förbättra 
framkomligheten. 

I appendix 1 återfinns identifierade brister i det svenska farledssystemet. Detta är i nuläget 
kända brister där hänsyn inte tagits till eventuella godsökningar i framtiden. Skälet till detta är 
att det finns stora osäkerheter förknippat med att förutse hur godsströmmarna kommer att 
fördelas med tanke på bl.a. konkurrenssituationen mellan hamnarna. Det är även så att många 
hamnar kan hantera stora godsökningar utan att det kräver åtgärder i farleden. Generellt kan 
man säga att hela sjötransportsystemet har ledig kapacitet genom att det är möjligt att öka 
trafiktäthet. De kapacitetsbrister som listats hör därför ihop med effektiviteten. En ökad 
fartygsstorlek leder till skalfördelar och därmed billigare, miljövänligare och effektivare 
transporter. 

Som framgår av appendix 1 är det ett förhållandevis litet antal farleder med kapacitetsbrister. 
Orsaken till att en relativt stor andel går direkt från grönt till rött under perioden är att det har 
beslutats eller aviserats om kapacitetshöjande åtgärder inne i hamnområdet vilket leder till 
kapacitetsbrist i farleden då den inte kan tillgodose marknadens behov. I ett vidare perspektiv 
bör även andra resursbrister som uppkommer inom isbrytning, trafikledning och lotsning 
räknas som kapacitetsbrister. Exempelvis är det extremt ökad belastning i lotsverksamheten i 
Stockholmsregionen under perioden april-september med anledning av det stora antalet 
kryssningsfartyg som anlöper Stockholm. 

En satsning på utökad kustsjöfart genom exempelvis ekonomiska styrmedel och 
regelförenklingar bör även inkludera förbättringar i farledssystemet i syfte att öka 
attraktiviteten och minska behovet av lotstjänster. 

Ytterligare en faktor som skulle öka antalet farleder med brister är om Transportstyrelsens 
aviserade riktlinjer för farledsutformning, baserad på PIANC, för svenska hamnar och 
farleder4

 

. En tidigare utredning av Sjöfartsverket visade att av nio studerade hamnar med 
anslutande farleder så fanns det brister, i förhållande till det som skulle gälla som ny 
farledsnorm enligt PIANC, för flertalet av farlederna och hamnarna. Totalt sett bedöms 
införandet av en farledsnorm enligt PIANC komma att leda till ett stort investeringsbehov i 
det svenska farledssystemet. 

  

                                                 
4 PIANC PTC II 30, internationella rekommendationer för farledsdimensionering.  
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Figur 6: Holmuddsrännan till Gävle före muddring (uppfyller inte PIANC) 
(maxfartyg (220 x 30 x 10,2 meter) 
Källa: Sjöfartsverket 
 
 

 
 
Figur 7:  Holmuddsrännan till Gävle efter muddring (uppfyller PIANC) 
(framtida maxfartyg (240 x 42 x 12,2 meter) 
Källa: Sjöfartsverket 

 

Vintersjöfart och isbrytning 
En effektiv vintersjöfart är en av förutsättningarna för att säkerställa tillgängligheten för ett 
väl fungerande sjötransportsystem året runt i östersjöregionen. I syfte att hålla sjövägarna 
öppna vintertid och säkerställa effektiva trafikflöden genom isen har isbrytarledningarna i 
huvudsak tre verktyg till sitt förfogande. 

Information till handelssjöfarten om den bästa färdvägen genom de istäckta farvattnen har 
stor betydelse för att minska förseningar på grund av havsis. Daglig information inhämtas från 
satellitbilder, helikopterspaning och andra fartyg. Informationen sammanställs och förmedlas 
till handelssjöfarten som får rekommenderade rutter att följa.  

Isbrytarna med sina erfarna besättningar har stor kunskap i att ”läsa av isen” och dess 
rörelser och är huvudaktörerna på plats ute i isen. 
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Trafikrestriktioner är det mest restriktiva verktyget man tvingas tillgripa när 
vintersjöfartsystemet på grund av tjock och svårare is börjar sakta in och isbrytarresurserna 
inte längre räcker till. För att minska riskerna för sjöfarten men samtidigt hålla igång 
sjötrafiken ökar man kraven på isklass och motorstyrkan hos de fartyg som trafikerar olika 
områden. Trafikrestriktioner används såväl av säkerhetsskäl som av effektivitetsskäl. Aktuella 
och aviserade trafikrestriktioner förmedlas bland annat via internet till sjöfartsnäringen som i 
god tid vet vilken typ av fartyg som kan användas för transporter till och från hamnarna. Det 
är viktigt att balansera antalet insatta isbrytare med trafikrestriktioner för att uppnå en effektiv 
vintersjöfart.   

Kostnaden för den svenska isbrytarservicen uppgår vid normal isvinter till cirka 230 miljoner 
kronor. Vid en mild vinter uppgår kostnaden till cirka 190 miljoner kronor och vid en svår 
isvinter beräknas kostnaden uppgå till knappt 300 miljoner kronor. Den statliga isbrytningen i 
Sverige finansieras genom de statliga farledsavgifterna som tas ut från handelssjöfarten på 
alla svenska hamnar.  

   

Figur 8: Isutbredningen i Östersjön samt fördelning av svenska och finska isbrytare - en mild, 
en normal samt en hård isvinter  
(Källa: Sjöfartsverket) 
 
Sjöfartens regelverk beslutas internationellt 
Traditionellt har den enskilde befälhavaren haft full frihet att besluta om var och hur hans 
fartyg skall framföras (Freedom of Navigation). Denna frihet var länge omtvistad och de 
första internationella regelverken inom sjöfarten för livbåtar kom inte att skapas förrän två år 
efter Titanics förlisning 1912. Det internationella regelverk som inledningsvis skapades 
fokuserade på sjösäkerhet och det senare bildade sjöfartsorganet under FN hade också en 
tydlig inriktning mot sjösäkerhet5

                                                 
5 Det första internationella regelverket, Safety of Life at Sea (SOLAS) skapades redan 1914 och består än idag, 
men i en version som genomgått fem revideringar. FN:s sjöfartsorganisation IMO skapades ursprungligen som 
en Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation 1948 och var fullt operativ från 1959. 
Organisationen bytte 1980 namn till International Maritime Organization (IMO). 

. Som en följd av de stora förlisningar av tankfartyg som 
skedde under sent 1960 och tidigt på 1970-talet kom även IMO:s verksamhet att riktas mot 
växande miljöproblem som nedskräpning och oljeutsläpp.  
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Sjöfartens regelverk har förändrats dramatiskt under de senaste 30 åren och bilden av det 
anonyma isolerade fartyget på havet bleknar bort i en allt snabbare takt, som en följd av det 
pågående internationella regelarbetet. Allt sedan bildandet, men framför allt sedan 1970-talet, 
har IMO spelat en viktig roll för det legala ramverket för sjöfart. Många länders nationella 
lagstiftning rörande sjösäkerhet och skyddet av den marina miljön bygger till stor del på 
IMO:s olika konventioner, koder och resolutioner. På tidigt 1970-tal tillkom också FN:s 
Havsrättskonvention efter fleråriga förhandlingar. Havsrättskonventionen reglerar utnyttjandet 
av haven, men är skriven under påverkan av intressen som stödde den traditionella 
föreställningen om "Freedom of Navigation". Detta är ett viktigt skäl till att kuststater ännu 
idag har begränsade möjligheter att avlysa trafik av undermåliga fartyg i sina vatten, något 
som kan utgöra ett hot mot kust och havsmiljön.  

Tyvärr finns det inom världssjöfarten ett antal (utomeuropeiska) flaggstater som inte har 
anammat, eller inte har haft resurser till att fullt ut genomföra, de överenskommelser man har 
skrivit under inom FN6

Traditionellt har mycket av den sjösäkerhetstekniska utvecklingen bedrivits med syfte att 
förbättra själva fartygets tekniska konstruktion. Forskning och teknikutveckling har dock 
kommit att få ett betydligt bredare fokus för att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan 
människa–maskin–instrument men också för att driva på i utvecklingen av en mångfald olika 
system för beslutsstöd. Oro för terror och miljöhot, i kombination med de framsteg som skett 
inom satellitnavigering och kommunikation, har skapat nya former av inskränkningar i 
"Freedom of Navigation". Inriktningen på säkerhetsarbetet förskjuts alltmer mot de 
möjligheter som teknikutvecklingen som ITS erbjuder.  

. Ofta är det denna lilla grupp flaggstaters fartyg som fortsätter att 
utgöra en risk för sjösäkerheten och den marina miljön Det finns sedan länge en miljöopinion 
inom EU för en skärpning av sjösäkerhetslagstiftningen. Förutom nya tekniska 
konstruktionskrav på fartyg etablerade EU år 2002 den europeiska sjösäkerhetsbyrån 
(EMSA), med säte i Lissabon. I EMSA:s uppdrag ingår bland annat att samordna och 
övervaka genomförandet av EU:s sjösäkerhetslagstiftning.  

Också den tillsynsverksamhet som hamnstatsmyndigheterna bedriver i form av inspektion av 
fartyg medan de ligger vid kaj sker inom ramen för en internationell överenskommelse, Paris 
Memorandum of Understanding (Paris MoU), inom vilken Sverige och 26 andra länder, 
främst från EU och Nordamerika samverkar i tillsynsverksamheten. 

Som förstås av ovan påverkar och styr det internationella regelverket i det närmaste varje del 
av sjöfarten. Fördelen med en internationell enhetlighet i systemet, i varje hamn och i varje 
land, är att det är möjligt för den internationella sjöfarten att upprätthålla en smidigt fungerade 
hantering av såväl fartyg som gods.  

  

                                                 
6 ”Flaggstat” är det land där fartyget är registrerat, vilket inte behöver vara där ägaren finns. En ”hamnstat” är 
det land där fartyget ligger i hamn – och där hamnstaten har rätt att inspektera fartyget och kräva att det uppfyller 
det internationella regelverket. 
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Sjöfartens avgifter och finansiering 
Sjöfartsverket är ett affärsverk och den myndighet som uppbär den farledsavgift som alla 
fartyg som anlöper svensk hamn måste betala. För 2010 uppgick den samlade farledsavgiften 
till drygt en miljard. Till detta kommer avgifter för lotsningstjänster på knappt 450 miljoner 
kronor.  

Den farledsavgift som tas ut är idag tvådelad där en del baseras på fartygets storlek mätt i 
bruttodräktighet och den andra på lastade eller lossade ton gods7

Efter att Sjöfartsverket fått ett regeringsuppdrag om att utveckla systemet med farledsavgifter 
skedde vid årsskiftet 2004/2005 en större omläggning. Avsikten var att systemet bättre skulle 
spegla de samhällsekonomiska marginalkostnaderna av trafiken och samtidigt öka de 
ekonomiska incitamenten för att genomföra miljöförbättrande åtgärder i fartygen. Vid den 
efterföljande förändring som skedde 1 april 2008 förstärktes miljöprofileringen ytterligare 
genom att de rabatter som gavs till fartyg som minskade sina utsläpp av svavel och kväve 
ökade. För fartyg som enbart använder bunkerolja med en svavelhalt som inte överstiger 0,5 
viktprocent ges en rabatt med 0,50 kr på den del inom farledsavgiften (0,70 kr) som utgörs av 
svavelavgiften. Användning av bunkerolja med en svavelhalt som understiger 0,2 
viktsprocent ger befrielse från svavelavgift. 

. Då många fartyg går på 
bestämda rutter och ofta återkommer till samma hamn har antalet anlöp som det debiteras 
bruttodräktighetsbaserad farledsavgift för begränsats till fem per kalendermånad för 
passagerarfartyg och två anlöp per kalendermånad för övriga fartyg. Farledsavgiften år 2011 
uppgick till 1,80 kr för varje enhet av fartygets bruttodräktighet för passagerarfartyg och 2,05 
kr för övriga fartyg. När det gäller kryssningsfartyg så har dessa en lägre taxa, 0,80 kr per 
enhet bruttodräktighet och de betalar dessutom bara för ett anlöp i svensk hamn under samma 
kryssning. Den godsbaserade avgiften som tas ut per ton last är satt till 2,90 kr per ton gods 
och med 0,80 kr per ton för ”lågvärdigt gods” (exempelvis sand, järnmalm, kalksten).  

När det gäller kväveutsläppen så får fartyg som installerat utrustning för reduktion av 
utsläppen av kväveoxid en rabatt på den bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften, i relation 
till den beräknade utsläppsnivån från fartygets maskineri. Rabatten ges enligt en fallande 
skala från en utsläppsnivå om 10 g/kWh till under 0,4 g/kWh då fartyget helt befrias från den 
bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften. 

Även i hamnen är taxan tudelad. Anlöpsavgiften (fartygsavgiften) utgår från fartygsstorleken 
mätt i bruttoton på samma sätt som i farlederna, men där nivån sätts av hamnen. Den ska 
täcka kostnader för hamnens sjöinfrastruktur. Den andra delen, hanteringsavgiften, var 
tidigare uppdelad på en varuhamnsavgift, baserade på lastat/lossat gods, och en 
hanteringsavgift men dessa har numer slagits ihop i en hanteringsavgift. Hanteringsavgiften 
baseras på den service som fartyget behöver när det gäller godshanteringen och debiteras per 
timma, hanterat ton, kubikmeter eller antal enheter. Uppskattningar pekar på att de samlade 
hamnavgifterna uppgår till betydligt högre belopp än de samlade statliga avgifterna. 

                                                 
7 För inrikes trafik, mellan två svenska hamnar, tas den godsbaserade avgiften endast ut för lastat gods. 
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Nya tider och nya utmaningar för sjöfarten 

Behov av konkurrensneutralitet mellan trafikslagen avseende avgifter och finansiering 

Den av Riksdagen beslutade transportpolitiken innebär att alla transporter ska ansvara för sina 
samhällsekonomiska kostnader. Den avgiftsmodell som nu gäller medför dock olika 
förutsättningar för de olika trafikslagen med avseende på samhällsekonomiskt kostnadsansvar 
och finansiering av investeringar i infrastruktur respektive drift och underhåll. 

En forskningsrapport från Centre for Transport Studies som publicerades under hösten 2011 
tar upp frågan om kostnader och finansiering för transportsektorn. I rapporten görs en 
genomgripande analys av avgiftsstrukturen för de olika trafikslagen8

Rapporten pekar på att skilda finansieringsformer och avkastningskrav leder till att 
transportpolitiken snedvrider konkurrensvillkoren. Gynnande av vissa trafikslag framför andra 
medför risk att man tvingas till onödigt stora investeringar i ny infrastruktur. I rapporten 
konstateras att sjöfartens kostnader kommer att öka markant efter 2015 när skärpta krav på 
utsläpp av svavel och kväveoxider träder i kraft. Förändringen kan förväntas leda till att 
godstransporter förs över från sjöfart till väg- och järnvägstransporter.  

. Enligt författaren 
finansierar sjöfarten på svenska hamnar via farleds- och hamnavgifter i stort sett hela 
kostnaden för sjöfartens infrastruktur, inklusive nyinvesteringar i farlederna och fasta drifts- 
och underhållskostnader. Järnvägstrafiken, å andra sidan, bidrar med få undantag inte alls till 
nyinvesteringar, reinvesteringar eller fasta underhållskostnader. Tågen betalar inte ens hela 
kostnaden för det trafikberoende underhållet av bananläggningen. Vägtrafiken är 
förhållandevis högt beskattad, men den tunga trafiken betalar ändå i genomsnitt bara drygt 
hälften av sina genomsnittliga trafikeringsberoende kostnader. Sjöfarten kommer enligt 
rapporten år 2015-2016 i huvudsak att ha internaliserat sina kostnader för utsläpp av svavel 
och kväveoxider. 

Ökad effektivitet i de intermodala godsflödena 
Det finns ett antal förhållanden som påverkar valet av transporter. Pris, tillförlitlighet och 
frekvens bedöms vara viktigt för näringslivets val av transportlösning. De fysiska 
förutsättningarna i form av en infrastruktur med tillgänglig kapacitet för att kunna utföra 
transporter på ett effektivt sätt måste dessutom finnas på plats. Transportköpare antas 
samtidigt vara rationella beslutsfattare, vilket innebär att transporterna i regel redan utförs av 
”rätt” transportmedel, givet de förutsättningar som gäller idag.  

En viktig faktor för att öka sjöfartens konkurrenskraft när det gäller högvärdigt gods är 
kraftigt reducerade hanteringskostnader. Det har bland annat i en studie kring Vänern från 
Chalmers visat sig att den största delen av de kostnader som är förknippade med att 
sjötransportera containrar är hanteringskostnaden vid omlastningen9

Införlivande av EU:s regelverk för inre vattenvägar i svensk rätt framhålls i debatten som en 
viktig fråga för utveckling av svenska inre vattenvägstransporter. Frågan drivs främst av 
intressenter i Vänerregionen i syfte att öka konkurrenskraften för Vänersjöfarten. Det är också 

. Samtidigt visar en 
jämförelse av transportkostnaderna i Vänersjöfarten, som bara tar upp själva 
transportkostnaden, att sjöfarten redan vid 80 TEU är billigare än väg- och 
järnvägstransporter. Detta gäller i än högre grad när det gäller större containrar (40 fot) då 
sjöfart är fördelaktigt redan vid 35 enheter.  

                                                 
8 CTS Working Paper 2011:14, publicerad i November 2011 av Per Kågesson. 
9 “Transportation of containers between the ports of lake Vänern and Gothenburg – An evaluation of road, 
railway and inland waterway transportation”, sid 57, Andersson et al, 2008 



Kustsjöfart – Utmaningar och Möjligheter 

17 

Vänersjöfarten som varit föremål för flest utredningar och studier för utveckling av 
transporter på inre vattenvägar i Sverige. Det finns stora förhoppningar om att ett införande av 
EU:s regelverk för inre vattenvägar kommer att medföra ett minskat krav på bemanning på 
fartygen. Enligt den statliga utredning som presenterades tidigt 2011, om hur EU:s regelverk 
kan införas i svensk rätt, finns inom EU ingen gemensam reglering avseende antal 
besättningsmän och besättningens sammansättning på fartyg avsedda för fart på inre 
vattenvägar10

En komplicerande faktor för sjöfarten är att rapporteringskraven för gränsöverskridande 
transporter är betydligt mer omfattande än för exempelvis väg- och järnvägstransporterna. 
Rapporteringen från sjötrafiken sker idag till flera myndigheter och rapporteringsförfarandet 
är resurskrävande för sjöfarten. Sjöfartsverket har länge drivit frågan om att minska den 
administrativa bördan för sjöfarten genom att skapa en myndighetsgemensam 
inrapporteringsportal. Tanken är att all information till Sjöfartsverket, Tullverket, 
Transportstyrelsen och Kustbevakningen ska lämnas en gång och sedan spridas vidare till den 
myndighet informationen berör via ett så kallat ”National Single Window”. Detta arbete 
sammanfaller med att EU uppmanar sina medlemsstater att harmonisera de system som kan 
förenkla sjöfartssektorns administrativa och därmed också ekonomiska börda. Det är därför 
viktigt att de system som införs, i Sverige och i andra länder, på ett enkelt sätt kan ta emot och 
överföra information kring fartygens rörelser och eventuellt farligt gods. 

. Svenska bestämmelser för fastställande av säkerhetsbesättning kommer därför 
att vara tillämpliga för fartyg på de svenska inre vattenvägarna och dessa fastställs av 
Transportstyrelsen, vilket också är fallet idag. Vid införande av EU:s regelverk för inre 
vattenvägar bedömde dock utredningen att kapitalkostnaderna för trafik på de inre 
vattenvägarna skulle kunna minska genom att fartygen har en enklare konstruktion.  

Inom EU-samarbetet pågår ett motsvarande arbete med det så kallade ”SafeSeaNet”, dit alla 
EU-länder ska överföra information kring bland annat fartygsanlöp och avgångar och 
eventuellt farligt gods ombord.  

I syfte att minska den administrativa bördan för sjöfarten inom EU har under 2011 ett 
pilotprojekt initierats: Blue Belt Pilot Project. Projektet, som leds av europeiska 
sjösäkerhetsorganisationen EMSA, fokuserar på tullformaliteter och samordning av 
informationshantering inom sjöfarten. 

Samtidigt finns sedan några år ny metodik och process som skulle minimera behovet av 
inrapportering av information om fartygsanlöp och gods. Detta kräver dock ett paradigmskifte 
och att ett system med Service Oriented Architecture-principen byggs upp11 och att 
uppgiftslämnarna tillgängliggör information genom så kallade API:er12

Fortsatt fokus på säkerhet och miljöprestanda 

. 
 

Ett antal svåra sjöolyckor under de senaste decennierna har medfört att säkerhetskraven inom 
sjöfarten ökat dramatiskt. De regelsystem s om styr sjösäkerheten har skärpts för all sjöfart 
och speciellt för passagerarfartyg och oljetransporterna. Säkerhetskraven underbyggs också av 
ett ökat medvetande om de risker för miljön och de stora samhällskostnader som uppkommer 
vid sjöolyckor i kustfarvatten.  

Ytterligare en åtgärd för att minska sjöfartens miljöpåverkan är det krav på en lägre andel 
svavel i bränslet som införs från 2015. Beslutet, som togs av FN:s sjöfartsorganisation IMO 
2008, och som nu kommer att införas i EU-lagstiftningen har fått stort utrymme i den svenska 
samhällsdebatten. Beslutet gäller både de globala gränsvärdena och striktare gränsvärden 
                                                 
10 ”Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt” (SOU 2011:4) 
11 Motsvarande system finns inom den civila luftfarten. 
12 Access Point to Internet 
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inom områden som klassats som svavelkontrollområden (SECA) dit bland annat Nordsjön och 
Östersjön räknas. Globalt gäller i dag 4,5 procent som högsta gräns för svavelhalten, men 
gränsvärdet kommer att sänkas till 3,5 procent från 2012 och sedan vidare till 0,5 procent år 
2020. Redan idag får yrkessjöfarten inom SECA-området enbart använda bränsle med en 
svavelhalt på 1,0 procent. Från och med 2015 kommer gränsvärdet inom SECA att sänkas till 
0,1 procent svavel i allt marint bränsle. Det är den sistnämnda av dessa sänkningar inom 
SECA-området som har väckt en betydande oro inom näringen. Eftersom bränsle med 0,1 
procent svavelhalt kommer att kräva en annan raffineringsprocess, där det troligen finns 
kapacitetsbrist i världen, befaras prisökningar på 50 – 80 % för denna typ av marint bränsle13. 
Om så blir fallet, och bränsle utgör ibland 50 – 60 % av hela kostnadsmassan för ett rederi, så 
kommer det att leda till betydande prisökningar mot transportköparna. Eftersom stora delar av 
svensk industri är beroende av både export och import med sjöfart, där en stor del av 
transporten sker inom SECA, så kommer det att få direkta konsekvenser på svensk 
konkurrenskraft. Sjöfartsnäring och transportköpare i norra Europa vill ha likvärdiga 
konkurrensvillkor med övriga europeiska länder, och helst likartade i övriga världen. Om 
prisökningen på bränsle blir så stor som befaras kan svavelreglerna också komma att påverka 
transportköparnas val av trafikslag. Det skulle då kunna leda till en omfördelning av gods 
mellan hamnar inom Sverige, men även till Norge, eftersom framförallt de svenska 
norrlandshamnarna får en lång transportsträcka som kräver dyrare bränsle. Om det globala 
kravet sänks till 0,5 procent från 2020, alternativt senast 2025, avklingar troligtvis skillnaden 
något, men norra Europa kommer fortsatt att använda ett dyrare bränsle14

Som en följd av de höga bränslepriserna och en tilltagande miljöhänsyn har allt fler rederier 
börjat sänka farten på sina fartyg, så kallad ”slow steaming”. Som för de flesta andra 
motordrivna fordon så avtar bränsleförbrukningen markant när man går ner i hastighet och 
besparingar på upp till 30 – 40 % har rapporterats. För att kunna upprätthålla kapaciteten och 
frekvensen i trafiken krävs det fler fartyg när farten sänks. Trots detta blir den totala 
besparingen betydande genom att rederiets samtliga fartyg kan sänka farten och därmed 
finansiera kostnaden för ett mindre antal tillkommande fartyg. Intensiteten i arbetet med att 
optimera skrovdesign, att ytterligare förbättra verkningsgraden för motorerna samt att finna 
stödjande framdrivningssystem genom segel/drakar eller solpaneler skyndas på av den 
förväntande ökningen av bränslekostnaderna.  

.   

Det finns dock flera andra alternativ till att driva fartyg med vad som väntas bli ett betydligt 
dyrare lågsvavligt bränsle. Ett sådant alternativ är att fortsätta att använda billigt bränsle med 
3,5 % svavelhalt, men att istället rena rökgaserna med en så kallad ”scrubber”. Dessa finns 
designmässigt i två varianter, som våt eller torr scrubber, samt som öppna och slutna system. 
Det är dock problematiskt att det till dags dato ännu inte finns mer än ett storskaligt system i 
drift i världen. Det är också högst osäkert om öppna scrubbersystem kommer att vara tillåtna i 
Östersjön. 

Ytterligare ett alternativ till destillatbränsle är flytande naturgas (LNG), som inte bara är helt 
svavelfritt utan också ger mycket låga kväveoxidutsläpp, närmast försumbara utsläpp av 
partiklar och en 20 – 30 procentig reduktion av CO2-utsläppen. LNG-drift kräver att man gör 
en betydande ombyggnad av fartyget, om det inte är frågan om ett nybygge, men också att det 
byggs upp en infrastruktur för bunkring av LNG i hamnarna. Östersjöländerna försöker inom 
ramen för EU:s Östersjöstrategi klargöra förutsättningarna för en ökad användning av LNG 
till framdrivning av fartyg. En utveckling mot användning av LNG som bränsle kommer 
förmodligen att ske med uppbyggnad av LNG-terminaler och i samband med det påbörjas 
                                                 
13 Sjöfartsverket 2009 
14 Inför en global sänkning finns en kontrollstation 2018 för att säkerställa att den globala tillgången på 0,5 % 
bränsle är tillräckligt stor för att ett skifte ska kunna ske på ett säkert sätt. 



Kustsjöfart – Utmaningar och Möjligheter 

19 

sannolikt en övergång till detta bränsle för framförallt nybyggda fartyg. Ytterligare en 
anledning till det ökande intresset för att använda LNG som bränsle är att steg 3 i 
begränsningsreglerna för utsläpp av kväve för nybyggda fartyg träder i kraft 201615

Sjöfarten är ett energieffektivt transportslag sett till förbrukning per transporterat ton, men 
utsläppen av svavel och kväveoxider är som framgår ovan en stor utmaning för sjöfarten. 
IMO:s beslut är en del av lösningen på detta. Utveckling av bra miljöteknik och ekonomiska 
styrmedel är andra verktyg som kan bidra till minskade utsläpp från sjöfarten. Korta 
omställningstider för att genomföra en anpassning till nya regler på bland annat miljöområdet 
blir oftast extra problematiska för sjöfarten. Att fartygen oftast har en ekonomisk livslängd på 
25–30 år, att jämföras med den ekonomiska livslängden hos en lastbil som ofta ligger under 
10 år, gör att det ofta är svårt för en redare att se någon lönsamhet i större ombyggnader. Till 
saken hör att i princip varje fartyg är unikt till sin design, eftersom seriebyggda fartyg, vilka 
rönte stora framgångar under andra världskriget, aldrig rönt någon efterfrågan på den civila 
marknaden. 

.  

I ett så långt perspektiv som till år 2050 kan det också vara rimligt att tänka sig att det endast 
är under den inledande delen av perioden som inhemska transporter av alla slag genererar 
någon större konventionell negativ miljöpåverkan. Detta är förmodligen ett optimistiskt 
antagande, men skulle samtidigt innebära att det ännu finns en möjlighet att teoretiskt hålla 
CO2 utsläppen på en sådan nivå att det så kallade 2-gradersmålet för atmosfärens 
uppvärmning inte blir helt omöjligt att uppnå. Det skulle i så fall betyda att de utsläpp till luft 
som idag sker av svavel, kväveoxider, partiklar och CO2 har reducerats till långsiktigt 
hållbara nivåer; alternativt att dessa åtminstone helt har internaliserats genom specifika 
avgifter. Trots att dessa faktorer därmed delvis kan ”bortses ifrån” så kommer det även 
fortsatt att ske en omfattande miljöpåverkan från transportsektorn. Den kommer då främst att 
utgöras av trängsel, buller och till en del av partiklar, fast nu främst från förslitning av däck 
och annat material.  

Sammantaget pekar en sammanvägning av de förändrade förutsättningarna mot att världens 
nationer kraftigt måste börja gynna energieffektiva transporter för att klara CO2-målen16. 
Detta krav kommer med kraft att accentueras ytterligare ju senare en allt mer nödvändig 
omställning av inriktningen för världens energianvändning kommer att inledas17

Behov av ett ökat fokus på maritim forskning och innovation 

.  
 

För att Sveriges framtida transportbehov ska kunna tillgodoses, krävs en hållbar sjöfart som 
tekniskt sett ligger i framkant, är effektiv och säker, samt har en minimal miljöpåverkan. Här 
har samspelet mellan å ena sidan den kunskapsgenererande forskningen och å andra sidan 
satsningar på innovation en nyckelroll. För att kunna skapa ett sådant klimat behövs ett brett 
och nära samarbete mellan alla klustrets aktörer inom sjöfartsforskningen och därtill med 
andra nationers maritima intressenter. Om tillräckligt goda förutsättningar kan skapas för 
framtidens sjöfart kommer samtidigt också Sveriges konkurrenskraft på den globala 
marknaden att förbättras. Att kunna skapa ett samarbete med en bred bas i näringen är särskilt 
viktigt för ett litet land med en öppen ekonomi som Sverige.  

För att klara de utmaningar sjöfarten står inför i dag krävs en satsning på förstärkt samordning 
och förbättrade samarbetsstrukturer för att säkerställa en fortsatt sjöfartsorienterad 
                                                 
15 Det tredje steget, Tier III, kommer att kräva att utsläppen av NOx ska ha minskat med omkring 80 % och 
partikelutsläppen ska ha halverats i förhållande till då nivån för Tier I fastställdes i slutet av 1990-talet. 
16 TRANSvision, 2009 
17 International Energy Agency, 2011 
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kunskapsutveckling. De offentliga anslagen till sjöfartsforskningen speglar inte behoven, är 
inte jämställt ur ett trafikslagsövergripande synsätt samt behöver öka kraftigt. En kritisk 
massa kan uppnås genom ökade anslag, men också genom att fokusera insatserna.  

Även i EU-kommissionens vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – 
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”, framhålls vikten av forskning 
inom transportområdet och innovationspolitiken. EU-kommissionen betonar att 
medlemländerna i allt större utsträckning, och på ett enhetligt sätt, bör främja utvecklingen 
och införandet av ny teknik, allt för att EU:s transportsystem ska utvecklas till ett modernt, 
effektivt och användarvänligt system.  
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Ökad sjöfart längs kusten och på de inre vattenvägarna 

Förutsättningarna för ökad kustsjöfart 
I linje med de förutsättningar som ges i regeringens långtidsutredning från 2008, men också i 
de stora studier av framtidens transportbehov som har genomförts på EU nivå, förväntas den 
europeiska ekonomin fortsätta att växa18

I den allmänna svenska debatten återkommer många till sjöfartens potential när det gäller att 
avlasta den hårt belastade infrastrukturen på land. Med de förutsättningar som ges för 
närvarande har sjöfartens konkurrenssituation inte varit sådan att det visat sig möjligt att få till 
stånd en överflyttning av landtransporter till sjöfart. För att med dagens förutsättningar driva 
kommersiellt bärkraftig kustsjöfart skulle det krävas att ett flertal olika förutsättningar 
utvecklas positivt. I jämförelse med den tidigare generationen inlands-/kustfartyg är det svårt 
att tänka sig att fartyg drivs med sin huvudägare såsom kapten ombord. Istället är det 
industrisjöfart som skulle kunna ses som en potential och då med mera högvärdigt gods som 
last. Detta eftersom de transporter av större volymer lågvärdigt gods som idag flyttas mellan 
vanligen hamnlokaliserade säljare/köpare redan sker med fartyg. Det är också svårt att tro att 
det kommer att ske några större förändringar inom överskådlig tid när det gäller mönstret för 
denna typ av hantering. Till en del används samma upplägg redan för distribution av 
oljeprodukter inom Sverige. Exempelvis tas råolja in till de tre raffinaderier som finns i 
Göteborg och Brofjorden, för att sedan distribueras med fartyg till depåer längs kusten.  

. Som en följd av detta kommer också EU-ländernas 
BNP att växa och därmed köpkraften och konsumtionen. Befolkningstillväxten förblir relativt 
begränsad i genomsnitt, men för alla länder pekar allt mot en fortsatt tydlig urbanisering av 
befolkningen. Detta ger upphov till tre delvis motverkande trender i form av att den 
genomsnittliga inkomsten ökar, då den generellt är högre i städer, med högre inkomst följer 
ökad konsumtion, men även trängseln kommer att öka dramatiskt. Detta som en följd av en 
dramatisk ökning i konkurrens kring landanvändningen. Med ökad trängsel/täthet kommer 
också värderingen av störningar i form av trängsel, buller och andra miljöstörande utsläpp att 
tillta.  

Om de transporter som en framtida kustsjöfart ska konkurrera om istället utgörs av högvärdigt 
gods kommer också kravbilden som sjöfarten ska svara upp mot att se annorlunda ut. Även ur 
detta perspektiv har sjöfarten kvar en mycket stark sida som gäller energieffektivitet, med 
dessutom en betydande kapacitet i farledssystemet, inga egentliga trängselproblem samt är 
heller inte bullerstörande eller i en framtid särskilt miljöpåverkande.  En osäkerhetsfaktor i 
den nära framtiden är den påverkan som införandet av striktare regler för svavel i bunkerolja, 
som introduceras från 2015 inom det kontrollområde som omfattar Nordsjö- och 
Östersjöområdet, medför19

I de transportupplägg som vi känner idag har prisskillnaden mellan snabba leveranser och en 
något långsammare leverans kommit att bli närmast marginell. Det finns dock skäl att tro att 
det redan i en nära framtid kan komma att skapas en allt tydligare prisskillnad mellan den del 
av exempelvis containergodset som verkligen ”har bråttom” och annat mindre tidspressat 
gods. Det segment där sjöfarten bör kunna konkurrera blir då de typer av gods där exaktheten 
och robustheten i leveransen är viktigare än snabbheten.  

. 

För att sjötransporter ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till landtransporter krävs en 
effektiv och standardiserad hantering i samband med lastning och lossning. Detta är dock 

                                                 
18 TRANSvision och TRANSfreight 
19 Reglerna beskrivs något utförligare ovan under rubriken ”Ökat fokus på säkerhet och miljöprestanda” 
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inget nytt. Sedan genombrottet för enhetshanteringen på sent 1960-tal med containern har 
sjöfarten varit en drivande kraft i denna utveckling. På lastbilssidan har samma 
standardisering kommit att ske när det gäller hanteringen av trailrar. Tåget har sedan 
kombinerat de två tendenserna och erbjuder både vagnar för trailrar, andra för container men 
också vagnar som kan användas till båda typerna av last. 
 

Avlastning av landtransportsystemet kräver nya sjöfartsbaserade transportupplägg 
För att driva en effektiv kustsjöfart för framtidens utmaningar är det troligt att det krävs en typ 
av fartyg som idag bara existerar på ritbordet. Avsikten är att sjöfarten ska erbjuda en 
möjlighet att kombinera marknadens efterfrågan på relativt snabba och tidsbundna, men ändå 
rationella och därmed billiga, transporter. Hanteringen skulle då ske med ett enklare och 
lågbemannat fartyg som mest kommer att påminna om ett ro-ro-containerfartyg.  

För att transportköparna ska acceptera den längre tid som en sjöbunden transport troligtvis 
alltid kommer att behöva, måste totalpriset kunna sättas lägre än för både lastbil och järnväg, 
men med god tidshållning. 

Sett till att en mycket stor del av värdet av den svenska utrikeshandeln som transporteras i 
containrar eller på lastbil är det dessa segment som fortsättningsvis avses här. Utmärkande för 
detta gods är att det i de flesta fall, i något skede av transporten kommer att hanteras i en 
hamn. Gods som naturligt ska passera en hamn utgör således en del av den potentiella 
marknaden.  

Som nämndes ovan så har det utvecklats en standard för att hantera såväl containrar som 
trailrar inom sjöfarten och åkerinäringen. Ett sätt att kunna kombinera de två vore således att 
utveckla ett system där man bedriver kustsjöfart som bygger på en hantering av i första hand 
trailrar. På samma sätt som är fallet för vidaretransport från hamnen har man även för 
sjötransporten lastat de containrar som ska hanteras på trailersläp innan de tas ombord. 
Lasthanteringen kring fartyget i fråga kommer således att ske med terminaltraktor och i de 
bashamnar som omfattas, där huvuddelen av lasten hanteras, kommer det att behövas stöd 
med kapacitet från hamnen20

Med kuststräckan från Oslo till Köpenhamn som ett exempel, och då med Göteborg som 
bashamn, så skulle det således kunna ske lastning av uppställda trailrar direkt från ett 
transoceant ankommande fartyg med de gränsletruckar som redan används i hamnen

. I övrigt opererar fartyget självständigt och har även en egen 
terminaltraktor(-er) ombord för att självständigt kunna lasta/lossa i hamnarna oavsett tiden för 
anlöp. Detta minimerar behovet av att utnyttja service från land och gör fartyget än mer 
”självgående”. 

21

Med den höga frekvens av anlöp som ett kustfartyg kommer att ha finns goda förutsättningar 
att erhålla lotsdispens och därmed undvika kostnader för lotstjänsten. Samtidigt finns det en 
möjlighet att farleder kan komma att ses som en av staten finansierad del av infrastrukturen 
och att den nuvarande formen av farledsavgifter kraftigt har reducerats, eller helt tagits bort

. Det 
antal trailrar som behövs för vidareskeppning är i förväg känt och finns redan inlagt i 
godshanteringssystemet. Containern lastas direkt på trailer under avlastningen, istället för att 
ställas i upplag, och kan sedan flyttas vidare till det avgående kustfartyget.  

22

                                                 
20 Terminaltraktor – är i princip motsvarigheten till en trailerdragbil, men byggd för manövrering i hamnområdet. 

. 

21 I Göteborg ställs alla containrar ner på kajen vid ett lyft från fartyget och förs vidare med gränsletruck till sin 
uppställningsplats, medan i andra hamnar finns det system som bygger på att man ställer ner containern direkt på 
en trailer eller på ett självstyrande fordon. Någon förändring är så vitt känt inte planerad i Göteborg. 
22 Se ”Medfinansiering av transportinfrastruktur” SOU 2011:49 
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Med en mera brukarbaserad prissättning i hamnarna kommer troligtvis också den 
konventionella hamnavgiften att ha förändrats. Detta förutsätter att en tydlig koppling finns 
mellan pris och nyttjande för de olika trafikslagen. Detta skulle betyda att de kostnader som 
den kustsjöfart som beskrivs här inte genererar mer arbete (d.v.s. högre pris) i hamnen än vad 
en konventionell lastbils- eller tåghämtning genererar. 

En kustpendel kan, förutom de två omnämnda lasttyperna, också förenkla de nationella 
transporterna av over-size-/tillståndstransporter av olika slag. Sådana transporter skulle här ha 
tillgång till en regelbundenhet som dessa annars saknar. Sektioner till vindkraftverk utgör till 
exempel en produkt som har visat sig problematisk att transportera med landtransporter   

Det framtida kustfartyget kan, som anges ovan, i förlängningen komma att utgöra en ny typ av 
fartyg, även om den inledande trafiken av kostnadsskäl troligen måste ske med ett inhyrt 
begagnat tonnage. Eftersom miljöprofilen för transportupplägget förutsätts kunna komma att 
utgöra en viktig faktor är en låg miljöbelastning hos fartygen viktig. Från 2015 kommer alla 
fartyg att köra på lågsvavlig bunkerolja, men kan också antas ha infört någon form av 
kväveoxidrening och därtill partikelfilter. I en framtid har troligtvis även synen på 
partikelutsläpp förändrats. Från att tidigare ha varit en närmast osynlig faktor i analyser har 
fortsatt forskning kring deras skadeverkningar drivit upp värderingen av dessa till nivåer 
flerdubbelt över dagens. För ett fartyg av den typ som beskrivs här finns det också skäl att 
anta att det vid en nybyggnation kommer att byggas för LNG-drift.  

En förutsättning för att kunna bygga ett system som beskrivs ovan är några utvecklingssteg 
som vart och ett kan förefalla relativt triviala, men där det troligtvis kommer att krävas att i 
princip alla bitar faller på plats för att ge systemet en ekonomisk bärkraft. Om en eller flera 
operatörer kan se potential i ett upplägg som detta kan det också förväntas komma igång. 
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Bilaga 1 Identifierade brister i det svenska farledssystemet 2021/2025 

 
NB. Motsvarande listning av identifierade brister i farledssystemet finns också presenterad i 
utredningen ”Bristanalys Sjöfart” som utförts inom ramen för Trafikverkets utvidgade 
kapacitetsuppdrag. 

Källa: Sjöfartsverket 

Hamn/farled Farledsnr
Brist 
2011

Brist 
2021/2025 Bristorsak

Effektivitets-
höjande 

Kapacitets-
höjande

Trollhätte 
kanal/Göta älv 955 grön röd

Ett flertal åtgärder krävs till 2021 såsom komplettering av 
ledverk och revision av slusstrappan. Kanalens tekniska 
livslängd för fortsatt handelssjöfart är beräknad till 2030.

(x)

Horssten - röd röd

En ny dragning av Sandhamnsleden via Horssten skulle 
minska transporttiden till Stockholms hamn. Dessutom skulle 
den ekologiskt känsligare Furusundsleden avlastas och 
säkerhetsnivån höjas.

x

Södertälje 511 gul röd
Trafiken på Södertälje hamn ökar kraftigt och därmed även 
behovet av att kunna trafikera hamnen med större fartyg. x x

Luleå 764 röd röd

Större fartyg tvingas lossa delar av lasten till andra fartyg 
(läktring) på grund av farledens begränsade djup 
(landhöjning). Vid en ökad malmhantering och med allt större 
fartyg kommer denna problematik att öka. Beroende på 
behov av farledsdjup kan även farleden genom norra 
Kvarken vara för grund. Även åtgärder för att säkra 
vintersjöfartens framkomlighet krävs.

x x

Hargshamn 571 grön röd
Hamnen vidtar åtgärder för att kunna hantera  en ökning av 
godsvolymerna från Bergslagen. För att få nytta av 
åtgärderna krävs åtgärder även i farleden.

x x

Klintehamn 376 grön röd
Tillväxtverket har beslutat ge bidrag till åtgärder inne i 
hamnområdet. För att få nytta av åtgärderna måste även 
farleden muddras.

x

Trelleborg 235 grön röd
Trelleborgs hamn har påbörjat kapacitetshöjande åtgärder 
inne i hamnområdet. För att få nytta av åtgärderna i hamnen 
behöver även farleden förbättras.

x x

Karlsborg 781 grön röd
Tillväxtverket har beslutat ge bidrag till åtgärder inne i 
hamnområdet. För att få nytta av åtgärderna krävs en 
förändrad farledsdragning och en mindre muddring

x x

Västerås, Köping 901-904 röd grön
Utbyggnaden av Södertälje sluss och kanal samt 
Mälarfarlederna återfinns i nationella planen 2010-2021 med 
ett genomförande under 2014-2017.

x x

Gävle 621 röd grön
Utbyggnaden av farleden till Gävle återfinns i nationella 
planen 2010-2021. x x

Uddevalla 151 grön gul

Hamnen har ett strategiskt läge vid en ökad malmhantering 
på västkusten och farledens små marginaler mellan maxfartyg 
och fartygens dimensioner kan överskridas under 
tidsperioden. 

x x

Grön Farleden har inga kapacitets- eller effektivitetsbrister.
Gul Farleden har begynnande kapacitesproblem.
Röd Farleden kan inte tillgodose marknadens efterfrågade kapacitet.



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon:010-123 50 00 

www.trafikverket.se

TR
A

FI
K

V
ER

K
ET

. P
U

BL
IK

A
TI

O
N

 2
0

12
:11

9.
 A

PR
IL

 2
0

12
. P

RO
D

U
K

TI
O

N
: G

RA
FI

SK
 F

O
RM

, T
RA

FI
K

V
ER

K
ET

. T
RY

C
K

:T
RA

FI
K

V
ER

K
ET

. 


	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1 Introduktion
	2 Nuläge och förutsättningar
	2.1 Stabila godstransportstråk
	2.1.1 Transportarbetet

	2.2 Det intermodala perspektivet och terminalen
	2.2.1 Intermodaliteten
	2.2.2 TERMINAL

	2.3 Medfinansiering
	2.4 Sjöfart 
	2.5 Storstaden
	2.6 Internationellt perspektiv
	2.7 Konkurrensytor
	2.7.1 Intramodala Konkurrensytor
	2.7.2 Intermodal konkurrens
	2.7.3 Visualisering av konkurrensytor
	2.7.4 Näringslivets perspektiv 

	2.8 Underlagsrapporter 
	2.8.1 LÅNGTIDSUTREDNINGEN 2008 


	3 Framtidens godsmarknad
	3.1 Strategiskt nät
	3.2 Terminal
	3.2.1 Kombiterminal
	3.2.2 Hamn
	3.2.3 Flyg

	3.3 Det strategiska nätet
	3.4 Nationell utveckling
	3.4.1 Städernas varuförsörjning
	3.4.2 Större infrastrukturella satsningar – exemplet Helsingborg- Helsingör (HH)

	3.5 Internationellt perspektiv
	3.6 Styrmedel
	3.6.1 Konkurrensneutralitet mellan trafikslagen avseende avgifter och finansiering


	4 Scenariebeskrivning gods scenarierna järnväg och styr för 2050
	4.1 Starkt påverkande trender
	4.2 Samgods prognos för 2050
	4.2.1 Förutsättningar
	4.2.2 Effekter på trafikslagen och regioner

	4.3 Scenariobeskrivningar
	4.3.1 Särskilda förutsättningar för scenario järnväg och scenario styr 
	4.3.2 Effekter av scenario järnväg på transportmönstret
	4.3.3 Effekter av scenario styr på transportmönstret


	5 Problem och lösningar
	5.1 Effekter av möjliga lösningar
	5.2 Dellösningar
	5.3 Teknisk utveckling 
	5.4 Modalt skifte
	5.4.1 Sjöfartens potential

	5.5 Beteende
	5.6 Lagar och regler 
	5.7 Infrastruktur
	5.8 Forskning och Innovation

	Referenser
	Skarstad, O. (1996). Konkurranseflater i godstransport 1994. 323/1996. Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo.
	Appendix – Trafikverkens Vision För Långväga Godstransporter
	Appendix – Kapacitetsutnyttjandets bakgrund i prisbilden
	Appendix – Kustsjöfart
	Sjöfartsappendix Underlagsrapport Gods.pdf
	Sammanfattning
	Introduktion
	Sjötrafikens utveckling i Sveriges närområde
	Sjötransportsystemet
	Hamnarna som viktiga intermodala knutpunkter
	Det svenska farledssystemet
	Kapacitetsbrister i sjöfartssystemet
	Vintersjöfart och isbrytning
	Sjöfartens regelverk beslutas internationellt
	Sjöfartens avgifter och finansiering

	Nya tider och nya utmaningar för sjöfarten
	Ökad effektivitet i de intermodala godsflödena
	Fortsatt fokus på säkerhet och miljöprestanda
	Behov av ett ökat fokus på maritim forskning och innovation

	Ökad sjöfart längs kusten och på de inre vattenvägarna
	Förutsättningarna för ökad kustsjöfart
	Avlastning av landtransportsystemet kräver nya sjöfartsbaserade transportupplägg

	Bilaga 1 Identifierade brister i det svenska farledssystemet 2021/2025




