
Kunskapsunderlag om järnvägs- 
godskorridoren ScanMed RFC 
Redovisning av regeringsuppdrag

Narvik

Uleåborg

StockholmOslo
Hallsberg

Malmö



Trafikverket 
Postadress: Röda Vägen 1, 781 70 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Kunskapsunderlag om järnvägsgodskorridoren Scandinavian-Mediterranian 

RFC – dagens funktion samt förutsättningar och konsekvenser av en eventuell förlängning. 

Författare: Fredrik Bärthel, Petter Hill, Ulla-Stina Ingemarsson, Anna Knutsson, Jenny 

Källström, Hans Wolf och Per-Åke Wärn, Trafikverket 

Dokumentdatum: 2021-02-24 

Ärendenummer: TRV 2020/105446   

Kontaktperson: Anna Knutsson, PLkvg. 

Publikationsnummer: 2021:065 

ISBN 978-91-7725-825-4  

A
L
L
 0

0
0
4
 R

a
p
p
o
rt

 g
e
n
e
re

ll 
3
.0

 



Innehåll
 
Sammanfattning..........................................................................................................................................5

1 Inledning .....................................................................................................................................................9
 1.1. Bakgrund .............................................................................................................................................9
 1.2. Syfte och avgränsning .....................................................................................................................9
 1.3. Metod ................................................................................................................................................10
 1.4. Samråd ..............................................................................................................................................11
 1.5. Rapportens upplägg ......................................................................................................................12

2 Transportplanering i EU .................................................................................................................13
 2.1. Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ................................................................................13
 2.2. Stomnätskorridorerna (TEN-T) ..................................................................................................13

3 Befintlig järnvägsgodskorridor och dess funktion .........................................................16
 3.1. Godskorridorens bildande............................................................................................................17
 3.2. Kapacitetserbjudande och nyttjande ........................................................................................18
 3.3. Principer för kapacitetstilldelning i godskorridoren ..............................................................23
 3.4. Slutsatser om den befintliga korridorens funktion i Sverige ..............................................29

4 Analys av befintlig gränsöverskridande godstågtrafik ..............................................30
 4.1. Gränsöverskridande godstågspassager ...................................................................................30
 4.2. Transportupplägg för järnvägsgods i norra Sverige ..............................................................32
 4.3. Gränsöverskridande godståg till och från Norge ...................................................................34
 4.4. Slutsatser om dagens gränsöverskridande godstågpassager ............................................35

5 Transportmarknadsanalys för norra Skandinavien .......................................................36
 5.1. Teoretisk ansats ..............................................................................................................................37
 5.2. Transportmarknaden längs den förlängda ScanMed RFC-korridoren .............................38
 5.3. Trender på transportmarknaden ................................................................................................39
 5.4. Transportmarknaden i Nordnorge .............................................................................................40
 5.5. Transportmarknaden i norra Finland.........................................................................................42
 5.6. Transportmarknaden i norra Sverige ........................................................................................45
 5.7. Transportmarknaden i Mellansverige .......................................................................................48
 5.8. Transportmarknaden 2020 med utblick till 2025 .................................................................50
 5.9. Transportsystemet idag och i framtiden ..................................................................................54
 5.10. Aktörsanalys ....................................................................................................................................55
 5.11. Slutsatser om transportmarknad ...............................................................................................59

6 Regionala utvecklingsstrategier, politiska ambitioner  
 samt transportplaner i dag i stråket för en eventuell förlängning .....................61
 6.1. Regionala utvecklingsstrategier..................................................................................................61
 6.2. Barentssamarbetet.........................................................................................................................62
 6.3. Infrastruktursatsningar och strategier i Norge, Finland och Danmark ............................64



7 Möjliga bansträckningar i en eventuellt förlängd godskorridor ...........................67
 7.1. Godskorridorens förenlighet med TEN-T och prioriterade TEN-T projekt .....................67
 7.2. Sträckning ScanMed RFC för dagens gränsöverskridande godstrafik .............................69
 7.3. Tänkbar sträckning efter färdigställandet av stomnätskorridor ........................................72
 7.4. Slutsatser om transportinfrastruktur i en förlängd järnvägsgodskorridor ......................73

8 Kostnadsnyttokalkyler för en förlängning av korridoren ..........................................74
 8.1. Utvecklingen av godsströmmar längs korridoren .................................................................74
 8.2. Jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnaden respektive nyttan ....................75

9 Slutsatser och avslutande diskussion ...................................................................................81
 9.1. Den befintliga godskorridorens funktion i Sverige ................................................................81
 9.2. Finns det befintliga flöden som skulle kunna nyttja ScanMed RFC:s erbjudande 
  i en förlängd godskorridor? .........................................................................................................82
 9.3. Näringslivet och en förlängning av ScanMed RFC ................................................................82
 9.4. Vilken infrastruktur bör ingå i en eventuell förlängning? ....................................................83
 9.5. Samlad analys enligt förordningens artikel 4 .........................................................................84
 9.6. Långsiktiga konsekvenser för totalförsvaret ...........................................................................88
 9.7. Avslutande bedömning .................................................................................................................89

Bilaga 1: Godskorridorens organisation ...................................................................................................91

Bilaga 2. Detaljerad karta över befintlig godskorridor, ScanMed RFC. ...........................................93

Bilaga 3: Kvalitetsarbete för ett optimerat tjänsteerbjudande ...........................................................94

Bilaga 4: Genomförda samråd och intervjuer .........................................................................................96

Bilaga 5. Underlagsrapport kostnadsnyttokalkyler............................................................................. 100

Bilaga 6: Referenser .................................................................................................................................... 143



  

5 (146) 

Sammanfattning 

Trafikverket redovisar i detta kunskapsunderlag, och på uppdrag av regeringen, resultaten 

från analyser om Scandinavian-Mediterranian Rail Freight corridor (ScanMed RFC), dess 

funktion i Sverige i dag samt förutsättningarna för och konsekvenserna av en eventuell 

förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg (Finland) och Narvik (Norge).  

Den befintliga godskorridorens funktion relativt god, främst mellan Malmö 
och Maschen  

Syftet med EU:s järnvägsgodskorridorer är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på 

järnväg i förhållande till andra transportsätt. ScanMed RFC inrättades år 2015 enligt EU-

förordning 913/2010 och publicerade sin första tågplan för år 2018. Samarbetet i 

järnvägskorridorerna handlar väsentligen om att förenkla gränsöverskridande 

godstransporter genom möjligheten att boka ett förplanerat tågläge (Pre-arranged Path, 

PaP) för hela eller del av sträckningen hos en central kontaktpunkt (C-OSS).  

Nyttjandet av godskorridoren är som störst i den norra delen, främst mellan Malmö och 

Maschen (Tyskland). I Sverige finns efterfrågan på förplanerade tåglägen främst i 

korridorens sträckning mellan Malmö-Mjölby-Hallsberg och Peberholm. Vid 

gränsövergången mellan Malmö och Peberholm utgör tåglägen bokade via godskorridoren 

drygt 50 procent av den totala godstågstrafiken.   

Kapacitetstilldelningen i järnvägsgodskorridoren följer samma ramverk, SERA-direktivet, 

som den ordinarie nationella tilldelningsprocessen. Trafikverket avgör hur många tåglägen i 

Sverige som ska lämnas över till ScanMed RFC. Följaktligen utgör godskorridorens 

internationella tåglägen en planeringsförutsättning under Trafikverkets ordinarie 

tilldelningsprocess, på motsvarande sätt som planerade större banarbeten (PSB). Vidare 

finns i dag möjlighet att via ScanMed RFC ansöka om tåglägen från anslutande 

destinationer, t.ex. norr om Hallsberg och Stockholm, genom så kallade ”feeder 

paths”/”outflow paths”. 

Trafikverket bedömer att godskorridorens funktion i stort är positiv såväl organisatoriskt 

som verksamhetsmässigt. Med förutsägbarhet och förenklade bokningsvillkor skapas bättre 

förutsättningar för transportköpare och godstransportörer att välja järnvägen som 

transportalternativ eller i kombination med andra transportsätt. Trafikverket ser samtidigt 

förbättringsmöjligheter exempelvis beträffande att kunna inkludera andra transportslag i 

korridoren, såsom sjöfart. 

Begränsad potential av förlängd godskorridor på kort sikt 

Norra och mellersta Skandinavien (inklusive nordvästra Finland) har ett transportintensivt  

näringsliv med en blandning av basindustri, högteknologisk industri och sjömatnäring. 

Näringslivet blir alltmer beroende av effektiva och konkurrenskraftiga transportsystem för 

att överbrygga avståndshandikappet och för att kunna få avsättning för sina produkter  för 

på marknaderna i Centraleuropa och i övriga världen.  

Transportmarknadsanalysen samt flödesanalysen visar att det finns en begränsad potential 

av internationella godståg som kan nyttja förlängningen av ScanMed RFC. Av de 

internationella gränspassager som har analyserats i uppdraget finns det inte i dag några 

godståg från svenska varuägare norr om Hallsberg som kan nyttja ett erbjudande om 
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förplanerade tåglägen i ScanMed RFC, då kriterierna för ansökan av internationella 

förplanerade tåglägen inte uppfylls.  

Däremot finns det i dag norska godståg som skulle kunna nyttja erbjudandet om PaP vid en 

förlängning av ScanMed RFC från Hallsberg till Narvik. Detta gäller laxtågen som går i 

relationen Oslo-Narvik, men även Narvik-Malmö för vidare transport till Europa. Det 

motsvarar sex förplanerade tåglägen per vecka. Delar av sträckan Oslo-Narvik, d.v.s. 

gränspassagen Charlottenberg och Värmlandsbanan till Hallsberg, ingår ej i sträckningen 

för en eventuell förlängning av korridoren. För den sträckan ansöks i dag om 

feeder/outflow-anslutning till korridoren. Redan i dag har norska internationella godståg 

möjlighet att ansöka om PaP för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö men det erbjudandet har 

endast utnyttjas vid ett fåtal tillfällen (och inte alls under tågplan 2021) 

Större potential på längre sikt av förlängd godskorridor i kombination med 

andra åtgärder 

Varuägare, åkerier och terminaler anger en vilja att öka mängden järnvägstransporter i 

stråket om järnvägen erbjuder rätt transporttjänster och med rätt servicekvalitet, d.v.s. 

genom ett förändrat produktionssystem (förutsättningsskapande åtgärder som näringslivet 

behöver genomföra). Näringslivet ser introduktionen av förplanerade tåglägen som ett 

verktyg för att minska riskerna med att strategiskt anpassa sina logistiksystem efter 

järnvägens förutsättningar samt för att kunna bygga upp ny transportservice längs den 

eventuellt förlängda ScanMed RFC- korridoren. Ett förändrat produktionssystem, med en 

långsiktigt hållbar konkurrensfördel, kan tillsammans med förplanerade tåglägen vara en 

grund för effektiva och konkurrenskraftiga transportförbindelser för bas- och 

tillverkningsindustri i norra Skandinavien till avsättningsmarknaderna i Europa. 

Aktörerna eftersträvar effektiva och konkurrenskraftiga transportupplägg anpassade efter 

den skandinaviska logistikstrukturen med import-, konsumtions- och produktionsregioner 

(transportnätverket).  En sådan förändring av logistikstrukturen innebär flera viktiga stråk 

och noder som inte helt överensstämmer med den föreslagna förlängningen av ScanMed 

RFC-korridoren. Varuägare, åkerier och terminalbolag ser det som ”supersjälvklart” med 

förplanerade tåglägen anpassade efter den Skandinaviska logistikstrukturen och de 

Skandinaviska transportavstånden, men efterfrågan motsvaras inte helt av produktutbudet i 

ScanMed RFC.  

Slutsatsen är att det föreligger näringslivsförutsättningar (flödet) men inte 

produktionsförutsättningar att förlänga ScanMed RFC. Om varuägarna, speditörer och 

åkerier i grunden önskar utvecklingen av järnvägssystemet mot nya effektiva och 

konkurrenskraftiga transportsystem som knyter an norra och mellersta Skandinavien med 

avsättningsmarknaderna i Europa behöver ett interregionalt samarbete mellan varuägare, 

åkerier och terminalbolag inledas.  

Två alternativ till bansträckning för en eventuell förlängning  

Eftersom ScanMed RFC handlar om kapacitetstilldelning av förplanerade tåglägen så kan 

enbart befintlig infrastruktur, samt eventuellt nya banor som tas i bruk så att de kan tilldelas 

kapacitet i nästa tågplan, ingå i sträckningen. Dagens godstågstrafik, både nationell och 

internationell, använder i huvudsak Godsstråket genom Bergslagen, Norra Stambanan, 

Stambanan genom övre Norrland till Boden. Därefter Malmbanan mot Norge och 
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Haparandabana mot finska gränsen. Om en korridor ska inrättas i närtid bör denna 

sträckning gälla.  

Allt eftersom planerade delar av stomnätet för gods färdigställs och godstrafiken börjar ta 

dessa nya sträckor i anspråk, anpassas sträckningen av järnvägsgodskorridoren till 

stomnätet för TEN-T. Det skulle då innebära att sträckningen går från Hallsberg via 

Godsstråket i Bergslagen –Norra Stambanan -Ostkustbanan (via anslutning i Söderhamn) – 

Norrbotniabanan- Stambanan genom Övre Norrland (till Boden). Därefter Malmbanan mot 

Narvik och Haparandabanan mot Uleåborg. 

Osäker samhällsekonomisk lönsamhet av förlängd godskorridor  

Kostnadsnyttokalkyler lämpar sig i allmänhet väl för samhällsekonomiska bedömningar av 

en förändrad policy som påverkar ett större antal aktörer. Men det kan ändå vara svårt att 

fastslå om en åtgärd är lönsam eller inte, särskilt om nyttor och kostnader ligger nära 

samma nivå. En förlängning av ScanMed RFC är till sin natur svår att definiera utifrån vilka 

faktorer som påverkar kostnaden, vilket minskar möjligheterna att bedöma åtgärdens 

effekter för samhällsekonomin. Trafikverket har analyserat åtgärden i ett scenario med låg 

effekt och ett scenario med hög effekt av åtgärden. Utifrån de scenarion som har analyserats 

drar Trafikverket slutsatsen att det inte går att avgöra om åtgärden är samhällsekonomiskt 

lönsam. 

Trafikverkets godstransportprognos indikerar en framtid med ökad konkurrens om 

kapaciteten på spåren. Det gör att planering och prioritering av tåglägen kommer att få en 

ökad samhällsekonomisk betydelse. 

Trafikverket har vidare identifierat hur och i vilken omfattning olika faktorer skulle kunna 

påverka det samhällsekonomiska utfallet av åtgärden. Analysen visar, ur ett nationellt 

perspektiv, att en försämrad effektivitet i tåglägestilldelning och en ökad transittrafik på 

järnväg var för sig kan vara aspekter som påverkar den samhällsekonomiska lönsamheten 

negativt. 

Bidrag till EU:s ambition om bättre godstransporter på järnväg över 

landsgränser  

En förlängd järnvägsgodskorridor kan bidra positivt till EU:s övergripande ambition om 

bättre transporter över landsgränser. Väl fungerande järnvägsgodskorridorer, vars syfte är 

att stärka konkurrenskraften, bör även kunna bidra till regeringens mål om överflyttning av 

godstransporter till järnväg.  

De principiella förutsättningar för en eventuell förlängning av ScanMed RFC som redovisas i 

detta dokument bygger på nuvarande förordningstext (EU 2010/913). Det pågår en 

revidering av förordningen samt införande av en ny process för tilldelning av kapacitet på 

den svenska och europeiska järnvägsmarknaden (TTR). Detta kommer med hög sannolikhet 

innebära en förändring i godskorridorens roll inom kapacitetstilldelning och inte minst 

beträffande korridorsdedikerad förplanerad kapacitet.  

Trafikverket är principiellt positiv till en förlängd godskorridor, men bedömer att en svensk 

rekommendation om en förlängning av järnvägsgodskorridoren bör baseras på de nya och 

eventuellt förändrade förutsättningar som den reviderade förordningen medför. 
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1 Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt 

järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (förordningen). Syftet med förordningen är att 

förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg i förhållande till andra transportsätt. Det 

görs genom samordning av kapacitetstilldelning (tåglägen) i för ändamålet skapade 

godskorridorer. Förordningen omfattar enbart landsgränsöverskridande trafik med godståg.  

Godskorridorerna har i sin roll att samordna järnvägsgods över gränserna mött en rad olika 

utmaningar. Inom EU-kommissionen pågår för närvarande en översyn av förordningen, 

bland annat mot bakgrund av erfarenheter av godskorridorernas funktion. Samtidigt pågår 

en översyn av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2013 om unionens 

riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut 

nr 661/2010/EU.  

Regeringen anger att framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade samt att 

godslogistiken till största del hanteras digitalt. Förutsättningarna för effektiva, 

kapacitetsstarka och hållbara godskunskaper behöver därför utvecklas genom ökad 

kunskap, regelverk och styrmedel samt investeringar i viktig infrastruktur. Överflyttning av 

gods från väg och luftfart till järnväg och sjöfart är en viktig del i att göra transportsystemet 

hållbart och därmed uppnå de globala mål som satts upp i Agenda 2030, Parisavtalet samt 

EU:s Gröna Giv1.  

 

1.2. Syfte och avgränsning 

Syftet med detta kunskapsunderlag är att beskriva godskorridoren Scandinavian-

Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) och funktion i Sverige samt hur en 

eventuell förlängning på sikt skulle kunna bidra till utvecklingen av järnvägsgods i Sverige. 

En eventuell förlängning av godskorridoren ScanMed RFC avgränsas enligt 

regeringsuppdraget till att omfatta en förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg 

och Narvik, Flödet ska se som norr- och sydgående genom Sverige. Sträckan Narvik- 

Uleåborg är inte inbegripet i direktivet eller i CEF-förordningen där sträckningen för 

stomnätskorridorerna återfinns. Huvudfokus i uppdraget är att belysa hur 

kapacitetstilldelningen i korridoren, med eller utan en förlängning, påverkar den svenska, 

norska, finska och europeiska godsmarknaden samt analyser av den nationella och 

internationella marknaden för godstrafik på järnväg utifrån artikel 4 i förordning (EU) nr 

913/2010. 

 Rapporten belyser huvudsakligen följande aspekter: 

 Den befintliga godskorridorens funktion i Sverige. 

 Förutsättningar och konsekvenser av en eventuell förlängning av nuvarande 

godskorridor till Uleåborg och Narvik. 

                                                           
1 Direktiv till detta regeringsuppdrag. (Regeringsbeslut 2020-0924, I2020/02405, I2020/01142). 
Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen av EU:s godskorridorer på järnväg.  
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 Påverkan på nationella godstransporter, framför allt vid export via direkta 

internationella godståg jämfört med export på nationella godståg via svenska 

hamnar.  

 Befintlig infrastruktur som kan ingå i en eventuell förlängning av godskorridoren. 

 Långsiktiga konsekvenser av godskorridorens kapacitetsfördelningsmodell för bland 

annat transportinfrastruktur och totalförsvar. 

 

Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag som stöd till regeringskansliet inför en 

översyn av förordningen.  

Vad gäller avgränsningar omfattar kunskapsunderlaget inte kapacitetstilldelning av 

internationell persontrafik. 

Kunskapsunderlaget avgränsas även från att närmare belysa befintliga och potentiella 

godsflöden i öst-västlig riktning med fokus på Asien, då denna sträckning inte finns med i 

direktivet eller i CEF-förordningen Denna fråga redovisas däremot i Trafikanalys rapport 

”Transporter i österled”2, vilken omfattar utvecklingen av handel, transportflöden och 

transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjön och vidare österut. 

I samband med analysen om vilken bansträckning som kan vara aktuell vid en förlängning 

av godskorridoren redovisas inte  så kallade geografiska bristanalyser av infrastrukturen i 

stråken. Detta eftersom ScanMed RFC huvudsakligen avser kapacitetstilldelning av 

förplanerade internationella tåglägen i befintlig infrastruktur. Brister i infrastrukturen ligger 

däremot till grund för åtgärdsplaneringen (nationell transportplan), och där utgör även 

kapacitetsutnyttjandet på banorna grund för bedömningar av infrastruktursatsningar.  

Vidare bygger de principiella förutsättningar för en eventuell förlängning av ScanMed RFC 

som redovisas i detta dokument på nuvarande förordningstext (EU 2010/913). Det 

föreligger dock förväntningar på att legala förutsättningar för den pågående utvecklingen av 

TTR-processen3 delvis inkluderas i nuvarande förordningsöversyn. Detta kommer med hög 

sannolikhet innebära en förändring i godskorridorens roll inom kapacitetstilldelning och 

inte minst korridorsdedikerad förplanerad kapacitet (Pre-arranged Paths, PaP). 

Begreppet Skandinavien innefattar i denna rapport Norge, Sverige, Finland och Danmark. 

 

1.3. Metod  

Beskrivningar och analyser som ligger till grund för resultaten i denna rapport baseras på 

informationsinhämtning från offentlig statistik, modellkörningar, befintliga 

rapporter/underlag samt dialog med berörda organisationer/intressenter.  Information 

beträffande den befintliga järnvägsgodskorridoren har i huvudsak inhämtats från 

organisationen Scandinavian-Mediterranian Rail Freight Corridor, ScanMed RFC. 

Analyser av befintliga flöden för järnvägsgods i kapitel 4 och kapitel 7 är baserade på uttag 

från Trafikverkets uppföljningssystem för järnvägstrafik (LUPP). LUPP används för att ta 

fram statistik om punktlighet, störningar samt information om anläggningens tillstånd. 

LUPP sammanställer även trafik- och anläggningsinformation från andra källsystem i ett 

datalager, exempelvis från systemen BIS, Basun, Opera, Ofelia och Trainplan. 

 

                                                           
2 Trafikanalys. (Rapport 2020:1). Transporter i österled.  
3 EU-projektet Timetabling and Capacity Redesign (TTR) avser en ny process för tilldelning av 
kapacitet på den svenska och europeiska järnvägsmarknaden. 
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I uppdraget har en kvalitativ marknadsanalys genomförts vilken bland annat har omfattat 

en litteraturgenomgång samt intervjuer med näringsliv och myndigheter. Konsult Stig-

Göran Thorén, Thorén Group har genomfört telefonintervjuer  med varuägare, speditörer, 

tågoperatörer och hamnar/terminalägare under perioden november 2020- januari 2021. 

Konsult Bo-Lennart Nelldal, Bolle Rail Research, har sammanställt litteratur samt deltagit 

som expert i marknadsanalysen. Intervjuer med hamnföreträdare har genomförts av Björn 

Garberg, Trafikverket.  Dialogen har genomförts som semi-strukturerade intervjuer/samtal 

utifrån ett antal fördefinierade och marknadsrelaterade frågeställningar kopplat till en 

eventuell förlängning av godskorridoren. De aktörer som har ingått i samrådet listas i bilaga 

4. 

Kunskapsunderlaget innehåller även prognosmodellbaserade analyser. Beräkningar av 

samhällsnyttan (CBA-kalkyl) utgår från den basprognos över godstransporter som 

Trafikverket tagit fram för år 20404 och Samgodsmodellen version 1.2. Prognosen beskriver 

dagens och den prognosticerade utvecklingen av godstransporter. En 

kostnadsnyttoberäkning presenteras för två alternativa framtidsscenarion för åtgärden: ett 

med hög och ett med låg inverkan på transporterna. Två känslighetsanalyser har genomförts 

i syfte att belysa  om en förlängning av godskorridoren kan medföra andra negativa effekter 

för kalkylen som inte fångas i huvudscenariot. Underlaget för kostnadsnyttoberäkningen 

redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

 

1.4. Samråd 

Inom ramen för uppdraget har Trafikverket genomfört samråd (digitala möten i huvudsak) 

med de i direktivet utpekade myndigheterna samt ett urval av företrädare för regioner, 

kommuner och berört näringsliv, se bilaga 4 om Genomförda samråd och intervjuer.  

Samrådet med Transportstyrelsen avsåg ett utkast till kapitel 3 Befintlig godskorridor och 

dess funktion. Transportstyrelsen betonade vikten av sammanhang kopplat till olika 

pågående EU-initiativ. Samråd med Trafikanalys och Statens Väg- och transportinstitut 

(VTI) avsåg underlagsrapporten för kostnadsnyttokalkylen (se bilaga 5). Trafikanalys 

framförde att underlaget var intressant och mer specifika synpunkter har arbetas in i 

rapporten. VTI inkom med skriftliga synpunkter och underlagsrapporten för 

kostnadsnyttokalkylen har justerats där Trafikverket har bedömt det vara lämpligt.  

Även ett fysiskt möte har hållits med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

och Försvarsmakten där uppdragets relevans för totalförsvaret diskuterades. Mötet ska 

uppfattas som en dialog och inte ett formellt samråd av skrivningarna i rapporten. 

Försvarsmakten anser bland annat att Trafikverket bör göra en riskanalys utifrån behoven i 

totalförsvaret, den civila och militära förmågan, gällande en eventuell förlängning av 

nuvarande godskorridor till Uleåborg och Narvik. Se avsnitt 3.3.7. Vi har dock bedömt att en 

fördjupning i enlighet med dessa önskemål ligger utanför ramarna för detta 

regeringsuppdrag.  

                                                           
4 Trafikverket. (Publikation 2020:125). Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets 
Basprognoser 2020 Trafikverket. 
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Vidare samlade Trafikverket berörda regioner5, handelskamrar6 samt 

intresseorganisationer7 för olika banor till en digital föredragning8 om hittillsvarande 

resultat i kunskapsunderlaget. Deltagarna ombads inkomma med ytterligare inspel som 

kunde påverka kunskapsunderlaget. Det som lyftes i samrådet var att den kvalitativa 

marknadsanalysen var mycket intressant. Deltagarna önskade även att de bristbeskrivningar 

som finns för stråken skulle redovisas i rapporten. Trafikverket har dock valt att avgränsa 

sig från att inkludera bristbeskrivningar i redovisningen.  

Samråd har även skett med Transportindustriförbundets järnvägskommitté (STIF) där även 

representanter i ScanMed RFC Tag deltog. Synpunkter som framfördes var att hamnar och 

terminaler fått litet utrymme inom ScanMed RFC:s organisation. Själva hanteringen av PaP 

är okomplicerat och bra hanterat. Det finns underliggande behov i infrastrukturen kopplat 

till hamnar och terminaler som måste prioriteras. Inga avvikande synpunkter framkom mot 

det som Trafikverket presenterade. 

 

1.5. Rapportens upplägg 

I kapitel 2 ges en kort introduktion till det transeuropeiska transportnätet TEN-T för att 

belysa skillnader och eventuella beröringspunkter med EU-samarbetet om godskorridorer 

på järnväg. I kapitel 3, redogörs för dagens befintliga godskorridor, dess funktion samt hur 

kapacitetstilldelningen sker för internationella godståg. I kapitel 4 redovisas resultaten från 

en analys av dagens gränstrafik med godståg och som identifierar om det redan i dag finns 

internationella godsflöden som skulle kunna nyttja godskorridorens erbjudande vid en 

eventuell förlängning.  

Vidare innehåller kapitel 5 resultaten från en transportmarknadsanalys som har genomförts 

inom ramen för uppdraget och med utgångspunkt från olika godsaktörers perspektiv. I 

kapitel 6 beskrivs regionala strategier och infrastruktursatsningar i våra grannländer. I 

kapitel 7 redogörs för möjliga bansträckningar i en eventuellt förlängd godskorridor. Denna 

analys ligger bland annat till grund för den modellskattning av framtida godsflöden samt 

samhällsekonomiska kostnadsnyttokalkyl som återfinns i kapitel 8. En mer ingående 

beskrivning av kostnadsnyttokalkylens metodik, data, modulering samt resonemang finns i 

bilaga 5.  

Avslutningsvis i kapitel 0 sammanställs kunskapsunderlagets slutsatser och avslutande 

diskussion, bland annat med bäring på godstågsförordnings artikel 4 ”Kriterier för 

ytterligare godskorridorer”, vilken speglar uppdragets huvudsakliga frågeställningar.   

                                                           
5 Region Dalarna, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västerbotten och Region Norrbotten. 
6 Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Mellansvenska 
Handelskammaren och Handelskammaren i Mittsverige. 
7 Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och North Sweden. 
8 Digitalt möte den 26 januari 2021. Inbjudan och deltagare redovisas i bilaga 4. 
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2 Transportplanering i EU  

Trafikverket har uppmärksammat att förväxling ofta sker mellan stomnätskorridoren 

Scandinavian-Mediterranean Corridor (TEN-T) och Scandinavian- Mediterranean Rail 

Freight Corridor (ScanMed RFC).  Sträckningen för en eventuell förlängning av ScanMed 

RFC sammanfaller med revideringen av stomnätskorridoren för samma sträckning. I detta 

kapitel därför ges en kort introduktion till TEN-T för att förhindra vidare förväxling. 

ScanMed RFC beskrivs utförligt i kapitel 3. 

 

2.1. Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

I december 2013 fastställdes en ny transportpolitik för EU9 (i den så kallade TEN-T-

förordningen). Under år 2019 har EU-kommissionen påbörjat en omfattande översyn av 

förordningen. Man ska bland annat utvärdera hur långt man har kommit med 

genomförandet, hur passagerar- och godstrafikflödena har förändrats, hur de nationella 

investeringarna i nationell transportinfrastruktur har utvecklats och vilka ändringar som 

krävs i förordningen. En reviderad TEN-T-förordning beräknas vara klar 202310.  

Syftet med TEN-T-förordningen är att få medlemsstaternas transportsystem att hänga 

samman på ett bättre sätt, eliminera flaskhalsar och att minska tekniska barriärer, 

exempelvis skilda standarder för järnvägstrafik.  

TEN-T-nätet omfattar infrastrukturen för alla trafikslag – väg, järnväg, flyg, sjöfart inklusive 

inre vattenvägar samt multimodala kopplingar mellan trafikslagen. Det multimodala TEN-

T-nätet ska möjliggöra hållbara och säkra transporter med hög kvalitet för alla trafikslag 

samt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Det utpekade TEN-T-nätet består av ett 

övergripande nät (Comprehensive Network) och som en del av detta definieras stomnätet 

(Core Network), med de viktigaste knutpunkterna och förbindelserna. TEN-T-förordningen 

definierar också krav för infrastrukturen, med tydliga målår: år 2030 för stomnätet och år 

2050 för hela TEN-T-nätet. Sverige har åtagit sig att utveckla nätet och genomföra lämpliga 

åtgärder så att nätet uppfyller förordningens riktlinjer under förutsättning att det ryms inom 

tillgängliga ekonomiska resurser. 

 

2.2. Stomnätskorridorerna (TEN-T) 

För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling har det, i enlighet med 

förordningen, inrättats så kallade stomnätskorridorer inom EU och grannländerna. Det 

finns också två ”horisontella” koordineringsområden som täcker hela unionen, ERTMS och 

Motorways of the Sea. Stomnätskorridorerna är trafikslagsövergripande och omfattar de 

viktigaste långdistansflödena i stomnätet och syftar särskilt till att förbättra 

gränsöverskridande förbindelser. Viktiga utgångspunkter för den samordnande 

gränsöverskridande utvecklingen är modal integrering, interoperabilitet och samordnad 

utbyggnad av infrastruktur särskilt i gränsöverskridande relationer. 

Sverige ingår i korridoren Skandinavien-Medelhavet, ERTMS och Motorways of the Sea.  

                                                           

9 Europaparlamentet och Rådet. (Förordning (EU) nr 1315/2013). EU:s riktlinjer för utbyggnad av 

det transeuropeiska transportnätet. 
10 Trafikverket. (Publikation 2020:048). Gränsöverskridande planering Ett kunskapsunderlag i den 
långsiktiga planeringen.  
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Figur 1. Multimodala stomnätskorridorer i EU. Källa: EU-kommissionen. 

 

Det finns nu ett förslag till ny CEF-förordning11 (ersätter (EU) 1316/2013) som innefattar 

justeringar i stomnätskorridorernas omfattning12. Om det nu överenskomna förslaget 

beslutas innebär det att stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet kommer förlängas 

från Örebro och Stockholm via Umeå och Luleå till Narvik (i Norge) och Uleåborg (i 

Finland).  

                                                           
11 Connecting Europe Facility (CEF), Fonden för ett sammanlänkat Europa. 
12 Europaparlamentet och rådet. (ST_11137_2020_INIT). Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations 
(EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014. 
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Figur 2: Befintliga stomnätskorridorer Skandinavien-Medelhavet och North Sea Baltic med föreslagna 

förlängningar. Källa: EU-kommissionen, bearbetad av Trafikverket. 

 

Dessutom föreslås North Sea Baltic- korridoren Nordsjön-Östersjön förlängas från 

Helsingfors till Luleå. Det innebär att korridorerna kommer att överlappa varandra vid 

Torneå-Haparanda när förordningen träder i kraft.  

Följaktligen är sträckningen för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (TEN-T) 

geografiskt överensstämmande med den eventuella förlängning av godskorridoren ScanMed 

RFC som undersöks i det här regeringsuppdraget. Dessutom föreslås North Sea Baltic- 

korridoren Nordsjön-Östersjön förlängas från Helsingfors till Luleå. Det innebär att 

korridorerna kommer att överlappa varandra vid Torneå-Haparanda om beslutet tas av EU-

kommissionen.  

För att stötta utvecklingen av de delar av nätet som ingår i de transeuropeiska 

transportnäten (TEN-T) har EU för perioden 2021-2027 föreslagit att 30,6 miljarder euro 

ska riktas inom transportområdet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)13. En stor 

del av dessa medel föreslås medfinansiera åtgärder inom stomnätskorridorerna.  

                                                           
13 Europaparlamentet och rådet. (ST_11137_2020_INIT). Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations 
(EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014. 
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3 Befintlig järnvägsgodskorridor och dess funktion  

Detta kapitel handlar om den befintliga godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Rail 

Freight Corridor (ScanMed RFC) och dess funktion. Kapitlet innehåller en beskrivning av 

hur järnvägsgodskorridoren bildades, det trafikala nyttjandet av korridoren samt rådande 

principer för kapacitetstilldelning.  

Inledningsvis ges här en sammanfattande introduktion till godskorridoren. Syftet med 

godskorridorerna på järnväg är att förbättra effektiviteten i trafiken i förhållande till andra 

transportsätt. För att nå syftet krävs tillgång till stabil, långsiktig samt attraktiv kapacitet 

som är pålitlig och enkel att använda. Det finns ett brett samarbete mellan berörda 

intressenter för att utveckla och förbättra möjligheterna att transportera gods bland annat 

genom att erbjuda förplanerade godstågslägen, minska tekniska barriärer, harmonisera 

störningshantering, identifiera kundbehov samt uppmärksamma gap i investeringsplaner 

utifrån ett internationellt transportflödesbehov.  

I samarbetet sker också en koordinering av större arbeten för att minimera störningar samt 

en årlig kvalitetsuppföljning och kundnöjdhetsundersökning. Korridoren har också etablerat 

rådgivande grupper för järnvägsföretag och terminaler som möts två gånger per år.   

Deltagarna i dessa grupper har pekats ut av branschen i respektive land, som då har 

möjlighet att bidra till utvecklingen av korridoren. Inom ScanMed-korridoren pågår ett 

samarbete mellan medlemsstater och infrastrukturförvaltare längs korridoren, som berör 

tåglägestilldelning och tidtabeller. 

Samarbetet innebär bland annat att järnvägsföretag längs korridoren erbjuds: 

 förplanerade tåglägen genom hela korridoren (”kanaler”) inför den årliga tidtabellen 

 möjlighet att snabbt få kapacitet i innevarande tidtabell 

 löpande on-line-information om var tåget är. 

 

 

Figur 3. Järnvägskorridoren ScanMed RFC. (Källa: ScanMed RFC.)  
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3.1. Godskorridorens bildande 

År 2010 antog EU en förordning (2010/913) om godskorridorer för att driva på utvecklingen 

mot effektivare och attraktivare järnvägstransporter på EU:s inre marknad. Förordningen 

pekade ut 9 korridorer som skulle upprättas varav 6 av dessa startade år 2013 och 3 stycken 

år 2015. En av dessa korridorer är den så kallade Scandinavian-Mediterranean Rail Freight 

Corridor (ScanMed RFC) som sträcker sig från Stockholm/Oslo-Copenhagen-Hamburg-

Innsbruck till Palermo. ScanMed RFC är den längsta järnvägsgodskorridoren och går genom 

6 länder; Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien. Ytterligare två 

godskorridorer har tillkommit de senaste åren och sammantaget finns nu totalt 11 

korridorer. Följaktligen finns möjlighet att utöka korridorsstrukturen, inklusive förlängning 

av befintlig godskorridor, inom ramen för nuvarande förordning.  

Innan korridorens bildande fanns ett mindre omfattande kapacitetssamarbete inom ramen 

för Railnet Europe (RNE) och två dåvarande korridorer slogs samman till den nuvarande 

ScanMed RFC i och med EU-förordning 2010/913.  

I Figur 4 illustreras samtliga godskorridorer på järnväg i Europa, varav den brunmarkerade i 

mitten av kartbilden utgör ScanMed RFC. De olika godskorridorerna går i nord-sydlig såväl 

som öst-västlig riktning.  

 

Figur 4. EU:s godstransportkorridorer (RFC). (Källa: RNEs hemsida.) 

 

Samarbetet i järnvägskorridorerna handlar väsentligen om att förenkla 

landsgränsöverskridande godstransporter genom möjligheten att boka tågläge för hela eller 

del av sträckningen hos en gemensam kontaktpunkt. Med förutsägbarhet och förenklade 

bokningsvillkor skapas bättre förutsättningar för transportköpare och godstransportörer att 

välja järnvägen som transportalternativ eller i kombination med andra transportsätt.  
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Utöver hantering och tilldelning av kapacitet omfattar godskorridorens övergripande 

verksamhet även områdena marknadsanalys, kvalitetsuppföljning av trafiken samt 

koordinering av banarbeten.  

 

3.1.1. Vilken infrastruktur kan ingå i en godskorridor? 

Godskorridoren omfattas av utpekade sträckor i befintlig infrastruktur där ett behov av 

internationella godstågstransporter har identifierats. Kapacitetstilldelning kan ske i förväg 

för det tågplaneår som infrastrukturen beräknas vara färdigställd. Med andra ord kan 

ScanMed erbjuda ännu ej färdigställd kapacitet 11 månader innan infrastrukturen öppnas 

för trafik.  

Driftkompabilitet ska uppfyllas med de enhetligt uppsatta minimikrav i form av hastighet, 

tågvikt, tåglängd och största tillåtna axellast (stax) som har fastställts för varje enskild 

godskorridor. 

 

3.1.2. Godskorridorens organisation 

Trafikverket har tillsammans med infrastrukturhållarna utmed ScanMed RFC:s sträckning 

bildat en ekonomisk förening med säte i Wien för att driva och utveckla korridoren. Det 

operativa arbetet i föreningen hålls samman av ett ”team” under ledning av en verkställande 

direktör (Managing Director). Teamet består av personal som är utlånade från 

infrastrukturhållarna under en tidsbegränsad period. En central funktion i teamet är den så 

kallade Corridor-One Stop Shop (C-OSS) som hanterar godskorridorens 

kapacitetstilldelningsfrågor.  

I bilaga 1 redovisas ytterligare information om organisationen i ScanMed RFC.  

 

3.2. Kapacitetserbjudande och nyttjande 

Inför etableringen av godskorridoren genomfördes år 2014 en transportmarknadsstudie 

(TMS) avseende konstaterade och förväntade förändringar av trafiken i godskorridoren till 

följd av dess inrättande. Analysen omfattande olika typer av trafik, godstransporter såväl 

som persontransporter. Styrelsen ansvarar för att utvärdera behovet av kapacitet som ska 

tilldelas godståg som trafikerar godskorridoren, med beaktande av TMS.  

En transportmarknadsstudie ska regelbundet uppdateras och en ny studie är planerad. På 

grund av parallella diskussioner om att genomföra en gemensam marknadsstudie inom 

ramen för TEN-T Core Network Corridors, kallad TRIMOD, har korridoren dock avvaktat 

med den egna planerade uppdateringen. Även med anledning av rådande pandemi kommer 

en ny transportmarknadsstudie inom ScanMed RFC sannolikt att inte att genomföras förrän 

tidigast år 2022. 

I det fortsatta avsnittet redovisas volymer för efterfrågad respektive tilldelad kapacitet i 

form av tåglägen samt variationer i efterfrågan längs godskorridoren. 
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3.2.1. Omfattning på efterfrågad och tilldelad kapacitet 

Godskorridoren ScanMed RFC erbjuder kapacitet i form av förplanerade tåglägen (Pre-

arranged Paths, PaP) motsvarande 13,814 miljoner PaP-kilometer.  

Den volym förplanerade tågläge som efterfrågades i korridoren inför tidtabellen för år 2021 

uppgick till cirka 7,6 miljoner PaP-kilometer, se Figur 5. Efterfrågan i korridoren har ökat 

med 28 procent sedan planeringen av tidtabellen för år 2018.  

 

 

Figur 5. Efterfrågad kapacitet i ScanMed RFC för tidtabellerna 2018-2021, antal PaP-km. (Källa: 

ScanMed RFC.) 

 

Beträffande faktisk tilldelning av tåglägen reserveras slutligen totalt cirka 11 miljoner 

tågkilometer via den gemensamma kontaktpunkten C-OSS, se Figur 4. Av dessa tilldelas 

5,53 milj. tågkilometer (d.v.s. 73 procent av efterfrågad kapacitet) som PaP (Pre-arranged 

Paths) och ytterligare 3.53 milj. tågkilometer som så kallade skräddarsydda lösningar 

(”tailor made”) till följd av konflikthantering mellan ansökningar om samma tågläge. Utöver 

detta sker även tilldelning för ansökan dels för anslutning till/från annan RFC-korridor 

(”multi-corridor PaP”), dels för anslutningssträckor till och från ScanMed-korridoren  

(”F/O”=”feeder path”/”outflow path”).  Reserverade tåglägen på sådana anslutningar utgör 

cirka 18 procent av den totala förbokade kapaciteten. 

Erbjuden förplanerad kapacitet som inte resulterar i någon bokning lämnas tillbaka till 

respektive land att nyttja i deras årliga nationella kapacitetsplanering av järnvägstrafiken.  

                                                           
14 Uppgifter från organisationen för ScanMed RFC.  
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Figur 6. Tilldelning av kapacitet i godskorridoren fördelat på olika produkter, miljoner km för tågplan 

2021. (Källa: ScanMed RFC.) 

 

3.2.2. Variation i efterfrågan utmed godskorridoren 

Intresset för att söka erbjudna förplanerade tåglägen (PaP) skiljer sig åt utmed ScanMed-

korridoren, se Figur 7. Den största efterfrågan finns på sträckan mellan Malmö (Sverige) och 

Maschen (Tyskland), vilket återspeglar sig i bokningarna vid gränsövergångarna Sverige, 

Danmark och Tyskland. Bokade PaP för tidplan 2020 samt av korridoren skräddarsydda 

tåglägen (”tailor made”, TM) utgör drygt 50 procent av den totala godstrafiken på sträckan. 

Se gränsövergångarna i Figur 7 mellan Sverige till Danmark (Peberholm) respektive mellan 

Danmark och Tyskland (Padborg).  

På den södra delen av korridoren är motsvarande andel i princip noll, se gränsövergångarna 

i Figur 7 mellan Tyskland och Österrike (Kufstein) respektive mellan Österrike och Italien 

(Brennero). I denna del av godskorridoren domineras alltså trafikvolymen av internationell 

järnvägstrafik för vilken kunderna av olika skäl valt att inte ansöka kapacitet via ScanMed 

RFC.  
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Figur 7. Kapacitet bokad via ScanMed RFC (blå och gula staplar) i förhållande till övrig bokad 

kapacitet vid gränsövergångarna mellan länder (gröna staplar). Källa: ScanMed RFC, Annual report 

2019. 

 

3.2.3. Behovet av konflikthantering ökar med ökad efterfrågan 

Med anledning av att efterfrågan ökar på PaP i den norra delen av godskorridoren ökar även 

den gemensamma  kontaktpunkten (C-OSS) arbete med konflikthantering. Under de fem år 

som korridoren har funnits så har ansökningar ökat även i den södra delen av korridoren, 

men från en låg nivå.  

Konflikthanteringen i ScanMed-korridoren är mest omfattande bland samtliga RFC-

korridorer. Kunderna I ScanMed RFC uppger samtidigt att de är nöjda med den 

konfliktlösningsprocess som C-OSS tillhandahåller och de skräddarsydda lösningar som 

erbjuds. ScanMed RFC har dessutom modifierat och anpassat sitt erbjudande över tid, även 

om den efterfrågade kvantiteten har legat på en relativt konstant nivå över åren. 

Godskorridoren är indelad i sektioner. I Figur 8 redovisas en jämförelse av erbjudna 

respektive ansökta PaP per korridorssektion. Även här kan vi konstatera att sträckan Malmö 

(Sverige)-Maschen (Tyskland) är den mest efterfrågade och med en hög andel 

konflikterande ansökningar som följd. På denna sträcka uppgår efterfrågan på kapacitet till 

cirka 160 procent (38 ansökningar för 24 erbjudna PaP), medan motsvarande för södra 

delen av korridoren är 7-15 procent.  
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Figur 8. Erbjudna respektive efterfrågade antal PaP per sektion i godskorridoren, RFC tågplan 2021. 

(Källa: ScanMed RFC.) 

 

Av Figur 8 kan vi även utläsa antal tåglägen på ScanMed-korridorens sektioner inom 

Sverige. Utifrån ett kapacitetsutnyttjande kan vi konstatera att sträckan mellan Peberholm-

Malmö-Mjölby-Hallsberg är den funktionsmässigt viktigaste i den befintliga godskorridoren 

i Sverige. På dessa två sektioner efterfrågas 15-20 tåglägen och den så kallade 

bokningsgraden (booking rate), definierad som kvoten mellan efterfrågade och tilldelade 

antal PaP, uppgår till 94-125 procent. Mellan Mjölby-Älvsjö efterfrågades däremot endast 2 

av 4 erbjudna tåglägen. Det finns även sektioner i den svenska delen av godskorridoren som 

inte har någon efterfrågan alls på de förplanerade tåglägen som erbjuds;  Malmö-Göteborg-

Kornsjö (Norge) respektive Malmö-Trelleborg.  

I bilaga 2 finns en mer detaljerad karta över hela den befintliga godskorridoren och antalet 

förplanerade tåglägen (PaP) längs sträckningen.  

 

3.2.4. Skiljer sig tillämpningen mellan korridorer eller mellan medlemsländer i 

samma korridor? 

EU-förordningen 913/2010 tillämpas av förklarliga skäl i samtliga godskorridorer, vilket 

innebär att tillämpningen mellan och inom godskorridorer i stort är densamma. De 

eventuella skillnader som finns har snarare att göra med synen på antalet förplanerade 

tåglägen (PaP) som erbjuds och utformningen i form av flexibilitet, prioritet och 

transporttid av dessa. På så sätt kan erbjudandet om tågläge skilja i attraktionskraft mellan 

korridorerna och, i värsta fall, även på olika sektioner inom samma korridor. 

Det finns inget som förhindrar enskilda RFC från att göra mer än vad förordningen anger. 

Exempelvis har ScanMed initierat ett samarbete med terminaler för att förbättra 

erbjudandet samt anställt en Customer Relation Manager (CRM) för att bättre adressera 

transportköparnas behov och marknadsföra både ScanMeds möjligheter såväl som 

järnvägens allmänna möjligheter. 

 

3.2.5. Förbättringsförslag utifrån Trafikverkets erfarenheter 

Under de första åren efter att godskorridoren ScanMed RFC inrättades år 2015 var 

verksamhetens fokus på att bygga upp organisationen för att kunna erbjuda föreskrivna 

tjänster och tillhandhålla information till kunder. På senare år har arbetet inriktas på att 

genomföra kvalitetshöjande åtgärder samt att vidareutveckla ett mer kundanpassat 
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tjänsteerbjudande. I bilaga 3 redovisas ytterligare information om godskorridorens 

kvalitetsarbete. 

Mot bakgrund av Trafikverkets erfarenheter är bedömningen om godskorridoren ScanMed 

RFC i stort positiv utifrån ett organisatoriskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv. I 

samband med EU-kommissionens öppna konsultation om ”Utvärdering av förordning (EU) 

nr 913/2010 om Godskorridorer” lämnade Trafikverket år 2020 bland annat följande 

förbättringsförslag för att stärka godskorridorerna i allmänhet, och ScanMed RFC i 

synnerhet:15 

 En starkare koppling till transportköpare och speditörer i de två rådgivande 

grupperna och korridororganisationerna så hela transportkedjan involveras. På så 

vis erhålls en gemensam förståelse mellan sektorns aktörer. 

 Godskorridorerna borde ha ett starkare fokus på transportflödena mellan länderna 

(origin-destination). I dag planerar många medlemsländer (genom en så kallad 

Infrastructure Manager, IM) utifrån sina nationella behov och ser inte helheten 

utifrån lokala, regionala, nationella och internationella transportflöden. 

 Även kunna ge prioritet för internationell trafik i det operativa läget vid mindre 

störningar. 

 Möjlighet att involvera andra transportslag då i vissa fall gränsöverskridande 

transporter är nationell på järnväg till en hamn varpå godset fortsätter med båt för 

att i nästa land transporteras på järnväg igen. I dessa fall kan godskorridorerna inte 

vara till hjälp eftersom varorna inte passerar gränsen via järnväg. Som exempel har 

önskemål inkommit till ScanMed RFC om färjeförbindelsen mellan Trelleborg och 

Lübeck, men den ingår alltså inte i dagens definition av korridoren.  

 

3.3. Principer för kapacitetstilldelning i godskorridoren 

Detta avsnitt beskriver de principer för kapacitetstilldelning som råder i godskorridoren 

idag baserat på EU-förordning 2010/913. 

Emellertid har den europeiska organisationen RailNetEurope (RNE), tillsammans med 

Forum Train Europe (FTE) och med stöd av European Rail Freight Association (ERFA), 

sedan år 2014 utvecklat ett förslag om en ny europeisk kapacitetstilldelningsprocess 

”Redesign of the international Timetable Process”(TTR). Syftet med förslaget är att på ett 

bättre sätt tillvarata behoven från samtliga kundsegment på en avreglerad järnvägsmarknad 

genom bland annat förbättrad marknadsorientering, förutsägbarhet, pålitlighet, ett ökat 

ansvarstagande från berörda parter samt ett bättre kapacitetsutnyttjande av befintlig 

infrastruktur.  

Det nya förslaget enligt TTR förväntas vara fullt implementerat till tågplan 2025. Hur 

framtida utformning av kapacitetstilldelningen i ScanMed RFC påverkas återstår att se. 

TTR-processen förutsätter att stora delar av tillgänglig kapacitet presenteras som 

förplanerad, vilket skulle kunna innebära att godskorridorerna i 

kapacitetstilldelningshänseende reduceras eller avsevärt förändras. 

 

                                                           
15 Trafikverket. (TRV diarienummer 2020/16227). Skrivelse avseende Utvärdering av förordning EU 
nr 913/2010 om Godskorridorer. 
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3.3.1. Skiljer sig kapacitetstilldelningen i godskorridoren mot ordinarie 

tilldelningsprocess? 

SERA-direktivet16 är det EU-direktiv som bland annat reglerar hur kapacitetstilldelning och 

restriktioner i kapaciteten på järnväg ska utföras.  

I Sverige ansvarar Trafikverket för den samlade planeringen av trafik på de nationella 

järnvägsspåren genom den så kallade tågplanen, vilken innehåller tidtabeller för person- och 

godståg samt tidplan för banarbeten. För mer information om detta hänvisar vi till 

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) på Trafikverkets hemsida. Järnvägsnätsbeskrivningen är 

Trafikverkets tjänstekatalog och är en grund för tågbolagens ansökan om tid och plats i 

spåret (kapacitet). JNB innehåller information om Sveriges järnvägsnät, hur man ansöker 

om kapacitet, vilka tjänster och avgifter som gäller under en tågplan samt de avtalsvillkor 

som är aktuella för att trafikera spåren. Trafikverket tar fram Järnvägsnätsbeskrivningen i 

dialog med tågbolag och samarbetspartners. 

I ScanMed RFC erbjuds bland annat förplanerade tåglägen och kapacitetstilldelningen i 

godskorridoren regleras i likhet med den nationella kapacitetstilldelningen av SERA-

direktivet. Den ordinarie respektive korridorspecifika kapacitetstilldelningen utgör alltså två 

parallella arbetssätt med utgångspunkt från samma ramverk. Det handlar följaktligen inte 

om två olika tilldelningsmodeller. Tilldelningen av förplanerade tåglägen i godskorridoren 

sker, precis som den ”svenska” processen, enligt de datum som baserat på SERA-direktivet 

årligen beslutas av RailNetEurope (RNE). Dessa processdatum är de samma som 

presenteras i tabellformat i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, JNB kapitel 4.3.  

Det som särskiljer ett förplanerat tågläge i RFC är att ett sådant överlåts17 till 

korridorsorganisationen för att på uppdrag av Trafikverket ta emot ansökningar om samt 

tilldela denna kapacitet. Godskorridorens förplanerade tåglägen blir genom detta förfarande 

en planeringsförutsättning i Trafikverkets ordinarie tilldelningsprocess, och kan jämföras 

med utpekande av planerade stora banarbeten (PSB).  

 

3.3.2. Trafikverkets arbete med konstruktionen av förplanerade godstågslägen 

Trafikverket inleder årligen framtagandet av och koordineringen av nästkommande  

tågplans erbjudande om förplanerade tåglägen (Pre-arranged Paths, PaP). Trafikverkets 

representant i ScanMed RFC Working Group Capacity Management avropar PaP till 

nästkommande tågplaneperiod samt ansvarar för att erforderlig information gällande antal, 

tekniska specifikationer och tidsplanen för konstruktion av kommande tågplaneperiod 

kommuniceras till berörda parter. I Figur 9 illustreras den övergripande tidplanen för 

arbetet med kapacitetstilldelning på nationell nivå såväl som i ScanMed RFC. 

                                                           
16 Europaparlamentet och rådet. (Direktiv 2012/34/EU). Om inrättandet av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde (Single European Railway Area – SERA). 
17 Överlåtandet sker 12 månader innan tidtabellens start, d.v.s. X-12. 



  

25 (146) 

 

Figur 9. Hur arbetet med kapacitetstilldelning på nationell nivå och i ScanMed RFC hänger samman 

över tid. (Källa: ScanMed RFC + Trafikverkets egen bearbetning.) 

  

15 månader före tidtabellens start (X-15) sammanställs och samordnas de 

kapacitetsrestriktioner och banarbeten som förväntas påverka PaP-erbjudandet. Detta sker 

såväl på nationellt (regionalt) plan som internationellt med övriga ScanMeds medlemmar. 

Konstruktionen och samordningen med angränsande infrastrukturförvaltare påbörjas 

därefter i enlighet med ScanMed RFC:s styrelsebeslut beslutad tidsplan och med beaktande 

av efterfrågat antal PaP per sektion och i önskade tidsavsnitt. Konstruktion utförs med 

hänsyn till publicerade kända kapacitetsrestriktioner (TCR), kända högvärdiga nationella 

tidtabellsupplägg (t.ex. pendeltåg, snabbtåg och posttåg) samt annan information som 

bedöms relevant och baseras på föregående tågplan. 

Efter överlämnade av förplanerade tåglägen (PaP) till korridorsorganisationen görs en 

gemensam avstämning med samtliga i korridoren verksamma infrastrukturförvaltare för att 

säkerställa PaP-leveransen mot kommunicerade kapacitetsrestriktioner. Därefter 

offentliggörs erbjudandet och publiceras X-11 på ScanMeds webbsida samt i 

ansökningsverktyget Path Coordination System (PCS).  

Förplanerade tåglägen (PaP) i godskorridoren ScanMed utgör en planeringsförutsättning 

under Trafikverkets ordinarie kapacitetstilldelningsprocess. Andra 

planeringsförutsättningar är bland annat tidsavstånd mellan tåg, simulering av körbarhet, 

kapacitetsrestriktioner och kapacitetsplaner. En väl fungerande tågplan är i sin tur ett 

viktigt verktyg för att kunna möta ambitionen om att göra järnvägen till ett mer 

konkurrenskraftigt trafikslag (EU-direktiv 2012/34).  

 

3.3.3. Krav på infrastrukturhållare vid planering av kapacitet i godskorridoren 

I artikel 14 paragraf 3 i godskorridorsförordningen (EU 913/2010) beskrivs vilken hänsyn 

som ska tas vid konstruktionen av de förplanerade tåglägena: 

§ 3. På grundval av den utvärdering som avses i punkt 2 i denna artikel ska 

infrastrukturförvaltarna för godskorridoren gemensamt fastställa och organisera 

internationella på förhand iordningställda tåglägen för godståg i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 15 i direktiv 2001/14/EG, varvid hänsyn ska tas till 
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behovet av kapacitet för andra typer av transport, inbegripet person-

transport. De ska förbättra transporttider, intervaller, avgångs- och ankomsttider och 

rutter som är lämpliga för godstransporttjänster i syfte att öka godstransporterna på 

järnväg i godskorridorerna. Dessa på förhand iordningställda tåglägen ska offentliggöras 

senast tre månader före sista datum för mottagande av ansökningar om kapacitet enligt 

bilaga III till direktiv 2012/34/EG. Infrastrukturförvaltare för flera godskorridorer kan 

vid behov samordna internationella på förhand iordningställda tåglägen som erbjuder 

kapacitet i de berörda godskorridorerna.  

 

3.3.4. Krav på sökande av kapacitet i godskorridoren 

I SERA-direktivet är definitionen av sökande av kapacitet ett järnvägsföretag eller en 

trafikorganisatör. En sökande ska acceptera de allmänna villkoren för godskorridoren i 

ansökningsverktyget Path Coordination System (PCS) innan de kan sända in sina 

ansökningar.  

Med godkännandet förklarar sökanden att den: 

 har läst, förstått och accepterat ScanMed RFC Corridor Information Document 

(CID), vilket kan sägas motsvara järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för respektive 

korridor. 

 uppfyller alla villkor som anges hos de nationella infrastrukturhållarna man ansökt 

kapacitet hos i korridoren, inklusive administrativa och ekonomiska krav som ställs 

och tillhandahålla all information som krävs för ansökan 

 accepterar bestämmelserna i de nationella järnvägsnätbeskrivningarna som 

ansökan avser  

 

3.3.5. Krav vid ansökan av kapacitet i godskorridoren 

Path Coordination System (PCS) är en webbapplikation som RailNetEurope (RNE) 

tillhandahåller till infrastrukturförvaltare, kapacitetsfördelare, godskorridorer, 

järnvägsföretag och trafikorganisatörer. PCS hanterar kommunikation och samordning 

rörande ansökningar samt koordinering och tilldelning av internationella tåglägen. Ansökan 

om all internationellt trafik (gods/resande) kan göras i systemet oavsett om den sker inom 

en godskorridor eller ej.  

En begäran om internationell godskapacitet som ansöks via den gemensamma 

kontaktpunkten (C-OSS), via PCS-applikationen, måste uppfylla följande krav: 

 den måste skickas till en C-OSS med hjälp av ansökningsverktyget PCS, och 

innehålla minst en PaP/RC-sektion (RC=reserve capacity, reservkapacitet.) 

 den måste passera minst en gräns i en korridor 

 den måste bestå av ett tåg som kör från sin avgångsplats till sin slutdestination, 

inklusive PaP/RC-sektioner på en eller fler korridorer samt, i förekommande fall, 

anslutningssträckor till och från korridorens förplanerade sektioner.  

 ej överskrida de tekniska parametrarna som angetts i de förplanerade sektionerna 

som publicerats  
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 sektioner med flexibla tider så som den tillämpas i ScanMed RFC ger den sökande 

möjligheter att justera/infoga tider, stopp och parametrar i enlighet med dess 

individuella behov inom det angivna tidsintervallet. 

Som tidigare nämnts kan sökande inkludera anslutningssträckor till och från 

godskorridoren i en och samma internationella begäran om förplanerade tåglägen (PaP), 

vilken riktas till den gemensamma kontaktpunkten C-OSS via PCS. I figuren nedan ges en 

schematisk bild över sådana anslutningsmöjligheter (”feeder paths” och ”outflow paths”). I 

praktiken innebär det att det redan i dag är möjligt att via ScanMed RFC ansöka om 

tåglägen från anslutande destinationer t.ex. norr om Hallsberg och Stockholm. 

 

Figur 10. Schematisk bild med anslutningsmöjligheter till korridorens PaP-sektioner i samband med 

ansökan om förplanerat tågläge.  (Källa: ScanMed RFC.) 

 

3.3.6. Prioriteringsregler vid konflikterande ansökningar om kapacitet 

Hur en konflikt hanteras när två parter ansöker om samma förplanerade tågläge (Pre-

arranged Path, PaP) i godskorridoren finns beskrivet i direktionens årliga beslutade 

”Framework for capacity allocation (FCA)”18.   

Om konflikten avser en enda järnvägskorridor och det finns lämpliga alternativa 

förplanerade tåglägen tillgängliga, ska i första hand samråd genomföras mellan de sökande. 

Om samrådet inte leder till en överenskommelse infaller nästa steg i konflikthanteringen. 

Den part som har ansökt om störst nyttjande av korridoren, baserat på antal tågkilometer 

och trafikdagar, erhåller då begärda PaP-sektioner. 

För den sökande som inte ”vinner” tågläget i godskorridoren ombesörjer den gemensamma 

kontaktpunkten C-OSS att samtliga inblandade infrastrukturförvaltare, inom ramen för 

ordinarie process, konstruerar ett ”skräddarsytt” koordinerat tågläge så nära som möjligt 

ursprunglig ansökan. 

Erfarenheterna av konfliktlösningsprocessen bör enligt ramverket FCA bedömas av 

godskorridorens styrelse och tas med i beräkningen för den kommande planeringsprocessen 

                                                           
18 Artikel 12, artikel 13 samt bilaga 1 i Framework for capacity allocation (FCA).  
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av förplanerade tåglägen till kommande års kapacitetsplanering och för att minska antalet 

konflikter de kommande åren. 

Vid ansökan av förplanerat tågläge (PaP) i konflikt med annan PaP-ansökan tillämpas en 

från svensk synpunkt avvikande beräkningsmodell för att fastställa vilken ansökan som har 

högst prioritet och ska tilldelas detta läge. Observera att detta appliceras endast för att 

avgöra vilken av de sökande som ”vinner” tilldelningen av PaP-läget respektive vilken 

sökande som istället ska erbjudas en skräddarsydd lösning. Under det nationella 

optimeringsarbetet med tågplanen löses eventuella konflikter med ”nationellt ansökta” 

kapacitetsbehov med de nationella prioriteringsmodeller som dessutom ska ha tagits hänsyn 

till redan under den initiala konstruktionen av det tågläge som överlåtits till korridoren. 

 

3.3.7. Totalförsvarets möjlighet till kapacitetstilldelning i godskorridoren 

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och omfattar 

militärt försvar såväl som civilt försvar.19 

Den kapacitet som överlåts till ScanMed RFC överlåts förvisso till en organisation i annat 

land som på uppdrag av Trafikverket marknadsför, administrerar kapacitetsansökningar 

samt tilldelar denna kapacitet. Vid fastställelse av tågplan tecknas trafikeringsavtal mellan 

Trafikverket och sökande järnvägsföretag/trafikorganisatör, med resultat att 

affärsförhållandet för kapacitet tilldelad via ScanMed RFC är detsamma som för all annan 

”normalt” ansökt och tilldelad kapacitet. Det innebär i praktiken att rådigheten över 

kapaciteten och dess användande återgår till nationell infrastrukturhållare, d.v.s. 

Trafikverket. 

All kapacitet som avsatts till ScanMed RFC och som ej ansökts vid deadline för årlig tågplan, 

återlämnas till Trafikverket vid denna tidpunkt med resultatet att oanvänd kapacitet ej 

blockeras och fritt kan disponeras för nationella behov. 

Totalförsvarets (MSB och Försvarsmakten) transportbehov på järnväg bedöms vara av den 

karaktären att framförhållningen är avsevärt kortare än vad som krävs för att nyttja 

ScanMed RFC:s produktutbud (mindre än 8 månader före årlig tågplanestart i december). 

Dessutom behöver Försvarsmakten sannolikt tyngre och bredare transporter än vad som 

erbjuds via ScanMed RFC. Volymen av transporter som potentiellt skulle kunna hindra eller 

försvåra framkomligheten för totalförsvaret är sannolikt densamma oavsett om kapaciteten 

erbjudits via ScanMed RFC eller direkt av Trafikverket. Totalförsvarets behov av tåglägen 

behöver hanteras efter sina egna specifika förutsättningar. 

Att via ScanMed RFC reservera kapacitet för totalförsvaret ter sig sannolikt orimligt då detta 

innebär att sådana planer skulle komma att hanteras av utländska civila handläggare. 

Försvarsmakten har framfört önskemål om att det görs en riskanalys innan godskorridoren 

förlängs. Trafikverket konstaterar att även den befintliga godskorridoren bör ingå i en 

eventuell riskanalys, men att en sådan fördjupning ligger utanför direktivets ramar. 

I dialogen med totalförsvaret har det diskuterats huruvida det är möjligt att bryta ingångna 

trafikeringsavtal, oavsett om det tecknas för en PaP eller normalt ansökt trafik, för att 

tillgodose totalförsvarets uppkomna icke planlagda transportbehov. Enligt vad Trafikverket 

uppfattar finns en farhåga beträffande ett antal gråzoner innan förhöjd beredskap sker, samt 

att det för civilförsvaret har aktualiserats försörjningsfrågor vid exempelvis naturkatastrofer 

eller pandemi. MSB anser ”att det behövs ett klargörande av vilka lagstöd som finns för att 

                                                           
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hemsida: msb.se 
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vid behov kunna säkerställa transportkapacitet för icke planlagda brådskande 

godstransporter och för att göra prioriteringar av särskilt viktiga godstransporter vid såväl 

fredstida kriser som höjd beredskap.” 

Följande reglering finns i JNB 2021, 7.7.2 Statens rätt att använda järnvägen:  

”Av hänsyn till rikets försvar, säkerhet, beredskap och mobilisering eller på grund  

av militär- eller beredskapsövning som sker under beredskapstillstånd eller  

liknande skäl, har staten rätt att använda Trafikverkets järnvägsnät, vilket även  

omfattar den trafikeringsrätt och kapacitetsfördelning som tillkommer  

Trafikverkets avtalspart i den omfattning och utsträckning som staten anser  

nödvändig. I dessa fall är Trafikverket fritt från ansvar för bristande fullgörelse av  

sina avtalsförpliktelser. Trafikverkets avtalspart har i det sammanhanget rätt till  

ersättning från staten för det intrång statens användning medfört, i den mån rätt till  

ersättning följer av lag eller författning. Denna ersättning ska i så fall betalas ut av  

den myndighet som i lag eller författning anges som ersättningsskyldig.” 

 

Trafikverket konstaterar att inspelet från Försvarsmakten och MSB är en större fråga än vad 

som omfattas i direktivet till regeringsuppdraget då detta gäller all kapacitetstilldelning, 

även den nationella.  

 

3.4. Slutsatser om den befintliga korridorens funktion i Sverige 

Syftet med järnvägsgodskorridorerna är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg 

i förhållande till andra transportsätt. Samarbetet i järnvägskorridorerna handlar väsentligen 

om att förenkla landsgränsöverskridande godstransporter genom möjligheten att boka 

tågläge för hela eller del av sträckningen hos den gemensamma kontaktpunkten C-OSS.  

Nyttjandet av godskorridoren är som störst i den norra delen, främst mellan Malmö 

(Sverige) och Maschen (Tyskland). I Sverige finns efterfrågan på förplanerade tåglägen 

främst i korridorens sträckning mellan Malmö-Mjölby-Hallsberg. Vid gränsövergången 

mellan Malmö och Peberholmen (Danmark) utgör tåglägen bokade via godskorridoren drygt 

50 procent av den totala godstågstrafiken. Det finns även sektioner i den befintliga 

godskorridoren i Sverige där det i dag inte finns någon efterfrågan alls på de förplanerade 

tåglägen som erbjuds;  Malmö-Göteborg-Kornsjö (Norge) respektive Malmö-Trelleborg.  

Hur kapacitetstilldelning på järnväg ska utföras regleras i SERA-direktivet, vilket innebär att 

samma ramverk gäller för godskorridoren såväl som den nationella ordinarie 

tilldelningsprocessen. Det handlar alltså inte om två skilda kapacitetsfördelnings-modeller, 

och förfarandet på de två ”nivåerna” är anpassat till varandra. Trafikverket avgör hur många 

tåglägen i Sverige som ska lämnas över till ScanMed RFC. Följaktligen utgör 

godskorridorens internationella tåglägen en planeringsförutsättning under Trafikverkets 

ordinarie tilldelningsprocess, på motsvarande sätt som planerade större banarbeten (PSB). 

Totalförsvarets eventuella behov av tåglägen behöver dock hanteras efter sina egna specifika 

förutsättningar. 

Mot bakgrund av Trafikverkets erfarenheter är bedömningen om godskorridoren ScanMed 

RFC i stort positiv utifrån ett organisatoriskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv. 

Samtidigt ser Trafikverket vissa förbättringsmöjligheter som bland annat möjligheten att 

kunna inkludera andra transportslag, exempelvis sjöfart. Trafikverket ser även behov av att 

järnvägsgodskorridoren har ett starkare fokus på transportflöden mellan länderna (origin-

destination) i planeringen av förplanerade tåglägen.   
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4 Analys av befintlig gränsöverskridande 
godstågtrafik  

I detta kapitel redovisas resultat från olika flödesanalyser avseende internationell 

godstågstrafik. Analysen baseras på gränspassager för godstågstrafik med fokus på 

transittrafik till och från Norge samt internationella godståg med start och slutpunkt i 

Sverige. Genom att belysa flödesstrukturen för internationella godstågspassager får vi bland 

annat en indikation på om det redan i dag finns trafik som teoretiskt sett skulle kunna nyttja 

erbjudanden om förplanerade tåglägen vid en eventuell förlängning av godskorridoren.  

Flödeskartorna är baserade på uttag från Trafikverkets uppföljningssystem för 

järnvägstrafik (LUPP). LUPP används för att ta fram statistik om punktlighet, störningar 

samt information om anläggningens tillstånd. LUPP sammanställer även trafik- och 

anläggningsinformation från andra källsystem i ett datalager, exempelvis från systemen BIS, 

Basun, Opera, Ofelia och Trainplan. 

 

4.1. Gränsöverskridande godstågspassager  

Figur 11 visar antal godstågsflöden via gränspassagerna Peberholm, Kornsjö, 

Charlottenberg, Riksgränsen och Haparanda samt i vilken relation tågen går, exempelvis 

Charlottenberg/Riksgränsen. Godstrafiken använder i huvudsak Godsstråket genom 

Bergslagen, Norra Stambanan, Stambanan genom övre Norrland till Boden. Därefter 

Malmbanan mot Norge och Haparandabana mot finska gränsen. 

Malmtrafiken på Malmbanan är ej redovisat i nedanstående kartbilder. Malmtrafiken har en 

särställning (högprioriterat flöde) i kapacitetstilldelningen. De tekniska parametrarna, 

exempelvis hastighet, vikt, tåglängd, är så specifika att det snarare skulle kunna uppfattas 

som ej konkurrensneutralt att erbjuda detta som förplanerade tåglägen (PaP) då det 

sannolikt endast finns en operatör som har detta produktionsbehov. Malmtrafiken är ett 

exempel på flöden som man tar hänsyn till innan man lämnar ifrån sig förplanerade 

tåglägen till ScanMed RFC. 
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Figur 11. Internationella godstågflöden via gränspassager och noderna Malmö, Hallsberg och Ånge 

(antal framförda tåg) under en normalvecka, vecka 41 2019. Källa: LUPP20, egen bearbetning. 

 

De viktiga noderna för konsolidering av godsvolymer är Malmö godsbangård, Trelleborg, 

Göteborg Sävenäs/Skandiahamnen, Hallsberg, Ånge, Vännäs och Boden. I dessa noder sker 

tågbildning, d.v.s. vagnar och lok kopplas samman. Av Figur 11 framgår att flest 

gränspassager till/från Sverige finns i Malmö, vilket är naturligt eftersom omlastning sker 

där för vidare trafik via Peberholm (Öresundsbron). Vagnslastsystemet har en stor 

konsolideringspunkt i Malmö godsbangård. Från Malmö söks därför många förplanerade 

tåglägen (PaP). I norra Sverige syns tydligt transittrafiken för de norska laxtågen som går via 

Malmbanan (blå flödeslinje).  

Ju längre upp i Sverige vi kommer desto färre internationella godståg finns det som klarar 

kraven för att bli tilldelade PaP. I Figur 12 har den norska transittrafiken exkluderats samt 

tåg med start- och slutpunkt i Norge och Sverige. Godståg som ska från Sverige vidare till 

Haparanda och finska gränsen finns med. Det motsvarar ca 1-2 tåg per dygn. 

 

                                                           
20 Trafikverkets uppföljningssystem för järnvägstrafik (LUPP) används för att ta fram statistik om 
punktlighet, störningar samt information om anläggningens tillstånd. LUPP sammanställer trafik- 
och anläggningsinformation från andra källsystem i ett datalager. Exempel på  sådana källsystem är: 
BIS, Basun, Opera, Ofelia och Trainplan. 
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Figur 12. Internationella godstågsflöden (antal framförda tåg,) vecka 41 2019, med start/slutpunkt i 

Sverige via gränspassage Peberholm, Trelleborg och Haparanda. Exkluderat är den norska 

transittrafiken samt tåg med start och slutpunkt i Norge och Sverige. Källa: LUPP, egen bearbetning.  

 

 

4.2. Transportupplägg för järnvägsgods i norra Sverige 

Systemtåg och vagnslast har helt olika produktionssystem och bygger på hur mycket gods 

det finns att skicka/ta emot från olika destinationer.  

 

 

Figur 13. Skillnaden mellan olika produkter i järnvägens godstransporter; vagnslasttrafik och 

systemtåg. Källa: Bo-Lennart Nelldal. 

 



  

33 (146) 

Vagnslasttrafiken är den äldsta produkten i järnvägarnas godstrafiksystem och tillgodoser 

huvudsakligen transportbehov av råvaror och halvfabrikat. Den omfattar transport av hela 

vagnar som lastas och lossas av kunderna vid industrispår eller frilastkajer. Det kan vara 

enstaka vagnslaster eller grupper av vagnar. Vagnarna rangeras oftast två eller flera gånger 

under transporten. Saknar avsändaren och/eller mottagaren av godset egen spåranslutning 

kombineras järnvägstransporten med lastbilsforsling i en eller båda ändar. 

Systemtåg är godståg som ingår i skräddarsydda logistiska system där järnvägen fungerar 

som ett löpande band för industrins transporter av massgods och basvaror. Varje systemtåg 

körs åt en viss kund med särskilt avdelade vagnar och efter egen tidtabell. Exempel på 

systemtåg är Malmbanan och timmertåg. 

Det järnvägsgods som finns i norra Sverige går i huvudsak i vagnslastsystemet, förutom 

malmtågen som är systemtåg och går antingen till Narvik eller till Luleå. Stålpendeln mellan 

Luleå och Borlänge är nationella systemtåg. Godset (både nationellt och internationellt) 

samlas ihop via konsolideringspunkter/noder som Vännäs, Ånge, Hallsberg och Malmö 

Godsbangård. Figur 14 nedan visar hur antalet godståg minskar längre norrut varefter man 

passerar viktiga noder där godset kan konsolideras. Antalet internationella godståg i 

norrgående relation minskar ju längre norr ut i Sverige man kommer. Flest godståg har vi 

från Malmö godsbangård och upp till Mälardalen. Från Hallsberg och till Ånge minskar det 

ytterligare. 

 

 

Figur 14. Internationella godstågsflöden (antal framförda tåg), vecka 41 2019, norrgående riktning. 

Källa: LUPP, egen bearbetning. 
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4.3. Gränsöverskridande godståg till och från Norge 

Figur 15 visar bland annat norska transittåg, d.v.s. det har både sin start och slutpunkt i 

Norge men använder det svenska järnvägsnätet utan att göra något kommersiellt uppehåll 

(blått flöde). I huvudsak är det norsk lax som går i dessa flöden. 

Dessutom finns i dag en ansenlig volym godståg mellan Norge och Sverige, med 

gränspassage via Charlottenberg vilken alltså inte ingår i den  eventuellt förlängda 

sträckningen av korridoren. Flödena via Charlottenberg kan däremot söka så kallade feeder 

path/outflow path, d.v.s.- anslutningssträckor till och från korridoren i samband med en 

begäran om en eller flera förplanerade tåglägen (PaP). 

 

 

Figur 15. Internationella godstågsflöden (antal framförda tåg), vecka 41 år 2019, med start/slutpunkt i 

Norge (norsk transittrafik) och Sverige via gränspassage Charlottenberg, Riksgränsen, Kornsjö. Källa: 

LUPP, egen bearbetning. 

 

I avsnitt 3.2.3 redogörs för hur många PaP det söks i den nuvarande korridoren. 

Sammanställningen visar att flest erbjudande nyttjas på sträckan Peberholm-Maschen. 

Utnyttjandet är noll på sträckan Kornsjö-Peberholm.  
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4.4. Slutsatser om dagens gränsöverskridande godstågpassager 

En godskorridor enligt EU-förordningen nr 913/2010 omfattas av utpekade sträckor i 

befintlig infrastruktur där ett behov av internationella godstågstransporter har identifierats. 

Godskorridoren ScanMed RFC erbjuder kapacitet i form av förplanerade tåglägen (Pre- 

arranged Paths, PaP). En förutsättning för att kunna ansöka PaP är att godståget passerar en 

landsgräns, och den måste bestå av ett tåg (direkttåg= systemtåg eller blocktåg) som kör 

från sin avgångsplats till sin slutdestination. Detta innebär i princip att dagens upplägg av 

vagnlastsystemet inte klarar kraven för PaP. Det behövs alltså godsvolymer för att fylla ett 

direkttåg från en punkt norr om Hallsberg för att kunna nyttja erbjudandet om PaP . 

Av de internationella gränspassager som redovisats ovan finns det inte i dag några godståg 

från svenska varuägare norr om Hallsberg som kan nyttja ett erbjudande om PaP. 

Idag finns det norska godståg som kan nyttja erbjudandet om PaP vid en förlängning av 

ScanMed RFC från Hallsberg till Narvik. Detta gäller laxtågen som går i relationen Oslo- 

Narvik men även Narvik-Malmö för vidare transport till Europa. Delar av sträckan Oslo- 

Narvik, d.v.s. gränspassagen Charlottenberg  och Värmlandsbanan till Hallsberg, ingår ej i 

sträckningen för en eventuell förlängning av korridoren. För den sträckan ansöks det om 

feeder/outflow path till korridoren d.v.s. ett anpassat tågläge. Redan idag har norska 

internationella godståg möjlighet att ansöka om PaP för sträckan Oslo-Göteborg -Malmö 

men det erbjudandet utnyttjas inte. 
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5 Transportmarknadsanalys för norra 
Skandinavien 

I regeringsuppdraget ingår att genomföra relevanta analyser av den nationella och 

internationella marknaden för godstrafik på järnväg. Marknadsperspektivet betonas även av 

EU vid tillförandet av nya linjer i järnvägsgodskorridorerna.21 I detta kapitel redovisas 

därför resultaten från en kvalitativ transportmarknadsanalys som har genomförts för det 

geografiska upptagningsområde som är av störst betydelse i samband med en eventuell 

förlängning av järnvägsgodskorridoren ScanMed RFC.  

Syftet med marknadsanalysen har varit att utreda vilken nytta näringslivet har av ScanMed 

RFC-korridoren, vilken tillkommande nytta de kan ha av en förlängning av korridoren samt 

under vilka förutsättningar?  

Den kvalitativa marknadsanalysen förhåller sig till Trafikverkets Basprognos, men fångar 

andra aspekter och fördjupar kunskapen om marknad och produktion. Den kvalitativa 

marknadsanalysen ger därmed en kompletterande och mer detaljerad bild av marknads- och 

trafikutvecklingen i stråket utifrån den dialog som har förts med näringslivet inom ramen 

för detta uppdrag. Marknadsstudien tar höjd för såväl befintliga och förändrade 

logistiksystem som befintliga och förändrade produktionssystem. Det för att inte låsa sig vid 

dagens produktionssystem utan även för att kunna identifiera nya förutsättningar och 

potentiella språngeffekter. Val av transportlösning för godstransporter sker på en mer 

aggregerad nivå än för persontransporter. Det sker på företagsnivå, inkluderar hela 

logistiksystem och sker långsiktigt genom att avtal träffas för flera år framåt22. Förändringar 

i ett fåtal transportintensiva företags logistiksystem eller förändrade samarbeten mellan 

näringslivets aktörer kan på kort och medellång sikt medföra stora förändringar i 

transportupplägg och därmed trafikflöden23. En kartläggning av befintliga flöden år 2020 

leder till en slutsats. En kombination av åtgärder, exempelvis förändrade logistiksystem, kan 

ge en helt annan slutsats år 2025. Frågeställningen om näringslivets egna 

förutsättningsskapande åtgärder kan således vara lika central som frågeställningen kring 

nyttan med att förlänga järnvägsgodskorridoren.  

För att svara på frågeställningen har utredarna samlat in kunskap genom litteratur, genom 

intervjuer med näringslivet och myndigheter och genom att använda arbetsgruppens 

erfarenheter och kompetens. Underlaget har validerats i samverkan med en expertgrupp 

samt representanter för näringslivet. 

 

                                                           
21 Europaparlamentet och rådet. (Förordning (EU) nr 1316/2013.)  Om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010. Här särskilt Bilaga II, Del IV Förteckning över 
de första godskorridorerna.  
22 Flodén, J., Bärthel, F., & Sorkina, E. (2017). Transport buyers choice of transport service – 
A literature review of empirical results. Research in Transportation Business & 
Management, 23, 35–45. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2017.02.001. 
23 Nelldal, B-L., Wajsman, J. och Troche. G. (KTH, TRITA-IP FR 00-81, 2000) Järnvägens möjligheter på 
den framtida godstransportmarknaden.  
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5.1. Teoretisk ansats 

Näringslivets nyttor och förutsättningar med ScanMed RFC och med en förlängning av 

densamma skiljer sig mellan intressentgrupperna. Det finns tre huvudsakliga 

intressentgrupper; varuägare, operatörer och infrastrukturhållare24. Grupperna är delvis 

överlappande, men kan ändå betraktas relativt fristående. Vad som kan noteras är att 

samtliga grupperingar var för sig har ett eget huvudsakligt perspektiv på nyttan med en 

förlängning av ScanMed korridoren och hur det påverkar förutsättningarna för transporter 

till avsättningsmarknaden i Europa. Det är intressentgrupper som inom, respektive mellan, 

grupperna har skilda behov (krav), mål och systemgränser.  

Intressentgrupperna och deras perspektiv kan sammanfattas enligt följande: 

 Varuägare - Affärsperspektiv; Att se transportköparnas verksamhet på ett 

affärsmässigt sätt. I grunden att försäkra sig om att transportköparna får vad 

transportköparna har rätt att förvänta sig ur varu- och leveranssynpunkt, men också 

att ta hänsyn till kostnads- och miljömässiga aspekter inom ramen för ett tydligt 

kund- och lönsamhetsmässigt perspektiv. 

 Operatörerna; Produktionsperspektiv; I grunden ett synsätt som domineras av hur 

man praktiskt ska operera den tjänst operatören erbjuder. Förutsättningarna och 

därmed synsätten skiljer sig mellan aktörerna, men i grunden strävar båda mot att 

optimera sina egna resurser. Perspektivet är funktionellt och utnyttjandet av de 

kommersiella aktörernas produktionsapparat tenderar att dominera över kundens 

faktiska önskemål och behov. 

 Infrastrukturhållarna: I det här sammanhanget ser vi framför allt det övergripande 

och långsiktiga målet om en hållbar samhällsutveckling.  

Analysen utgår från ett hela-resan-perspektiv och var i logistikkedjan varan befinner sig. 

 

 

Figur 16. I studien har tre grupperingar beskrivits vars övergripande gemensamma mål är att det 

erbjuds eller att erbjuda en effektiv och konkurrenskraftig service till avsättningsmarknaderna. Det 

finns konflikter mellan respektive inom grupperingarna (ovan benämnda barriärer) som hindrar att 

aktörernas krav och mål uppfylls för att bedriva en företags- och samhällsekonomiskt effektiv service. 

Källa: Anpassad från Storhagen et al, 2008. 

 

 

                                                           
24 Storhagen, N-G, Bärthel, F. och Bark, P. (TFK Rapport 2008:3). Dagtrans – intermodala transporter 
av dagligvaror.   
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5.2. Transportmarknaden längs den förlängda ScanMed  RFC- 
korridoren 

Norra och mellersta Skandinavien (inklusive nordvästra Finland) har ett rikt näringsliv med 

en blandning av basindustri, högteknologisk industri och sjömatnäring. Näringslivet är 

beroende av insatsvaror till produktionen och av transport av färdiga produkter till 

avsättningsmarknaderna i Centraleuropa och i övriga världen. Avståndshandikappet till 

Centraleuropa ställer höga krav på ledtider, pålitlighet och kostnadseffektivitet och därmed 

på transportsystemet för att näringslivet ska kunna konkurrera med mer centralt belägna 

företag. Ett företag i norra Sverige anger att ”konkurrenterna i Mellaneuropa har 10 

miljoner konsumenter inom 10 mils radie, medan vi producerar årets konsumtion inom 10 

mils radie på en kafferast”. Det import- och exportberoende svenska näringslivet behöver 

således allt effektivare och konkurrenskraftigare transporter till och från 

avsättningsmarknaderna för att bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.  

Transportmarknaden längs den föreslagna förlängningen av ScanMed RFC-korridoren 

omfattar ett stort antal flöden till och från marknaderna i Nordnorge, norra/Mellansverige 

samt till och från norra/mellersta Finland. Nedanstående figur visar schematiskt på de stora 

flödena utmed korridoren från Norrland och ner till Bergslagen där en del av godset 

vidareförädlas. De fortsätter sedan antingen mot Göteborgs hamn eller mot den europeiska 

kontinenten via Danmark eller via Skånehamnarna till Tyskland/Polen. Konsumtionsvaror 

går i andra riktningen mot konsumtionsområden i hela Skandinavien. Längs västkusten 

finns även stora flöden ända från den europeiska kontinenten via logistikområden i södra 

och västra Sverige till Norge. En mycket stor andel av flödena på vägnätet i västra Sverige 

utgörs av transitbilar till och från den norska marknaden.  

Det skandinaviska transportsystemet bygger, ur en internationell synvinkel, på flöden via ett 

antal centrala hubbar.  

 Oslo och Helsingfors med internationell koppling. 

 Göteborg med koppling till och från översjöflöden och Västra Europa/UK. 

 Malmö/Trelleborg med kopplingspunkt till och från den europeiska marknaden. 

 Mälardalen (t.ex. Eskilstuna och Hallsberg) en gateway mellan importflöden och 

inrikes distribution. 

Det kompletteras därutöver med ett antal regionala knutpunkter: Umeå, Borlänge, Gävle 

och Ånge som bidrar till att knyta samman transportnätverket för järnväg.  

Stråket genom Sverige bedöms som mycket attraktivt, men för att klara den långsiktiga 

konkurrensen på den europeiska marknaden behöver transportuppläggen uppvisa rätt 

ledtid och acceptabel punktlighet. De ska dessutom vara ett konkurrenskraftigt alternativ till 

väg- eller sjötransporter. Marknadsanalysen indikerar att ett framtida transportsystem bör 

ha en inriktning mot en ledtid på 48 timmar mellan norra Sverige och Nordtyskland 

(exempelvis Hamburg).  
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Figur 17. Strukturbild med övergripande flöden längs den förlängda ScanMed RFC. Källa: 

Trafikverket, egen bearbetning. 

 

5.3. Trender på transportmarknaden 

Inom ramen för arbetet har det framkommit ett antal generella trender som i mer eller 

mindre omfattning påverkar näringslivets logistiksystem och därmed transportefterfrågan 

till och från norra Skandinavien.  

För det första pågår en integration av den nordiska marknaden där tre delmarknader har 

blivit en. De tidigare nationella strukturerna har successivt förändrats i takt med att 

gränserna successivt suddas ut, informationsflöden förenklas och transporterna mellan 

noderna blir billigare. Varuägarna erbjuds därmed fler alternativa transportlösningar. 

Ökad globalisering och därmed ökad internationell handel har ökat konkurrensen och 

pressat priserna på marknaden. Logistik och transporter börjar därmed gå från att vara en 

kostnadspost till att vara ett konkurrensmedel. Det är speciellt viktigt för norra 

Skandinavien som med sin begränsade lokala marknad och med sitt behov av effektiva och 

konkurrenskraftiga transporter till den europeiska marknaden. Leveransservice, till en 

rimlig kostnad, är en förutsättning för att få avsättning av produkterna. I marknadsstudien 

summeras detta som att varuägarna strävar mot två mål: kostnadseffektivitet, och effektiva 

noder. Begreppet kostnadseffektivitet omfattar inte enbart transportkostnaden utan den 

samlade logistik- och transporteffektiviteten.  

Ökad specialisering av produktionen och allt större produktionsenheter medför att råvaror, 

insatsmaterial och halvfabrikat transporteras allt längre innan de når slutkunden. Tidigare 

transporterades exempelvis förpackningspapper direkt till Norge från de svenska 

pappersbruken. I Norge förädlades pappret och användes i livsmedelsindustrin innan det 

distribuerades ut på den norska marknaden. Detta har under de senaste 20 åren förändrats. 

Förädlingsprocessen har flyttats till östra Centraleuropa eftersom det företagsekonomiskt 

varit mer rationellt att konsolidera produktionen i större enheter och med lägre 

produktionskostnader. Detta väger tyngre än transportkostnaderna. En järnvägstransport 

48 tim
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från Sverige direkt till Norge på 800 km har ersatts av  lastbilstransporter på totalt 3 500 

km och med utökade klimatutsläpp på 150-170 kg CO2 per ton.  

Ökad tillgänglighet till alternativa logistik- och transportlösningar ökar rörligheten på 

logistikmarknaden. Transportservicen i en transportkorridor behöver därmed erbjuda en 

nischservice eller en service med långsiktigt hållbar konkurrensfördel25 för att det ska vara 

attraktivt för näringslivet att göra större åtaganden och lägga över volymer till en ny logistik- 

och transportlösning. 

Transporter i nordgående och sydgående riktning kostar inte lika mycket. Detta skiljer 

mellan marknader och delmarknader, men generellt kostar en transport till Sverige (import 

från Europa) respektive en transport från logistikområdena i Syd- och Mellansverige 

väsentligt mer än transporter i sydgående riktning längs ScanMed RFC-korridoren. 

Skandinavisk exportnäring kan därmed dra nytta av marginalprissatta returtransporter som 

ofta sker med åkerier från Baltikum, östra Centraleuropa och annat tredje land. Lönsamhet i 

en järnvägslösning inom ScanMed RFC blir i allt högre grad beroende av att följa strukturen 

i logistiksystemet i norra Skandinavien och därmed ha koppling till logistiksystemets 

knutpunkter i södra och mellersta Sverige för nordgående flöden.  

EU utvidgades i två omgångar mellan åren 2004-2007. Utvidgningen i kombination med 

liberaliseringen inom åkerinäringen har förändrat transportmarknaden genom att 

skandinaviska chaufförer fått konkurrens av lågprisåkerier från Baltikum och östra 

Centraleuropa. Näringslivet anger att lågprisåkerierna kör till en kostnad som ligger 30-40 

procent under skandinaviska chaufförer26 och dessa har i stor omfattning konkurrerat ut 

svenska åkerier på medellång och långa transportavstånd samt satt kraftig prispress på såväl 

sjö- som järnvägstransporter. Strukturen omfattar i generella termer att dessa chaufförer, i 

enlighet med gällande EU-regler, ankommer till Sverige med en importlast (ofta 

tredjelands-transport) till logistikregion i södra eller mellersta Sverige. Från 

logistikregionen använder speditören det billiga ekipaget för inrikes långväga transporter 

mellan logistik- och konsumtionsområden, varefter ekipaget efter att ha genomfört tre 

inrikesresor tar med sig en exportlast till marginalkostnaden från näringslivet i norra 

Skandinavien till den europeiska avsättningsmarknaden. Prissättningen för det 

exportgående lasten är i många fall låg eller mycket låg, vilket påverkar konkurrensytan mot 

järnvägstransporter i ScanMed RFC korridoren.  

 

5.4. Transportmarknaden i Nordnorge 

Näringslivet i Nordnorge präglas av gruv-, mineral, stål- och sjömatnäring. Näringslivet är 

transportintensivt och använder, förutom sjöfart längs den norska kusten, två stråk; 

Nordlandskorridoren Oslo-Trondheim-Bodö-Tromsö och korridoren Narvik-Kiruna-Oslo. 

Transporterna omfattar daglig- och detaljhandelsvaror till konsumenter samt insatsvaror till 

näringslivet i Nordland, Troms och Finnmark samt färdiga produkter och sjömat från 

näringslivet i Nordland, Troms och Finnmark till avsättningsmarknaderna runt om i hela 

                                                           
25 Jensen, A. (TFB-rapport, 1987:9). Kombinerade transporter – system, ekonomi och strategier.  
26 Se även: Mjøsund, C., Pinchasik, D., Grønland S. Och Hovi, I. (TÖI-rapport 1706, 2019). Nordiske 
virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane; Sternberg, H, Filipiak, M., 
Hofmann, E. and Hellström, D. (2015). CABOTAGESTUDIEN - A study on trucking deregulation and 
cabotage in Scandinavia and beyond; Sternberg, H., Hofmann, E. och Overstreet R. (2020). Perils of 
road freight market deregulation: cabotage in the European Union. 
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världen27. Transporterna till avsättningsmarknaderna sker via traditionella knutpunkten 

Oslo men i ökande grad även Malmö och Helsingfors. 

I Norge domineras godstransportarbetet på järnväg av inrikes gods och endast en mindre 

andel utrikestrafik28. Trafiken längs Ofotenbanan omfattar tre tågpar (2020) och beräknas 

öka till sex tågpar år 2040. Transporterna längs Nordlandskorridoren har ökat från två till 

tre tågpar under 2020, troligen till fyra tågpar under 2021 i samband med återetableringen 

av båtlinjen Bodö-Tromsö och prognostiseras öka till fem tågpar fram till år 2040. Utöver 

järnvägssystem till och från Norge finns ambitioner att etablera trafik i stråket Narvik-

Finland/Ryssland via Haparanda. Utvecklingen omfattar på kort sikt framför allt 

transporter mellan Narvik och Helsingfors (fisk), men även en potential för finskt näringsliv 

att utnyttja den isfria hamnen i Narvik. Potentialen bedöms som osäker, men i norska 

prognoser bedöms trafiken år 2040 omfatta fyra tågpar per vardag och riktning29.  

De gränsöverskridande transporterna som bedöms ha nytta av ScanMed RFC-korridoren 

omfattar ”inrikestransporter” i Norge mellan Narvik och Oslo respektive transporter Narvik-

Malmö med succesiv utveckling från tre dubbelturer till sex dubbelturer per vardag. 

Transporttiderna mellan Narvik och knutpunkterna via Kiruna är 27-30 timmar, men såväl 

punktlighet som regularitet brister kraftigt. Transporttiderna i Nordlandskorridoren är 

längre (Tromsö-Oslo), men stråket har väsentligt högre punktlighet och regularitet.  

 

5.4.1. De slutsatser Trafikverket drar rörande utveckling av ScanMed RFC är 

följande:  

Den föreslagna förlängda ScanMed RFC-korridoren är en av två norska inrikeskorridorer 

som knyter samman Nordland, Troms och Finnmark med knutpunkten Oslo och därmed 

med avsättningsmarknaderna. Korridoren utgör stommen i det norska inrikesnätverket, 

men har på senare år kompletterats av en korridor Narvik-Haparanda-Helsingfors (i 

skrivande stund enbart väg) och Narvik-Kiruna-Malmö med anslutning till den europeiska 

marknaden. En förlängning av ScanMed-korridoren skulle därmed framför allt gynna vidare 

utveckling av direktgående transporter från Narvik till Malmö. Trafikmängden bedöms öka 

från dagens 1 tur per vecka till 7 turer per vecka år 2040. Förplanerade tåglägen kan 

dessutom minska de punktlighets- och regularitetsproblem operatörer och varuägare 

upplever med dagens situation.  

Totalt sett prognosticeras den norska trafiken inom ScanMed RFC öka från 3 tågpar per dag 

år 2020 till 6 tågpar år 2040. Därtill tillkommer potentiell trafik Narvik-Haparanda-Finland 

med 1 tågar per dag år 2030 och 4 tågpar år 2040. Transportströmmarna berör i huvudsak 

flöden till eller via knutpunkterna Oslo, Malmö/Trelleborg respektive Helsingfors.  

                                                           
27 Utöver berörda transporter finns ett stabilt flöde av insatsmaterial till LKAB Kiruna. 
28 Därtill tillkommer malmtrafik på Ofotenbanan. 
29 Avinor, Jernbaneverket, Kystverket och Statens vegvesen. Nasjonal transportplan 2018-2029.  
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Figur 18. Transportstrukturen i stråket kopplat till trafiken till och från Narvik/Tromsö. Strukturen består 

av de två befintliga korridorerna Tromsö-Bodö-Trondheim-Oslo (Nordlandskorridoren) och Narvik-

Kiruna-Oslo samt den potentiella korridoren Narvik-Haparanda-Uleåborg-Rysk/Finska gränsen. Källa: 

Trafikverket, egen bearbetning. 

 

5.5. Transportmarknaden i norra Finland 

Näringslivet i norra Finland omfattar gruv- och mineralnäring, skogs- och kemiindustrier i 

Kemi och Uleåborg, stålindustrierna i Brahestad och Torneå samt tillverkningsindustri 

längre söderut (t.ex. Vasa). Anläggningarna är stora och genererar stora transportmängder 

av råvaror och insatsmaterial till produktionsanläggningarna samt färdiga produkter till 

avsättningsmarknaderna. Utöver basindustrins behov av transporter transporteras även av 

produktion från finsk tillverkningsindustri via Sverige till den europeiska kontinenten samt 

norsk lax från producenterna längs den norska kusten till slutmarknaderna via framför allt 

flygplatsen i Helsingfors.  

Huvudtrafikslaget för exporten är av naturliga skäl sjö. Men för transporter till olika 

avsättningsmarknader respektive för sändningar med andra leveranskrav förekommer 

landtransporter till och från avsättningsmarknaderna. Dessa sker via knutpunkterna 

Göteborg, Mälardalen och Malmö/Trelleborg. Landinfrastrukturen i Sverige betraktas 

därmed som en naturlig förutsättning för finskt näringsliv.  

De mest betydande transportflödena i Bottenviksområdet redovisas i nedanstående figur. 



  

43 (146) 

 

Figur 19. De mest betydelsefulla nuvarande transportflödena i Bottenviksområdet. Källa: VÄYLÄ. 

(Publikation 17/20). Cross-border rail traffic in the Bothnian Bay region. 

 

Som nämnts i kapitel 5:3 suddas gränserna mellan länderna i Skandinavien (inkl. 

nordvästra Finland) alltmer ut och en integrerad marknad har successivt skapats. För finskt 

näringsliv, liksom för svenskt näringsliv, är det numera en självklarhet att använda det 

andra landets infrastruktur och noder. I en transportkedja är det lika självklart att svensk 

infrastruktur kan användas för transittransporter av finskt näringsliv som att dansk 

infrastruktur används av Svenskt näringsliv för transporter till den europeiska kontinenten.  

Knutpunkterna mellan de nationella nätverken finns vid Haparanda-Torneå respektive vid 

Umeå-Vasa (färja). Hamnar och åkerier anger att förbindelsen Umeå-Vasa fungerar och har 

potential att utvecklas. Färjelinjen som knyter samman finska Österbotten med 

knutpunkten Umeå med 1-2 avgångar per dag övertogs under år 2013 av det kommunägda 

företaget NLC Ferry. Färjan har lämplig kvällsavgång från Vasa till Umeå och i Umeå finns 

en hamn- och terminalinfrastruktur som utgör en funktionell bas för ett integrerat 

transportsystem mellan Finland och den europeiska kontinenten via Trelleborg.  

Hamnar, terminalbolag och åkerier i såväl Finland och Sverige framför önskemål om att 

knyta samman färjetrafiken med en intermodal förbindelse Umeå-Mälardalen-Trelleborg. 

Med en viss anpassning av färjetrafiken Umeå-Vasa skulle det i praktiken vara möjligt att 

lasta gods i Österbotten under eftermiddagen dag 0 och med en direkt förbindelse nå hamn i 

Nordtyskland dag 2. Det är ur ett ledtids- och kostnadsperspektiv konkurrenskraftigt eller 

till och med mer konkurrenskraftigt än direktgående lastbil. Marknadspotentialen för ett 

upplägg Trelleborg-Mälardalen-Umeå med direkt anslutning till Finland omfattar på kort 

och mellanlång sikt ett tågpar sex dagar i veckan, d.v.s. 200 000-300 000 årston till/från 

Umeå. I takt med att marknaderna integreras och trafiken över Kvarken utvecklas kan 

potentialen komma att öka. 

Om utvecklingen i stråket över Kvarken är positiv, är utvecklingen via Haparanda/Torneå 

svagare. Åtminstone om vi avgränsar oss till den senaste tioårsperioden då de omlastade 

volymerna minskat från 300 000 årston till under 50 000 årston år 2020. Den tidigare 

omfattande omlastningen av gods för finsk basindustri har i praktiken nästan försvunnit och 

i dag upprätthålls trafiken till och från Haparanda av IKEA:s transporter till och från 

varuhusen i trakten. Volymer från stål- och pappersindustrin, såväl insatsmaterial som 



  

44 (146) 

färdiga produkter, har överförts till biltransporter eller till sjötransporter. Förklaringar med 

ökad konkurrens behöver här kompletteras med strukturomvandlingar inom basnäringen 

och  minskat intresse från järnvägsföretagen att utveckla trafik. I Haparanda har 

järnvägsföretagens bemanning helt upphört, vilket är en bidragande orsak till att 

transporterna längs Boden-Haparanda har sjunkit från 400 000 årston år 2015 till 150 000 

årston 2020. Tidigare block- och systemtågen har ersatts av vagnslasttrafik som av 

kunderna uppfattas ha  för låg servicegrad för att betraktas som effektiv och 

konkurrenskraftig. Ledtiden har förlängts till slutkund, ledtidsspridningen har ökat och 

kostnaderna har ökat som funktion av att vagnarna, lastbärare och andra transportresurser 

gör färre lastomlopp. 

Varuägare och åkerier anger dock en avsevärd potential om järnvägsservicen via Haparanda 

återetableras och i skrivande stund pågår ett omfattande regionalt 

omstruktureringsprogram av terminal- och järnvägsverksamheten för att vända den 

negativa spiralen30. Det finns dock en omfattande potential för transporter via Haparanda 

om omstruktureringen av verksamheten i Haparanda31 lyckas.  

 

 

Figur 20. Järnvägstransit inkluderar här gränsöverskridande trafik via Torneå och tidigare 

järnvägsfärjeservice via hamnarna. Källa: VÄYLÄ. (Publikation 17/20). Cross-border rail traffic in the 

Bothnian Bay region. 

 

Utöver nämnda transporter förekommer transporter från finsk basnäring till svenska 

hamnar för omlastning till järnväg. Omfattningen är begränsad, men har potential att 

utvecklas om servicenivån ökar genom Sverige. Dessa volymer konkurrerar dock med 

framför allt transporter via Haparanda/Torneå. 

 

5.5.1. De slutsatser Trafikverket drar rörande utveckling av ScanMed RFC är 

följande:  

Det finns i dagsläget inga transportvolymer från Finland som enskilt kan motivera 

förlängningen av ScanMed RFC med dess nuvarande definition.  

Skandinavien är en geografiskt stor region, där de geografiska avstånden till Malmö 

motsvarar de geografiska avstånden till norra Italien. Den nordiska marknaden skulle enligt 

                                                           
30 Den finska regeringen har i sitt regeringsprogram  angett att de avser elektrifiera sträckan Kemi-
Laurila-Haparanda. 
31 Servicen omfattar förutom en utvecklande speditör och/eller ett aktivt järnvägsbolag även 
funktionell omlastning. 
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varuägare och vissa operatörer vara betjänt av en förlängning av ScanMed RFC. Den skulle 

ge dem ett verktyg för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig service för näringslivet i 

norra och mellersta Finland Det ställer dessutom krav på att marknadsmässiga, 

organisatoriska, produktionstekniska och teknologiska aspekter löses, eftersom marknaden 

tydligare behöver signalera behovet genom att göra volymsutfästelser. 

Den potentiella transportvolymen längs ScanMed RFC korridoren motsvarar på kort sikt 

500 000 ton till och från Finland, och på medellång sikt ytterligare 100 000-200 000 ton.  

Bedömningen utgår från att det tar 5-7 år från att en förändring genomförts tills att 

effekterna märks32. Potentialen omfattar dels volymer för basnäringen via Haparanda och 

dels intermodala volymer via Umeå med primära målpunkter i Mälardalen, Göteborg (över 

sjö) och Malmö/Trelleborg (europeiska kontinenten). Förutsättningen är att järnvägen 

lyckas utveckla en nischprodukt som ur transportkapacitets- och kvalitetsskäl kan 

komplettera sjö- och vägtransporter. Resonemanget stöds av finska Väylä33 som indikerar 

att det finns ett behov av järnväg vid snabbare kapacitetsstarka transporter och som ett 

alternativ vid t.ex. svåra isförhållanden. Till skillnad från Väylä drar marknadsanalysen 

slutsatsen att näringslivet längs Bottenviken att förändra logistiksystemen mellan 

produktionsenheterna och avsättningsmarknaderna. Om järnvägen i takt med förändringen 

utvecklar sitt erbjudande mot ökade effektivitet och konkurrenskraft kan en betydande 

överflyttning till järnväg ske.   

 

5.6. Transportmarknaden i norra Sverige 

Den transportintensiva delen av näringslivet i Västerbotten och Norrbotten omfattar i 

huvudsak gruvnäring, stål- och skogsnäring samt tillverkningsindustri. Transporterna till 

och från basindustrins produktionsenheter är stora och i ett flertal fall med näringslivets 

egna tågsystem. Tågsystemen, så kallade systemtåg, har utvecklats för att transportera stora 

transportvolymer mellan produktionsenheter (t.ex. SSAB) eller mellan gruva och 

hamn/produktionsenhet (t.ex. LKAB och Boliden). Längs kusten finns ett stort antal 

skogsindustrier som använder en kombination av väg-sjö-järnvägstransporter. Val av 

transportlösning är beroende på avsättningsmarknad, produkternas egenskaper och behovet 

av leveransservice till slutkunden.  

Trafiken på Malmbanan omfattar förutom uttransporter av malm från gruvorna i Kiruna, 

Malmberget, Kaunisvaara samt produktionsenheter som Svappavaara, och insatsmaterial 

till produktionsenheterna (t.ex. bentonit) och returfrakter som rötslam. Företagen anger att 

de har stabila transportsystem, men även att en viss förändring kan ske genom ökad lokal 

förädling under den kommande tioårsperioden. Ökad förädling kan komma att innebära att 

transportbehovet ökar, även om mängden producerad malm är konstant.  

Godstrafiken på Stambanan genom övre Norrland omfattar transporter av insatsvaror till 

industrin i Norrbotten och Västerbotten, konsumtionsvaror från centrallager i södra och 

mellersta Sverige samt halvfabrikat och färdiga produkter från basnäringen och 

tillverkningsindustrin till avsättningsmarknaderna främst via knutpunkter som Mälardalen, 

Göteborg och Malmö/Trelleborg.  

                                                           
32 Van Zuylen, H. och Weber, K.M. (2002). Opportunities and Limitations of European Innovation 
Policy in Transport. Technological Forecasting and Social Change, 69, sid 929-951. 
33 Trafikledsverket. (Publikation 17/2020). Gränsöverskridande spårtrafik i Bottenviksområdet. 
Helsingfors 2020, ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-766-6. 
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Näringslivet, som har ett uttalat transportbehov, anger att konkurrensen om 

infrastrukturkapaciteten inte finns mellan olika godstrafikupplägg utan mellan nya person- 

och godstrafikupplägg. Företagen önskar en förbättrad dialog med regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och Trafikverket för att i tid öka kunskapen och förståelsen för 

varandras behov innan nya trafiksystem etableras. 

Transportsystemen karaktäriseras av heltågsflöden som: 

 SSAB Luleå-Borlänge med färdiga produkter till Borlänge kompletterat med 

inkommande skrottransporter, livsmedel och andra insatsvaror som samkörs från 

Borlänge till Luleå.  

 Boliden Skellefteå-Helsingborg med färdiga produkter till Helsingborg och returgående 

transporter med bland annat rötslam till Aitik.  

 SCA-pendeln Piteå-Umeå-Skövde med färdiga produkter för distribution i Sydsverige 

och returfrakter i nordgående riktning. 

 Real Rails intermodala flöden Helsingborg/Nässjö, Göteborg och Stockholm till Umeå 

och Luleå. 

 Systemtågsupplägg (timmer) från terminaler i inlandet till produktionsenheterna vid 

kusten.  

Varuägarna har i stor omfattning tillräckliga volymer för egna systemtåg. Ett exempel är 

Boliden som har ett längre block- och systemtågsupplägg med dagliga avgångar mellan 

Skellefteå och Helsingborg (nationell transport). Företaget har i tidigare dialog indikerat en 

önskan att dela transportvolymen till två halvtåg, för att i samverkan med andra aktörer 

minska de logistiska riskerna med ett 1 459 km långt systemtågsupplägg. Det finns således 

ett intresse även från systemtågsanvändare att övergå till ett blocktågssystem för att öka 

servicenivån och minska logistiska risker.  

Heltågsuppläggen kompletteras av Green Cargos vagnslastsystem till och från ett större 

antal kunder längs kusten. Transporterna har förändrats under de senaste 10 åren från 

blocktågssystem till vagnslastsystem med minskad leveransservice som följd. Varuägarna 

har svarat genom att minska transporterna med järnväg genom att lägga över flöden till 

både väg- och sjötransporter (via både svenska och finska hamnar) för att upprätthålla 

överenskommen servicenivå mot avsättningsmarknaderna. Näringslivet anger ett önskemål 

av att återgå till blocktågssystemen om järnvägen åter ska bli en effektivt och 

konkurrenskraftigt transportservice med tillräcklig servicenivå som komplettering till 

sjöfarten. Tillräcklig servicenivå innebär minskad ledtid genom Sverige med uppåt 24 

timmar (relativt vagnslasttrafiken), utan framför allt genom att minska ledtidsosäkerheterna 

till avsättningsmarknaderna (från +/- 1,5 dygn). Vid etablering av ett blocktågsystem anger 

företagen en omfattande potential att flytta över gods (t.ex. från Finska hamnar) till att 

transporteras med järnväg genom Sverige via knutpunkterna Malmö och Göteborg. 

Marknadsstudiens slutsats lyfter härmed fram en annan utveckling än Väylä (2020). Väylä 

(ibid.) anger att skogsrelaterad produktion längs den svenska kusten skulle kunna använda 

en finsk hamn beroende på tids- och kostnadsaspekter. I föreliggande rapport anges 

potential för återtagande av transporter från finska hamnar och ökande användning av 

infrastrukturen genom Sverige av finsk basindustri.  

Konsumtionsvaror transporteras från Syd- och Västsverige samt från Stockholm med bl.a. 

Real Rails intermodala transportsystem. Från övriga delarna av Mellansverige saknas i 

dagsläget konkurrenskraftiga järnvägsförbindelser, men det finns ambitioner att skapa 
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ytterligare intermodala stråk mellan den europeiska kontinenten och Umeå/Skellefteå via 

knutpunkterna Göteborg, Trelleborg respektive en eller flera knutpunkter i Mellansverige. 

En systemhubb i Mälardalen eller Dalarna är således en förutsättning för balans i det 

intermodala transportsystemet respektive för att knyta till sig livsmedelsflöden. 

Resonemanget styrks av Real Rails grundare Thord Sandahl anger att det är ännu viktigare 

med balanser i ett intermodalt upplägg än i vanlig lastbilstrafik och ser järnvägen som ett 

viktigt verktyg för att knyta samman Sverige på längden. Nuvarande och planerade 

intermodala transportsystem använder Malmö och Göteborg som knutpunkter mot den 

europeiska kontinenten, men i takt med nyetableringar kan det komma att finnas behov av 

direkta heltågsförbindelser med Tyskland. 

En utveckling av ScanMed RFC- korridoren är således inte enbart en funktion av befintligt 

näringsliv eller befintliga transportsystem. Investeringar på över 1000 miljarder planeras i 

norra Sverige. Bara i Norrbotten väntas investeringar på över 700 miljarder kronor fram till 

204034. LKAB aviserade i november 2020 en satsning på 400 miljarder under de närmsta 

20 åren. I en tidigare sammanställning från januari 2020 presenterade Handelskamrarna i 

Norrbotten och Västerbotten en sammanställning av industriinvesteringar i länen under 

2016-2035, de tio största var35: 

 Markbygden vindkraftpark – 60 miljarder kronor 

 LKAB, SUM – 50 miljarder kronor 

 Talga Resources – 40 miljarder kronor 

 Northvolt – 30 miljarder kronor 

 Skellefteå kommunkoncern infrastruktur – 25 miljarder kronor 

 Global Watch (Rymd ) – 20 miljarder kronor 

 Norrbotniabanan – 15 miljarder kronor 

 Stadsomvandling Kiruna – 15 miljarder kronor 

 Facebook Luleå – 10 miljarder kronor 

 SCA Obbola – 7,5 miljarder kronor  

 

Transportpotentialen kommer i takt med investeringarna att öka, men om en ökning av 

transporterna ska ske med järnväg krävs även en utveckling av järnvägens 

produktionssystem mot en transportservice som medger en ökad servicegrad, minskad 

ledtid och framför allt minskad ledtidsosäkerhet. En motsvarande utveckling kan komma 

medföra en transportservice där järnvägens traditionella service kompletterar såväl båt som 

lastbil och där tillgängligt intermodalt nätverk ger en bättre service än lastbilen.  

 

5.6.1. De slutsatser Trafikverket drar rörande utveckling av ScanMed RFC är 

följande:  

Marknadsanalysen drar slutsatsen att det med nuvarande transportvolymer och med 

nuvarande produktionssystem inte finns tillräckliga volymer för direktgående heltåg mellan 

norra Sverige och den europeiska kontinenten. Varuägare, åkerier och terminalbolag 

efterlyser ett transportsystem med förbättrad servicenivå (ledtider och ledtidsvariation), 

men även en järnvägsspeditör eller lokalt representerat järnvägsföretag som i samverkan 

med näringslivet kan utveckla verksamheten. Utvecklingen omfattar en förändring från 

                                                           
34 https://norrbottenshandelskammare.se/blickarna-riktas-norrut/ 
35 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/summan-for-jatteinvesteringarna-langs-
norrlandskusten-300-miljarder 
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vagnslaster till block-/heltåg i takt med att basnäringen anpassar sina logistiksystem. 

Blocktåg, som kräver åtagande från varuägarna, kan i ett första skede förbinda norra 

Sverige/Finland med avsättningsmarknaderna via knutpunkterna Borlänge, Mälardalen, 

Göteborg och Malmö/Trelleborg.  

Varuägarna anger samstämmighet att det är ”supersjälvklart” att berörd infrastruktur ska 

ingå i en internationell järnvägskorridor. En förlängning innebär ökade incitament från 

varuägare, åkerier och terminalbolag att vara delaktiga i utveckling av transportlösningar 

som kan ge förutsättningar för mer effektiva och konkurrenskraftiga transporter.  

I nedanstående tabell summeras ScanMed RFC flödesstrukturen från Västerbotten och 

Norrbotten avseende de internationella transporterna.  

 

Figur 21. Transportstrukturen (flödes) från Norrbotten och Västerbotten samt från Finska Lappland 

och Österbotten avseende internationella flöden med järnväg. Malmtrafiken till Narvik är exkluderad 

eftersom den inte bedöms kunna ansöka om PaP i ScanMed RFC. Källa: Trafikverket, egen 

bearbetning. 

 

 

5.7. Transportmarknaden i Mellansverige 

Näringslivet i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län omfattar en blandning 

av basindustri och högteknologisk industri. Även om en stor del av näringslivet, likt 

Norrbotten och Västerbotten, är koncentrerat utmed kusten finns det framför allt längs 

Norra Stambanan och i Dalarna omfattande basindustri i inlandet. Såväl längs kusten som i 

inlandet är basindustrins transportbehov uppbyggt kring storskaliga systemlösningar – en 

kund och ett transportsystem - baserat på järnvägs- och/eller sjötransporter. Hur detta är 

uppbyggt skiljer sig mellan företagen och mellan regionens olika delar.  

Transporterna från Västernorrlands län sker i huvudsak via båt eller med intermodala 

transportlösningar. SCA använder i praktiken enbart båt för transporterna till och från den 

europeiska kontinenten, medan övriga företag i regionen använder vagnslaster via Ånge, 

Gävle och direkt till Göteborg respektive direkta intermodala transporter via Göteborg och 

Jönköping. Näringslivet ser på kort sikt en potential i förbättrad järnvägsservice till och från 

Örnsköldsvik respektive Dynäs, men ingen potential i Sundsvallsregionen. 

Ledtid 48 h
LedtidsVar
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Sundsvallsregionen bedöms som väl försörjd med SCA:s båtsystem, samt med vagnslaster 

och intermodala förbindelser till och från knutpunkterna Göteborg, Jönköping samt 

Malmö/Trelleborg. Näringslivet, förutom skogsföretagen i Sundsvall, ser nyttan i att kunna 

koppla på en framtida blocktågskorridor i Ånge eller annan plats i delregionen.  

Näringslivet i Gävle och Dalarna har ett större behov av transporter till och från den 

europeiska kontinenten. Ett flertal företag tar in råvaror och insatsmaterial med järnväg 

från den Europeiska Kontinenten (Tyskland/Polen/Nederländerna) och för dessa 

transporter är de större stråken en livsnerv för att klara konkurrensen. Uttransporterna 

omfattar block- och systemtågslösningar från industrierna i Gävle och Dalarna via 

knutpunkterna Göteborg och Malmö/Trelleborg. Det finns heltågsvolymer till den 

europeiska kontinenten, men att det krävs en tidigare slutkonsolidering för att erbjuda rätt 

servicenivå och därmed för att kunna flytta över större volymer om järnvägen. Detta 

omfattar långväga block- och heltåg till Benelux och Tyskland.  

 

5.7.1. De slutsatser Trafikverket drar rörande utveckling av ScanMed RFC är 

följande:  

Marknadsanalysen drar slutsatsen att det finns volymer för block- eller heltåg till och från 

produktionsområdena i Dalarna och Gävle som kan använda sig av ScanMed RFC-

korridoren för att nå avsättningsmarknaderna på den europeiska kontinenten. Företagen 

anger i huvudsak två transportkorridorer; Gävle/Borlänge-Göteborg via Väster om Vänern 

eller Västra Stambanan respektive Gävle/Borlänge-Mälardalen-Malmö via Godsstråket 

genom Bergslagen och Södra Stambanan. Rätt konsoliderade finns en omfattande 

överflyttningspotential till järnväg via ScanMed RFC från såväl väg som sjö, men i huvudsak 

kommer dessa flöden kunna använda befintliga ScanMed RFC korridorer från såväl 

Mälardalen som Göteborg.  

Marknadsanalysen drar även slutsatsen att volymerna från Västernorrland och 

Ångermanland är för små för att på kort och medellång sikt motivera egna block- eller heltåg 

längs den förlängda ScanMed RFC korridoren. De volymer (vagngrupper) som finns kan 

kopplas på blocktåg från Norrbottens och Västerbottens län via knutpunkter som Ånge. 

Utöver nämnda flöden finns en omfattande potential att utveckla eller vidareutveckla 

effektiva och konkurrenskraftiga transporter till avsättningsmarknaderna via Göteborg.  
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Figur 22. Transportflödena från Mellansverige omfattar både direktgående transporter till den 

europeiska kontinenten, men även blocktåg via Göteborg respektive via Malmö/Trelleborg. 

Transporterna är koncentrerade kring Dalarna och Gävle, med mindre flöden från framför allt Ånge 

och Örnsköldsvik. Källa: Trafikverket, egen bearbetning. 

 

 

5.8. Transportmarknaden 2020 med utblick till 2025 

Näringslivet i norra Skandinavien och norra Finland har en transportintensiv industri och 

de ser regelbundet över sina logistiksystem. Ett flertal företag har under den senaste 

tioårsperioden minskat användningen av järnväg.  

Marknadsstudien anger i tre av fyra delområden (avsnitt 5.4-5.7) att järnvägen behöver 

återta sin nischposition genom att komplettera sjö- och vägtransporter samt att aktivt 

marknadsföra järnvägstransporter regionalt. För att motivera en förlängning av ScanMed 

RFC korridoren krävs att det finns tillräckliga flöden på kort- eller medellång sikt. För att 

motsvara detta behöver för det första järnvägens produktionssystem utvecklas från 

vagnslaster till blocktåg eller heltåg. För det andra behövs en marknadsförare, en 

järnvägsspeditör, med modern stödjande marknadsplattform, som utvecklar järnvägens 

tjänsteutbud, koordinerar varuägares och åkeriers volymer samt arbetar med att fylla 

järnvägssystemet från söder till norr. För det tredje behöver varuägare enskilt och i 

samverkan se över användandet av järnvägen i takt med att förändringar i logistiksystemen 

genomförs. Det är en resa som varuägare och operatörer gemensamt behöver göra. Utan  

sådan samverkan är det svårt att motivera den för näringslivet ”supersjälvklara” 

förlängningen av ScanMed RFC till Narvik och Uleåborg.  

Utvecklingen av ett transportsystem kommer, enligt de genomförda intervjuerna, 

genomföras genom att konsolidera flöden till större vagngrupper (block) via knutpunkterna 

Borlänge, Mälardalen, Göteborg och Malmö/Trelleborg utan tidsdrivande undervägsväxling. 

Detta kan på längre sikt utvecklas till att omfatta direkttåg från mellersta eller norra Sverige 

till den europeiska kontinenten.  
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Studien konstaterar även att det pågår omfattande industriella satsningar för en grön 

omställning längs Norrlandskusten och i Malmfälten. Detta kan komma att generera nya 

arbetstillfällen och i kombination med andra tillkommande etableringar kommer det att 

genererar transporter. Konkurrenskraftig logistik är avgörande om de ska klara den globala 

konkurrensen.  

Ny organisation av befintliga flöden i kombination med nyetableringar kan tillsammans 

skapa underlag för fler block- och heltågslösningar till och från norra Skandinavien och 

norra Finland. På kort och medellång sikt kan vi identifiera två stråk till avsättnings-

marknaderna via knutpunkter i Syd-, Väst- och Mellansverige (se nedanstående figur).  

 Det första sträcker sig från norra Skandinavien36 via Stambanan genom övre 

Norrland/Norra Stambanan till Bergslagsbanan/Godsstråket genom Bergslagen och 

därefter väster om Vänern mot vidare mot Oslo och Göteborg. Där knyter 

korridoren an mot befintlig ScanMed RFC längs Västkustbanan mot 

Malmö/Trelleborg. Huvudknutpunkterna mot avsättningsmarknaderna är 

Borlänge, Göteborg, Malmö och Oslo 

 Det andra från norra Skandinavien37 via Stambanan via övre Norrland/norra 

Stambanan till Gävle/Hallsberg/Eskilstuna och därefter via befintlig ScanMed RFC 

mot Göteborg/Malmö/Trelleborg.  

Det är två stråk som vardera har potential att avverkas på max 48 timmar mellan norra 

Skandinavien/norra Finland och avsättningsmarknaden i norra Tyskland.  

 

Figur 23. Flödesstruktur inom ScanMed nätverket, den sammanlagda bilden för Sverige, Norge och 

Finland. Källa: Trafikverket, egen bearbetning. 

 

I avsnitten 5.4-5.7 har vi konstaterat att det finns en stor överflyttningspotential till 

ScanMed korridoren till och från Gävle-Dalaregionen samt från Norra Västernorrlands, 

Västerbottens och Norrbottens län. Överflyttningspotentialen i övriga Västernorrland och 

                                                           
36 Inklusive norra Finland via Haparanda/Torneå och Umeå/Vasa. 
37 Inklusive norra Finland via Haparanda/Torneå och Umeå/Vasa. 
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Jämtland bedömer utredningen som begränsad. Potentialen i Gävle-Dalaregionen är stor, 

men närheten till befintlig korridor medför att varuägarna redan kan utnyttja befintlig 

ScanMed Korridor. Nyttan med en förlängning är således begränsad. Den stora fördelen 

med en förlängning av ScanMed RFC föreligger norr om Mittstråket, d.v.s. norr om linjen 

Sundsvall-Bräcke-Östersund.  

Transportutvecklingen norr om en linje Sundsvall-Bräcke-Östersund baseras på en 

kartläggning för år 2020 och på en bedömning av utvecklingen med nya logistiksystem till 

år 2025. Tillväxten omfattar för det första överflyttning av volymer från väg och sjö till 

befintliga transportsystem på järnväg, genom nyutveckling av nya transportsystem på 

järnväg samt delvis genom nya volymer till följd av industrietableringar (år 2025). 

Potentialen indikerar antal ton i ett snitt i stråket norr om Sundsvall-Bräcke-Östersund. 

Marknadsanalysen kommer fram till följande slutsatser, inklusive språngeffekter, som effekt 

av kombinationen av förutsättningsskapande åtgärder som kan genomföras av näringslivet 

och själva åtgärden som är förlängningen av godskorridoren38:    

 En övergång från ett vagnslastsystem till ett blocktågssystem med en 

marknadsanpassad organisation kan ge en överflyttningseffekt motsvarande 5-10 

procent till år 2025. Det motsvarar 300 000-600 000 ton överflyttat gods till år 

2025 till och från Västerbotten, Norrbotten och norra Finland.  

 Nya intermodala förbindelser i stråket Skåne-Mälardalen-Västerbotten/Finland 

med framför allt överflyttning från väg och till viss del nygenererade transporter kan 

ge en ökning stråket på 6-10 procent, motsvarande 400 000-600 000 ton. 

 En övergång till block- och heltåg har potential att minska logistik- och 

transportkostnaderna för basindustrin med omkring 25 % längs ScanMed 

korridoren – framför allt genom minskad resursåtgång.   

 En övergång till block- och heltåg har potential att minska ledtider och minska 

ledtidsvariation och därmed öka servicenivån mot avsättningsmarknaderna. 

Överflyttningen är ur näringslivssynvinkel eftersträvansvärd.  

Tillsammans motsvarar den en ökning av järnvägstransporterna, ceteris paribus, med ca 

drygt 1 miljon ton. i ett snitt i stråket norr om Sundsvall-Bräcke-Östersund till år 2025 och 

det som effekt av överflyttning och nytillkommen trafik. Bedömningen beaktar förändrande 

produktionssystem och dess effekter på kostnadsstrukturen, dess effekt på förändrade 

ledtider respektive ledtidsvariationer, d.v.s. kompletterar med djupare kunskap om 

näringslivsnyttan som funktion av kombinationen av åtgärder.  

Marknadsanalysen indikerar inte enbart en potentiell tillväxt i stråket till och från norra 

Skandinavien och norra Finland utan även en potential att med rätt produktionssystem och 

med rätt servicenivå etablera fler blocktåg och heltåg mellan Mellansverige och den 

europeiska kontinenten, exempelvis till och från södra Tyskland och Beneluxländerna. Det 

bygger på att ungefär samma företag som i Norra Sverige och Finland fortsätter med samma 

strategi söder om en geografisk linje Sundsvall-Bräcke-Östersund.  

Att samordna flöden från norra Skandinavien och norra Finland till strategiska knutpunkter 

är en komplex uppgift. Det kan illustreras av nedanstående schematiska bilder där den 

                                                           
38 Slutsatsen baseras på underlag från intervjuade aktörer samt expertgruppens bedömningar, men 
innehåller inte antaganden om t.ex. minskad produktion och konkurser i stråket vilket kan påverka 
skattningen negativt. Åtgärderna som näringslivet behöver genomföra kan eventuellt ske utan en 
förlängd godskorridor och det finns ingen utfästelse att genomföra detta. 
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vänster figuren visar på ett importflöde till Mälardalen och de importlager som finns där. I 

Mälardalen lagerförs produkterna och det inhemska varuflödet skickas därefter till 

konsumtionsområdena längs Norrlandskusten och i framtiden kanske även Finland. Från 

Norrlandskusten och Finland finns ett större exportflöde som ska ned på den europeiska 

kontinenten med förslagsvis ett blocktåg eller heltåg. Bryts detta heltåg ut ur det befintliga 

systemet riskerar företagen längs Norrlandskusten och Finland tappa det viktiga 

transportbenet via Göteborgs hamn, eftersom den kvarvarande volymen inte räcker för att 

serva båda dessa marknaden med tillräcklig servicenivå. Konsekvenserna av att på kort sikt 

förlänga ScanMed RFC och att varuägarna samtidigt övergår till block-/heltåg är en svår 

uppgift som behöver studeras vidare.  

 

Figur 24. Sverige är ett land med import och exportregioner, respektive konsumtions- och 

produktionsområden. Förståelsen för potentialen med ScanMed RFC kräver förståelse av hur det 

svenska transportnätverket är uppbyggt och strukturen i de svenska transportflödena. Källa: 

Trafikverket, egen bearbetning. 

 

Utöver vad som tidigare nämnts  betonar de intervjuade aktörerna även vikten av 

transportstrukturen via knutpunkterna i Trelleborg/Malmö respektive Göteborg. Det är en 

struktur som med stor sannolikhet ytterligare kommer att förstärkas i samband med att 

Fehmarn Bält-förbindelsen invigs kring år 2029. Bane Danmarks prognoser tyder på en 

fördubbling av den gränsöverskridande trafiken mellan år 2013 – 202739. Nelldal och 

Wajsman40 beräknar att den nya förbindelsen Fehmarn Bält minskar transporttiderna med 

10 procent, och i kombination med minskade transportkostnader ger det en potential för 

ökade utrikes järnvägstransporterna med 10 procent. De ökade utrikestransporterna 

omfattar export från Norra och Mellersta Sverige via ScanMed RFC. Effekterna av Fehmarn 

Bält (redundans, tid, kostnader) har inte värderats i den kvalitativa marknadsanalysen, utan 

vi konstaterar enbart att de stärker resonemangen ovan.  

 

                                                           
39 Trafik- og Byggestyrelsen. (Januar 2016). Fremme af gods på bane.    
40 Nelldal, B-L och Wajsman. (KTH, TRITA-TSC-RR 12-003, 2012). Person- och godstransporter 2010 – 
2030 och kapacitetsanalys för järnvägen. 
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5.9. Transportsystemet idag och i framtiden 

Marknadsanalysen (se kapitel 5:8) skattar att det finns en omfattande potential för ökade 

järnvägstransporter inom den befintliga ScanMed RFC korridoren och vid en förlängning av 

ScanMed RFC från Hallsberg till Narvik och Uleåborg. En förlängning som stödjer 

näringslivet i Norra Skandinavien, inklusive Finland, och som stimulerar till en fortsatt 

integrering av transportmarknaden i området. 

Överflyttningen, tillsammans med en viss nygenererad trafik, beräknas kunna uppgå till 1 

miljon ton i stråket norr om linjen Sundsvall  Bräcke – Östersund samt ytterligare 500 000 

– 1 000 000 ton från regionerna Gävle-Dala samt till och från Mälardalsregionen. En 

överflyttning av 1,5 – 2,0 miljoner ton kommer utan djupare eftertanke att leda till en linjär 

ökning av antalet godståg i stråket, d.v.s. att  infrastrukturen belastas med ytterligare upp 

emot 10 godståg per vardagsmedeldygn41.   

En övergång från vagnslasttrafik (knutpunktssystem med undervägsväxling) till block- eller 

heltåg ökar av ekonomiska skäl behovet att bilda tåg med högre fyllnadsgrad på längre 

gemensamma sträckor, d.v.s. det ökar incitamenten att använda både tågvikt och tåglängd 

optimalt. Ett nytt produktionssystem med större potentiella flöden ökar dessutom 

möjligheterna att fylla tågen med bibehållen frekvens, d.v.s. mer nettoton per tåg. Slutligen 

ökar ett blocktågssystem möjligheterna att kortsluta järnvägens produktionssystem, d.v.s. 

det ökar möjligheterna att i relationer med stora flöden köra direkttåg i alternativa stråk (ex 

Väster om Vänern och Västkustbanan). Ökade volymer, ökad tågvikt (högre fyllnadsgrad) 

och alternativa sträckningar skulle med ovanstående tre åtgärder innebära ett alternativt 

kapacitetsutnyttjande på den Skandinaviska infrastrukturen.  

Utvecklingen av ett framtida transportsystem till och från Norra Skandinavien kan ske i 

samklang med den teknikutveckling som för närvarande sker inom järnvägsindustrin. En 

äldre generation fyraxliga lok ersätts med en ny generation fyr- och sexaxliga lok med högre 

eller väsentligt högre dragkraft. Befintligt vagnslastsystem kompletteras med ett block- och 

heltågssystem som förutsättning för utveckling av järnvägstransporterna till och från norra 

Skandinavien och norra Finland. Ett framtida block- och heltågsystem behöver balansera 

viktrestriktionerna norr och söder om Långsele för att möjliggöra konsolidering av flöden - 

2 200-2 300 tons vagnvikt (630 meter och stax D för basindustrin) eller 2 500 ton vid stax E 

(630 meter). Med befintlig transportvolym finns det en potential att genom användning av 

tåglängd (intermodal) och tågvikt (basnäring) kunna minska antalet tåg med 20-35 %.   

Slutsatsen är att även om transportvolymen ökar, enligt tidigare potentialskattning, till år 

2025 skulle det inte betyda fler godståg utan snarare att antalet godståg skulle minska med 

upp emot 5-10 %. Dessa godståg kan genom nytt produktionssystem även använda en större 

del av transportnätverket. Ökade volymer, ett förändrat produktionssystem och en övergång 

till tyngre tåg (inom 630 m tåglängd) innebär per definition inte ökat kapacitetsutnyttjande 

utan snarare en potential till bättre nätverksutnyttjande. Ett väl utformat 

produktionssystem kan snarare innebära fördelar genom ökad frekvens, kortare ledtider och 

minskad ledtidsvariation även för andra aktörer. Onyttan för andra  varuägare och 

operatörer ska därmed inte överdrivas, vilket intervjuerna visa. Detta bör speciellt beaktas i 

analysen av kapacitetssituationen i södra delen av Sverige där den idag är mer ansträngd än 

i den norra.  

                                                           
41 Beräkningsantagande ett tåg= 200 000 årston och systemtåg = 250 000 -300 000 årston ger ca 6-
10 godståg per dygn. 
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Ett nytt block-/heltågssystem kräver större relationsbundna volymer, men erbjuder 

näringslivet kortare ledtider, minskad ledtidsvariation, minskade transportkostnader (upp 

mot 25 %) och kan med rätt organisation och samarbeten ge näringslivet tillgänglighet till 

järnvägstransporter som är konkurrenskraftigare än dagens. Det bör tillsammans med 

läsaren konstateras att ökad tågvikt på en längre del av sträckan från norra Skandinavien till 

knutpunkterna är en förutsättning för ökad konkurrenskraft för järnvägen, d.v.s. det finns 

tydliga ekonomiska incitament att förändringen går hand i hand med volymtillväxten och 

som tidigare nämnts är block- och heltåg en förutsättning för att kunna utnyttja de 

förplanerade tåglägena längs ScanMed RFC-korridoren. Under förutsättning att 

samordningen av flöden sker på ett effektivt sätt kan vi konstatera att näringslivets 

respektive samhällets nyttor (se avsnitt 5.8) med en övergång till blocktåg till och från Norra 

Skandinavien är mycket stor – speciellt om det kan ske med enbart marginellt förändrat 

kapacitetsutnyttjande (samordnade tyngre tåg).  

 

5.10. Aktörsanalys 

I intervjuerna med varuägare, operatörer och infrastrukturägare har projektet inte bara 

identifierat en potential för effektivare och konkurrenskraftigare järnvägsservice i den 

förlängda ScanMed RFC-korridoren utan även barriärer som i mer eller mindre grad 

påverkar utvecklingen. Barriärerna finns inte enbart inom respektive aktörskategori utan 

även mellan aktörskategorierna (för förklaring se kapitel 5:1). På samma sätt som det växt 

fram grupperingar av flöden och volymer har grupperingar av barriärer mellan och inom 

aktörsgrupper vuxit fram. Dessa aspekter följer i hög grad följande struktur42: 

 Marknadsmässiga 

 Organisatoriska  

 IT, administrativa och planeringsmässiga 

 Produktions- och driftsmässiga 

 Infrastrukturella 

 Teknologiska 

 Regulativa 

 Samhällsmässiga 

De olika aspekterna kan därefter beskrivas utgående vems perspektiv respektive aspekt 

beskrivs utgående från – varuägare, operatör eller infrastrukturägare.   

 

5.10.1. Marknadsmässiga aspekter 

 Varuägarna anger att det erbjudna vagnslastsystemet inte uppfyller deras 

marknadskrav på ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. Ledtiderna 

är för långa, men framför allt är spridningen i ledtiderna för stora [i relation till 

kostnaden]. Järnvägen, förutom intermodala och heltågtransporter, har därmed 

ingen tydlig marknadsnisch mellan väg- och sjötransporter. Låg servicenivå inom 

                                                           
42 Storhagen, N-G, Bärthel, F., och Bark, P. (TFK Rapport 2008:3). Dagtrans – intermodala transporter 
av dagligvaror. 
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järnvägssystemet medför att järnvägen under den senaste tioårsperioden tappat sin 

roll som kompletterande trafikslag till väg och sjö.  

 Varuägarna anger att de enskilt saknar volymer att köpa in heltågsvolymer till och 

från avsättningsmarknaderna. Men tillsammans har de volymer för att bilda 

frekventa blocktåg via knutpunkter till avsättningsmarknaderna. Varuägarna 

efterfrågar transporter via minst två knutpunkter, ofta både Göteborg och 

Malmö/Trelleborg, för att knyta samman produktionsenheterna med 

avsättningsmarknaderna, inom ramen för varuägarnas krav på frekvens, ledtider 

och skalekonomi. Det är en komplexitet som marknaden måste kunna hantera.  

 Varuägarna krävs på större volymåtaganden för att etablera ett blocktågssystem, 

men anger att de saknar förhandlingsstyrka. Varuägarna efterfrågar av den 

anledningen PaP som verktyg för att återgå från vagnslastsystemet till ett 

blocktågssystem. Blocktåg kan vara en interimslösning för att på längre sikt kunna 

använda PaP i det eventuellt förlängda godskorridoren. 

 Tidsperspektiven står i konflikt med varandra. Stora varuägare har långsiktiga 

logistikstrategier och ett flertal önskar att använda järnvägen i ökad grad, men 

behöver långsiktighet och stabilitet i operatörernas produktions- och 

infrastrukturförvaltarnas tidtabellsläggning. Samtidigt önskar varuägarna att kunna 

hantera kortsiktiga och volymmässiga fluktuationer.  

 Varuägarna upplever en logistisk risk att använda järnvägen eftersom de upplever 

att persontrafiken prioriteras före godstrafiken, i såväl i den långsiktiga planerings- 

tidtabellsläggningsprocessen som i den operativa verksamheten. Varuägarna som 

överväger att använda järnvägen upplever dessutom en logistisk risk med att 

använda järnvägen eftersom Trafikverket kommunicerar att det är kapacitetsbrist i 

centrala delar av nätverket.  

 Varuägarna och speditörer anger brist på konkurrensneutral rangering vid utpekade 

knutpunkter som ett hinder för att förändra produktionssystem.  

 Varuägare och speditörer anger att det endast behövs ett fåtal större terminaler med 

tillräcklig kapacitet för att hantera ett flertal tåg per dag. Verksamheten på dessa 

större terminaler behöver omfatta såväl intermodal hantering av enhetslastbärare 

som terminal och lagerverksamhet för konventionella vagnar.   

 .Introduktionen av PaP är ett incitament som kan bidra till förändrat logistik- och 

transportsystem. Varuägarna menar därmed att det är förvånande att den här 

järnvägskorridoren för gods inte automatiskt förlängs för att överensstämma med 

den förlängning av TEN-T:s stomnätskorridor som regeringen redan föreslagit.  

 Operatörerna anger att väg- och sjötransporter under den senaste 10 åren har ökat 

sin konkurrenskraft för transporter inom den förlängda ScanMed RFC- korridoren. 

En huvudorsak är kraftigt ökat antal åkare från östra Centraleuropa, Baltikum och 

Ryssland som kör till 30-40 procent lägre kostnad än skandinaviska chaufförer.  

 En förändring mot hållbara transporter kräver både morot och piska. Varuägarna 

anger att introduktionen av PaP är ett incitament som kan bidra till förändrat 

logistik- och transportsystem.  
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5.10.2. Organisatoriska aspekter 

 Förändrade logistiksystem, med förändrade inköp av transporter, ställer krav på 

helhetssyn. För varuägare utan heltågsvolymer ställer det kunskapskrav som 

sträcker sig utanför den funktionella enheten.  

 Varuägarna har inte organisation eller resurser till horisontell samverkan och 

därmed svårt att uppnå den basvolym som behövs för förändring av logistik- och 

transportupplägg. Varuägarna, som har enkelriktade flöden har dessutom begränsat 

(inbound) eller inget intresse att fylla resurserna i båda riktningarna. Operatörerna 

som har ett dubbelriktat flöde har sällan varken marknadsplattform eller uthållighet 

att ”fylla tåget” i båda riktningarna. Slutligen saknas det järnvägsspeditörer som 

marknadsför och planerar block- och systemtåg till varuägarna i stråket 

(dubbelriktat flöde).  

 Hamnmyndigheterna ser att de har en naturlig roll i en ScanMed RFC- korridor och 

bedömer att järnvägs- och sjötransporter kompletterar varandra. Hamnarna 

bedöms därmed dra nytta av att knyta till sig såväl järnvägs- som sjöflöden.  

 

5.10.3. IT, administrativa och planeringsmässiga aspekter 

 Varuägarna upplever att de tappat den tidigare planerings- och styrningsfunktionen 

för järnvägstransporter som man hade när de hade block- och heltåg. 

 Det saknas marknadsplattform (verktyg) för att stödja horisontell samverkan mellan 

företagen och konsolidering av volymer till block- eller systemtåg.  

 

5.10.4. Produktions och driftsmässiga aspekter 

 Operatörerna anger att PaP begränsar utbudskonkurrensen på marknaden, 

eftersom den begränsar operatörernas möjligheter att skapa effektiva 

järnvägsupplägg anpassade efter respektive företags förutsättningar. Operatörerna 

anger att förplanerade tåglägen (PaP) inte i tillräcklig grad är anpassade för de olika 

operatörernas verksamheter. Det finns därmed en konflikt mellan varuägarnas 

önskemål om långsiktighet och öppenhet respektive operatörernas 

produktionskultur.  

 Varuägarna anger att resursutnyttjandet i järnvägssystemet behöver ökas genom 

smartare och effektivare utnyttjande av fordon och andra transportresurser.  

 Varuägarna anger att ett flertal av järnvägssystemen som etablerats haft drifts- och 

kvalitetsproblem under inkörningsperioden. Det råder samstämmighet mellan 

respondenter och tidigare studier (t.ex. Storhagen et al, 2008) att efter 

inkörningsperioden så fungerar järnvägen stabilt och funktionellt. Långsiktig 

stabilitet efterfrågas av varuägarna med hänvisning till kvalitetsarbetet.  

 

5.10.5. Infrastrukturella aspekter 

 Operatörerna anger att nya verksamhetsområden för logistik ofta anläggs utan 

anslutning till sjö- eller järnväg eller ens med möjlighet att ansluta till sådana 

transportsystem. Det begränsar sjö- och järnvägstrafikens möjligheter till 

balanserade flöden och därmed att järnvägens fulla potential och sjötrafikens 

kapacitet utnyttjas. Få lager i Syd- och Mellansverige är försedda med 
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järnvägsanslutning vilket medför bristande utlastningsgrad mellan 

logistikområdena i Syd-/Mellansverige och produktionsområdena i Mellan-/norra 

Sverige. Importfrakterna respektive frakterna mellan Syd- och Mellansverige och 

norrut accepterar en högre prissättning än basnäringens sydgående transporter. 

Bristande balanser i transportsystem påverkar därmed ekonomin.  

 Varuägare och kommuner anger ökande krav på infrastrukturförvaltning som ett 

hot mot att (i kombination med bristande servicenivå) upprätthålla och utveckla 

användningen av järnvägsservice.  

 Varuägare och operatörer anger bristande långsiktighet i den kommunala 

planeringen för att bibehålla och utveckla den kapillära infrastrukturen. Detta 

omfattar primärt att drift- och underhåll samt borttagande av lastningsytor 

respektive av industri- eller industristamspår (t.ex. Umeå).  

 Varuägare och operatörer anger att Trafikverket i planeringen prioriterar 

persontrafik före godstrafik. Såväl varuägare som operatörer efterlyser tydligare 

dialog och kapacitetsanalyser innan nya regionala persontågssystem etableras.  

 Varuägare och operatörer anger att de bristande ekonomiska ramarna för att  

färdigställa de större transportstråken (t.ex. Godsstråket genom Bergslagen, stråket 

väster om Vänern) till ”överenskommen” funktionalitet och standard (kapacitet, 

lastprofil och stax) påverkar näringslivets konkurrenskraft negativt.  

 Ett antal större varuägare anger att de avbrott som ett antal tillfällen skett på 

Stambanan genom övre Norrland, och som lett till längre avbrott i järnvägstrafiken, 

påverkat viljan att använda järnvägen.  

 Varuägare uppger ett behov av att återupprätta en funktionell omlastning i 

Haparanda för att kunna lasta om.   

 

5.10.6. Tekniska aspekter 

 Varuägarna anger att en utveckling av godstrafiken till och från Finland ställer krav 

på utveckling av transportteknologin mellan Sverige och Finland (spårvidd). Det 

efterfrågas ett högbärigt intermodalt transportsystem där lastbäraren byter 

vagn/transportresurs i Haparanda likt ett intermodalt system.  

 

5.10.7. Regulativa aspekter  

 Varuägare och operatörer poängterar att Sverige och hela norra Skandinavien har 

stora geografiska avstånd, att befolkningen är begränsad, att produktions- och 

konsumtionsområden inte är samlokaliserade, och i kombination med att norra 

Skandinavien har ett exportberoende näringsliv, begränsar definitionen av en PaP 

för enbart heltåg över landsgräns utan mellanuppehåll (för på- och avkoppling av 

vagngrupp) nyttan kraftigt. Definitionen av produktionsförutsättningarna är således 

inte helt anpassade för förutsättningarna på den Skandinaviska halvön utan borde 

tillåtit åtminstone ett mellanuppehåll.   

 . Varuägare och operatörer anger att Trelleborg är en central knutpunkt för import 

och export, men de centrala länkarna från Trelleborg till norra Tyskland och Polen 

(färja) klassas inte som en del av ScanMed RFC-korridoren. Det begränsar nyttan 

med ScanMed RFC utgående från ett svensk näringslivsperspektiv.  
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5.10.8. Samhällsaspekter 

 Varuägarna och hamnarna anger att en förlängning av ScanMed RFC korridoren till 

Narvik och Uleåborg kan komma att bidra till ökad integration av 

transportmarknaden i norra Skandinavien och framför allt runt Bottenviken. Det 

utökar logistik- och transportmöjligheterna för såväl svenskt som finskt näringsliv 

och det bridrar dessutom exempelvis med en tids- och kostnadseffektiv intermodal 

korridor från Österbotten-Västerbotten och hela vägen ned till europeiska 

marknaden. 

 

5.11. Slutsatser om transportmarknad   

Den kvalitativa marknadsanalysen visar att det inte råder en entydig bild av behoven och 

förutsättningarna kopplat till en förlängd ScanMed RFC- korridor. I praktiken eftersträvar 

samtliga varuägare, speditörer och terminalbolag att järnvägssektorn utvecklar en effektiv 

och konkurrenskraftig transportservice (ett nätverk av block- och heltåg) som erbjuder 

transportköparna ett tydligare komplement till sjö- och vägtransporter – en nischprodukt. 

Operatörerna, som har en mer kortsiktig tidshorisont, bedömer att förplanerade tåglägen 

inte ger dem rätt förutsättningar på marknaden att skapa effektiva tågupplägg och därmed 

konkurrensfördel relativt andra operatörer på den avreglerade transportmarknaden. För att 

motivera en förlängning av ScanMed RFC-korridoren har en mer komplex bild  successivt 

vuxit fram. En bild av att det även krävs en kombination av förutsättningsskapande åtgärder 

från näringslivet. Aktörerna ser introduktionen av förplanerade tåglägen som ett verktyg för 

att minska riskerna med att strategiskt anpassa sina logistiksystem efter järnvägens 

förutsättningar och därmed överväga att flytta över volymer från väg och sjö till befintliga 

järnvägsupplägg, men även för att kunna bygga upp ny transportservice längs ScanMed RFC 

korridoren. Det är dock inte självklart vad som bör komma först av näringslivets 

förutsättningsskapande åtgärder eller en förlängd järnvägsgodskorridor.  

Ett förändrat produktionssystem, med en långsiktigt hållbar konkurrensfördel, kan  

tillsammans med förplanerade tåglägen vara en grund för effektiva och konkurrenskraftiga 

transportförbindelser från bas- och tillverkningsindustri i norra Skandinavien till 

avsättningsmarknaderna i Europa. Det kan komma att bidra till: 

 En fortsatt utveckling av den påbörjade integreringen av transportmarknaden i 

norra Skandinavien, där det blir allt naturligare för skandinaviskt näringsliv att 

använda hela den skandinaviska infrastrukturen för att nå avsättningsmarknaderna 

i Europa samt oversea på alternativa effektiva och konkurrenskraftiga sätt.  

 Utveckling av nya transportsystem som stödjer näringslivsutvecklingen i norra 

Skandinavien. Nya transportsystem som erbjuder varuägare, speditörer och 

terminalbolag kostnadseffektivare transportupplägg med väsentligt ökad 

servicegrad till och från för näringslivet centrala hubbar.  

 En större överflyttning av godsvolymer från väg- och delvis sjötransporter till 

järnväg. Varuägarna erbjuds en bred palett av transportservice där de olika 

trafikslagen kompletterar varandra.  

 Nya transportsystem som kan transportera mer gods per tågläge (25-35 %) samt nå 

avsättningsmarknaden med minskad ledtid och ledtidsvariation. Ökade volymer, 

lägre kostnader och ökad servicegrad kan generera stor företagsekonomisk och 

samhällsekonomisk nytta, och där järnvägens fulla kapacitet nyttjas. 
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Aktörerna eftersträvar effektiva och konkurrenskraftig transportupplägg anpassade efter 

den Skandinaviska logistikstrukturen med import-, konsumtions- och produktionsregioner 

(transportnätverket). En sådan förändring av logistikstrukturen har dock bäring på flera 

viktiga stråk och noder som inte omfattas av den föreslagna förlängningen av ScanMed RFC-

korridoren. Varuägare, åkerier och terminalbolag ser det som ”supersjälvklart” med 

förplanerade tåglägen anpassade efter den skandinaviska logistikstrukturen och de 

skandinaviska transportavstånden, men efterfrågan motsvaras inte helt av produktutbudet i 

ScanMed RFC. Om varuägarna, speditörer och åkerier i grunden önskar utvecklingen av 

järnvägssystemet mot nya transportsystem som knyter an norra och mellersta Skandinavien 

med avsättningsmarknaderna i Europa, behöver ett interregionalt samarbete mellan 

varuägare, åkerier och terminalbolag inledas. Flödeslogik och flödesstrukturer behöver 

kartläggas och utgående från en ansats om samordnade flöden/horisontell samverkan 

behöver näringslivet skapa förutsättningar för en effektivare och konkurrenskraftigare 

service. Det föreligger inte förutsättningar för att i enlighet med nuvarande flödesstruktur 

förlänga ScanMed RFC, men potentialen och ambitionen hos aktörerna finns..   
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6 Regionala utvecklingsstrategier, politiska 
ambitioner samt transportplaner i dag i stråket 
för en eventuell förlängning 

I det här avsnittet redovisas bearbetat underlag från dialog och samhällsplanering mellan 

Trafikverket Region Nord och Region Mitt med regionerna i stråket samt länens regionala 

utvecklingsstrategier.43 Kapitlet syftar till att ge en överblick av utvecklingsstrategier, 

samarbeten i det eventuellt förlängda stråket och infrastruktursatsningar kopplat till 

gränsöverskridande järnvägstransporter.  

 

6.1. Regionala utvecklingsstrategier 

En regional utvecklingsstrategi (RUS och i allmänna ordalag rusar), baseras på en analys av 

förutsättningarna i länet och innehåller mål, inriktning och prioritering för det regionala 

tillväxtarbetet. I rusarna för Norrbottens län och Västerbottens län lyfts fram att 

internationella och gränsöverskridande samarbeten är strategiskt viktiga för länens 

utvecklingsarbeten. Båda länen har lång tradition av samverkan över landsgränserna. Det 

geografiska läget har uppmuntrat till detta. Nordkalotten och Barentsregionen är i sig 

landsövergripande regioner, så även Kvarkenområdet.  

Exempel på i dag pågående gränsöverskridande samarbeten som har betydelse för 

utvecklingen godstrafiken är; Nordkalottrådet, Bottenviksbågen, Kvarkenrådet och 

Midtskandia, Norrbotniabanegruppen och Barentsbanan (f.d. Ofotbane alliansene) det 

regionala Barentsrådet och Joint Barents Transport Plan, vilken är en strategisk del i 

Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA).  

Samarbetet inom Bottniska korridoren är av stor betydelse för regionerna. Inom Bottniska 

korridoren arbetas för att de europeiska stomnätskorridorerna Skandinavien-Medelhavet 

och Nordsjön-Östersjön ska förlängas för att anknyta till de nordliga delarna av Norge, 

Sverige och Finland. Samarbete har skett med de finländska och norska intressenterna, med 

berörda regioner och även mellan deras olika kontor och North Swedens kontor (4 

nordligaste regionerna) i Bryssel. Genom ett fortsatt gott samarbete såväl inom landet, som 

inom Östersjöområdet och Arktis, förväntas utvecklingen stärkas ytterligare. Länen ser att 

genom långsiktig samverkan med de norska fylkeskommunerna och landskapsförbunden i 

Finland skapas genomslagskraft på såväl nationell som europeisk nivå inom 

transportplaneringen. För de gränsöverskridande samarbetena med grannländerna strävar 

man efter att och synliggöra gemensamma fördelar och utvecklingsmöjligheter. 

RUS:en i Norrbotten och även inriktningen för arbetet i Västerbotten lyfter fram vikten av  

lösningar för långväga hållbara gränsöverskridande transporter på nationell och 

internationell nivå, strategiska allianser inom gränsöverskridande samverkan, noder längs 

nationella och internationella transportstråk. Viktiga noder som nämns är Luleå hamn med 

Malmporten, att trafikering möjliggörs via Haparanda/Torneå för tågpendling (personresor) 

till Finland och Uleåborg, samt Umeå hamn och Kvarkenförbindelsen mot Finland. 

                                                           
43 Region Norrbotten. (2019). Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030; Region Västerbotten. 
(2020). Västerbotten - en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft. Regional 
utvecklingsstrategi 2020-2030. 
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Besöksnäringen är en prioriterad näring inom Nordkalotten, där resandet med tåg från 

övriga Europa över gränserna förväntas öka. 

Regional systemanalys för Norrbotten och Västerbotten44, utgör en del av underlaget för 

inriktningen för utvecklingen i de båda länen så som den beskrivs i till exempel Rusar och 

länstransportplaner. Järnvägsnätet i nord-sydlig och öst-västlig riktning är en nyckelfaktor 

för näringslivets konkurrenskraft och förbättrad gränsregional samverkan. Störst brist finns 

idag på järnvägen i nordsydlig riktning längs kusten, och en kapacitetsstark och robust 

järnväg inom Bottniska korridoren och Northern Axis är utpekat. Viktig infrastruktur är 

Norrbotniabanan, Malmbanan, med anslutande korridorer. 

RUSarna i regionerna Västernorrland, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen och Dalarna är 

endast generella i beskrivning av transportvägar/korridorer och vikten av stråken med sina 

noder. Gävleborg beskriver i huvudsak interregionala kommunikationsstråk för 

personresor/arbetsmarknad. Dalarna beskriver vikten av att se stråken i sin helhet (hela 

resan) och att näringslivet att stort behov av tillgänglighet till både regionala och nationella 

hamnar (Öresund, Göteborg, Gävle, Oxelösund) och att järnvägsstråken främst ska ses i 

nord-sydlig riktning. Vart fjärde godståg har Dalarna som slutmål eller passerar länet. 

Västernorrland tar upp betydelsen av att se länet som en del av omvärlden och 

tillgängligheten till den. RUS för region Jämtland/Härjedalen (remissversion) behandlar 

inte det aktuella godsstråket. 

I Jämtland/Härjedalen och Västernorrland finns ett nära samarbete med Norge-Tröndelags 

fylke/kommuner om det vi kallar Mittstråket, d.v.s. Mittbanan och E14 sträckningen 

Sundsvall-Östersund-Trondheim (båda comprehensive TEN-T). Järnvägen på norska sidan, 

Meråkerbanen, ingår i norska NTP för elektrifiering och bärighetshöjning. 

I samverkansdialogen med berörda regioner, handelskammare och intresseorganisationer 

har behovet av infrastruktursatsningar lyfts i stråket. Satsningar för att åtgärda brister på 

Ostkustbanan och byggandet av Norrbotniabanan lyfts särskilt fram som en viktig faktor för 

att utveckla näringslivet i norra Skandinavien och norra Finland. 

 

6.2. Barentssamarbetet 

Det i rapporten berörda stråket utgör en del av Barentsregionen. Barentsregionen omfattar 

geografiskt norra Norge (de norska fylkena Finnmark, Tromsö och Nordland), norra Sverige 

(de svenska länen Västerbotten och Norrbotten), norra Finland (de finländska landskapen 

Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och norra Karelen) och nordvästra Ryssland (de 

ryska delrepublikerna Karelen och Komi, länen Murmansk och Archangelsk samt det 

autonoma distriktet Nentsien)45.  

Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper på lokal, 

regional och nationell nivå. För transportområdet har en gemensam transportplan, Joint 

Barents Transport Plan (JBTP) tagits fram, vilket initierats från ministernivå i de ingående 

länderna. Den senaste revideringen av planen genomfördes 2019. Det övergripande syftet är 

att utveckla ett effektivt transportsystem, såväl inom Barentsregionen som för anslutningar 

till och från en global marknad. 

                                                           
44 Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten (Oktober 2016). Regional systemanalys 
Norrbotten Västerbotten 2016. 
45 https://um.fi/barentssamarbetet 
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I Barentsregionen har transportstråken traditionellt utvecklats i nord-sydlig riktning inom 

respektive land. Det beror bland annat på olika språk, administrativa rutiner och skillnader i 

infrastruktur (t.ex. spårvidd) mellan länderna46. 

 

 

Figur 25. Transportflöden på järnväg i Barentsregionen. Källa: Barents Euro-Arctic Region. (2019). 

Joint Barents Transport Plan. Revised draft, Main report 2019. 

 

Finska Väylä har i sin rapport om gränsöverskridande järnvägstrafik i Bottenvikenområdet 

kartlagt de mest betydande godsflödena47. De största flödena utgörs av järnmalm längs 

Malmbanan (ca 30 miljoner ton/år), samt mineralprodukter från nordvästra Ryssland via 

hamnen i Murmansk (ca 30-50 miljoner ton/år). Det mest betydande flödet genom Finland 

är järnpellets mellan Kostumusha och hamnen i Kokkola (ca 3,9 miljoner ton 2018). 

Hamnarna i Narvik och Luleå ingår i det europeiska TEN-T stomnätet, medan hamnarna i 

Kirkenes, Hammerfest, Mo i Rana, Umeå, Raahe, Oulu and Kemi utgör en del av det 

övergripande nätet i TEN-T. Längs den svenska kusten finns allmänna hamnar i Kalix, 

Luleå, Piteå, Skellefteå, och Umeå. Sjöfarten är viktig för transport av råmaterial, produkter 

och insatsvaror för industrier längs kusten inom bland annat malm och mineraler, 

skogsprodukter och kemiska produkter.46 

 

                                                           
46 Barents Euro-Arctic Region. (2019). Joint Barents Transport Plan. Revised draft, Main report 2019. 
47 Trafikledsverket. (Publikation 17/2020). Gränsöverskridande spårtrafik i Bottenviksområdet. 
Helsingfors 2020, ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-766-6. 
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Figur 26. Större hamnar i Barentsregionen. Källa: Barents Euro-Arctic Region. (2019). Joint Barents 

Transport Plan. Revised draft, Main report 2019. 

 

6.3. Infrastruktursatsningar och strategier i Norge, Finland och 
Danmark 

I detta avsnitt redogörs det kortfattat för de infrastruktursatsningar och strategier som 

Norge, Finland och Danmark har relaterade till gränsöverskridande godstransporter på 

järnväg. 

 

6.3.1. Finland 

Haparandabanan ansluter till det finska järnvägssystemet i Haparanda/Torneå. Finsk 

spårvidd går över gränsbron till Haparanda och svensk spårvidd till Torneå. De finska 

järnvägarna har bredare spårvidd med 1 524 mm (samma som Ryssland) medan de övriga 

skandinaviska länderna har normalspår 1 435 mm, precis som övriga Europa och Kina. För 

persontågen innebär det att passagerarna byter tåg via perrongen men för godstågen 

innebär det omlastning av lastbärare. De finska och svenska infrastruktursystemen skiljer 

sig åt, där spårvidden är den mest uttalade problematiken. Men Haparandabanan är 

utrustad med ERTMS, medan man på finska sidan använder en typ av Automatic Train 

Control (ATC)48. Den finska sidan saknar även elektrifiering fram till Kemi. 

Frågan om omlastningshall har varit aktuell och i tidigare åtgärdsvalsstudie (ÅVS)49 

utreddes bl.a. omlastningshall och ombyggnad av spår för växlingar och omlastning. Beslut 

togs i maj 2017 att Trafikverket inte kommer att bygga eller finansiera en omlastningshall i 

                                                           
48 Barents Euro-Arctic Region. (2019). Joint Barents Transport Plan. Revised draft, Main report 2019. 
49 Trafikverket. (TRV 2014/2431). Åtgärdsvalsstudie för gränsöverskridande transporter Haparanda-
Torneå. 
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Haparanda, vilket baserades på Trafikverkets riktlinjer att Trafikverket inte ska finansiera, 

bygga eller inneha omlastningshallar. Denna inriktning bekräftades fortsättningsvis 

generellt för hela Sverige 201850. Intresse från marknaden har aviserats för 

uthyrning/arrende av lasthall, vilket kommer att beaktas i fortsatt arbete.50 

Den finska regeringen har i sitt regeringsprogram51 angett att de avser elektrifiera sträckan 

Kemi-Laurila-Haparanda. Det beskrivs att ”Elektrifieringen öppnar en förbindelse för gods- 

och persontrafiken via norra Sverige till Europa och Ishavet. Järnvägsförbindelsen möjliggör 

en ny transportväg, betjänar industrin och ger potential också för gränsöverskridande 

passagerartrafik”51. Projektet utreds för närvarande i samråd mellan Trafikverket och finska 

Väylä. Elektrifieringen beräknas kosta 10 miljoner euro. Elektrifiering av banan är inte det 

enda som behövs utan anpassning av broar, säkerhetssystem, perronger för passagerare och 

godsterminaler för omlastning kan behöva åtgärdas.52  

Ishavsbanan (mellan Skibotn i Norge - Kolari i Finland) har tidigare utretts av de finska 

transportmyndigheterna.53 Utredningen visade att efterfrågan på gods- och 

passagerartransporter för tillfället inte ger samhällsekonomisk lönsamhet för banan. Det 

finns också kapacitetsutmaningar i omkringliggande järnvägsnät och projektet skulle 

påverkan renskötseln negativt. En förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien-

Medelhavet (TEN-T) öppnar upp för investeringspengar från CEF-fonden. 

 

6.3.2. Norge 

I den gällande norska transportplanen för 2018-2029 är ett av målet att förbättra 

framkomligheten för personer och gods i hela landet. I planen pekas flera nationella 

transportkorridorer ut med kopplingar till Sverige: 

 Oslo-Svinesund/Kornsjö: Här sker utbyggnad av järnvägen söder om Oslo med både 

Follobanen och fortsättningen ut på Östfoldbanen. Det är ett pågående projekt och 

förväntas vara färdigställt till Halden till 2034 vilket då innebär dubbelspår på hela 

sträckan.  

 Trondheim-Bodö (med kopplingar till svenska gränsen): På järnvägen planeras 

förbättringar genom modernisering och elektrifiering på Nordlandsbanen 

(Trondheim-Steinkjer) och Meråkerbanen (Hell-Storlien).  

Det definieras även internationella transportkorridorer med koppling till Sverige: 

 Östlandsområdet-Sydsverige, Danmark, länderna kring Östersjön och vidare till 

kontinenten: Järnvägssträckan genom Sverige ingår i stomnätskorridoren och 

järnvägsgodskorridoren, ScanMed. Lastbilsandelen på E6 är hög, något som väckt 

frågor på politisk nivå i Norge kring möjligheten att flytta över långväga 

godstransporter från väg till järnväg för att reducera ett utsläpp av växthusgaser och 

minska trängsel i städerna. 

                                                           
50 Trafikverket. (TRV 2018/57221). Beslut avseende Trafikverkets lastplatser. 
51 Stadsrådets kansli, Finland. (Statsrådets publikationer 2019:24). Regeringsprogrammet för 
statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019.  
52 VÄYLÄ. (Publications of the Finnish Transport Infrastructure Agency 17/20). Cross-border rail 
traffic in the Bothnian Bay region.  
53 Barents Euro-Arctic Region. (2019). Joint Barents Transport Plan. Revised draft, Main report 2019. 
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 Östlandsområdet-Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland: Järnvägen, i det här 

fallet Kongsvingerbanan/Värmlandsbanan, är hårt belastad kapacitetsmässigt. Där 

pågår utredningar på både norsk och svensk sida.  

 Nordnorge-Nordsverige, Finland och Ryssland: På Ofotbanen och Malmbanan 

pågår arbete för ökad kapacitet och förlängda mötesstationer. I Norge planeras för 

en uppgradering av Ofotbanen med ERTMS signalsystem 2027. Försök pågår med 

Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna-Narvik i samarbete mellan Trafikverket, BaneNor 

och LKAB, samtidigt som LKAB tillåts trafikera med Stax 31 ton på sträckan 

Gällivare-Luleå. Planering för en etappvis utbyggnad av dubbelspår Kiruna-Narvik 

pågår i samarbete med norska Jernbanedirektoratet. 

 För Ofotbanens del pågår en konsekvensutredning (KU) för dubbelspår och på 

Malmbanan pågår framtagande av järnvägsplaner för dubbelspår på delar av 

sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen.54 

 

6.3.3. Danmark 

I Danmark pågår förberedelser inför byggandet av en fast förbindelse för järnväg och väg 

mellan Danmark och Tyskland, den så kallade Fehmarn Belt-tunneln. Den förväntas öppna 

för trafik under senare delen av 2020-talet och kommer påverka både gods- och 

persontransporter. Det kan i sin tur innebära ökat behov av kapacitet på järnväg och väg i 

Sverige. 

Danmark planerar också flera järnvägsprojekt på stråk som i förlängningen har koppling till 

Sverige. I Banedanmarks långsiktiga plan för perioden 2018-2030 finns åtgärder både på 

korridorerna runt Köpenhamn men även i nord-sydlig riktning på Jylland. Det handlar 

exempelvis om nya sträckningar, elektrifiering av banor, spårbyten, förlängning av/nya 

mötesstationer och signalåtgärder för ERTMS. Sedan tidigare är det också möjligt att i 

Tyskland och Danmark framföra 835 meter långa godståg på sträckan mellan Hamburg och 

Köpenhamn.54 

 

 

                                                           
54 Trafikverket. (Publikation 2020:048). Gränsöverskridande planering Ett kunskapsunderlag i den 
långsiktiga planeringen.  
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7 Möjliga bansträckningar i en eventuellt förlängd 
godskorridor  

 

I detta kapitel redovisas en analys av möjliga bansträckningar  i en eventuellt förlängd 

godskorridor. En eventuell förlängning av godskorridoren ScanMed RFC avgränsas enligt 

regeringsuppdraget till att omfatta en förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg 

och Narvik, se den röda sträckningen i figur 35 nedan. 

I artikel 4 i förordningen om järnvägsgodskorridorer (EU) nr 913/2010 anges de kriterier 

som ska beaktas vid urvalet av de ytterligare godskorridorer som avses i artikel 5 och 

ändringen av de godskorridorer som avses i artikel 6.  I detta kapitel fokuseras det på 

godskorridorens förenlighet med TEN-T, ERMTS- korridorerna och/eller de korridorer 

som fastställas av RNE (4b) och (4c) integreringen av prioriterade TEN-T- projekt (1) i 

korridoren. 

 

7.1. Godskorridorens förenlighet med TEN-T och prioriterade 
TEN-T projekt  

Texten i artikel 4 c) hänvisar i fotnoten till definitionen av prioriterade TEN-T-projekt enligt 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens 

riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Beslutet nr 661/2010/EU är 

upphävt genom TEN-T-förordningen (EU) nr 1315/2013. I artikel 58 (2) 

Övergångsbestämmelser i TEN-T-förordningen görs en hänvisning som lyder: 

”Hänvisningar till de prioriterade projekt som förtecknas i bilaga III till beslut nr 

661/2010/EU ska anses som hänvisningar till stomnätet, i enlighet med definitionen i denna 

förordning. Trafikverkets tolkning av detta är att  ”prioriterade TEN-T-projekt” rimligen 

därför bör utläsas som ”stomnätet (järnväg gods)”. Det vill säga att kriteriet innebär att man 

i järnvägsgodskorridoren allt eftersom integrerar planerade nya sträckor av stomnätet för 

godstrafik när de färdigställs. Exempel på sådana sträckor är Brennerbastunneln och 

Fehmarn bält där byggnation pågår.   

Sträckningen som i det liggande förslaget till ny CEF-förordning föreslås tillkomma i 

stomnätskorridoren för järnväg gods utgörs av (från söder till norr): Godsstråket genom 

Bergslagen mellan Hallsberg och Storvik, Norra stambanan från Storvik till Kilafors, 

Kilafors-Söderhamn, Ostkustbanan från Söderhamn och norrut, Ådalsbanan, den planerade 

Norrbotniabanan, Luleå-Boden, Malmbanan och Haparandabanan. 

I den norra delen av Sverige är det alltså i dagsläget ett avbrott i stomnätskorridoren mellan 

Umeå och Luleå där den planerade Norrbotniabanan utgör stomnätet. Samma förhållande 

som för den planerade Norrbotniabanan råder för den planerade Brennerbastunneln mellan 

Italien och Österrike samt för Fehmarn bältförbindelsen mellan Tyskland och Danmark. Vid 

Brennerbastunneln har man inrättat järnvägsgodskorridoren på den befintliga parallella 

järnvägen som tillhör det övergripande nätet.  

Trafikverket bedömer att man vid en eventuell förlängning av korridoren i norra Sverige på 

samma sätt förlägger den där den genomgående godstrafiken i nuläget huvudsakligen 

framförs, dvs på stråket i inlandet som tillhör det övergripande nätet. Allt eftersom 

planerade delar av stomnätet för gods färdigställs och godstrafiken tar dessa nya sträckor i 

anspråk, anpassas sträckningen av järnvägsgodskorridoren.  
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Ovanstående analys av artikel 4 c) innebär också att första ledet i artikel 4 b) 

Godskorridorens förenlighet med TEN-T får anses vara uppfyllt med den föreslagna initiala 

sträckningen. I ingressen till TEN-T-förordningen anges i punkt 46: ”Stomnätskorridorerna 

bör överensstämma med de järnvägskorridorer för godstransport som har inrättats…”. Detta 

pekar på ambitionen som lagstiftningen uttrycker att såväl stomnätskorridorerna som 

järnvägsgodskorridorerna ska täcka de viktigaste godsflödena med ”störst europeiskt 

mervärde” och att åtgärder på dessa korridorer också är ”projekt av gemensamt intresse”. 

Dessa begrepp är väsentliga vid bedömningar för finansiellt stöd genom 

finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). 

 

7.1.1. Sträckningens förenlighet med ERTMS och eller korridorer fastställda av 

RNE 

Enligt artikel 4 b i EU-förordningen 913/2010 ska ”Godskorridorens förenlighet med TEN-

T55, ERTMS-Korridorerna och/eller de korridorer som fastställs av RNE.” beaktas (eng: 

the consistency of the freight corridor with the TEN-T, the ERTMS corridors and/or the 

corridors defined by RNE”). 

Den europeiska utvecklingsplanen för ERTMS har under perioden sedan 2010 inordnats 

TEN-T-strukturen. Detta har exempelvis skett genom kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2017/6 om den europeiska genomförandeplanen för det 

europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Det bör innebära att andra ledet i artikel 4 b) 

Godskorridorens förenlighet ERTMS-korridorerna får anses vara delvis obsolet eftersom 

begreppet ERTMS-korridorer inte förefaller användas längre i EU-lagstiftningen. 

Slutligen torde även det tredje ledet i artikel 4 b) Godskorridorens förenlighet med de 

korridorer som fastställs av RNE vara uppfyllt för den föreslagna initiala sträckningen, då 

de av RNE angivna korridorerna i huvudsak överensstämmer med stomnätskorridorerna56.  

 

                                                           
55 Europaparlamentet och rådet. (Förordning (EU) nr 1315/2013).  EU:s riktlinjer för utbyggnad av 
det transeuropeiska transportnätet.  
56 https://rne.eu/ 



  

69 (146) 

 

Figur 27: Schematisk bild över en eventuell förlängning (röd sträckning) av ScanMed RFC. 

Källa: Trafikverket, egen bearbetning. 

 

 

7.2. Sträckning ScanMed RFC för dagens gränsöverskridande 
godstrafik 

Nedan har vi utgått från att ScanMed RFC-korridoren ska förlängas där befintlig godstrafik i 

huvudsak går i dag. Det ger förutsättningarna för vilken befintlig infrastruktur som bör ingå 

utifrån rådande förutsättningar57.  Som en indikation på relevant järnvägsinfrastruktur för 

en eventuell förlängning av godskorridoren är det betydelsefullt att studera vilka 

järnvägsbanor som har mest internationell godstrafik. 

Huvuddelen av gränsöverskridande godstrafiken från Hallsberg (där dagens ScanMed RFC 

slutar58) till/från Norrland går via Godsstråket genom Bergslagen – Norra Stambanan- 

Stambanan genom Övre Norrland , dvs sträckan Hallsberg-Frövi-Avesta-Storvik-Ockelbo-

Bollnäs-Ljusdal-Ånge-Bräcke-Långsele-Vännäs-Boden. En eventuell förlängning av 

godskorridoren i närtid bör därmed följa samma sträckning. Illusteras med den röda 

streckningen i figur X nedan. 

Även den nationella godstrafiken följer samma sträckning i huvudsak, se figur 19. Denna 

figur syftar till att illustrera att godstrafiken i dag går på det inre stråket och inte på 

kusttråket som omfattar Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan. För övrig 

bansträckning på Malmbanan och Haparandabanan finns det bara ett järnvägsstråk att 

tillgå. 

                                                           
57 Endast befintliga bansträckningar, eller färdigställd infrastruktur tidigast 11 månader innan den 
tas i bruk, får ingå i korridoren enligt förordningen eftersom kapacitetstilldelning ska ske på banan. 
58 ScanMed RFC slutar även i Älvsjö. För godstrafiken är en förlängning från Älvsjö genom Stockholm 
och vidare på Ostkustbanan ej aktuell. 
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Figur 28 Godstågsflöden (antal framförda tåguppdrag) på olika bandelar v.41 2019. Figuren visar att 

merparten av godstrafiken går på Godsstråket genom Bergslagen, Norra Stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Källa: LUPP, egen bearbetning. 

 

Sträckan Stockholm-Söderhamn ingår ej i TEN-T stomnät för godstrafik på järnväg. 

Sträckningen från Stockholm Södra-Gävle-Söderhamn-Sundsvall-Umeå, d.v.s. 

Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan har idag mycket lite godstrafik, och ingen 

internationell godstrafik. Här går det istället väldigt mycket persontrafik, både fjärrtåg och 

pendeltåg, och störningskänsligheten är mycket stor vilket gör att sträckningen inte är 

särskilt attraktiv för godstrafiken, se Figur 29 nedan.  

I Tågplan21 finns det 9 stycken godståg genom Stockholms central varav sju av dessa har 

start eller slutdestination Rosersberg/Tomteboda och passerar då nattetid. Något enstaka 

godståg fortsätter rakt igenom Stockholm men har i returflödet ett stopp för upphämtning 

av varor. Utifrån dagens godstrafikflöden, eller förenlighet med TEN-T stomnät för 

godstrafik, torde det därför inte vara motiverat att förlänga ScanMed RFC från dagens 

befintliga sträckning till Älvsjö vidare norrut genom Stockholm.  

Mellan Gävle och Brista (mellan Uppsala och Stockholm) går det godståg med flygbränsle 

till Arlanda. De flesta godståg med start eller slutpunkt i 

Umeå/Sundsvall/Söderhamn/Gävle använder sig av anslutningsbanorna till Stambanan 
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genom Övre Norrland, Norra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen.59 Om det blir 

en förlängning av ScanMed RFC från Hallsberg till Uleåborg/Narvik så är det möjligt för 

trafik från andra bandelar att ansöka om anslutningstrafik till ScanMed RFC genom så 

kallade feeder/outflow paths, se avsnitt 3.3.5. 

 

 

Figur 29. Antal framförda persontåg på olika bandelar, vecka 6 år 2020. Källa: LUPP, egen 

bearbetning. 

 

Det finns i dag ingen godstågstrafik (varken nationell eller internationell) som går hela 

sträckan i öst-västlig sträckning (Narvik- Uleåborg) eller tvärt om. Den norska trafiken viker 

av vid Boden. Detta flöde ingår inte heller i direktivet till uppdraget eller hur CEF-

förordningen har definierat sträckningen i stomnätet. Det finns ett litet flöde (under 50 000 

årston 2020) i dag mellan Boden-Haparanda. Malmtågstrafiken går i ett nordligt omlopp 

(Kiruna-Narvik) - och ett sydligt omlopp (Kiruna-Luleå).   

För trafik till och från Finland är efterfrågan högst osäker inom överskådlig tid. 

Spårviddsfrågan, elektrifiering och säkerhetssystem bl.a. på finska sidan måste åtgärdas 

först. Därtill behöver omlastningen vid gränsen hitta en gångbar lösning. Där är 

förlängningen av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (TEN-T) från 

                                                           
59 Trafikverket. (TRV 2018/96593). Fastställd Tågplan 2021. 
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Hallsberg/Stockholm- Luleå-Uleåborg av stor betydelse eftersom stora 

infrastruktursatsningar behövs.  

 

7.3. Tänkbar sträckning efter färdigställandet av stomnätskorridor 

Inom ramen för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet i TEN-T samarbetet pågår 

det ett arbete med att förlänga denna korridor60. Förslaget är lagt men beslutet är inte tagit 

när denna rapport skrivs. Sträckningen anges i CEF-förordningen61 med ortsnamn. Därefter 

betraktar man TEN-T-förordningens kartor och den infrastruktur som där anges som 

stomnät (för järnväg godstrafik respektive passagerartrafik) ingår i stomnätskorridoren, se 

Figur 30 nedan. Enligt TEN-T kartan för järnväg (gods) går sträckningen för stomnätet från 

Örebro (Hallsberg)-Kilafors-Söderhamn-Sundsvall-Umeå-planerad Norrbotniabana-Luleå-

Narvik/Oulu. Stockholm-Söderhamn ingår ej i stomnätet för godstrafik utan tillhör 

stomnätet för persontrafik.  

Allt eftersom planerade delar av stomnätet för gods färdigställs kan sträckningen blir 

överensstämmande med den infrastruktur som är utpekad i stomnätet för godstrafik på 

järnväg för stomnätskorridoren Skandinavien- Medelhavet (TEN-T) och den föreslagna 

sträckningen för förlängningen och för North Sea Baltic. Sträckan Stockholm-Söderhamn 

bör ej ingå då den ej är med i stomnätet för godstrafik. 

 

 

Figur 30. TEN-T Järnvägar (godstrafik) och terminaler samt TEN-T Järnvägar (passagerartrafik) . 

Källa: Förordning (EU) nr 1315/2013. EU:s riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 

transportnätet. 

                                                           
60 EU-kommissionen. (2018/0228 (COD)). Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 
1316/2013 and (EU) No 283/2014.  
61 Europaparlamentet och rådet. (Förordning (EU) nr 1316/2013.) Om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010. 
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Sträckningen kan då anslutas i Söderhamn och gå Ostkustbanan upp till Umeå och vidare på 

Norrbotniabanan, vilket motsvarar den gröna streckningen i Figur 31 nedan.  

 

 

Figur 31 Alternativ för bansträckning ScanMed RFC. Blå linje befintlig korridor, Röd linje möjlig 

sträckning enligt befintlig godstrafik och röd linje möjlig sträckning efter färdigställande av stomnätet 

för godstrafik på järnväg. Källa: Trafikverket, egen bearbetning. 

 

 

7.4. Slutsatser om transportinfrastruktur i en förlängd 
järnvägsgodskorridor 

Trafikverket bedömer att man vid inrättandet av en korridor förlägger den där den 

internationella trafiken framförs. Eftersom ScanMed RFC handlar om kapacitetstilldelning 

av förplanerade tåglägen så kan enbart befintlig infrastruktur eller att nya banor tas i bruk 

så att de hinner med att tilldelas kapacitet i tågplanen, ingå i sträckningen. Dagens 

godstågstrafik, både nationell och internationell, använder i huvudsak Godsstråket genom 

Bergslagen, Norra Stambanan, Stambanan genom övre Norrland till Boden. Därefter 

Malmbanan mot Norge och Haparandabana mot finska gränsen. Om en korridor ska 

inrättas i närtid bör denna sträckning gälla.  

Allt eftersom planerade delar av stomnätet för gods färdigställs och godstrafiken tar dessa 

nya sträckor i anspråk, anpassas sträckningen av järnvägsgodskorridoren till stomnätet.  

Det skulle då innebära att sträckningen då ansluts i Söderhamn och gå Ostkustbanan upp 

till Umeå och vidare på Norrbotniabanan. 
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8 Kostnadsnyttokalkyler för en förlängning av 
korridoren 

I detta kapitel återges resultat från den modellbaserade analys som har genomförts för att 

belysa dels den prognosticerade utvecklingen av godstågstrafiken längs korridoren, dels de 

samhällsekonomiska nyttor och kostnader som en eventuell förlängning av ScanMed RFC 

skulle kunna medföra. Den prognosticerade trafikutvecklingen ligger till grund för 

kostnadsnytto-analysen.  

Resultaten bygger på analyser med Samgodsmodellen utifrån den senaste godsprognosen 

till år 2040 och presenteras mer utförligt i  bilaga 5.   

 

8.1. Utvecklingen av godsströmmar längs korridoren 

Trafikverket prognosticerar att järnvägstrafiken i Sverige ökar från ca 21 miljarder 

tonkilometer 2017 till drygt 30 miljarder tonkilometer år 2040 i den senaste prognosen. 

Längs järnvägsstråket mellan Hallsberg-Narvik sker en genomsnittlig ökning i prognosen 

med 23 procent för både trafik- och transportarbetet. Denna ökning sker alltså inte på grund 

av en eventuell förlängning utan genom ekonomisk tillväxt och i viss mån av förändrade 

transportkostnader mellan trafikslagen. Mellan Kilafors-Vännäs sker en liten minskning i 

inlandet. Här sker ökningen längs kusten istället. Utanför Sverige ses en överflyttning av 

järnvägstransporter till kontinenten över Jylland till den nya Fehmarn Belt-förbindelsen.  

För att bedöma utvecklingen av godsströmmar i korridoren och av själva åtgärden har 

Trafikverket undersökt hur tillgänglig kapacitet ser ut att utvecklas i utpekat stråk. Ser mer 

utförlig redovisning i bilaga 5.  När kapacitetsutnyttjande62 överskrider 80 procent (mycket 

högt kapacitetsutnyttjande), är känsligheten för störningar hög och trafiken är omfattande 

över hela dygnet i förhållande till banans tillgängliga kapacitet. När den använda 

kapaciteten understiger eller är lika med 60 procent (lågt kapacitetsutnyttjande) finns det 

utrymme för ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan. 

Bedömningen av kapacitetssituationen i basåret 2017 antyder att den förlängda delen av 

korridoren mellan Hallsberg och Boden via Ånge har ett ungefärligt lågt till medelhögt 

kapacitetsutnyttjande. Sträckorna från Boden mot norska och finska gränsen ses framförallt 

hamna i bedömningskategorin lågt kapacitetsutnyttjande, även om nyttjandet ökar från 

Kiruna mot norska gränsen. 

Kapacitetssituationen är mer ansträngd i prognosåret 2040 jämfört med basåret 2017. 

Många sträckor har ett bedömt medelhögt till mycket högt kapacitetsutnyttjande. Längs den 

förlängda korridoren ses dock inte någon flaskhals. Kapacitetsutnyttjandet på sträckorna 

från Boden mot norska gränsen ökar i jämförelse med basåret och har ett medelhögt 

kapacitetsutnyttjande, mot finska gränsen ökar utnyttjandet och rör sig mot ett medelhögt 

utnyttjande. För Södra stambanan visar prognosen på betydande kapacitetsbrister, särskilt 

för bansträckningen mellan Hässleholm och Mjölby. 

För att fördjupa bilden ytterligare över hur mycket järnvägstrafiken skulle kunna växa i en 

eventuell förlängning av korridoren till år 2040, görs en modellskattad marknadsanalys 

över handelsmönstrets utveckling för norra Norge och norra Finland, här benämnt 

närområdet. Med information om andelen järnvägstransporter per varugrupp enligt statistik 

                                                           
62 Kapacitetsutnyttjandet utgår här från utförd trafik under ett vardagsmedeldygn. 
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och olika varugruppers prognoserade utveckling bedöms marknaden i närområdet i volym 

öka med cirka 75 procent mellan år 2017 och 2040. 

Parallellt i detta uppdrag har en intervjubaserad marknadsanalys genomförts för vissa 

handelsrelationer inom Sverige och mellan Sveriges grannländer. Här har ett 

marknadsscenario tagits fram för vissa transportrelationer som eventuellt skulle kunna 

använda den förlängda korridoren.  

Det är vanligt att intervjubaserade undersökningar om tillväxt, som i viss mån baserar sig på 

enskilda respondenters idéer, mål och visioner om framtiden leder till överskattningar på en 

aggregerad nivå. Tillväxten i den totala ekonomin räcker helt enkelt inte till att infria varje 

enskilt mål och vision. Modellanalysen har ett motsatt angreppssätt. Här sätter tillväxten i 

den totala ekonomin ett villkor för hur enskilda handelsrelationer kan utvecklas. Nackdelen 

med det angreppssättet är att det kan vara svårt att säga något om hur enskilda 

handelsrelationer och mindre marknader utvecklas. Med det sagt, även om tillväxten i 

modellen visar på en genomsnittlig lägre tillväxt, vilket bör tas med i den samlade 

bedömningen, ger den intervjubaserade marknadsanalysen viktig information om hur 

marknadens aktörer ser på den lokala marknadsutvecklingen och på behovet av åtgärden. 

 

8.1.1. Hur påverkas flödet av att godskorridoren förlängs? 

Vi ser att modellresultaten inte ger stöd för större omflyttningar mellan den Södra och 

Västra Stambanan. De kapacitetsproblem som Trafikverket prognosticerar för Södra 

stambanan riskerar dock att förstärkas något. Åtgärden har störst effekt för transporter på 

Stambanan genom övre Norrland mellan Ånge och Vännäs, en tydlig effekt är att 

Ådalsbanan och Norrbotniabanan avlastas. Trafikeringen på Malmbanan ser ut att påverkas 

i en mindre grad av åtgärden. För högscenariot med maximal effekt av åtgärden, ökar 

trafikarbetet med knappt 6 procent och transportarbetet med 4 procent för sträckningen 

Hallsberg-Narvik. Transportflödesvolymen genom Göteborgs hamn påverkas knappt av 

åtgärden, men den skattningen anses vara relativt osäker i nuvarande modell. 

Det har inte varit möjligt att skatta effekter för de transportströmmar som innan åtgärden i 

sin helhet går utanför Sveriges gräns och som efter åtgärden införs skulle kunna börja 

använda svensk infrastruktur, s.k. potentiell transit. Det gör att trafikflödeseffekterna av 

åtgärden kan underskattas särskilt för banor i gränsregioner. 

 

8.2. Jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnaden 
respektive nyttan 

Trafikverket har valt att analysera denna frågeställning med hjälp av kostnadsnyttokalkyler. 

Nedan ges en beskrivning av den metoden. Därefter presenteras analysens huvudscenario 

följt av två känslighetsanalyser. Avsnittet avslutas med sammanfattande slutsatser. 

Den samhällsekonomiska kalkylen består av nyttor, externa effekter, budgeteffekter och 

direkta kostnader av själva åtgärden. 

I denna analys består nyttan för godstransporter av att transportkostnadsbesparingar för 

varuhandeln uppstår. Förplanerade tåglägen ger en ökad nytta för de som nyttjar dessa, men 

ett ökat användande av järnvägen kan också ge sekundära effekter i form av 

kapacitetsbrister som gör att andra tvingas nyttja dyrare transportalternativ. 
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Nyttorna beräknas olika beroende på typ av handelsrelation. För inrikes handel värderas 

hela kostnadsbesparingen, för utrikeshandel värderas halva besparingen medan en 

besparing för den handel som ger upphov till transittrafik inte bidrar med några nyttor i 

kalkylen. Som vi ska se påverkar dessa beräkningsprinciper resultaten beroende av om 

kalkylen görs i ett EU- perspektiv respektive nationellt perspektiv. 

Persontransporter kan också påverkas av åtgärden. Ett förändrat antal godståg på 

delsträckor innebär ett förändrat kapacitetsutnyttjande, vilket i sin tur påverkar 

persontrafikens framkomlighet (tidtabellstid och förseningsrisk). Vi har inkluderat de 

samhällsekonomiska effekterna för persontransporter i kalkylerna. Det visar sig att dessa 

inte är försumbara, men att det främst är effekter för godstransporter som påverkar 

resultaten. 

De externa effekterna består av luftföroreningar, utsläpp av CO2 och andra klimatgaser, 

infrastrukturens slitagekostnader, olyckskostnader och buller. För de externa effekterna är 

det trafikarbetet för olika fordon inom landet samt specifika fordonsegenskaper som avgör 

hur stora de är. Den totala mängden attraherad trafik som åtgärden genererar har betydelse 

för de externa effekterna, men de påverkas även av fördelningen mellan trafikslagen. 

Budgeteffekter består av förändrade skatter och avgifter. Här avses de skatter och avgifter 

som syftar till att kompensera för ovan nämnda externa effekter t.ex. drivmedelsskatter och 

banavgifter. Vi har i denna analys inte analyserat åtgärden i kombination med förändrade 

avgifter, däremot ges en beskrivning av internaliseringsgraden för olika länder som 

godstransportkorridoren passerar.  

Den direkta kostnaden för åtgärden motsvaras i en infrastrukturåtgärd av själva 

investeringskostnaden. I den här analysen består den av ökade administrativa kostnader 

som en förlängning av godskorridoren för med sig. 

Det har visat sig att det är främst utvecklingen av nyttor och externa effekter som har 

betydelse för kalkylresultaten av en förlängd ScanMed-korridor, medan den ökade 

administrativa kostnaden, beräknad till drygt 300 000 SEK per år för alla scenarios, är 

försumbar i sammanhanget. 

Åtgärden har analyserats med hjälp av den nationella godstransportmodellen Samgods som 

vidareutvecklats i en version för att hantera förplanerade tåglägen samt med 

värderingsmodellen Bansek för bl.a. skattningar av effekter för persontransporter. För den 

som vill läsa mer om kalkylmetodik och modellering, se bilaga 5. 

Det här är en analys som syftar till att skapa en uppfattning om vilken roll osäkerheter kan 

spela och vilka aspekter som behöver adresseras i beslutsunderlaget och eventuellt 

undersökas vidare. Resultaten bör därför tolkas som en beskrivning av hur och i vilken 

omfattning olika faktorer skulle kunna påverka det samhällsekonomiska utfallet och inte 

som exakta mått på åtgärdens lönsamhet. 

Denna åtgärd är till sin natur svår att definiera i en kalkyl. Det beror bl.a. på att åtgärdens 

utformning beror av hur omvärlden utvecklas. De egenskaper och den roll som de 

förplanerade tåglägena kommer att få i framtiden är beroende av hur annan planering av 

t.ex. nationell tågtrafik, banarbeten och transportefterfrågan utvecklas. En förlängd 

ScanMed RFC-korridor kan ses som en typ av upprepad åtgärd som implementeras på nytt 

vid framtagande av varje ny tågplan. Därför kan utformningen även påverkas av hur den 

politiska ambitionsnivån för denna typ av transportlösningar utvecklas över tiden. Utöver 

det är flera av åtgärdens beståndsdelar otydligt definierade, vilket öppnar för olika 

tolkningar. 
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8.2.1. Två scenarier med låg respektive hög effekt  

Trafikverket har analyserat åtgärden i ett scenario med låg effekt och ett scenario med hög 

effekt av åtgärden. Det låga scenariot består av två ingredienser. Dels möjligheten att skapa 

förplanerade tåglägen och dels en hastighetshöjning som är lika stor som förplanerade 

tåglägen i godskorridoren erhåller idag jämfört nationella tåglägen. Det höga scenariot 

består av en grov bedömning av vad åtgärdens maximala samlade effekter kan tänkas vara. 

Eftersom det till viss del är oklart hur åtgärden faktiskt kommer att implementeras i 

praktiken och vad det kommer att innebära i transportekonomiska termer, har vi valt att 

arbeta med detta breda intervall utan att peka ut ett mest troligt scenario. Kalkylerna utförs 

med olika förutsättningar och perspektiv för att illustrera hur olika antaganden ger olika 

resultat. I huvudscenariot presenterar vi en EU-kalkyl av åtgärden. Den visar att 

transportkostnadsbesparingen för varuägarna är de dominerande effekterna, ungefär 20 

miljoner i lågscenariot och 60 miljoner i högscenariot år 2040. Externa effekter påverkar 

kalkylen positivt för hög-scenariot och svagt negativt för låg-scenariot. Både låg- och 

högscenario uppvisar högre samhällsekonomiska nyttor än kostnader, ungefär 30 miljoner 

för lågscenariot och 90 miljoner för högscenariot år 2040. 

Den största skillnaden mellan EU-kalkylen och den nationella kalkylen kommer av att 

”samhället” har en annan geografisk indelning men även, till en mindre del, av att vissa 

kalkylposter beräknas och redovisas på ett annat sätt. En ändrad geografisk indelning kan 

påverka hur handelsrelationer kategoriseras. En transittransport genom Sverige kan t.ex. 

utgöra en del av inrikeshandeln eller utrikeshandeln i ett EU-perspektiv. Därför kan 

transportkostnadsbesparingar för ett och samma transportflöde värderas till noll i ett 

svenskt perspektiv, men tas med till 100 eller 50 procent i ett europeiskt perspektiv. Ett 

exempel på denna typ av transportflöde är norsk eller finsk export genom Sverige till en 

avsättningsmarknad på kontinenten. För de externa effekterna består skillnaden i att 

trafikarbetet beräknas över ett annat geografiskt område. 

För att illustrera hur olika perspektiv kan inverka på resultatet görs en nationell kalkyl av 

huvudscenariot. Här ser vi att kostnadsbesparingen för varuägarna är lägre i den nationella 

kalkylen än i EU-kalkylen, ungefär 50 procent lägre i lågscenariot och knappt 10 procent 

lägre i högscenariot år 2040. Precis som EU-kalkylen är nyttorna högre än kostnaderna i 

den nationella kalkylen för både låg- och högscenariot. Men differensen är ca 50 procent 

lägre i lågscenariot och ca 25 procent lägre i högscenariot jämfört EU-kalkylen år 2040. Här 

tål att påpekas att skillnaden mellan resultaten sannolikt skulle vara än större till EU-

kalkylens fördel om potentiell transit ingick i kalkylerna. Jämförelsen illustrerar att den 

samhällsekonomiska bedömningen i ett EU-perspektiv kan ge en mer positiv bild av 

åtgärden än densamma i ett nationellt perspektiv. 

Som analysen är utformad är det förväntat att huvudscenariot uppvisar en 

samhällsekonomisk lönsamhet. Frågan är om åtgärden kan medföra effekter som inte 

fångas i huvudscenariot? För att söka besvara den frågan har vi genomfört två 

känslighetsanalyser, för vilka resultaten redovisas i avsnitten som följer.  

 

8.2.2. Känslighetsanalys 1: En samhällsekonomiskt mindre effektiv tilldelning av 

tåglägen 

Förplanerade tåglägen i korridoren utgör en icke justerbar förutsättning för den nationella 

tågplanen att förhålla sig till på samma sätt som planerade större banarbeten (PSB). I det 

sammanhanget kan det ha betydelse om de förplanerade tåglägena planeras med hänsyn 

tagen till den nationella tågplanen. I dagsläget finns skäl att tro att processen innehåller 
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detta informationsutbyte, eftersom erbjudandet av förplanerade tåglägen i korridoren tas 

fram av samma organisation som i ett senare skede tar fram den nationella tågplanen. 

Åtgärden innebär att korridorens norra ändpunkter flyttas utanför Sverige, vilket möjligen 

skulle kunna påverka i vilken grad tilldelningen av förplanerade tåglägen tar hänsyn till 

framtagande av den svenska nationella tågplanen. I en känslighetsanalysanalys belyser vi 

effekten av om åtgärden påverkar processen för tåglägestilldelningen så att den blir mindre 

effektiv. Frågan som ställs är vad den samhällsekonomiska konsekvensen blir om åtgärden 

leder till att förplanerade tåglägen fastslås, utan att hänsyn tas till planeringen av nationella 

tåglägen.  

Vi ser att i detta scenario förlorar varuägarna på åtgärden, i lågscenariot ca 130 miljoner och 

i högscenariot ca 60 miljoner år 2040. När tågtilldelningen blir ineffektiv fungerar 

tågmarknaden sämre, vilket påverkar fördelningen mellan trafikslagen så att framförallt 

lastbilstrafiken ökar. Åtgärden medför att det skapas negativa externa effekter om ca 110 

miljoner år 2040. Kalkylen för alla scenarion visar att de samhällsekonomiska kostnaderna 

är högre än nyttorna. 

I praktiken bestämmer Trafikverket själva över hur mycket kapacitet som görs tillgänglig till 

förplanerade tåglägen i korridoren. Analysen ska därför inte tolkas som att åtgärden riskerar 

medföra ett okontrollerat nyttjande, den risken ser inte Trafikverket. Vad analysen visar är 

att det kan ha en ekonomisk betydelse om tilldelning av förplanerade tåglägen i korridoren 

inte tar samma hänsyn som idag till den nationella planeringen av tåglägen. 

Här kan diskuteras om studerad skillnad mellan huvudscenariots relativt jämlika 

konkurrensförhållande mellan förplanerade internationella tåglägen och övriga tåglägen 

jämfört känslighetsanalysens relativt ojämlika dito, motsvarar en rimlig konsekvens av 

åtgärden. Vi avgränsar oss från den diskussionen i denna analys. Vi kan dock konstatera att 

modellanalysen ger stöd för tanken att i en framtid med minskad ledig kapacitet på 

järnvägen, ökar betydelsen av att politiska åtgärder inte försämrar Trafikverkets möjligheter 

att planera tåglägen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

 

8.2.3. Känslighetsanalys 2: Transitboom  

Åtgärden förlängd godskorridor innebär att företag i Norge och Finland, som tidigare varit 

hänvisade att söka tåglägen i den svenska nationella tågplanen för transittrafik i korridoren, 

nu kan söka förplanerade tåglägen för transporten genom Sverige. En naturlig fråga blir hur 

transittrafiken genom Sverige kan komma att påverkas av åtgärden och hur den 

utvecklingen påverkar övrig trafik?  

I ytterligare en känslighetsanalys gör vi en nationell kalkyl där den attraherade trafiken av 

åtgärden även består av en lika stor del attraherad potentiell transittrafik. Vi antar för 

enkelhets skull att all attraherad potentiell transittrafik går mellan Narvik och Malmö i ett 

jämt fördelat flöde i tid och rum. Här är det främst effekten av en ökad konkurrens om 

tåglägen och konsekvensen av att inte få önskade tåglägen som speglas i analysen. 

Vi ser att ökad transittrafik genom Sverige på järnväg har tydliga negativa 

samhällsekonomiska effekter för både person- och godstrafik i Sverige enligt nationell 

kalkyl. Åtgärden medför kostnader för varuägarna och ökade externa effekter i form av mer 

tågtrafik och en ökad lastbilstrafik.  

Precis som i föregående känslighetsanalys kan argumenteras för eller mot det rimliga i att 

åtgärden medför dessa effekter för transportsystemet. Vi avgränsar oss här från den 
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diskussionen. Vi kan dock konstatera att den nationella samhällsekonomiska kalkylen i 

Trafikverkets prognosår ser ut att vara känslig för åtgärder som leder till en ökad 

transittrafik på järnväg genom Sverige. 

Kapaciteten på järnvägen är en begränsad resurs som behöver tilldelas den som ansöker 

tåglägen på sådant sätt att den totala effekten av nyttjandet är samhällsekonomiskt effektivt. 

Trafikverkets godstransportprognos indikerar en framtid med en allt hårdnande konkurrens 

om tåglägen, vilket ställer än högre krav på att prioriteringar av tåglägen ger ett så effektivt 

utfall som möjligt. Det har dock visat sig svårt för Trafikverket att utifrån 

samhällsekonomisk grund ändra eller stryka sökta tåglägen. Till det saknas relevanta data 

som säger tillräckligt om vad ingreppet innebär för operatörer och varuägare/passagerare 

(CTS, 2014:4). Ett rimligt antagande är därför att nuvarande process för tilldelning av 

kapacitet till konkurrerande ansökningar inte leder till en samhällsekonomiskt effektiv 

fördelning. Detta är ett förhållande som mot bakgrund av prognos- och analysresultaten i 

detta avsnitt kan vara viktigt att beakta i den vidare beslutsprocessen. 

 

8.2.4. Styrmedel och internalisering 

Åtgärden att förlänga godskorridoren kan eventuellt förändra nyttjandet och påverka 

konkurrensen om tåglägen för redan hårt trafikerade banor. I det sammanhanget är det 

naturligt att undersöka hur styrmedel i form av skatter, avgifter och bidrag påverkar 

godstrafikens nyttjande av järnvägen i korridoren. Den s.k. internaliseringsgraden har 

nyligen sammanställts av myndigheten Trafikanalys för korridoren och den visar att det är 

en stor skillnad mellan de länder som stråket passerar. Sverige har en lägre 

internaliseringsgrad än andra länder vilket förklaras av att uttaget av banavgifterna är lägre. 

Sträckan Narvik-Riksgränsen har en internaliseringsgrad på 150 procent. Den svenska 

internaliseringsgraden ligger på 80 procent. För sträckan Öresund-Neapel pendlar 

internaliseringsgraden mellan 150 till 200 procent. Banavgifterna planeras att succesivt 

höjas i Sverige till år 2025 för att i större utsträckning täcka de externa marginalkostnaderna 

som järnvägstransporter ger upphov till.63 Vi har i denna utredning inte analyserat hur en 

förändrad avgiftsregim skulle påverka analysresultaten. Men vi konstaterar att det är fullt 

möjligt att motverka de negativa konsekvenserna som en tilltagande knapphet om tåglägen 

för med sig, genom att justera skatter, avgifter och bidrag till dess att en önskad nivå 

uppnås. 

 

8.2.5. Slutsatser för kostnadsnyttokalkyl 

Kostnadsnyttokalkyler lämpar sig i allmänhet väl för samhällsekonomiska bedömningar av 

en förändrad policy som påverkar ett större antal aktörer. Men det kan ändå vara svårt att 

fastslå om en åtgärd är lönsam eller inte, särskilt om nyttor och kostnader ligger nära 

samma nivå. En förlängning av ScanMed RFC är till sin natur svår att definiera utifrån vilka 

faktorer som påverkar kostnaden, vilket minskar möjligheterna att bedöma åtgärdens 

effekter för samhällsekonomin. Trafikverket har analyserat åtgärden i ett scenario med låg 

effekt och ett scenario med hög effekt av åtgärden. Utifrån de scenarion som här har 

analyserats drar Trafikverket slutsatsen att det inte går att avgöra om åtgärden är 

samhällsekonomiskt lönsam. 

                                                           
63 Trafikanalys. (Publikation 2020:4). Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. 
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Trafikverkets godstransportprognos indikerar en framtid med ökad konkurrens om 

kapaciteten på spåren. Det gör att planering och prioritering av tåglägen kommer att få en 

ökad samhällsekonomisk betydelse. 

Trafikverket har vidare identifierat hur och i vilken omfattning olika faktorer skulle kunna 

påverka det samhällsekonomiska utfallet av åtgärden. Analysen visar, ur ett nationellt 

perspektiv, att en försämrad effektivitet i tåglägestilldelning och en ökad transittrafik på 

järnväg var för sig kan vara aspekter som påverkar den samhällsekonomiska lönsamheten 

negativt. 
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9 Slutsatser och avslutande diskussion 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag kopplat till 

Scandinavian-Mediterranian Rail Freight corridor (ScanMed RFC) och den styrande EU-

förordningen nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. 

Kunskapsunderlaget innehåller en analys av godskorridorens funktion i Sverige samt 

förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell förlängning av nuvarande godskorridor 

till Uleåborg (Finland) och Narvik (Norge).  

I detta avslutande kapitel redovisas kunskapsunderlagets viktigaste slutsatser. Först 

redogörs för  godskorridorens funktion i dag samt förutsättningar för nyttjande och 

bansträckning vid en eventuell förlängd korridor. Därefter förs ett resonemang om 

förutsättningar och konsekvenser utifrån artikel 4 Kriterier för ytterligare godskorridorer i 

ovan nämnda EU-förordning. Innehållet i artikel 4 speglar uppdragets övergripande 

frågeställningar.  

 

9.1. Den befintliga godskorridorens funktion i Sverige 

Syftet med järnvägsgodskorridorerna är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg 

i förhållande till andra transportsätt. ScanMed RFC inrättades år 2015 och sträcker sig från 

Stockholm/Oslo-Copenhagen-Hamburg-Innsbruck till Palermo. Godskorridoren 

publicerade sin första tågplan för år 2018. Samarbetet i järnvägskorridorerna handlar 

väsentligen om att förenkla landsgränsöverskridande godstransporter genom möjligheten 

att boka tågläge för hela eller del av sträckningen hos den gemensamma kontaktpunkten C-

OSS och via web-applikationen PCS. För att få ansöka om ett förplanerat tågläge så ska 

godstransporten passera minst en landsgräns i korridoren. Utöver hantering och tilldelning 

av kapacitet omfattar järnvägsgodskorridorens övergripande verksamhet även områdena 

marknadsanalys, kvalitetsuppföljning av trafiken samt koordinering av banarbeten. 

Nyttjandet av godskorridoren är som störst i den norra delen, främst mellan Malmö och 

Maschen (Tyskland). I Sverige finns efterfrågan på förplanerade tåglägen främst i 

korridorens sträckning mellan Hallsberg-Mjölby-Malmö och Peberholm. Vid 

gränsövergången mellan Malmö och Peberholm utgör tåglägen bokade via godskorridoren 

drygt 50 procent av den totala godstågstrafiken. Det finns även sektioner i den befintliga 

godskorridoren i Sverige där det i dag inte finns någon efterfrågan alls på de förplanerade 

tåglägen som erbjuds; Malmö-Göteborg-Kornsjö (Norge) respektive Malmö-Trelleborg. 

Detta trots att det finns flöden från exempelvis Oslo och Trelleborg som skulle kunna nyttja 

förplanerade tåglägen via ScanMed RFC. 

Hur kapacitetstilldelning på järnväg ska utföras regleras i SERA-direktivet, vilket innebär att 

samma ramverk gäller för godskorridoren såväl som den nationella ordinarie 

tilldelningsprocessen. Det handlar alltså inte om två skilda kapacitetsfördelningsmodeller, 

och förfarandet på de två ”nivåerna” är anpassat till varandra. Trafikverket avgör hur många 

tåglägen i Sverige som ska lämnas över till ScanMed RFC. Följaktligen utgör 

godskorridorens internationella tåglägen en planeringsförutsättning under Trafikverkets 

ordinarie tilldelningsprocess, på motsvarande sätt som planerade större banarbeten (PSB). 

Vidare finns i dag möjlighet att via ScanMed RFC ansöka om tåglägen från anslutande 

destinationer, t.ex. norr om Hallsberg och Stockholm, genom så kallade ”feeder 

paths”/”outflow paths”. 
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Mot bakgrund av Trafikverkets erfarenheter är bedömningen om godskorridoren ScanMed 

RFC i stort positiv utifrån ett organisatoriskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv. Med 

förutsägbarhet och förenklade bokningsvillkor skapas bättre förutsättningar för 

transportköpare och godstransportörer att välja järnvägen som transportalternativ eller i 

kombination med andra transportsätt. En betydande nytta enligt Trafikverket är det 

fördjupade samarbetet mellan infrastrukturförvaltare såväl som med berörda godsaktörer, 

vilket har medfört en ökad förståelse för varandras utmaningar.  

I samband med EU-kommissionens öppna konsultation om förordning 913/2010 lämnade 

Trafikverket år 2020 förbättringsförslag för att stärka godskorridorerna i allmänhet, och 

ScanMed RFC i synnerhet. Bland annat framfördes möjligheten att kunna inkludera andra 

transportslag, såsom sjöfart. Som exempel har önskemål inkommit till ScanMed RFC om 

färjeförbindelsen mellan Trelleborg och Lübeck, men den ingår alltså inte i dagens 

definition av korridoren. Trafikverket ser även behov av att godskorridorerna har ett 

starkare fokus på transportflöden mellan länderna (origin-destination), då 

medlemsländerna många gånger främst planerar utifrån nationella behov.  

 

9.2. Finns det befintliga flöden som skulle kunna nyttja ScanMed 
RFC:s erbjudande i en förlängd godskorridor? 

En järnvägsgodskorridor enligt EU-förordningen nr 913/2010 omfattas av utpekade 

sträckor i befintlig infrastruktur där ett behov av internationella godstågstransporter har 

identifierats.  

En analys av dagens internationella gränspassager visar att det inte finns några godståg från 

svenska varuägare norr om Hallsberg som skulle kunna nyttja ett erbjudande om 

förplanerade tåglägen (PaP). Detta eftersom det inte finns svenska godsvolymer som 

uppfyller kraven på direkttåg för att kunna nyttja korridorens erbjudande om förplanerade 

tåglägen (PaP). 

Däremot finns det i dag norska godståg som skulle kunna nyttja erbjudandet om PaP vid en 

förlängning av ScanMed RFC från Hallsberg till Narvik. Detta gäller laxtågen som går i 

relationen Oslo-Narvik, men även Narvik-Malmö för vidare transport till Europa. Det 

motsvarar cirka sex PaP/vecka. Delar av sträckan Oslo-Narvik, d.v.s. gränspassagen 

Charlottenberg och Värmlandsbanan till Hallsberg, ingår ej i sträckningen för en eventuell 

förlängning av korridoren. För den sträckan ansöks i dag om feeder/outflow –anslutning till 

korridoren. Redan i dag har norska internationella godståg möjlighet att ansöka om PaP för 

sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, men det erbjudandet har endast utnyttjas vid ett fåtal 

tillfällen (och inte alls under tågplan 2021) 

 

9.3. Näringslivet och en förlängning av ScanMed RFC 

Norra och mellersta Skandinavien (inklusive nordvästra Finland) har ett transportintensivt  

näringsliv med en blandning av basindustri, högteknologisk industri och sjömatnäring. 

Näringslivet blir alltmer beroende av effektiva och konkurrenskraftiga transportsystem för 

att överbrygga avståndshandikappet och för att kunna få avsättning för sina produkter på 

marknaderna i Centraleuropa och i övriga världen.  

Den kvalitativa marknadsanalysen bekräftar att utbud på internationella godståg som kan 

nyttja förlängningen av ScanMed RFC enbart finns till och från den norska marknaden. 

Varuägare, åkerier och terminaler anger dock en vilja att öka mängden järnvägstransporter i 
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stråket om järnvägssektorn erbjuder rätt transporttjänster och med rätt servicekvalitet, 

d.v.s. genom ett förändrat produktionssystem (förutsättningsskapande åtgärder). 

Näringslivet ser således introduktionen av förplanerade tåglägen som ett verktyg för att 

minska riskerna med att strategiskt anpassa sina logistiksystem efter järnvägens 

förutsättningar respektive att kunna bygga upp ny transportservice längs ScanMed RFC- 

korridoren. På så sätt skapas ökade möjligheter till att kunna flytta över volymer från väg 

och sjö till befintliga järnvägsupplägg. Ett förändrat produktionssystem, med en långsiktigt 

hållbar konkurrensfördel, kan tillsammans med förplanerade tåglägen vara en grund för 

effektiva och konkurrenskraftiga transportförbindelser för bas- och tillverkningsindustri i 

norra Skandinavien till avsättningsmarknaderna i Europa. Det kan komma att bidra till: 

 En fortsatt utveckling av den påbörjade integreringen av transportmarknaden i 

norra Skandinavien, där det blir allt naturligare för skandinaviskt näringsliv att 

använda hela den skandinaviska infrastrukturen för att nå avsättningsmarknaderna 

i Europa samt Oversea på alternativa effektiva och konkurrenskraftiga sätt.  

 Utveckling av nya transportsystem som stödjer näringslivsutvecklingen i norra 

Skandinavien. Nya transportsystem som erbjuder varuägare, speditörer och 

terminalbolag kostnadseffektivare transportupplägg med väsentligt ökad 

servicegrad till och från för näringslivet centrala hubbar.  

 En större överflyttning av godsvolymer från väg- och delvis sjötransporter till 

järnväg som på kort och medellång sikt motsvarar 1-2 % av transportarbetet i 

Sverige. Varuägarna erbjuds en bred palett av transportservice där de olika 

trafikslagen kompletterar varandra.  

 Nya transportsystem som kan transportera mer gods per tågläge (25-35 %) samt nå 

avsättningsmarknaden med minskad ledtid och ledtidsvariation. Ökade volymer, 

lägre kostnader och ökad servicegrad genererar stor företagsekonomisk och 

samhällsekonomisk nytta om järnvägens fulla kapacitet nyttjas. 

Aktörerna eftersträvar dock effektiva och konkurrenskraftig transportupplägg anpassade 

efter den skandinaviska logistikstrukturen med import-, konsumtions- och 

produktionsregioner (transportnätverket). En sådan förändring av logistikstrukturen 

innebär flera viktiga stråk och noder som inte helt överensstämmer med den föreslagna 

förlängningen av ScanMed RFC-korridoren. Varuägare, åkerier och terminalbolag ser det 

som ”supersjälvklart” med förplanerade tåglägen anpassade efter den Skandinaviska 

logistikstrukturen och de Skandinaviska transportavstånden, men efterfrågan motsvaras 

inte helt av produktutbudet i ScanMed RFC. Om varuägarna, speditörer och åkerier i 

grunden önskar utvecklingen av järnvägssystemet mot nya transportsystem som knyter an 

norra och mellersta Skandinavien med avsättningsmarknaderna i Europa behöver ett 

interregionalt samarbete mellan varuägare, åkerier och terminalbolag inledas. Flödeslogik 

och flödesstrukturer behöver kartläggas och utgående från en ansats om samordnade 

flöden/horisontell samverkan behöver näringslivet skapa förutsättningar för en effektivare 

och konkurrenskraftigare service.  

 

9.4. Vilken infrastruktur bör ingå i en eventuell förlängning? 

Eftersom ScanMed RFC handlar om kapacitetstilldelning av förplanerade tåglägen så kan 

enbart befintlig infrastruktur, eller att nya banor tas i bruk så att de hinner med att tilldelas 

kapacitet i tågplanen, ingå i sträckningen. Godstrafiken använder i huvudsak Godsstråket 

genom Bergslagen, Norra Stambanan, Stambanan genom övre Norrland till Boden. Om 
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förlängning av korridoren ska göras i närtid är det denna sträckning som är bäst lämpad. 

Anledningen är att godstrafiken inte använder Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan i 

någon större uträckning, vilket har att göra med banornas skick samt hög användning av 

persontågen. Norrbotniabanan kan ingå i korridoren tidigast 11 månader innan 

färdigställandet.  

Allt eftersom planerade delar av TEN-T:s stomnät för gods färdigställs och godstrafiken tar 

dessa nya sträckor i anspråk, anpassas sträckningen av järnvägsgodskorridoren till 

stomnätet.  

Det skulle då innebära att sträckningen ansluts i Söderhamn och gå Ostkustbanan upp till 

Umeå och vidare på Norrbotniabanan. 

Detta gör att sträckningen med införande i närtid får en sträckning som innefattar både 

stomnät och övergripande nät i TEN-T:s korridor Skandinavien-Medelhavet för godstrafik 

på järnväg. Om korridoren förlängs på längre sikt så finns det möjlighet att förlägga 

sträckningen så att den helt överensstämmer med stomnätet för godstrafik på järnväg som 

är utpekat inom TEN-T. 

 

9.5. Samlad analys enligt förordningens artikel 4 

I artikel 4 i förordningen om järnvägsgodskorridorer (EU) nr 913/2010 anges de kriterier 

som ska beaktas vid urvalet av de ytterligare godskorridorer som avses i artikel 5 och 

ändringen av de godskorridorer som avses i artikel 6. I detta avsnitt följer Trafikverkets 

tolkning av innebörden i dessa kriterier med avseende på en förlängning i Sverige. 

 

9.5.1. Artikel 4 a) Passage av territorium och avstånd mellan terminaler 

”Det förhållandet att godskorridoren passerar minst tre medlemsstaters territorium, eller 

två medlemsstaters territorium om avståndet mellan de terminaler som betjänas av 

godskorridoren är längre än 500 km.” 

Den befintliga godskorridoren ScanMed RFC passerar redan fler än tre medlemsstaters 

territorium varav detta kriterium får anses vara uppfyllt.  

 

9.5.2. Artikel 4 b) Förenlighet med TEN-T m.m. samt 4 c) Integrering av 

prioriterade TEN-T-projekt      

4 b) ”Godskorridorens förenlighet med TEN-T, ERTMS-korridorerna och/eller de 

korridorer som fastställs av RNE.” 

4 c) ”Integreringen av prioriterade TEN-T-projekt (1) i godskorridoren.” 

Texten i artikel 4 c) hänvisar i fotnoten till definitionen av prioriterade TEN-T-projekt enligt 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens 

riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. Beslutet nr 661/2010/EU är 

upphävt genom TEN-T-förordningen (EU) nr 1315/2013. I artikel 58 (2) 

Övergångsbestämmelser i TEN-T-förordningen görs en hänvisning som lyder: 

”Hänvisningar till de prioriterade projekt som förtecknas i bilaga III till beslut nr 

661/2010/EU ska anses som hänvisningar till stomnätet, i enlighet med definitionen i denna 

förordning. Trafikverkets tolkning av detta är att  ”prioriterade TEN-T-projekt” rimligen 

därför bör utläsas som ”stomnätet (järnväg gods)”. Det vill säga att kriteriet innebär att man 
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i järnvägsgodskorridoren allt eftersom integrerar planerade nya sträckor av stomnätet för 

godstrafik när de färdigställs. Exempel på sådana sträckor är Brennerbastunneln och 

Fehmarn bält där byggnation pågår.   

Sträckningen som i det liggande förslaget till ny CEF-förordning föreslås tillkomma i 

stomnätskorridoren för järnväg gods utgörs av (från söder till norr): Godsstråket genom 

Bergslagen mellan Hallsberg och Storvik, Norra stambanan från Storvik till Kilafors, 

Kilafors-Söderhamn, Ostkustbanan från Söderhamn och norrut, Ådalsbanan, den planerade 

Norrbotniabanan, Luleå-Boden, Malmbanan och Haparandabanan. 

I den norra delen av Sverige är det alltså i dagsläget ett avbrott i stomnätskorridoren mellan 

Umeå och Luleå där den planerade Norrbotniabanan utgör stomnätet. Samma förhållande 

som för den planerade Norrbotniabanan råder för den planerade Brennerbastunneln mellan 

Italien och Österrike samt för Fehmarn bältförbindelsen mellan Tyskland och Danmark. Vid 

Brennerbastunneln har man inrättat järnvägsgodskorridoren på den befintliga parallella 

järnvägen som tillhör det övergripande nätet. Trafikverket bedömer att man vid en eventuell 

förlängning av korridoren i norra Sverige på samma sätt förlägger den där den 

genomgående godstrafiken i nuläget huvudsakligen framförs, d.v.s. på stråket i inlandet som 

tillhör det övergripande nätet. Allt eftersom planerade delar av stomnätet för gods 

färdigställs och godstrafiken tar dessa nya sträckor i anspråk, anpassas sträckningen av 

järnvägsgodskorridoren.  

Ovanstående analys av artikel 4 c) innebär också att första ledet i artikel 4 b) 

Godskorridorens förenlighet med TEN-T får anses vara uppfyllt med den föreslagna initiala 

sträckningen. I ingressen till TEN-T-förordningen anges i punkt 46: ”Stomnätskorridorerna 

bör överensstämma med de järnvägskorridorer för godstransport som har inrättats…”. Detta 

pekar på ambitionen som lagstiftningen uttrycker att såväl stomnätskorridorerna som 

järnvägsgodskorridorerna ska täcka de viktigaste godsflödena med ”störst europeiskt 

mervärde” och att åtgärder på dessa korridorer också är ”projekt av gemensamt intresse”. 

Dessa begrepp är väsentliga vid bedömningar för finansiellt stöd genom 

finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). 

Den europeiska utvecklingsplanen för ERTMS har under perioden sedan 2010 inordnats 

TEN-T-strukturen. Detta har exempelvis skett genom kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2017/6 om den europeiska genomförandeplanen för det 

europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Det bör innebära att andra ledet i artikel 4 b) 

Godskorridorens förenlighet ERTMS-korridorerna får anses vara delvis obsolet eftersom 

begreppet ERTMS-korridorer inte förefaller användas längre i EU-lagstiftningen. 

Slutligen torde även det tredje ledet i artikel 4 b) Godskorridorens förenlighet med de 

korridorer som fastställs av RNE vara uppfyllt för den föreslagna initiala sträckningen, då 

de av RNE angivna korridorerna i huvudsak överensstämmer med stomnätskorridorerna64.  

 

9.5.3. Artikel 4 d) Samhällsekonomisk bedömning 

Jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnad respektive nytta som inrättandet av 

godskorridoren medför. 

För att besvara frågan om hur denna jämvikt påverkas vid en förlängning av ScanMed RFC-

korridoren har Trafikverket använt kostnadsnyttokalkyler. Utgångspunkten i dessa är den 

senaste godstransportprognosen till år 2040 med Samgodsmodellen. Prognosen uppvisar 

                                                           
64 https://rne.eu/ 
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ökade kapacitetsbrister längs järnvägsgodskorridoren, vilket har visat sig ha betydelse för 

resultaten. 

Kostnadsnyttokalkyler lämpar sig i allmänhet väl för samhällsekonomiska bedömningar av 

en förändrad policy som påverkar ett större antal aktörer. Men det kan ändå vara svårt att 

fastslå om en enskild åtgärd är lönsam eller inte, särskilt om nyttor och kostnader ligger 

nära varandra. En förlängning av ScanMed RFC är till sin natur svår att definiera utifrån 

vilka faktorer som påverkar kostnaden, vilket minskar möjligheterna att bedöma åtgärdens 

effekter för samhällsekonomin.  Resultaten bör därför tolkas som en beskrivning av hur och 

i vilken omfattning olika faktorer skulle kunna påverka det samhällsekonomiska utfallet och 

inte som exakta mått på åtgärdens lönsamhet.  

Det finns en osäkerhet om hur åtgärden kommer att implementeras och vad den kommer att 

innebära i transportekonomiska termer. Trafikverket väljer därför att analysera åtgärden 

med ett brett intervall för en låg respektive hög effekt av åtgärden. Huvudscenariot uppvisar 

att förlängningen av korridoren är lönsam men det är förväntat så som scenariot är 

utformat. För att beskriva hur resultatet kan påverkas beroende av perspektiv jämförs EU-

kalkylen i huvudscenariot med en nationell kalkyl. Den jämförelsen visar att en 

samhällsekonomisk bedömning av åtgärden i ett EU-perspektiv kan ge en mer positiv bild 

av åtgärden än densamma i ett nationellt perspektiv. Utifrån de scenarion som här har 

analyserats drar Trafikverket slutsatsen att det inte går att avgöra om åtgärden är 

samhällsekonomiskt lönsam. 

Trafikverkets godstransportprognos indikerar en framtid med ökad konkurrens om 

kapaciteten på spåren. Det gör att planering och prioritering av tåglägen kommer att få en 

ökad samhällsekonomisk betydelse. 

Trafikverket har vidare identifierat hur och i vilken omfattning olika faktorer skulle kunna 

påverka det samhällsekonomiska utfallet av åtgärden. Vi kan konstatera att den nationella 

samhällsekonomiska kalkylen i Trafikverkets prognosår ser ut att vara känslig för åtgärder 

som försämrad effektivitet i tåglägestilldelning respektive åtgärder som leder till en ökad 

transittrafik på järnväg genom Sverige. Modellanalysen ger dock inget fullständigt svar på 

huruvida åtgärden medför några reella risker i dessa avseenden. Det ligger utanför 

utredningens omfattning att besvara den frågan. Analysen ger dock ett stöd för tanken att 

beslutsfattaren bör förvissa sig om att åtgärden inte medför ökade risker av det slag som 

Trafikverket här har undersökt. 

Forskning har visat att Trafikverkets nuvarande process för tilldelning av kapacitet till 

konkurrerande ansökningar om tåglägen sannolikt inte leder till en samhällsekonomiskt 

effektiv fördelning, detta eftersom relevanta data saknas. Det förhållandet fångas inte i 

modellerna, men kan mot bakgrund av analysresultaten vara viktigt att beakta i 

beslutsprocessen. 

 

9.5.4. Artikel 4 e) Förenlighet mellan alla godskorridorer  

”Förenligheten mellan alla godskorridorer som föreslås av medlemsstaterna för att inrätta 

ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstransport.” 

Denna aspekt omfattas i redogörelsen ovan för Artikel 4 b och c. 
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9.5.5. Artikel 4 f) Utvecklingen av godstågstrafiken längs godskorridoren 

"Utvecklingen av godstrafiken på järnväg och omfattande handels- och godsströmmar 

längs godskorridoren.” 

Trafikverket prognosticerar att järnvägstrafiken i Sverige ökar från ca 21 miljarder 

tonkilometer 2017 till drygt 30 miljarder tonkilometer år 2040 i den senaste officiella 

prognosen. Längs järnvägsstråket mellan Hallsberg-Narvik sker en genomsnittlig ökning i 

prognosen med 23 procent för både trafik- och transportarbetet. Ökning är kopplad till 

ekonomisk tillväxt och i viss mån till förändrade transportkostnader mellan trafikslagen, 

dock inte till själva åtgärden som ligger utanför prognosen. 

Bedömningen av kapacitetssituationen i basåret 2017 antyder att den förlängda delen av 

korridoren mellan Hallsberg och Boden via Ånge har ett ungefärligt lågt till medelhögt 

kapacitetsutnyttjande. 

Kapacitetssituationen är mer ansträngd i prognosåret 2040 jämfört med basåret 2017. 

Många sträckor har ett bedömt medelhögt till mycket högt kapacitetsutnyttjande. Längs den 

förlängda korridoren ses dock inte någon flaskhals. Kapacitetsutnyttjandet på sträckorna 

från Boden mot norska gränsen ökar i jämförelse med basåret och har ett medelhögt 

kapacitetsutnyttjande, mot finska gränsen ökar utnyttjandet och rör sig mot ett medelhögt 

utnyttjande. För Södra stambanan visar prognosen på betydande kapacitetsbrister, särskilt 

för bansträckningen mellan Hässleholm och Mjölby. 

Den kvalitativa marknadsanalysen visar att det kan finnas ytterligare utvecklingspotential 

utöver vad som till fullo fångas i basprognosen, till följd av åtgärder som nya intermodala 

transportupplägg och effektivare och konkurrenskraftigare produktionssystem i 

kombination med förplanerade tåglägen.  

En ökad transportutveckling ska samtidigt ske i samklang med den teknikutveckling som för 

närvarande sker inom järnvägen. Med befintlig transportvolym finns det en potential att 

genom användning av tåglängd (intermodal) och tågvikt (basnäring) kunna minska antalet 

tåg med 20-35 %. Dessa godståg kan genom nytt produktionssystem även använda en större 

del av transportnätverket. Ökade volymer, ett förändrat produktionssystem och en övergång 

till tyngre tåg (inom 630 m tåglängd) innebär per definition inte ökat kapacitetsutnyttjande 

utan snarare en potential till bättre nätverksutnyttjande. 

 

9.5.6. Artikel 4 g) Bättre transportförbindelser mellan länder 

"Om lämpligt, bättre transportförbindelser mellan medlemsstater och europeiska 

tredjeländer." 

Den kvalitativa marknadsanalysen samt analysen av befintliga gränsöverskridande godståg 

visar att det i dag enbart finns norsk trafik som skulle kunna nyttja en förlängning av 

järnvägsgodskorridoren. Det motsvarar sex PaP/vecka. Marknadsanalysen visar också att 

dessa flöden kan öka fram till år 2040. Norska staten kan därmed vara intresserad av att 

förlänga korridoren till Narvik i syfte att underlätta för norskt näringsliv, vilket också 

överensstämmer med EU:s intentioner. För finska flöden kommer nyttjandet av korridoren 

vara mer osäkert vilket har att göra med skilda spårvidder vid svensk-finska gränsen, 

avsaknad av elektrifiering till Kemi samt att omlastningsfrågan vid gränsen inte är löst. 
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9.5.7. Artikel 4 h) Sökandenas intresse av godskorridoren 

"Sökandenas intresse av godskorridoren." 

Den intervjubaserade marknadsanalysen visar att det inte råder en entydig bild av behoven 

och förutsättningarna med en förlängd ScanMed RFC- korridor. Varuägarna efterlyser 

förplanerade tåglägen för att minska riskerna med att långsiktigt planera sina logistiksystem 

med avsikt om en mer omfattande användning av järnvägstransporter (överflyttning). Det 

innefattar även att i samverkan med operatörerna kunna bygga upp de effektiva och 

konkurrenskraftiga block- och heltågssystem som ger järnvägen möjlighet att skaffa sig en 

långsiktigt hållbar konkurrensfördel. Operatörerna, som har en mer kortsiktig tidshorisont, 

bedömer att förplanerade tåglägen inte ger dem rätt förutsättningar på marknaden att skapa 

effektiva tågupplägg och därmed konkurrensfördel relativt andra operatörer på den 

avreglerade transportmarknaden. Hamnarna i norr ser en förlängning av korridoren som ett 

komplement till sin verksamhet. Gävle Hamn ser både för- och nackdelar med korridoren. 

Nackdelen består av att hamnen idag har kunder inom basindustrin som kan välja 

direktförbindelser till kontinenten med järnväg istället för sjöfart. Hamnar som berörs av 

den befintliga korridoren förhåller sig neutrala. 

 

9.5.8.  Artikel 4 i) Goda transportförbindelser med andra transportsätt 

"Förekomsten av goda transportförbindelser med andra transportsätt, särskilt tack vare ett 

tillfredsställande nät av terminaler, även i kusthamnar och inlandshamnar." 

De olika trafikslagen kompletterar varandra och varuägarna längs den eventuellt förlängda 

järnvägsgodskorridoren lägger upp sina logistiksystem genom en kombination av dessa. En 

utveckling av ScanMed RFC kan komma att medföra att järnvägssystemet i ökande grad 

skulle komplettera sjö- och vägtransporterna från norra Skandinavien till 

avsättningsmarknaderna i Europa alternativt via knutpunkter i södra/västra Sverige eller 

Europa till avsättningsmarknader i andra delar av världen. Det skulle därmed kunna ge 

skandinaviskt näringsliv ökade konkurrensfördelar. Men det kräver också att 

transportsystemet i ökande grad anpassas till näringslivets och ScanMed RFC:s 

förutsättningar. De två andra trafikslagen, vägtransporter och sjöfart, har inte i sig ett 

transportutbud som erbjuder näringslivet den logistiska effektivitet och konkurrenskraft 

som krävs för att överbrygga avståndshandikappet relativt konkurrenterna på den 

Europeiska och på den globala marknaden.   

 

9.6. Långsiktiga konsekvenser för totalförsvaret  

Trafikverket, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

konstaterar tillsammans att totalförsvarets behov av tåglägen behöver hanteras utifrån sina 

egna specifika förutsättningar. Totalförsvarets (MSB och Försvarsmakten) transportbehov 

på järnväg bedöms vara av den karaktären att framförhållningen är avsevärt kortare än vad 

som krävs för att nyttja ScanMed RFC:s produktutbud. Dessutom behöver totalförsvaret 

sannolikt tyngre och bredare transporter än vad som erbjuds via ScanMed RFC. Volymen av 

transporter som potentiellt skulle kunna hindra eller försvåra framkomligheten för 

totalförsvaret är sannolikt densamma oavsett om kapaciteten erbjudits via ScanMed RFC 

eller direkt av Trafikverket.  

Dessutom torde det inte vara genomförbart att via ScanMed RFC reservera kapacitet för 

totalförsvaret eftersom det skulle innebära en hantering via utländska civila handläggare. 



  

89 (146) 

Den kapacitet som överlåts till ScanMed RFC överlåts förvisso till en organisation i annat 

land som på uppdrag av Trafikverket marknadsför, administrerar kapacitetsansökningar 

samt tilldelar denna kapacitet. Vid fastställelse av tågplan tecknas däremot trafikeringsavtal 

mellan Trafikverket och sökande järnvägsföretag/trafikorganisatör, vilket innebär att 

affärsförhållandet för kapacitet tilldelad via ScanMed RFC är detsamma som för all annan 

ordinarie ansökt och tilldelad kapacitet. Det innebär i praktiken att rådigheten över 

kapaciteten och dess användande återgår till nationell infrastrukturhållare, d.v.s. 

Trafikverket. 

Den befintliga ScanMed RFC- korridoren har inte påverkat totalförsvaret hitintills, men det 

finns en osäkerhet beträffande olika gråzoner av beredskapslägen och hur man säkerställer 

att totalförsvaret får tillgång till järnvägskapacitet. ”Försvarsmakten anser att Trafikverket 

bör göra en riskanalys utifrån behoven i totalförsvaret, den civila och militära förmågan, 

gällande en nuvarande godskorridor till Uleåborg och Narvik. Försvarsmakten anser 

dessutom MSB att det behövs ett klargörande av vilka lagstöd som finns för att vid behov 

kunna säkerställa transportkapacitet från icke planlagda brådskande godstransporter och 

för att göra prioriteringar av särskilt viktiga godstransporter vid såväl fredstida kriser 

som höjd beredskap. Med fredstida kriser avses f.ö. såväl pandemier som gråzon.” MSB 

tillstyrker Försvarsmaktens formulering. 

Trafikverket tolkar det som att detta gäller inte enbart för ScanMed RFC utan hela den 

nationella kapacitetstilldelningen och sannolikt handlar om förmågan att upphäva befintliga 

trafikeringsavtal, oavsett PaP eller nationell tilldelning,  för redan tilldelad kapacitet. En 

eventuell riskanalys i enlighet med det som Försvarsmakten efterfrågar bör även inkludera 

befintlig godskorridor. 

 

9.7. Avslutande bedömning 

Resultaten från kunskapsunderlagets analyser visar å ena sidan att potentialen för nyttjande 

av en förlängd järnvägsgodskorridor på kort sikt är begränsad. Dagens transportupplägg i 

norra Skandinavien, som främst är vagnslast, passar inte godskorridorens kriterier för att få 

ansöka om förplanerade tåglägen. Inrättandet av en förlängd korridor medför en risk för 

ökade låsningar i kapacitetsplaneringen om förplanerade tåglägen inte efterfrågas. För att 

skapa förutsättningar för ett nyttjande av ScanMed RFC:s erbjudanden på längre sikt utmed 

en förlängd korridor krävs sannolikt en kombination av, bland annat, förändrat 

transportutbud och förändrade logistiksystem.  

Samtidigt, å andra sidan, kan en förlängd järnvägsgodskorridor bidra positivt till EU:s 

övergripande ambition om bättre transporter över landsgränser. Väl fungerande 

järnvägsgodskorridorer, vars syfte är att stärka konkurrenskraften, bör även kunna bidra till 

regeringens mål om överflyttning av godstransporter till järnväg.  

Den befintliga ScanMed RFC- korridoren har inte påverkat totalförsvaret hitintills, men det 

finns en osäkerhet kring olika gråzoner av beredskapslägen och hur man säkerställer att 

totalförsvaret får tillgång till järnvägskapacitet. Trafikverket tolkar det som att detta gäller 

inte enbart för ScanMed RFC utan hela den nationella kapacitetstilldelningen och handlar 

sannolikt om förmågan att upphäva befintliga trafikeringsavtal, oavsett PaP eller nationell 

tilldelning, för redan tilldelad kapacitet. En eventuell riskanalys i enlighet med det som 

Försvarsmakten efterfrågar bör även inkludera befintlig godskorridor. 

De principiella förutsättningar för en eventuell förlängning av ScanMed RFC som redovisas i 

detta dokument bygger på nuvarande förordningstext (EU 913/2010). Det pågår en 
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revidering av förordningen samt införande av en ny process för tilldelning av kapacitet på 

den svenska och europeiska järnvägsmarknaden (TTR). Detta kommer med hög sannolikhet 

innebära en förändring i godskorridorens roll inom kapacitetstilldelning och inte minst 

beträffande korridorsdedikerad förplanerad kapacitet.  

Trafikverket är principiellt positiv till en förlängd godskorridor, men bedömer att en svensk 

rekommendation om en förlängning av järnvägsgodskorridoren bör baseras på de nya och 

eventuellt förändrade förutsättningar som den reviderade förordningen medför.  Beslut om 

en förlängning av ScanMed RFC är, enligt gällande regelverk, ett gemensamt beslut av 

Management Board och Executive Board där samtliga infrastrukturförvaltare inom 

korridoren är representerade.  
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Bilaga 1: Godskorridorens organisation 

Trafikverket har tillsammans med infrastrukturhållarna utmed ScanMed RFC:s sträckning 

bildat en ekonomisk förening med säte i Wien för att driva och utveckla korridoren. I Figur 

32 illustreras organisationsstrukturen i korridoren. 

 

Figur 32. Organisationsstruktur för ScanMed RFC. Källa: ScanMed RFC. 

 

Styrelsens uppgift omfattar enligt EU-förordningen (2010/913) att: 

 samråda med de sökande 

 samordna banarbetsplaner på lång och kort sikt 

 utse och inrätta Corridor One-Stop-Shop (C-OSS) 

 bestämma hur många förplanerade tåglägen som C-OSS ska förfoga över 

 inrätta gemensamma regler för operativ trafikledning och anta riktlinjer för 

störningar 

 ta fram gemensamma mål för punktligheten 

 ta fram ett informationsdokument (motsvarande Trafikverkets 

järnvägsnätsbeskrivning, JNB) för korridoren som ska ha ett visst innehåll 

specificerat i förordningen 

 främja en samsyn av kvalitetskrav för de tåg som körs i korridoren 

 inrätta två rådgivande grupper: en för järnvägsföretag och en för terminaler och 

hamnar 

 årligen följa upp leveranserna och genomföra en kundnöjdhetsuppföljning. 

Dessutom ska styrelsen utarbeta en genomförandeplan senast sex månader innan 

godskorridoren görs driftklar och lägga fram den för direktionen för godkännande. 

Genomförandeplanen beskriver medel och strategier för att under en fastställd tidsperiod 
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utveckla de åtgärder som är nödvändiga och tillräckliga för att inrätta godskorridoren. 

Styrelsen ska regelbundet uppdatera genomförandeplanen. 

Styrelsen har även inrättat två rådgivande grupper (advisory groups) för att aktivt involvera 

olika kundsegment och intressenter. En grupp hanterar frågor rörande terminaler (TAG) 

och i den andra gruppen ingår järnvägsföretag (RAG). 

Godstågsförordningen (EU 2010/913) föreskriver även att medlemsstaterna skulle upprätta 

en direktion (Executive Board) bestående av företrädare för de berörda medlemsstaternas 

transportministerier. Direktionen ska definiera och besluta om ett ramverk för tilldelning av 

infrastrukturkapacitet i godskorridoren i överensstämmelse med artikel 14.1 i direktiv 

2001/14/EG. Detta görs genom årlig fastställande av ett ”Framework for capacity allocation 

(FCA) on the Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor”. Vartannat år svarar 

direktionen även för att lägga fram resultaten av godskorridorens genomförandeplan till 

EU-kommissionen.  

Arbetet i föreningen hålls samman av ett ”team” under ledning av en verkställande direktör 

(Managing Director). Teamet består av personal som är utlånade från infrastrukturhållarna 

under en tidsbegränsad period. En central funktion i teamet är den så kallade Corridor-One 

Stop Shop (C-OSS) som sköter kapacitetstilldelningsfrågor. C-OSS uppgift är att hanterar 

allt från att samordna framtagandet av årliga erbjudanden av förplanerade tåglägen (Pre-

arranged Path, PaP), hantera kapacitetsansökningar till att tilldela dessa i den årliga 

ansökningsprocessen via det webbaserade ansökningsverktyget Path Coordination System 

(PCS).  
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Bilaga 2. Detaljerad karta över befintlig 
godskorridor, ScanMed RFC.  

 

 

Figur 33. Karta över befintlig järnvägsgodskorridor. Källa: ScanMed RFC. 
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Bilaga 3: Kvalitetsarbete för ett optimerat 
tjänsteerbjudande 

Under de första åren efter att godskorridoren ScanMed RFC inrättades år 2015 var 

verksamhetens fokus på att bygga upp organisationen för att kunna erbjuda föreskrivna 

tjänster och tillhandhålla information till kunder. På senare år har arbetet inriktas på att 

genomföra kvalitetshöjande åtgärder samt att vidareutveckla ett mer kundanpassat 

tjänsteerbjudande. 

Godskorridorerna gör en årlig kundnöjdhetsundersökning varje år i samarbete med 

RailNetEurope (RNE) som samordnare. Resultatet redovisas per korridor och för ScanMed-

korridoren finns bland annat tydliga önskemål från respondenterna att öka åtgärderna för 

punktlighet, ökade antal förplanerade tåglägen (PaP), erhålla alternativa erbjudande när 

banarbeten blockerar ansökningarna, öka infrastrukturstandarden samt tillgänglig kapacitet 

i infrastrukturen. Sammanlagt uppger 84 procent av respondenterna att de är ganska till 

mycket nöjda i egenskap av användare av godskorridoren.65  

Korridoren har även två regionala arbetsgrupper tillsammans med berörda järnvägsföretag. 

Den norra gruppen omfattar Sverige, Danmark och Tyskland och tillsammans med berörda 

järnvägsföretag diskuteras punktligheten och kvaliteten i korridoren samt att utvalda tåg 

följs som företagen anser vara extra viktiga.  

Korridoren följer även kontinuerligt upp punktligheten av all godstrafik som passerar de 

olika landsgränserna. Statistiken hämtas från RailNetEuropes system Train Information 

System (TIS) där man kan följa tågen genom Europa. Respektive land sänder kontinuerlig 

information till systemet där tågen kan följas på en järnvägskarta och få information hur de 

är i förhållande till sin tidtabell. 

Efter en större störning i staden Rastatt i södra Tyskland år 2017, med stora konsekvenser 

för järnvägstrafiken, togs en handbok fram som korridorerna har implementerat. 

International Contingency Management (ICM) är en handbok som beskriver rutinerna vid 

störningar som påverkar framkomligheten under flera dagar samt med en 

kapacitetsbegränsning på mer än 50 procent. En telefonkedja och gemensamma 

telefonmöten sätts upp mellan berörda länder för information och status om störningen för 

att kunna informera järnvägsföretagen om utvecklingen och status.  

Vidare har korridoren bland annat arbetat tillsammans med terminaler så att dessa kan 

erbjuda kapacitet på sina terminaler i ansökningsverktyget Path Coordination System (PCS) 

i samband med att sökande ansöker förplanerade tåglägen (PaP). Detta benämns Terminal 

Integrated Capacity Offer (TICO). En arbetsgrupp för koordinering av tillfälliga 

kapacitetsrestriktioner (Temporary Capacity Restrictions , TCR) har även bildats och 

arbetar tillsammans med kapacitetsplanerarna så att erbjudna PaP får en bättre kvalitet 

inför publicering och att senare ändringar minimeras. 

De exempel på åtgärder som har redovisats ovan har initierats med utgångspunkt från den 

strategi som togs fram i ScanMed-korridoren år 2017 och som beskrivs i korthet i nästa 

avsnitt.  

 

                                                           
65 RailNetEurope. (2020). User Satisfaction Survey. Utdrag för RFC 3 (=ScanMed RFC). 
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Strategi för tillförlitlighet och enkelhet 

ScanMed RFC tog år 2017 fram en strategi som omfattar korridorens vision, mission, 

strategiska mål och ambition för genomförande, se Figur 34. Strategin innebär att etablera 

godskorridoren ScanMed som en utvecklare av internationella godstågtjänster samt att 

främja utvecklingen av smidiga logistikkedjor. 

 

Figur 34. Strategi för ScanMed RFC. Källa: ScanMed RFC. (2020-06-30).Strategy paper 2021-2024. 

 

Som ett led i strategiarbetet har godskorridoren tillsammans med representanter från de 

rådgivande grupperna för järnvägsföretag och terminaler identifierat och konkretiserat två 

strategiska mål:  

1. Förbättra tillförlitligheten från A till B som ett medel för att bygga förtroende. 

2. Öka attraktiviteten av korridortjänsterna genom att förenkla tillgängligheten. 

Det första målet inbegriper att genom förkortade ledtider bidra till att minska 

konkurrensgapet mellan tåg och väg. Minskade stopptider vid landsgränser, förbättrad 

hantering i noder samt förbättrad samordning av korridortågen och anslutningen mot 

terminaler/hamnar är exempel på viktiga åtgärder för att påverka ledtiderna. Målet 

innefattar även att öka förutsägbarheten för järnvägstjänster, genom t.ex. att underlätta den 

operativa planeringen för korridoranvändare i form av att tillhandahålla transparenta 

planeringsförutsättningar, bättre koordinering av banarbeten för att bidra till minskade 

störningar över landsgränserna samt förbättrade rutiner vid störningshantering. 

Det andra strategiska målet omfattar att öka attraktiviteten av korridorstjänsterna genom 

att förenkla den operativa systemhanteringen. En aspekt av detta är försäljning av 

korridorens kompletta kapacitetserbjudande via en gemensam kontaktpunkt (O-CSS) och 

webbapplikationen Path Coordination System (PCS). Ytterligare steg är åtgärder för att 

minska pappersarbetet exempelvis kopplat till kontrakt och faktureringsprocesser. Vidare 

handlar målet om att bidra till en harmonisering av verksamhet, processer och IT-verktyg 

mellan de europeiska godskorridorerna. Ambitionen är bland annat att främja 

standardisering och utveckling av erbjudna tjänster och system. Ett utpekat 

förbättringsområde kopplat till detta är även att minska operativa problem vid 

gränsöverskridande noder.  
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Bilaga 4: Genomförda samråd och intervjuer  

I regeringsuppdraget har ingått att samråda med relevanta myndigheter samt att höra 

företrädare för kommuner, godsköpare, hamnar och annat berört näringsliv. I denna bilaga 

redovisas de externa kontakter som Trafikverket har initierat inom ramen för 

regeringsuppdraget.  

 

Myndigheter 

MYNDIGHET DATUM DISKUSSIONSFOKUS 

Transportstyrelsen Digitalt möte den 19 januari 

2021. 

Principer för 

kapacitetstilldelning samt 

uppdragets EU-kontext. 

Trafikanalys Digitalt möte den 25 januari 

2021. 

Underlagsrapport 

Kostnadsnyttokalkyler 

Väg- och 

Transportforsknings-

institutet (VTI) 

Inbjuden till digitalt möte 

den 25 januari 2021 

tillsammans med 

Trafikanalys. VTI skickade i 

stället  synpunkter via e-

post.  

Underlagsrapport 

Kostnadsnyttokalkyler 

Försvarsmakten Fysiskt möte hos MSB den 5 

februari 2021. 

Principer för 

kapacitetstilldelning och 

eventuella långsiktiga 

konsekvenser för 

totalförsvaret. 

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap 

Fysiskt möte hos MSB den 5 

februari 2021. 

Principer för 

kapacitetstilldelning och 

eventuella långsiktiga 

konsekvenser för 

totalförsvaret. 

 

Dialogmöte med handelskamrar, regioner och projekt 

Tisdagen den 26 januari 2021 bjöd Trafikverket in till ett digitalt dialogmöte med berörda 

handelskamrar, regioner samt vissa intresseorganisationer. Programmet omfattade 

presentationer och en diskussion om befintlig godskorridor, marknadsanalys samt 

kostnadsnyttokalkyler.  

Vid dialogen uttrycktes stort intresse för marknadsanalysen och hur man går vidare med 

den. Deltagarna hade ingen avvikande syn från Trafikverkets redovisning att det i dag inte 

finns några flöden som kan nyttja en förlängd ScanMed RFC-korridor. Dock lyfter de fram 

att det är viktigt för utvecklingen i norra Sverige, Norge och Finland att man tittar över 

landsgränserna för att förbättra för näringslivets transporter. Stort fokus från externa 

deltagare låg även på att lyfta infrastruktursbrister som finns i stråket och vikten av att 

åtgärda dessa inom snar framtid. Godstransporternas förutsättningar kommer att förbättras 
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väsentligt om dessa åtgärder genomförs. Detta har bedömts ligga utanför detta uppdrags 

avgränsning. Vidare kom tips på rapporter från bland annat Nya Ostkustbanan och North 

Sweden.  

Följande organisationer inbjöds till mötet: 

 

 

Svenska Transportindustriförbundet (STIF) - Järnvägskommittén 

Den 27 oktober 2020 presenterade Trafikverket regeringsuppdraget och dess tänkta upplägg 

för STIF på ett referensgruppsmöte som STIF anordnade.  

Ytterligare ett möte genomfördes den 2 februari 2021 då Trafikverket presenterade 

marknadsanalysen och CBA-kalkylen. Vidare diskuterades funktionen i dagens korridor 

med deltagarna. Synpunkter som framfördes var att hamnar och terminaler fått litet 

utrymme inom ScanMed RFC:s organisation. Själva hanteringen av PaP är okomplicerat och 

bra hanterat. Det finns underliggande behov i infrastrukturen kopplat till hamnar och 

terminaler som måste prioriteras (ligger utanför ramen för detta uppdrag). Det lyftes även 

farhågor att Trafikverket har många uppdrag nu inom godsområdet,  exempelvis 

överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, ERTMS, kompositblock, miljökompensation 

på järnväg, järnvägsfärjor och längre och tyngre tåg och hur Trafikverket klarar av att ta om 

hand godstransporternas behov. Gällande ScanMed RFC fanns inga avvikande synpunkter 

mot det som Trafikverket presenterade. 

Deltagare:  

 Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet, representant i ScanMed RFC TAG 

och vice talesperson för TAG 

 David Sandahl, Real Rail 

 Göran Arkler, Transportindustriförbundet 

 Claes Sörman, Eskilstuna logistik 

 Lena Hult, Jernhusen, representant i ScanMed RFC TAG 

 Erica Kronhöffer, GreenCargo 

 Pelle Andersson, GreenCargo 

 Asak John Kristian, Bring intermodal AS 

 Torgny Nilsson, Trelleborgs hamn, representant i ScanMed RFC TAG 

 Dan Widen, Schenker 
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Intervjuer med hamnar 

Björn Garberg, Trafikverket, genomförde telefonintervjuer med följande hamnar inom 

ramen för uppdraget. 

 Gävle Hamn, Niklas Hermansson 2020-12-03,  

 Trelleborgs Hamn, Torgny Nilsson affärsutvecklare, 2020-12-04 

 Skellefteå Hamn, Lars Widelund VD, 2020-12-01 

 INAB, Umeå Hamn, Isabella Forsgren policyfrågor och Daniel Rönnberg 

affärsutvecklare, 2020-11-30 

 Göteborgs Hamn, Jens Larsson och Carl-Johan Andersson, 2020-12-04 

 Piteå Hamn, Ulrika Nilsson VD, 2020-12-02 

 Luleå Hamn, Henrik Vuorinen VD, 2020-12-02 

 

Frågeställningar till hamnar: 

 Jobbar ni med järnvägslösningar för transporter till/från hamnen idag? 

 Är järnvägslösningar en integrerad del av hamnens affärsverksamhet? 

 Kan järnvägen vara ett komplement till sjöfrakter eller ses det snarast som en 

konkurrent? 

 Hur tycker ni att dagens korridor fungerar? Berörs ni? Nytta, förutsättningar, 

potential? 

 Hur tror ni att en förlängning av nuvarande godskorridor kommer att påverka er 

verksamhet, givet de fördelar som nämnts? 

 Har ni sjögods i hamnen med tydliga konkurrensytor mot järnvägen och kommer de 

i så fall påverkas av förlängningen (d.v.s. riskerar det att flytta gods från sjöfart till 

järnväg)? 

 Kan en förlängning av godskorridoren komma att försvåra möjligheterna att locka 

mer godsvolymer till sjöfart, från exempelvis väg? 

 

Intervjuer med övriga näringslivsaktörer  

Konsult Stig- Göran Thorén tillsammans med Trafikverkets Fredrik Bärthel och Mats 

Åkerfeldt genomförde intervjuer med följande aktörer: 

 Eskilstuna Logistik, Claes Sörman 

 ScanFibre Logistics, Mats Erkén  

 ScanFibre Logistics, Fabian Ilgner  

 Smurfit Kappa, Sture Öberg 

 LKAB / MTAB, Jan Lundgren  

 Bodö Havn, Erlend Willumsen 

 Meyership A/S, Robert Jakobsen, 
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 Nouryon, Fredrik Hagberg  

 SCA Logistics, Nils-Johan Haraldsson 

 RailAdvise, Anders Lundberg, Strategisk Rådgivare  

 Green Cargo, Pelle Andersson 

 Billerud – Korsnäs, Ivo Fronzaroli 

 SSAB, Dan Nordqvist 

 Northvolt, Fredrik Wrede, Logistikdirektör 

 Cargo Net, Carl-Fredrik Karlsén, Marknadsdirektör 

 Cargo Net, Per I Sneve  

 BaneNor, Eirik Fure 

 BaneNor, Oskar Stenström, Marknadsdirektör 

 BaneNor,  Tsesmetsis Konstantinos, ScanMed Marknad 

 

I ovanstående nämns enbart de företag som valt att svara på Trafikverkets förfrågningar 

inom projektet. Trafikverket har inom ramen för andra projekt även varit i kontakt 

exempelvis med livsmedelsföretag som COOP, ICA, Recyclingföretag som Stena Recycling, 

basindustrin Outokumpu, Stora-Enso och Sandahlsbolagen. Kunskapen från dessa studier 

har vävts in i föreliggande marknadsanalys.  

 



Bilaga 5: Underlagsrapport kostnadsnyttokalkyler 

100 (146) 

Bilaga 5: Underlagsrapport kostnadsnyttokalkyler 

 

 

Förord 

Denna bilaga utgör underlag till kapitel 8 i huvudrapporten ”Kunskapsunderlag om 

järnvägsgodskorridoren ScanMed RFC”. Underlagsrapportens syfte är att ge en fördjupad 

bild över den modellering och de kalkyler som ligger till grund för de slutsatser som återges i 

huvudrapporten. 

Underlaget kan läsas fristående från a till ö, men kan även användas som uppslagsverk över 

använd metodik, förutsättningar, analys och resultat. 

Bilagan sammanfattas i uppdragets huvudrapport. 
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1 Inledning 

Det här är en underlagsrapport till Trafikverkets ”Uppdrag om att ta fram ett 

kunskapsunderlag till översynen av EU:s godskorridorer på järnväg” 

(Infrastrukturdepartementet, 2020). Där efterfrågas en analys av förutsättningar för och 

konsekvenser av en förlängd ScanMed-godskorridor66 från Hallsberg till Narvik och 

Uleåborg. Rapporten syftar till att analysera den del i uppdraget som rör 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 artikel 4 om Kriterier för 

ytterligare godskorridorer med fokus på d) Jämvikten mellan den samhällsekonomiska 

kostnaden respektive nytta som inrättandet av godskorridoren medför och f) Utvecklingen 

av godstrafiken på järnväg och omfattande handels- och godsströmmar längs 

godskorridoren. 

Analysen utgår från den basprognos över godstransporter som Trafikverket tagit fram för år 

2040 (Trafikverket 2020:125, 2020). Prognosen beskriver dagens och den prognosticerade 

utvecklingen av godstransporter. En kostnadsnyttoberäkning presenteras för två alternativa 

framtidsscenarion för åtgärden: ett med hög och ett med låg inverkan på transporterna. En 

riskanalys utförs i syfte att belysa hur utvecklingen av transittransporterna kan komma att 

påverka lönsamheten för åtgärden. 

Föreslagen eventuell förlängning av ScanMed-godskorridor sträcker sig från Hallsberg via 

godsstråket genom Bergslagen, Norra Stambanan och Stambanan genom Övre Norrland. 

Från Boden delar sig korridoren i två grenar och går via Malmbanan till Narvik och via 

Haparandabanan till Uleåborg. 

 

1.1 Bakgrund 

Att transportera varor med tåg är renare, effektivare och har mindre utsläpp av klimatgaser 

än transporter med vägfordon. Ett ökat inslag av järnvägstransporter anses därför leda till 

en mer hållbar utveckling av transportsektorn. En förbättrad konkurrenskraft för 

järnvägstransporter har sedan länge varit ett prioriterat mål inom EU (Comission of the 

European Communities, 2001) 

Järnvägstransporter konkurrerar med andra trafikslag genom att erbjuda stor lastkapacitet 

och goda skalfördelar. Sjöfarten konkurrerar med liknande egenskaper. En nackdel som 

järnvägstransporter har i jämförelse med sjöfarttransporter är att de påverkas mer av den 

knapphet och konkurrens om tåglägen som finns i järnvägssystemet. Både järnväg- och 

sjötransport kräver vanligtvis en om- och avlastning till vägtransport för att hela 

logistikkedjan mellan två varuägare ska fungera. Vägtransporter konkurrerar genom att 

erbjuda en bättre flexibilitet, tillförlitlighet och sändningsfrekvens. Vägtransporter 

dominerar marknaden för transporter på korta till medellånga sträckor. 

Järnvägstransporter är mer konkurrenskraftiga över längre sträckor, då järnvägens 

skalfördelar med en lägre kostnad per tonkilometer får genomslag. Trafikslagens egenskaper 

påverkar också hur väl lämpade de är att frakta olika typer av varor. Generellt kan sägas att 

tågtransporter är mer konkurrenskraftiga för varusändningar med en större volym, större 

vikt, lägre värde eller lägre tidskänslighet. Motsatsen gäller också. (Lindgren och Vierth, 

VTI, 2017). 

                                                           
66 Med ScanMed-godskorridor eller godskorridoren avses ScanMed RFC. För mer information se: 
https://www.scanmedfreight.eu/ 
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Järnvägstransporter av gods har över tid haft svårt att hävda sig i konkurrensen mot andra 

trafikslag i Europa. För att stärka järnvägstransporters konkurrenskraft har EU:s beslutande 

organ försökt att med olika typer av policyåtgärder göra transporter på järnväg mer 

attraktiva. En av dessa policyåtgärder är inrättandet av sk. godskorridorer. 

Inom EU-kommissionen pågår för närvarande en översyn av förordningen om ett europeiskt 

järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EU) nr 913/2010. Samtidigt pågår en översyn 

av EU-parlamentet och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det 

transeuropeiska transportnätet (EU) nr 1315/2013. Regeringen vill i samband med detta 

skaffa sig en bättre bild av hur godskorridoren ScanMed fungerar idag och hur den på sikt 

skulle kunna bidra till utvecklingen av järnvägsgods i Sverige, framför allt vid export med 

direkta internationella godståg i förhållande till export på nationella godståg till svenska 

hamnar. I samband med detta vill Regeringen utreda en förlängning av ScanMed korridoren 

till Narvik och Uleåborg. 

 

1.2 Analysen av en förlängd korridor 

Tågbanor som klassificeras som godskorridorer, omfattas av ett flertal åtgärder som syftar 

till att stärka godstransporters konkurrenskraft. En central del av dessa åtgärder är 

möjligheten att nyttja prioriterade tåglägen på korridoren för internationell trafik.  

Det analytiska angreppssättet vi valt i denna rapport går ut på att med hjälp av Trafikverkets 

trafik- och värderingsmodeller söka prognosticera vad som kan hända med nyttor, 

kostnader och trafikflöden vid en förlängning av ScanMed-godskorridor. Kalkylen görs med 

utgångspunkt i nu gällande prognos 2040 och resultatet redovisas för år 2025 och år 2040 i 

2017 års prisnivå. 

Det har inte varit möjligt att skatta åtgärdens alla logistikkostnadspåverkande faktorer och 

ta fram ett mest troligt scenario. Till det har osäkerheter i data och modellernas 

tillämpbarhet i förhållande till analyserad åtgärd varit för stor. Trafikverket har istället 

skapat ett scenario med låg inverkan på trafiken och ett med hög inverkan på trafiken. Det 

med låg inverkan består av kvantifierbara faktorer. Det med hög inverkan består av en grov 

bedömning av övriga faktorers maximala inverkan på trafiken tillsammans med de 

kvantifierbara faktorerna. För dessa två antaganden har en kalkyl på EU-nivå tagits fram 

som belyser jämvikten mellan samhällsekonomiska nyttor respektive kostnader. För att visa 

hur olika perspektiv kan ge olika resultat har EU-kalkylen kontrasterats mot den nationella 

kalkylen. Trafikverket utför känslighetsanalyser av två tänkbara risker som åtgärden 

eventuellt skulle kunna medföra och som i så fall påverkar det samhällsekonomiska utfallet 

negativt. Den ena risken är att en planering av förplanerade tåglägen som gradvis tar allt 

mindre hänsyn till den nationella tågplanen, skulle kunna leda till en ekonomiskt ineffektiv 

allokering av tåglägen. Den andra är en ökad transittrafik som tränger ut tåglägen av värde 

för den nationella ekonomin. 

Analysen av en förlängning av ScanMed-godskorridor utförs i den nationella 

trafikslagsövergripande godstransportmodellen Samgods (Trafikverket, 2017) och i 

värderingsmodellen Bansek (Trafikverket , 2020). 

Ansvarig för underlagsrapporten har varit Petter Hill (Trafikverket). Övriga medverkande 

har varit Joar Lind, Joel Åkesson, Lena Wieweg, Peter Almström, Petter Wikström 

(Trafikverket) och Henrik Edwards Sweco. 
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2 Åtgärden 

En klassificering som godskorridor har flera effekter för tågtrafiken. Nedan ges en 

övergripande beskrivning av vad åtgärden innebär i praktiken. 

Processen för tilldelning av tåglägen beskrivs övergripande i Figur 1. Godskorridoren kan 

erbjuda förplanerade tåglägen sk. PaP:er (Pre Arranged Path:s) för transporter som passerar 

minst en landsgräns på korridoren. De förplanerade tåglägena ligger först i 

tågplaneprocessen och blir på så sätt ett villkor för den nationella tågplanen. För banor som 

inte är klassificerade som godskorridor gäller att tåglägen endast kan sökas via den 

nationella tilldelningen. Ett förplanerat tågläge har prioritet när den nationella tågplanen 

tas fram; dels prioriteras avgångs- och ankomsttider och dels söker den nationella 

planeraren möta transportefterfrågan i korridoren genom att förse korridoren med matartåg 

och utflöden från korridoren när den internationella trafiken fastställs. I tågplanen 

reserveras en viss kapacitet för sena Ad hoc ansökningar. 

 

 

Figur 2.1 Tågplaneprocessen övergripande beskriven 

 

I denna analys studeras hur en förlängd ScanMed-korridor kan påverka jämvikten mellan 

samhällsekonomiska kostnader och nyttor. Centralt för den analysen är att uppskatta i 

vilken utsträckning åtgärden attraherar transportlösningar. Nedan ges en beskrivning av 

hur förplanerade tåglägen i korridoren skiljer mot tåglägen som ges nationellt. 

För att analysera åtgärden i Trafikverkets prognosmodeller presenterar vi en indelning i 

åtgärdens kvantifierbara effekter och övriga effekter. De kvantifierbara effekterna kan 

Trafikverket analysera på ett direkt sätt i Samgodsmodellen, övriga effekter anses utifrån 

gällande kunskapsläge svåra att skatta och modellera var för sig. Vi väljer att hantera övriga 

effekter samlat som ett antagande om åtgärdens maximala effekter för tågtrafiken, se kap 8. 

Förplanerade tåglägen i korridoren skiljer sig mot nationellt tilldelade tåglägen på följande 

sätt: 

Kvantifierbara 

 De kan bara sökas för tågtransporter som passerar landgräns i korridoren.  

 De är prioriterade och ska inte ändras när de nationella tågplanerna tas fram. 

 De ges en högre hastighet på banan. Här använder Trafikverket information från 

dagens sträckning av korridoren i södra Sverige för att uppskatta vad den nya 

sträckningen norrut kan tänkas erbjuda för transporttider. 

Övriga 

 Transportmöjligheter och tidsåtgång är känd information för den som söker 

tågläget, till skillnad från vid nationell tilldelning där Trafikverket får ett önskemål 

att beakta. Eftersom förplanerade tåglägen är en mer väldefinierad tjänst är det 

lättare för operatören att precisera erbjudanden mot transportköparen. För 
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transportköparen å sin sida underlättar förfarandet kravställning vid en 

upphandling. 

 En mer transparent och på förhand känd information om tillhandahållen kapacitet 

minskar betydelsen av järnvägsspecifik förkunskap. Det anses minska operatörernas 

informationsövertag på transportköparna och underlättar insteg för nya aktörer. 

 Koordinerade gränspassager leder till kortare eller obefintliga uppehåll vid 

landsgränser. 

 Koordinering av banarbete med angränsande infrastrukturförvaltare leder till bättre 

tåglägen för internationell trafik. 

 Minskad administration för sökande av tåglägen. Det webbaserade 

ansökningsverktyget PCS möjliggör att endast en ansökan per transport krävs, 

oavsett hur många järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som berörs av 

transporten/tåget. 

 Integrerat kapacitetserbjudande. ScanMed-godskorridor erbjuder i samarbete med 

några terminaler längs sträckningen möjligheten att ansöka om kapacitet på 

terminalområdet som anpassats till ankomst och avgångstid för PaP:er. 

 En garanti om tillgänglig kapacitet på +- 3 timmar mot referenspunkten i Ad hoc 

läget i planeringsprocessen. 

3 Kostnadsnyttokalkyler 

I detta kapitel presenteras den kalkylmetodik som används i analysen av åtgärden. Här 

beskrivs vad kalkylen vilar på för antaganden och hur nyttor och kostnader beräknas. I 

slutet av avsnittet görs en beskrivning av skillnaden mellan EU-kalkyler och nationella 

kalkyler. 

 

3.1 Trafikverkets CBA-metodik för nationella kalkyler 

Trafikverkets metodik för beräkning av nyttan av en åtgärd inom godstransportsektorn vilar 

på ett antagande om perfekt konkurrens mellan transportörer och en konstant 

marginalkostnad. Dessa antaganden gör att priset för transporten approximativt kan sättas 

lika med produktionskostnaden före och efter en åtgärd. Nyttorna av åtgärden består då 

endast av det konsumentöverskott som tillfaller de transportköpande varuägarna. 

(Trafikverket, 2020) 

De samhällsekonomiska effekterna för godstransporter består av följande komponenter:  

Nyttor  

Förändrade logistikkostnader för transporter mellan avsändare och mottagare. 

Logistikkostnader består av flera komponenter. Dessa kostnadskategorier används i 

kalkylsammanhang67: 

 Transportkostnader för fordon. Distans- och tidsbaserade undervägskostnader för 

fordon och personal samt kostnader för lastning och lossning. 

                                                           
67 För en fullständig beskrivning av vilka kostnader som ingår i Samgodsmodellens kostnadsuttryck, 
se kapitel 4. 
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 Kostnad för bindning av kapital under transport. Det är en kostnad för lagerhållning 

som bestäms av varuvärdet, ränta och handelsvolym. 

Nyttan i den nationella kalkylen beräknas olika beroende på om handelsrelationen är 

inrikes, utrikes eller transit. Nedan beskrivs de andelar som används för att beräkna nyttan 

för olika typer av handelsrelationer i en nationell kalkyl. 

 För inrikes handel till 100 procent 

 För utrikeshandel till 50 procent 

 För handel som ger upphov till transittrafik genom Sverige 0 procent 

Utrikeshandel beräknas till 50 procent eftersom det, med nuvarande detaljrikedom i data, 

inte går att avgöra vilket land transportkostnadsreduktionen tillfaller. Som bästa 

approximation beräknas hälften av nyttan av kostnadsbesparingen tillfalla det egna landet 

och hälften utlandet. 

För transit beräknas nyttan till noll eftersom transit inte kopplar till landets ekonomi utan 

till ett annat lands ekonomi. Det sker därför ingen förändring av den nationella kalkylen på 

nyttosidan när logistikkostnader för transitflöden påverkas. 

Det finns en metodmässig svaghet i indelningen av nyttor enligt landgränser som har att 

göra med att företag, inhemska som utländska, är verksamma i flera länder. Det gör att det 

är svårt att veta i vilket land nyttan slutligen uppstår. Det är dock inte möjligt att fånga den 

här typen av detaljerade näringslivsstrukturer i en kalkyl, varför indelningen landgräns 

gäller som bästa approximation. 

Externa effekter 

De externa effekterna består av luftföroreningar, utsläpp av CO2 och andra klimatgaser, 

infrastrukturens slitagekostnader, olyckskostnader och buller. För de externa effekterna är 

det trafikarbetet för olika fordon inom landet och specifika fordonsegenskaper som avgör 

hur stora de är. 

Budgeteffekter 

Består av förändrade skatter och avgifter. Här avses de skatter och avgifter som syftar till att 

kompensera för ovan nämnda externa effekter t.ex. drivmedelsskatter och banavgifter. 

Storleken på budgeteffekterna styrs likt de externa effekterna av trafikarbetet för olika 

fordonsslag. Budgeteffekterna är finansiella effekter som egentligen inte är relevanta i en 

kostnads-nyttokalkyl. Men här innebär budgeteffekterna en kompensation och eliminering 

av de skatteutgifter som ingår i trafikeringskostnaderna (nettot blir noll i kalkylen). För 

externa effekter och budgeteffekter görs, till skillnad från när nyttor beräknas, ingen 

kalkylmässig skillnad avseende vilken typ av handel som givit upphov till effekten. Här är 

det var fordonet framförs som har betydelse för kalkylen. (Trafikverket, 2020) 

Kostnader för åtgärden 

För en infrastrukturåtgärd motsvaras denna kostnadspost av investeringskostnaden. I den 

här analysen består den av ökade administrativa kostnader som förlängningen av 

godskorridoren för med sig. Den del av kostnaden som finansieras med EU-medel räknas 

inte med i den nationella kalkylen. Den del av kostnaden som finansieras med skattemedel 

av svenska staten räknas upp med en skattefaktor. 

Det är inte bara utformningen av åtgärden som förklarar dess lönsamhet. Utbud, 

efterfrågan, kostnader och priser varierar över tiden. När i tiden en åtgärd införs och när 
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effekterna av åtgärden infaller är viktig information för att beräkna och jämföra åtgärders 

lönsamhet. Rent praktiskt löser Trafikverket detta genom att ta fram en gemensam prognos 

för sina kalkyler. 

Denna åtgärd anses påverka löpande verksamhet och gäller tills vidare. Det finns därmed 

ingen fastslagen kalkylperiod att förhålla sig till likt fallet med en infrastrukturinvestering. 

För att skapa jämförbarhet mot andra åtgärder, kan redovisning göras med ett nettonuvärde 

över en oändlig kalkylperiod. Men i det här fallet ska åtgärdens effekter inte jämföras mot 

andra åtgärders effekter. Trafikverket väljer därför att redovisa resultaten på enklast möjliga 

sätt som årliga effekter för år 2025 och år 2040 i 2017 års priser. 

Skillnaden mellan resultaten år 2025 och år 2040 är att (Trafikverket, 2020): 

 Nyttan för godstransporter har en lägre trafikvolym år 2025 jämfört år 2040. 

 Nyttan för persontransporter har också en lägre trafikvolym men även res- och 

förseningstidsvärden som är lägre 2025 än år 2040. Persontågen har en 

teknikutveckling som påverkar kostnaderna. 

 De externa effekterna berörs både av teknikutveckling och av justerade värderingar 

enligt den ekonomiska utvecklingen. Dessa faktorer går åt olika håll. 

 Budgeteffekterna hanteras i EU-kalkylen genom att lägga in effekterna i gods och 

persontrafiknyttan. 

Nedan listas de gemensamma kalkylparametrar som påverkar utfallet av den nationella 

samhällsekonomiska kalkylen. I nästa kapitel görs en jämförelse mellan nationell kalkyl och 

EU-kalkyl. 
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Tabell 3.1 Nuvarande parametervärden i den nationella kalkylen 

Förutsättningar i kalkylen Beskrivning nationell kalkyl 

Basår för priser (penningsvärde) År 2017. Även lika med prisnivån för de priser som 

är realt oförändrade över tiden. 

Trafiköppningsår (diskonteringsår 

för investeringskalkyler) 

År 2025. Nuvärde av effekter och slutvärde av 

investeringskostnader beräknas till detta år. 

Prognosår 1 (brytår 1) År 2040 

Skattefaktorn Skattefaktorn sätts till 1,3 i nuvarande ASEK 7 

Nationella godsprognosen Tillväxt i godstrafik  

Trafiktillväxt godstransporter lastbil 

basår-prognosår 1  

1,65 % 

Trafiktillväxt godstransporter lastbil 

prognosår 1 – prognosår 2 

1,65 % 

Trafiktillväxt godstransporter 

järnväg basår-prognosår 1  

1,55 % 

Trafiktillväxt godstransporter 

järnväg prognosår 1 – prognosår 2 

1,55 % 

Trafiktillväxt godstransporter 

sjöfart basår-prognosår 1  

2,16 % 

Trafiktillväxt godstransporter 

sjöfart prognosår 1 – prognosår 2 

2,16 % 

Nationella personprognosen Tillväxt i persontrafik  

Trafiktillväxt resande persontåg 

basår-prognosår 1 

1,87 % 

Trafiktillväxt resande persontåg 

prognosår 1-prognosår 2 

0,98 % 

Trafiktillväxt efter prognosår 2 alla 

transporter och resor 

0 % 

Real värderingsökning 1,5 % per år från basåret och framåt 

Moms biljettpriser (resor) 6 % 

 

3.2 Nationella kalkyler och EU-kalkyler 

I denna analys efterfrågas en beskrivning av jämvikten mellan den samhällsekonomiska 

kostnaden respektive nyttan som inrättandet av en godskorridor för med sig, sett ur ett EU-

perspektiv. Vad är då skillnaden mellan den nationella kalkylen och EU-kalkylen? 

Den metodik för EU-kalkyler som används i denna rapport överensstämmer med den av 

ASEK rekommenderade metodiken för EU-kalkyler i samband med CEF-ansökningar. 
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Nyttor 

EU-kalkylen vilar på samma marknadsantaganden och skattas i Samgodsmodellen likt den 

nationella kalkylen med ett konsumentöverskott. Förändrade logistikkostnader mellan 

avsändare och mottagare i form av transportkostnader för fordon och tidskostnader för 

godset, utgör nyttan av en åtgärd. Skillnaden i geografisk indelningen av det som definieras 

som ”samhället” påverkar dock värderingen av nyttan i kalkylen. 

Nedan beskrivs de andelar som används för att beräkna nyttan för olika handelsrelationer i 

en EU-kalkyl. 

 För inrikes handel inom EU tas nyttan för åtgärden med till 100 procent. Sverige är 

en del av EU vilket innebär att en transportkostnadsbesparing av en åtgärd som 

tillfaller svensk inrikes handel eller svensk utrikes handel med ett EU-land räknas 

som inrikes i ett EU-perspektiv. Det innebär att den nytta som tillfaller transit 

genom Sverige mellan två EU-länder räknas med till 100 procent och inte som i den 

nationella kalkylen till noll.  

 För utrikeshandeln för EU till 50 procent. För transitrelationer genom Sverige 

mellan länder utanför EU och ett EU-land, tas nyttan av åtgärden med till 50 

procent och inte till noll procent som i den nationella kalkylen. 

 För handel som ger upphov till transittrafik genom EU tas ingen nytta av åtgärden 

med. 

Externa effekter 

Skillnaden mellan den nationella kalkylen och EU-kalkylen består här i att trafikarbetet, 

som ligger till grund för beräkningen av externa effekter, räknas för hela EU-området och 

inte bara inom svenskt territorium. 

Budgeteffekter 

Precis som för externa effekter består skillnaden här i att trafikarbetet, som ligger till grund 

för uppskattningen, beräknas för EU-området. 

Kostnad för åtgärden 

För den administrativa kostnaden som en förlängning av godskorridoren för med sig, så 

summeras den nationella och EU-finansierade delen till en gemensam post. 

Kalkylparametrar 

För ett par poster justeras parametrarna i EU-kalkylen. Skattefaktorn sätts till 1 och 

momsen räknas inte med. 

4 Transportmodeller 

För att ta fram en kalkyl av en åtgärd behövs ett estimat på hur transporterna påverkas av 

själva åtgärden. Till det använder Trafikverket transportmodeller.  

Utgångspunkten för kalkylerna är Trafikverkets senaste transportprognos fram till år 2040. 

I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för den prognosen samt de transport- och 

trafikmodeller som använts i analyserna. 
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4.1 Förutsättningar i basår och prognosår  

Samgodsmodellen ver 1.2 används i analyserna (se nedan avsnitt 4.2). Analyserna är gjorda i 

modellens 2040-version.  

Utgångspunkt och jämförelsealternativ för åtgärden är Trafikverkets nu gällande 

basprognos för år 2040, som beskrivs i en särskild rapport (Trafikverket, 2020). När det 

gäller de framtida väg-, järnvägs- och sjöfartsnäten i basprognosen, så bygger de på den 

gällande planen för transportsystemet (Trafikverket, 2018). När det gäller 

järnvägsinvesteringar i stråket Hallsberg-Narvik/Uleåborg, så planeras bland annat 

bangårdsförlängningar på Malmbanan, samt en del kapacitetshöjande åtgärder, såsom 

exempelvis mötesstationer, mellan Bräcke-Ånge och Storvik-Frövi. En annan investering 

som planeras och som skulle kunna påverka trafiken på analyserat stråk är utbyggnaden av 

Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. 

Efterfrågan på godstransporter i basprognosen bygger på Konjunkturinstitutets 

Referensscenario (REF18) (Konjunkturinstitutet, 2018), en geografisk nedbrytning av den 

på fler branscher m.h.a. prognoser för befolkning och sysselsättning; 

varuvärdesförändringar, utrikeshandelns framtida fördelning på länder och transittrafik.  

Övriga förutsättningar i basprognosen bygger till stor del på beslut på regerings- eller EU-

nivå. Till 2040 antas t.ex. att klimatmålen för transportområdet uppnås, genom styrning 

mot en ökad elektrifiering av fordonsflottan, en ökad inblandning av biodrivmedel och 

utveckling av effektivare motorer för den kvarvarande dieseldrivna trafiken. Det antas 

innebära att dieselpriset ökar, att bränsleförbrukningen förändras på grund av effektivare 

motorer, att andelen lastbilar som körs på el ökar, samt att elpriset ökar, vilket påverkar 

både väg- och järnvägstransporter. De bakomliggande orsakerna till de ökande diesel- och 

elpriserna är en tilltagande knapphet på energi, både när det gäller fossil energi och 

alternativt bränsle. Drivmedelsbeskattningen bidrar också eftersom den antas öka i enlighet 

med beslutad politik (för närvarande 2% i reala termer per år). 

Utredningsalternativen i analysens huvudscenario och riskscenario utgår från basprognosen 

och skiljer endast i beskrivna delar för varje enskilt scenario. 

 

4.2 Modell för godstransporter 

Samgodsmodellen är en trafikslagsövergripande nationell godstransportmodell som 

används för policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av olika 

infrastrukturåtgärder, inklusive samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler. Samgods 

modellerar nationell nivå med transportlösningar för import, export och transit samt inrikes 

transporter mellan kommuner. Transportlösningen i Samgodsmodellen balanserar 

transportkostnaderna mot kostnader för lagerhållning. Modellen hanterar även 

kapacitetsrestriktioner på järnvägen. 

Modellsystemet är konstruerat som en transportmarknad bestående av ett utbud som tar 

fram logistiska lösningar till en skattad transportefterfrågan uttryckt i ton. Modellen 

simulerar ett årsflöde för ett nutida år som kallas för basår. För prognoser över tid tas ett 

specifikt prognosår fram genom att kombinera flera delprognoser, se kapitel 6. 

Samgodsmodellen bygger upp efterfrågan på transportlösningar som ett transportproblem 

beskrivet i ton för 16 sk. varugrupper. Utbudets roll är att lösa transportproblemet till en så 

låg logistikkostnad som möjligt. För detta finns en logistikmodul framtagen. 

Logistikmodulen är en deterministisk kostnadsminimerande modell, som minimerar total 

årlig logistikkostnad genom att justera sändningsstorlek, val av transportkedja, användning 
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av terminaler, trafikslag, fordon och lastfaktorer. Logistikmodulen räknar fram ett logistiskt 

bästa och näst bästa logistiskt upplägg samt en fördelning av transportefterfrågan mellan 

dessa lösningar för varje handelsrelation givet flera potentiella sk. typupplägg. (G. D. Jong 

och J. Baak, Significance, 2020) 

Kostnaderna som logistikmodulen använder består av transportkostnader, 

ordersärkostnader, lagerhållningskostnader och kapitalkostnader. Dessa är i sitt 

grundutförande klassade som sk. ASEK-värden (Trafikverket, 2020). Det finns kostnader 

som anses styra valet av transportlösningar i verkligheten, men som inte beskrivs i 

kostnadsuttrycket. Ingen kostnad fångar t.ex. risken för förseningar i modellen. Fattas görs 

även kostnader för värdeminskningar eller skada under transport och kostnaden för det 

extra lager som varuägaren håller i syfte att hantera risken att en insatsvara eller 

slutprodukt tar slut (”Safety stock” och ”Stock out costs”) (G. D. Jong och J. Baak, 

Significance, 2020) 

Logistikmodulen producerar en lösning som inte tar hänsyn till kapaciteten på järnväg. En 

kapacitetshanteringsmodul (RCM) använder Logistikmodellens utdata, samt skapar egen 

data om alternativa logistiska upplägg, och väljer nya upplägg så att kapacitetsvillkoren på 

järnvägen är uppfyllt. Valet av nya upplägg görs så transportkostnadseffektivt som möjligt 

genom användning av linjärprogrammeringsteknik. (H. Edwards Sweco, 2019) 

I Samgodsmodellen finns en värderingsmodul för beräkning av CBA-kalkyler för 

godstransporter. Modulen tar fram nyttor och grunddata för beräkningar av 

samhällsekonomiska kostnader för analyserade åtgärder enligt den metodik som beskrivs i 

avsnitt 3. 

I detta uppdrag har Samgodsmodellen metodik vidareutvecklats i en version för att hantera 

korridorens tilldelning av förplanerade tåglägen, se kap 8.2. 

 

4.3 Modell för persontrafik  

Bansek68 är ett av Trafikverkets verktyg för samhällsekonomiska kalkyler inom 

järnvägssystemet. 

Bansek används för att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom 

järnvägssystemet som berör person- och godstrafik. Åtgärderna kan utgöras av 

infrastrukturförändringar samt förändrade banavgifter. Modellen kan även användas för 

beräkning av samhällsekonomiska effekter av förändringar av trafikvolym (antal tåg) , dock 

med begränsningen att persontågtrafiklinjernas sträckning samt uppehållsmönster är 

oförändrade. 

 

För persontrafiken görs beräkningarna baserat på tågtrafiklinjer/Emme-länkar och för 

godstrafiken görs beräkningarna baserat på bandelar. Orsaken till att beräkningen görs på 

olika sätt för person- och godstågstrafik är att beräkningarna är anpassade till formatet på 

prognosdata och dessa skiljer sig åt.  

Modellen kan hantera åtgärder som innebär: 

 Avståndsförändringar  

 Gångtidsförändringar 

                                                           
68 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/bansek/ 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/bansek/
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 Byte av drivmedelstyp (elektrifiering) 

 (Mindre) förändringar i persontågens turtäthet 

 Infrastrukturförändringar som påverkar beräknat kapacitetsutnyttjande 

 Förändrade banavgifter 

 Förändrat antal godståg på delsträckor 

Förändrat antal godståg på delsträckor innebär förändrat kapacitetsutnyttjande vilket i sin 

tur påverkar persontrafikens framkomlighet (tidtabellstid och förseningsrisk). Det är denna 

funktion som används i denna analys. De eventuella effekter åtgärden skulle ha för utbudet 

av persontrafik går att analysera i Bansek, men det kräver exogena antaganden om hur 

mycket utbudet kan komma att förändras. Trafikverket bedömer att dessa effekter är 

försumbara, varför inga sådana antaganden görs för persontrafiken. 

5 Resultat basår – nuläge 

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av nuläget år 2017 i Trafikverkets modeller. 

Här ges även en beskrivning av kapacitetssituationen på järnvägen i det sk. basåret. 

Det är viktigt att ett basår i modellen speglar nuläget i vekligheten på ett rättvisande sätt 

som möjligt. I det sammanhanget bör nämnas att ingen förändring av vare sig basår eller 

prognosår har gjorts för att fånga eventuella bestående effekter av pågående pandemi 

Covid-19. 

5.1 Godstransporter 

Efterfrågan på godstransporter för basåret (eller nuläget) beskrivs i form av PWC-

matriser69, som bygger på den senaste Varuflödesundersökningen, VFU2016, i kombination 

med statistik för industrins varuproduktion och förbrukning av insatsvaror, samt export och 

import. Efterfrågematriserna har anpassats till den nya varugruppsindelningen i 

Samgodsmodellen med 16 varugrupper. Ett vägnät, ett järnvägsnät, sjöfartsrutter och 

flyglinjer för basåret, har kodats in i modellen samt även kostnader som är förknippade med 

transporter på dessa nät/rutter/linjer. Modellen fördelar ut godsvolymerna i 

efterfrågematriserna på olika transportkedjor och rutter baserat på en minimering av de 

generaliserade kostnaderna för transporten. Modellresultatet för basåret visar på en god 

överensstämmelse med officiell statistik för transportarbete per trafikslag, se Tabell 5.1. 

 

Tabell 5.1 Transportarbete per trafikslag år 2017, modellberäknade resultat och statistik70 (miljarder 

tonkilometer per år) 

 

 

                                                           
69 PWC=Producer, Warehouse, Consumer, beskriver volymen av godsflöden från producent via 
eventuell lagerhantering till konsument. 
70 Sveriges Officiella Statistik, Trafikanalys. 

Modell Statistik

Väg 50.3 50.7

Järnväg 21.4 21.8

Sjöfart 32.1 29.0

Totalt 103.7 101.6
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För järnväg stämmer även det beräknade trafikarbetet i modellen, 37.4 miljoner 

tågkilometer, väl överens med den gällande statistiken som ligger på 36.5 miljoner 

tågkilometer. 

 

5.2 Persontransporter 

Persontransporter skattas i modellsystemet Sampers och sammanfattas i en särskild rapport 

(Trafikverket, 2020). För basåret bygger vägnätet på NVDB, järnvägsnätet och inkodade 

linjer på aktuell tidtabell, långväga buss- och spårtrafiknätet och linjer på Samtrafikens 

databaser. Modellresultatet för basåret vad gäller beräknat antal resande överensstämmer 

väl med statistiken71 på en övergripande nivå, se Tabell 5.2. 

 

Tabell 5.2 Modellberäknat transportarbete, Nulägesscenario 2017, (miljoner personkilometer per år). 

 

 

5.3 Kapacitet på spåren 

”Kapaciteten är storleken på förmågan att transportera personer och gods med tåg på en viss 

bana.” (Trafikverket, 2019) 

I detta avsnitt görs en översikt av järnvägens kapacitet i nuläget. Detta genom att studera: 

 Årlig bedömning av kapacitetssituationen 

 Tillgängligt antal godstågslägen och kapacitetsutnyttjande i Samgodsmodellen 

Avsnittet avslutas med några sammanfattande ord. 

 

5.3.1 Årlig bedömning av kapacitetssituationen 

Trafikverket gör varje år en bedömning av kapacitetssituationen i järnvägssystemet 

(Trafikverket, 2019). Det är en sammanvägd bedömning över person- och godstrafik. 

Bedömningen består av två mått, kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsning, som 

beräknas teoretiskt och expertbedöms. 

                                                           
71 Sveriges Officiella Statistik, Trafikanalys 
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Kapacitetsutnyttjandet är ett mått på infrastrukturens belastning och beräknas för dygnet 

som helhet. Måttet återspeglar hur stor andel av tiden som banornas linjedelar är belagda 

med tåg. Beräkningen visar vilka kapacitetsbegränsningar som järnvägsnätet har. 

Kapacitetsutnyttjande redovisas i intervaller: 

 81-100 % mycket högt kapacitetsutnyttjande 

 61-80 % medelhögt kapacitetsutnyttjande 

 ≤60 % lågt kapacitetsutnyttjande 

När kapacitetsutnyttjande överskrider 80 procent, är känsligheten för störningar hög och 

trafiken är omfattande över hela dygnet i förhållande till banans tillgängliga kapacitet. 

När den använda kapaciteten understiger eller är lika med 60 procent finns det utrymme för 

ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan. 

Metoden som används för kapacitetsberäkningarna har begränsningar och fångar inte alla 

aspekter som kan ge kapacitetsbrist. Därför görs en expertbedömning av vilka färger som 

ska publiceras på respektive karta. 
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Figur 5.1 Kapacitetsbegränsningar (Trafikverket, 2019). 

 

För den eventuella förlängningen av korridoren72 är bedömningen av kapacitetssituationen 

övervägande låg (grön), för någon del medelhögt (gul) men aldrig högt (röd), se Figur 5.1. 

Det kan därför tyckas att här finns goda möjligheter att belasta med ytterligare trafik. 

Bedömningen är presenterad i en relativ skala som andel av tiden sträckan är belagd med 

tåg. Måttet i sig talar klarspråk, men vidare antaganden krävs för att kunna jämföras mot 

exempelvis ett mått som baserar sig på antalet tåg. 

Notera även att det kan uppstå följdeffekter utanför den utpekade förlängningen av 

korridoren, dels genom att den egna transporten utnyttjar andra sträckor före eller efter den 

kommer till korridoren, dels genom att det uppstår undanträngning på korridoren som 

                                                           
72 Hallsberg via godsstråket genom Bergslagen, Norra Stambanan och Stambanan genom Övre 
Norrland. Från Boden delar sig korridoren i två grenar och går via Malmbanan till Narvik och via 
Haparandabanan till Uleåborg. 
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påverkar andra transporter och som då behöver utföras någon annanstans i 

transportsystemet.  

Det finns alltid en dimensionerande sträcka som gör att andra delar av järnvägssystemet 

inte nödvändigtvis inverkar begränsande för transporterna. Dessa dimensionerande 

sträckor agerar flaskhalsar i systemet och kan påverka godstransporterna långt bort från där 

de finns. Ett exempel är att export och import mellan platser i Norrland och på kontinenten 

skulle kunna påverkas av kapacitetsbrister på Södra stambanan, vilket kan ge följdeffekter 

för trafikeringen på analyserat stråk. Det kan alltså vara svårt att säga något om 

dimensionerande sträckor utifrån översiktsbilder av enskilda bansträckningar eftersom 

enskilda transporter av varor utförs över flera banor. 

 

5.3.2 Tillgängligt antal godstågslägen och kapacitetsutnyttjande i 

Samgodsmodellen 

Till Samgodsmodellen tar Trafikverket fram en absolut nivå av varje banas kapacitet för 

godstransporter per dygn (Trafikverket, 2020). Nedan visas bilder av tillgängligt antal 

godståglägen och kapacitetsutnyttjandet. Kapacitetsutnyttjandet beskriver andelen i antal 

tåg per dygn, enligt antalet framförda tåg per dygn på sträckan genom tillgängligt antal 

godståglägen per dygn på sträckan. 
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Figur 5.2 Tillgängligt antal godståglägen i Samgodsmodellen 2017. 

 

Översiktligt ses i Figur 5.2 att tillgängligt antal godstågslägen längs den utpekade förlängda 

korridoren upp till Boden via Ånge är mer än 60 tåg per dygn och därifrån mot norska 

gränsen cirka 30-50 tåg per dygn. Järnvägssträckan genom inlandet via Ånge har för basåret 

2017 en större möjlighet att köra fler tåg per dygn, jämfört med sträckan längs kusten som i 

runda tal har ett tillgängligt antal godstågslägen om cirka 50-70 tåg per dygn. 

I Figur 5.2 finns några kapacitetstak i denna beskrivning som avviker från verkligheten. Det 

är exempelvis längs sträckan mellan Sundsvall och Gävle där antalet tillgängliga 

godstågslägen har minskats i och med kalibrering av modellen. Här borde antalet vara 46-54 

tåg per dygn. Inlandsbanan, som är kommunägd, har också en kalibrerad 

kapacitetsbegränsning. 

Inlandsbanan och Ostkustbanan indikerar kapacitetsbrister. Det är missvisande eftersom 

modellen kalibrerats genom justerade kapacitetsvillkor för dessa sträckor. 
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Figur 5.3 Kapacitetsutnyttjandet med avseende på tillgängligt antal godståglägen i Samgodsmodellen 

2017. 

 

5.3.3 Kort slutsats 

Bedömningen av kapacitetssituationen i basåret 2017 antyder att den förlängda delen av 

korridoren mellan Hallsberg och Boden via Ånge har ett ungefärligt lågt till medelhögt 

kapacitetsutnyttjande. Sträckorna från Boden mot norska och finska gränsen ses framförallt 

hamna i bedömningskategorin lågt kapacitetsutnyttjande, även om utnyttjandet ökar från 

Kiruna mot norska gränsen. 
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6 Prognosår 2040 

Prognosårets huvudscenarion utgör utgångspunkt och jämförelsealternativ i kalkylerna. I 

det här kapitlet beskrivs prognosåret övergripande för godstransporter, persontransporter 

och för kapacitetssituationen på järnvägen. 

 

6.1 Godstransporter 

Basårets efterfrågan på godstransporter räknas upp till prognosåret 2040 med de 

förutsättningar som beskrivits i avsnitt 4.1 när det gäller ekonomins utveckling, 

varuvärdenas förändring, utrikeshandelns förändrade fördelning på länder, infrastrukturens 

utbyggnad, förändrade körkostnader för väg, järnväg och sjöfart, m.m. Resultatet av dessa 

beräkningar blir att efterfrågan på godstransporter förväntas att öka med c:a 51%, räknat i 

transportarbete, och nå en nivå på ca 156 miljarder tonkilometer år 2040.  

Prognosen visar på en jämförelsevis kraftig ökning av transportarbetet fram till 2040 för 

sjöfart. Modellresultaten pekar på en ökning av transportarbetet för sjöfart från 32 miljarder 

tonkilometer år 2017 till drygt 52 miljarder år 2040. Motsvarande siffror för väg är en 

ökning från 50 miljarder tonkilometer år 2017 till 73 miljarder år 2040. Väg ökar alltså 

något mer än sjöfart i absoluta tal, men från en betydligt högre nivå i utgångsläget. Det 

innebär att den årliga tillväxten för väg är lägre än för sjöfart.  

Järnväg förväntas också öka, från ca 21 miljarder tonkilometer 2017 till drygt 30 miljarder 

tonkilometer 2040. 

 

Tabell 6.1 Modellberäknat transportarbete per trafikslag 2017 och 2040 (miljarder tonkm per år) 

 

 

 

2017 2040

Järnväg           21.4           30.5 

Sjöfart           32.1           52.5 

Väg           50.3           73.2 
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Figur 6.1 Volymförändringar i väg, järnvägs- och sjöfartsnäten 2017-2040 (kton) 

 

För järnväg ökar trafiken längs bland annat Södra stambanan, Malmbanan, Västra 

stambanan och längs hela Norrlandskusten (Norrbotniabanan, Botniabanan, 

Ostkustbanan).  

Längs järnvägsstråket mellan Hallsberg-Narvik sker en generell ökning i Basprognosen, 

men mellan Kilafors-Vännäs sker en liten minskning i inlandet. Här sker ökningen istället 

längs kusten. 

Utanför Sverige ses en överflyttning av järnvägstransporter till kontinenten över Jylland till 

den nya Fehmarn Belt-förbindelsen. På väg erhålls stora ökningar längs E4, E18/E20, 

RV40, samt RV273. När det gäller sjöfart så har Göteborgs hamn störst volym både 2017 och 

2040. Sedan kommer Karlskrona-Trelleborg och Norrtälje-Nynäshamn/Norvik. 

 

6.2 Persontransporter 

Till 2040 sker en tillväxt av persontransportarbetet med drygt 40 miljoner personkilometer, 

vilket motsvarar +28%. Regionala bilresor ökar mest i absoluta tal, men regionala tågresor 

ökar mest i procent. Totalt ökar vägtrafiken med +27% och tågtrafiken med +53%. 
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Tabell 6.2 Modellberäknat transportarbete, Nulägesscenario 2017, Prognos 2040, (miljoner 

personkilometer per år) 

Färdmedel 

Prognos  
2017 

Prognos  
2040 

Långväga bil 25,800 31,300 

Långväga tåg 7,300 11,100 

Långväga buss 2,800 3,400 

Flyg 3,900 3,900 

Summa långväga 39,800              49,700     

Regional bil* 80,600 103,900 

Regional tåg 7,100 10,900 

Regional övrig spår 2,300 3,300 

Regional buss 8,500 9,900 

Gång och Cykel 4,300 5,200 

Summa regionalt 102,800 133,200 

Totalt 142,600            182,900     

varav bil 106,400 135,200 

varav tåg 14,400 22,000 

varav buss 11,400 13,300 

 

För järnväg antas den långväga persontrafiken öka bland annat mellan Stockholm och Oslo , 

på Södra stambanan, Västkustbanan, Dalabanan, Ostkustbanan och Norrbotniabanan. 

Nattågstrafiken antas behålla samma utbud och struktur som 2020. Här finns dock vissa 

osäkerheter. Tågfärjorna mellan Trelleborg och Sassnitz har nyligen lagts ner. Om inte 

trafiken återupptas i närtid, finns planer på att köra trafiken mellan Malmö och Berlin via 

Danmark och Hamburg och även att starta trafiken i Stockholm. Nattågstrafiken har dock i 

prognosen antagits fortsätta att ligga på nuvarande nivå. 

Pendeltågs-/regionaltågstrafiken antas öka längs många stråk i Mälardalen, Östergötland, 

Västra Götaland, Värmland, Bergslagen och Norrland. Detta beskrivs i en särskild 

underlagsrapport till Basprognosen (Trafikverket, 2020:127). 

Totalt sett ökar antalet persontåg mest längs Södra stambanan, Västkustbanan, Västra 

stambanan och Mälarbanan. I Norrland ökar persontrafiken en del, men mest längs kusten. 

I inlandet, på Norra stambanan, Stambanan genom övre Norrland och Malmbanan, mellan 

Hallsberg-Narvik/Uleåborg, sker en del ökningar av persontrafiken. Trafiken mellan Gävle-

Ljusdal ökar från 10 st år 2017 till 12 tåg 2040. Mellan Umeå-Lycksele ökar trafiken från 4 

tåg år 2017 till 7 tåg år 2040. Mellan Sundsvall-Umeå startar ett nytt upplägg som trafikerar 

Stambanan genom övre Norrland mellan Bastuträsk-Luleå, och som uppgår till 4 tåg år 

2040. Ny trafik antas starta mellan Östersund-Umeå och uppgå till 2 tåg år 2040. Även 

mellan Luleå-Haparanda antas ny trafik till 2040 som väntas uppgå till 7 tåg. Mellan Luleå-

Kiruna ökar den befintliga trafiken från 4 till 6 tåg medan trafiken mellan Kiruna-

Riksgränsen minskar från 2 till 1 tåg. 
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6.3 Kapacitet på spåren 

Här görs en översikt av järnvägens kapacitet i prognosåret 2040. Detta genom att studera 

tillgängligt antal godstågslägen och kapacitetsutnyttjandet i Samgodsmodellen. 

I prognosåret 2040 har det övre taket för tillgängliga antal godståglägen förändrats. Detta 

tillsammans med att även övriga antaganden justerats till 2040 gör att 

kapacitetsutnyttjandet blir annorlunda jämfört med basåret.  

Överlag har tillgängligt antal tåglägen per dygn ökat mellan Hallsberg och Boden via Ånge. 

Den sträcka som nu har lägst tillgängligt antal tåglägen per dygn har cirka 60 tåglägen per 

dygn. Ett antal av sträckorna ligger i intervallet 60-90 tåglägen per dygn, medan andra har 

mer än 200 tåglägen per dygn. 

Mellan Boden och norska gränsen är tillgängligt antal tåglägen per dygn i linje med basåret, 

i intervallet 35-60 tåglägen per dygn. Mellan Boden och finska gränsen är antal tillgängliga 

tåglägen liknande, i intervallet 35-60 tåglägen per dygn. 

Längs den förlängda korridoren finns ansträngda sträckor med mycket högt 

kapacitetsutnyttjande. Detta till exempel vid söder om Kilafors, norr om Boden, mellan 

Frövi och Fagersta och norr Storvik. Ett antal sträckor mellan Hallsberg och Boden via Ånge 

hamnar i bedömningen högt kapacitetsutnyttjande, och så gör även delar av Malmbanan.  

Precis som i basåret ses flaskhalsar söderut längs bland annat Södra stambanan. 

Sammanfattningsvis ser vi att kapacitetssituationen är mer ansträngd i prognosåret 2040 

jämfört med basåret 2017. Många sträckor har en bedömd medelhögt till mycket högt 

kapacitetsutnyttjande. Längs den förlängda korridoren ses dock inte någon flaskhals.  

Kapacitetsutnyttjandet på sträckorna från Boden mot norska gränsen ökar i jämförelse med 

basåret och har ett medelhögt kapacitetsutnyttjande, mot finska gränsen ökar utnyttjandet 

och rör sig mot ett medelhögt utnyttjande. 

7 Modellskattad marknadsanalys  

Det är av intresse att ha kännedom om marknaden för transporter som skulle kunna tänka 

sig använda förlängningen av godskorridoren. Samgodsmodellen använder skattade data 

om handelsrelationer, handel mellan den som producerar gods och den som konsumerar 

det. Härifrån kan vi göra en uppskattning av marknaden för järnvägstransporter. 

I en annan del i uppdraget görs en intervjubaserad marknadsanalys för vissa 

handelsrelationer mellan och inom Sveriges grannländer. I den har olika 

marknadsscenarion för utvecklingen av handelsmönstret tagits fram för de 

transportrelationer som eventuellt skulle kunna använda den förlängda korridoren. Tanken 

i detta avsnitt är att ta reda på vad Samgodsmodellens prognoserade transportefterfrågan 

säger om tillväxten för ungefär samma marknad. 

En avgränsning är att Samgodsmodellens transportefterfrågan inte beskriver sk. potentiell 

transit73, det betyder att modellen underskattar antalet ton som produceras i alla regioner 

som ligger utanför landets gränser. Underskattningen gäller absoluta tal, men det relativa 

tillväxttalet bedömer vi kan ge en indikation om marknadens möjliga utveckling. 

 

                                                           
73 För en beskrivning av potentiell transit, se kapitel 8. 
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7.1 Nuläge 

Detta avsnitt behandlar marknaden som den beskrivs i Samgodsmodellen år 201774. 

Analysen går ut på att beskriva omfattningen av marknaden genom en överslagsräkning. 

För att kunna uppskatta marknaden behöver vi svara på tre frågor: 

1) I vilka geografiska områden befinner sig de producenter och konsumenter som 

kan tänkas utföra transporter över svensk gräns? 

2) Hur mycket gods produceras respektive konsumeras här? 

3) Av de transporter som producenter och konsumenter genererar, hur mycket 

sker på respektive trafikslag, och specifikt på järnväg? 

Vi antar att producenter respektive konsumenter finns i det närliggande geografiska 

området bestående av delar av norra Norge (Tröndelag, Nordland, Troms och Finnmark) 

och norra Finland (Österbotten och Finska Lappland). I texten benämner vi detta område 

för närområdet. Från de norska områdena kan järnvägstransporten gå via Ofotbanan – 

Malmbana – Stambanan genom övre Norrland eller via Meråkerbanan – Mittbanan, medan 

i de finska områdena kan järnvägstransporter gå via Haparanda och vidare i Sverige på 

Stambanan genom övre Norrland. 

Den årliga godsvolymen är uppdelad per varugrupp samt i de tre kategorierna:  

i) hur mycket gods som produceras i närområdet och sedan går på export,  

ii) hur mycket gods som importeras till närområdet och konsumeras här samt  

iii) hur mycket gods som handlas inom närområdet. 

I Figur 7.1 illustreras handelsvolymerna i området. Den röda och mörkgrå delen av stapeln i 

Figur 7.1 behöver antingen transporteras hit eller härifrån. Den ljusgrå delen, intrahandeln, 

representerar gods som handlas inom närområdet. (Den syns knapp i figuren, vilket är en 

konsekvens av att potentiell transit inte är beskriven i Samgodsmodellens 

transportefterfrågan.) 

 

                                                           
74 Transportefterfrågan är skattad från varuflödesundersökningen 2016 som anses spegla basår 
2017 tillräckligt väl. 
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Figur 7.1 Marknaden för handel i närområdet i år 2017. 

 

Det ses att varugrupperna Livsmedel, drycker och tobak, Trä och varor av trä och kork, 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter, Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

samt Metallvaror exklusive maskiner och utrustning (varugrupp 4, 6, 7, 9 och 10 i 

ordningen) tillsammans utgör majoriteten av det producerade och konsumerade godset i 

närområdet, motsvarande 3.5 miljoner ton årligen. Totalt utgör produktion och konsumtion 

cirka 4.2 miljoner ton årligen, gods som behöver transporteras hit eller härifrån. 

Trafikanalys gjorde 2016 en nulägesanalys av godstransportmarknaden (Trafikanalys, 

2016). I Figur 7.275 visas med vilka trafikslagsandelar olika varugrupper transporteras i den 

svenska inrikes- och utrikestrafiken. Varugrupper med en jämförelsevis stor järnvägsandel 

är Malm och andra produkter från återvinning, Produkter från jordbruk, skogsbruk och 

fiske, Trä samt varor av trä och kork, Oidentifierbart gods samt Metallvaror exklusive 

maskiner och utrustning. Det oidentifierbara godset kännetecknas av gods transporterat i 

container. Förhållandet mellan varugruppsindelningen i nulägesanalysen och 

varugrupperna i Samgodsmodellen är inte 1:1, och här antas dessa varugrupper motsvaras 

av varugrupp 1, 3, 4, 6, 10 och 15 i Samgodsmodellen. Det är svårt att utläsa från en figur, 

men låt säga att 10 – 20 procent av godset i dessa varugrupper transporteras via järnväg. 

                                                           
75 Kopia av Figur 1.3 i Trafikanalys rapport, sida 9. 
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Figur 7.2 Den svenska inrikes- och utrikestrafiken i ton uppdelat i olika varugrupper och dess 

trafikslagtransportandel. Källa: Trafikanalys 

 

Givet antagandet att trafikslagsandelarna för svensk inrikes- och utrikestrafik ligger i 

samma härad för transporterna till och från närområdet, erhålls det att cirka 0.2 – 0.4 

miljoner ton gods årligen kan transporteras hit och härifrån på järnväg. Om ett tåg 

transporterar i snitt 750 ton och om tågen går i snitt 250 dagar om året erhålls att cirka 1 – 2 

tåg åker till och från närområdet dagligen. 

I denna modellskattade marknadsanalys bygger antagandet på att det endast är producenter 

och konsumenter i närområdet som producerar och konsumerar gods. Godstransporter 

utförs ofta över långväga distanser, och därför finns det anledning att tro att det finns 

aktörer som inte befinner sig i detta närområde som kan nyttja ScanMed-godskorridor som 

en del i sin transportkedja. Om så finns anledning att se uppskattningarna som 

undervärderade. 

Här är viktigt att poängtera att även om vi skulle lyckas väl i detta försök att identifiera 

marknaden för järnvägstransporter, behöver transporterna inte nödvändigtvis utnyttja 

fördelarna med korridoren. 

 

7.2 Framtid 

Samgodsmodellen används för prognoser av godstransporter. För att säga något om 

marknaden i framtiden görs samma överslagsräkning som för år 2017 i prognosåret 2040. 

I Figur 7.3 ses den produktion, konsumtion och intrahandel som prognosticeras i 

närområdet. Här noteras att de fem största varugrupperna uppgår i 5.1 miljoner 

producerade och konsumerade ton årligen. 
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Givet att trafikslagsandelarna kvarstår erhålls nu att 0.3 – 0.7 miljoner ton årligen som kan 

transporteras hit och härifrån, motsvarande 2-3.5 tåg dagligen om så att 750 ton fraktas per 

tåg och om tågen kör 250 dagar om året. Med andra ord ökar marknaden i närområdet i 

volym cirka 75 procent mellan år 2017 och 2040 grovt räknat. 

 

 

Figur 7.3 Marknaden för handel i närområdet i år 2040. 

8 CBA-analyser 

I detta kapitel redovisas CBA-analyserna. Här beskrivs vilka de är, hur de ska tolkas och 

resultaten. Här beskrivs även den uppdragsspecifika modelleringsteknik som vi använt. 

 

8.1 Utgångpunkt för CBA-kalkyl 

Att rangordna investeringsåtgärder med hjälp av kostnadsnyttokalkyler har visat sig vara en 

robust metodik som tolererar osäkerheter i modeller och data relativt väl. Men att fastslå om 

en enskild åtgärd är lönsam eller inte har en betydligt högre känslighet för dessa 

osäkerheter, särskilt om nyttor och kostnader ligger nära varandra. En förlängning av 

ScanMed är till sin natur svår att kvantifiera76 och det minskar möjligheterna att bedöma 

åtgärdens effekter för samhällsekonomin. 

För att hantera kända osäkerhet har vi valt att testa åtgärden förlängd ScanMed-

godskorridor i modellsystemen genom att skapa ett scenario med låg effekt och ett med hög 

effekt av åtgärden. Scenariot med låg effekt består av kvantifierbara faktorer och scenariot 

med hög effekt består av en bedömning av vad åtgärdens maximala effekter kan tänkas vara. 

(se kapitel 2). Eftersom det till viss del är oklart hur åtgärden faktiskt kommer att 

implementeras i praktiken och vad det kommer att innebära i transportekonomiska termer, 

har vi valt att inte peka ut ett mest troligt scenario. 

                                                           
76 Se kapitel 2. 
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För analysens huvudscenario tas en EU-kalkyl fram som jämförs med en nationell kalkyl. 

För huvudscenariot görs även en övergripande flödesanalys. Ett par riskanalyser som 

behandlar eventuella effekter av en mindre effektiv tågplanering och en kraftigt ökad 

transittrafik kompletterar huvudanalysen. 

Det här är en analys som syftar till att skapa en uppfattning om vilken roll osäkerheter kan 

spela och vilka risker som behöver adresseras beslutsunderlaget och eventuellt undersökas 

vidare. Resultaten bör därför tolkas som en beskrivning av hur och i vilken omfattning olika 

faktorer skulle kunna påverka det samhällsekonomiska utfallet och inte som exakta mått på 

åtgärdens lönsamhet. 

 

8.2 Modelleringsteknik 

Detta avsnitt är en teknisk beskrivning av den modellering som ligger till grund för 

resultaten som redovisas i avsnitt 8.3. 

Analysens huvudscenario utgår från ett jämförelsealternativ (JA) som består av den i juni 

2020 publicerade Basprognosen för godstransporter för år 2040. I ett första steg ökas 

attraktiviteten att använda den förlängda godskorridoren i Samgodsmodellen. Det görs 

genom att öka hastigheten för transporter i korridoren så att transporttiden mellan Narvik 

och Hallsberg minskar med 6 procent för låg-scenariot och 21 procent i hög-scenariot.  

I huvudscenariot körs logistikmodulen i Samgodsmodellen. Därefter väljs de 

transporterrelationer som uppfyller PaP-kriterierna för korridoren ut. Sannolikheterna 

justeras för detta urval av lösningar så att varje handelsrelations transportflöde använder 

korridoren till 100 procent och den alternativa lösningen till noll procent. Kapacitetmodulen 

körs i ett sk. korridorscenariot (med LOS-matriser med kortare transporttider) för att 

identifiera vilka PaP-möjligheter som det är lämpligt att låsa som PaP-lösningar. De PaP-

möjligheter som inte förändras av kapacitetsmodulen låses och ges prioritet. Därefter körs 

kapacitetmodulen i huvudscenariot (med LOS-matriser med normala transporttider) 

tillsammans för alla transportrelationer med utpekade, låsta PaP-er i lösningen. Icke-låsta 

PaP-möjligheter kommer i förekommande fall nyttja järnväg i konkurrens med övriga 

nationella tåg. 

I en riskanalys studeras hur åtgärden påverkas av en ineffektiv tågplanering. Alla som 

uppfyller PaP-kriteriet efter körning av logistikmodulen låses och ges prioritet. 

Kapacitetstaket på de bandelar som trafikeras med PaP-tåg justeras nedåt i en omfattning 

motsvarande de lastade tågen samt de tomtransporter de genererar77. Därefter körs 

kapacitetsmodulen för alla andra transportlösningar som logistikmodulen genererade. 

I en annan riskanalys vi kallar för en transitbom, som syftat till att illustrera vad en kraftigt 

ökad transittrafik skulle kunna ge för samhällsekonomiska effekter, används samma metod 

som i huvudscenarierna. Skillnaden är att banan Narvik – Malmö belastas med ett extra 

transportflöde som är lika stort som trafikökningen av åtgärden. Denna ökning utgörs alltså 

av nytillkommen transittrafik och modelleras som ett kapacitetsbortfall. För 

kapacitetsreduktionen antar vi för enkelhets skull att all attraherad potentiell transittrafik är 

ett jämt fördelat flöde i tid och rum.  

                                                           
77 Tomtransporthanteringen antar vi att utförs under normala premisser, d v s inte med PaP-
prioritet. Ruttvalen kan därför skilja sig åt mellan lastade transporter och deras motsvarande 
tomtransporter som normalt sker längs samma rutt i modellen. 
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Samhällsekonomiska effekter på godstransporter beräknas med Samgodsmodellens CBA-

modul och effekter på persontrafiken beräknas med Bansek. I en efterbehandling av data 

räknas effekter om i nationell kalkyl respektive EU-kalkyl. 

 

8.3 Resultat och scenarios 

I huvudscenariot redovisas en fullständig EU-kalkyl för låg respektive hög attraktivitet av 

åtgärden. Här görs en analys som belyser skillnader mellan EU-kalkylen och den nationella 

kalkylen. För huvudscenariot presenteras även en flödesanalys som beskriver effekten av 

åtgärden. 

I en riskanalys presenteras två tänkbara risker som åtgärden medför som eventuellt kan 

påverka utfallet negativt i samhällsekonomisk mening. Den ena risken är att brister i 

information för och mellan tågplanerare kan leda till en ekonomiskt ineffektiv allokering av 

tåglägen, den andra är att ökad transittrafik tränger ut tåglägen av värde för den nationella 

ekonomin. 

Både huvudscenarios och riskanalyser utgår från samma åtgärd – en förlängd ScanMed-

korridor från Hallsberg via Boden med förgrening till Narvik och Uleåborg. 

8.3.1 Kalkyl huvudscenario 

Nedan presenteras den EU-kalkyl som tagits fram inom uppdragets huvudscenario. Vi har 

valt att analysera åtgärden utifrån en låg och en hög grad av effekt för åtgärden. Dessa 

nivåer utgörs av 6 respektive 21 procents tidsreduktion för PaP:er mellan Narvik och 

Hallsberg i Samgodsmodellen. Resultatet redovisas för år 2025 och 2040 i 2017 års priser, 

se kapitel 3. 

EU-kalkylen visar att godsnyttorna, dvs. transportkostnadsbesparingen för varuägarna, är 

de dominerande effekterna se tabell 8.1. I en EU-kalkyl ingår budgeteffekterna i nyttan för 

godstrafik och persontrafik. Hur stor kostnadsbesparingen är för varuägarna redovisas i 

tabell 8.2. Åtgärden indikerar en högre lönsamhet för Hög-scenariot. Effekterna för 

persontågstrafiken är dock den omvända, det vill säga persontågen påverkas positivt i Låg-

scenariot men är i princip oförändrade i Hög-scenariot. Det beror på att den ändrade 

godstrafikeringen ger möjlighet till en förbättrad persontrafik på vissa sträckor längs och i 

anslutning till korridoren i Låg-scenariot men inte i Hög-Scenariot. Externa effekter 

påverkar kalkylen positivt för Hög-scenariot och svagt negativt för Låg-scenariot. 

Redovisade kalkylvärden för år 2025 bör möjligtvis tolkas som teoretiska i sammanhanget. 

Resultat från andra delar av denna utredning pekar på att den förändring av 

affärsupplägg/transportproduktion för tågtransporter som förutsätts för att 

varuägare/transportköpare ska dra nytta av PaPs och korridorens möjligheter, sannolikt 

inte kommer vara på plats till år 2025. Vi har valt att ändå redovisa dessa värden eftersom 

de illustrerar hur det årliga värdet kan förändras över tid. 
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Tabell 8.1 EU-kalkyl, miljoner kronor 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-

scenario 

2040 

Hög-

scenario 

2040 

Nyttor godstrafik 
17 49 23 72 

Nyttor persontrafik 
9  12 0 

Externa Effekter 
-4 13 -3 16 

Budgeteffekter - - - - 

Administrativ 

kostnad 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Resultat 22 61 32 89 

 

I tabellen nedan redovisas effekterna för varuägarna. 

Tabell 8.2 Kostnadsbesparingen för varuägare, EU-kalkyl 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-scenario 

2040 

Hög-scenario 

2040 

Kostnadsbesparing 

varuägare 
16 45 21 58 

Budgeteffekter 

godstrafik 
1 4 2 14 

SUMMA (Nyttor 

godstrafik) 
17 49 23 72 

Andel 

kostnadsbesparing 

varuägare 
0,92 0,92 0,90 0,81 

 

8.3.2 Huvudscenario som nationell kalkyl 

Nedan jämförs EU-kalkyl med en nationell kalkyl för samma åtgärd. De kalkylmässiga 

skillnaderna mellan dessa både perspektiv kommer av att ”samhället” har annan geografisk 

definition och att några kalkylposter skiljer, se kapitel 3.2. 

För att göra kalkylerna jämförbara används kostnadsbesparingen för varuägarna i EU-

kalkylen i jämförelse med godsnyttan i den nationella kalkylen. Här ser vi att godsnyttorna 

är lägre i den nationella kalkylen. För Låg-scenariot är de nationella godsnyttorna ungefär 

hälften av EU-nyttorna medan skillnaden är väsentligt mycket mindre i Hög-scenariot där 

de nationella godsnyttorna är ca 91 % av nyttorna på EU-nivå. 
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Tabell 8.3 Nationell kalkyl, miljoner SEK 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-

scenario 

2040 

Hög-

scenario 

2040 

Nyttor godstrafik 9 41 11 54 

Nyttor persontrafik 9 0 12 0 

Externa Effekter -7 -5 -7 -2 

Budgeteffekter 
1 9  1 13 

Administrativ 

kostnad 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Resultat 11 45 17 65 

 

8.3.3 Flödesanalys huvudscenario 

I uppdraget ingår att analysera hur korridoren kan påverka utvecklingen av export med 

direkta internationella godståg i förhållande till export på nationella godståg till svenska 

hamnar. För att undersöka hur åtgärden eventuellt påverkar den utvecklingen, görs en 

flödesanalys av högscenariot. Vi ser att modellresultaten inte ger stöd för några större 

omflyttningar mellan den Södra och Västra Stambanan se Figur 8.1. Åtgärden har störst 

effekt för transporter på Stambanan genom övre Norrland mellan Ånge och Vännäs, en 

tydlig effekt är att Ådalsbanan och Norrbotniabanan avlastas. För högscenariot med 

maximal effekt av åtgärden, ökar trafikarbetet med knappt 6 procent och transportarbetet 

med 4 procent för sträckningen Hallsberg – Narvik. Antal ton som fraktas via Göteborgs 

hamn påverkas i en ringa utsträckning. 
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Figur 8.1 Transportflödesskillnader mellan basprognosen och högscenariot i antal tåg, ökningar i grönt 

 

 

Figur 8.2 Transportflödesskillnader i södra Sverige mellan basprognosen och högscenariot i antal tåg, 

ökningar i grönt 
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Här tål att påpekas att det i en transportmodell kan vara svårt att fånga rumsliga effekter 

som sker långt bort ifrån där åtgärden utförs. För just denna analys försvåras analysen 

ytterligare av att modellen inte har med den handel som genererar transporter utanför 

Sverige och som potentiellt skulle kunna börja använda svensk infrastruktur, sk potentiell 

transit. 

En intressant fråga är hur kapacitetsnyttjandet kommer att utvecklas på Södra stambanan i 

prognosen och av åtgärden. Vi kan se att de kapacitetsproblem Trafikverket prognosticerar 

för Södra stambanan riskerar att förstärkas något av åtgärden. Det är framförallt sträckan 

Hässleholm – Mjölby som uppvisar betydande kapacitetsbrister. I Figur 8.3 nedan ses totalt 

nyttjad kapacitet inklusive PaP:s i gult, bara PaP:s i rött och tillgänglig ledig kapacitet i grönt 

utryckt i modellerade tåg per dygn. För malmbanan ses ingen betydande kapacitetsbrist vare 

sig i prognosen eller på grund av åtgärden. För gjorda bedömningar om 

kapacitetsutvecklingen gäller samma osäkerheter för eventuellt tillkommande 

transitvolymer. (Figur 8.3 uppvisar kapacitetsbrister för Öresundsbron och vidare in i 

Danmark, det är en felindikering som har att göra med att modellen inte hanterar kapacitet 

på spåren i utlandet.) 

 

 

Figur 8.3 Modellerade tåg per dygn. Totalt nyttjad kapacitet inklusive PaP:s i gult, tillgänglig ledig 

kapacitet i grönt, endast PaP i rött 

 

8.3.4 Känslighetsanalyser 

Som analysen är utformad är det förväntat att huvudscenariot uppvisar en 

samhällsekonomisk lönsamhet. Frågan är om åtgärden kan medföra effekter som inte 

fångas i huvudscenariot? För att söka besvara den frågan har vi genomfört två 

känslighetsanalyser, för vilka resultaten redovisas i avsnitten som följer. 
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8.3.4.1 En samhällsekonomiskt mindre effektiv tilldelning av tåglägen 

Kapaciteten på järnvägen är en begränsad resurs som behöver tilldelas den som ansöker 

tåglägen på sådant sätt att den totala effekten av nyttjandet av järnvägen är 

samhällsekonomiskt effektiv. När det finns ledig kapacitet i systemet kan varje ansökt 

tågläge tillgodoses. I dessa fall är risken för en ineffektiv resursallokering av kapacitet 

mindre78 än om det råder konkurrens om samma tågläge. I det senare fallet behöver 

Trafikverket ”ransonera” tåglägen med hjälp av samhällsekonomiska prioriteringskriterier 

(Trafikverket, 2015/076). 

Det är dock svårt för Trafikverket att utifrån samhällsekonomisk grund ändra eller stryka 

sökta tåglägen. Till det saknas relevanta data som säger tillräckligt om vad ingreppet 

innebär för operatörer och varuägare/passagerare (CTS, 2014:4). Ett rimligt antagande är 

därför att nuvarande process för tilldelning av kapacitet till konkurrerande ansökningar inte 

leder till en samhällsekonomisk effektiv fördelning. Trafikverkets prognoser visar en framtid 

där konkurrensen om kapacitet på järnvägen ökar. Det talar för att betydelsen av att 

prioritera ”rätt” mellan konkurrerande ansökningar för samma tågläge kommer att öka. 

Förplanerade tåglägen i korridoren utgör en icke justerbar förutsättning för den nationella 

tågplanen att förhålla sig till på samma sätt som planerade större banarbeten (PSB). Det gör 

att återstående kapacitet är mindre flexibel för övriga ansökningar. I det sammanhanget har 

det betydelse om de förplanerade tåglägena görs med hänsyn tagen till den nationella 

tågplanen. Samtal med planerare i uppdraget talar för att dagens process innehåller detta 

informationsutbyte, detta eftersom erbjudandet av förplanerade tåglägen i korridoren tas 

fram av samma organisation som i ett senare skede tar fram den nationella tågplanen. 

Åtgärden innebär att godskorridorens norra ändpunkter flyttas utanför Sverige, vilket 

möjligtvis skulle kunna påverka i vilken grad tilldelningen av förplanerade tåglägen tar 

hänsyn till framtagande av den svenska nationella tågplanen. I den här känslighetsanalysen 

undersöker Trafikverket vad den samhällsekonomiska konsekvensen skulle bli om åtgärden 

leder till att förplanerade tåglägen fastslås utan att hänsyn tas till hur trafikeringen påverkar 

den nationella tågplanen. 

Skillnaden mellan EU-kalkylen i huvudscenariot och EU-kalkylen nedan är att planeraren av 

förplanerade tåglägen inte tar hänsyn till den nationella tågplanen. Betalningsviljan för 

varuägare som nyttjar förplanerade tåglägen vägs alltså inte mot betalningsviljan för 

varuägare som nyttjar tåglägen i den nationella planen – när de förplanerade tåglägena 

fastslås. 

Vi ser att i detta scenario förlorar varuägarna på åtgärden, i lågscenariot ca 130 miljoner och 

i högscenariot ca 60 miljoner år 2040. Detta kompenseras till stor del av förändrade 

budgeteffekter (drivmedelsskatter och banavgifter). För persontågen är effekten mer positiv 

vid en ekonomiskt ineffektiv tågplanering för godstrafik. Totalt sett är de samlade effekterna 

negativa vid en ekonomiskt ineffektiv tågplanering. 

 

 

 

                                                           
78 Brist på information, asymmetrisk information, tradition, tåglägesstrategier, anpassningar till 
prioriteringskriterier vid ansökan och andra snedvridningar kan såklart försämra allokeringen av 
tåglägen även när tillgången på ledig kapacitet är god. 
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Tabell 8.4 EU-kalkyl med ekonomiskt ineffektiv tågplanering, miljoner SEK 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-

scenario 

2040 

Hög-

scenario 

2040 

Nyttor godstrafik 
-49 6 -62 20 

Nyttor persontrafik 
20 1 28 1 

Externa Effekter 
-131 -120 -117 -107 

Budgeteffekter 
- - - - 

Administrativ 

kostnad 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Resultat -160 -113 -152 -87 

 

På motsvarande sätt i Huvudscenariot ovan redovisas i tabell 8.5 nedan beräknade 

bruttoeffekter för varuägarna respektive budgeteffekter. I EU-kalkylen ovan utgörs dessa av 

kalkylposten Nyttor godstrafik. 

Tabell 8.5 Kostnadsbesparingen för varuägare, med ekonomiskt ineffektiv tågplanering, miljoner SEK 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-

scenario 

2040 

Hög-

scenario 

2040 

Kostnadsbesparing 

varuägare 
-98 -47 -128 -61 

Budgeteffekter 

godstrafik 
49 53 66 81 

SUMMA (Nyttor 

godstrafik) 
-49 6 -62 20 

 

8.3.4.2 Transitboom 

Åtgärden innebär att godskorridoren i sina norra förgreningar börjar utanför Sverige och att 

företag i Norge och Finland, som tidigare varit hänvisade till att söka tåglägen i den Svenska 

nationella tågplanen för transittransporter i korridoren, nu kan söka förplanerade tåglägen 

för transporter genom Sverige. En naturlig fråga blir hur transittrafiken genom Sverige kan 

komma att påverkas av åtgärden och hur den utvecklingen påverkar övrig trafik? 

I sitt grundutförande innehåller transportefterfrågan i Samgodsmodellen svensk inrikes-och 

utrikeshandel. Utöver detta består efterfrågan av transithandel, dvs. den handel som sker 

mellan två internationella parter där godset transporteras genom Sverige. 

Potentiell transit hänvisar till andra länders eventuella användande av svensk infrastruktur. 

Det är transporter som varken har startpunkt eller slutdestination i Sverige och i 

utgångsläget inte använder svensk infrastruktur. 

Det är sannolikt att denna åtgärd attraherar nya transittransporter som tidigare inte 

fraktades genom Sverige. För analysen hade därför en kompletterad Samgodsmodell med 
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information om potentiell transit från Sveriges alla grannländer varit att föredra79. Eftersom 

den informationen inte finns i nuvarande modeller, kan inte Trafikverket bedöma hur den 

delen av transittrafiken kan komma att utvecklas av åtgärden. Men, Trafikverket kan genom 

antaganden om trafikmängder övergripande analysera hur utvecklingen av transit skulle 

kunna påverka andra transporter och lönsamhet för åtgärden. 

För att fånga påverkanseffekten i nuvarande modellversion görs en jämförelse mellan 

huvudscenariots nationella kalkyl (se ovan) och en kalkyl där den attraherade trafiken även 

består av en lika stor del attraherad potentiell transittrafik. I analysen antar vi för enkelhets 

skull att all attraherad potentiell transittrafik går mellan Narvik och Malmö i ett jämt 

fördelat flöde i tid och rum.  

Eftersom den nationella samhällsnyttan för varuägarna av transittrafik räknas till noll i den 

nationella kalkylen, kan potentiell transit analyseras som ett kapacitetbortfall med ökad 

kapacitetsbrist på banan80. Den extra trafiken som tillkommer har såklart externa effekter, 

budgeteffekter och ger en viss ökad administrativ kostnad vilket tas omhand utanför 

modellberäkningen och alltså är del av kalkylen nedan. 

Vi ser att effekterna av ökad transittrafik genom Sverige har negativa effekter till följd av 

ökat kapacitetsutnyttjande för både person- och godstrafik i Sverige. 

Tabell 8.6 Nationell kalkyl med potentiell transit 

 Låg-scenario 

2025 

Hög-scenario 

2025 

Låg-scenario 

2040 

Hög-scenario 

2040 

Nyttor godstrafik -269 -36 -206 -28 

Nyttor persontrafik -33 -49 -46 -68 

Externa Effekter -190 -267 -190 -267 

Budgeteffekter 93 133 57 82 

Administrativ 

kostnad 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Resultat -400 -220 -385 -281 

 

  

                                                           
79 Här pågår ett utvecklingsarbete på Trafikverket som handlar om att utöka transportefterfrågan i 
Samgodsmodellen till inkludera norsk potentiell transit i Sverige. 
80 Det hade inte varit möjligt att jämföra mot EU-kalkylen, eftersom i det perspektivet kan nationell 
transit genom Sverige innehålla nyttor och då behövs information om det handelsmönstret. 
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9 Slutdiskussion 

Denna rapport syftar till att analysera jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnaden 

respektive nytta som en förlängning av ScanMed-godskorridor medför och utvecklingen av 

godstrafiken på järnväg och omfattande handels- och godsströmmar längs denna 

godskorridor. 

 

9.1 Utvecklingen av godsströmmar längs korridoren 

Trafikverket prognosticerar att järnvägstrafiken i Sverige ökar från ca 21 miljarder 

tonkilometer 2017 till drygt 30 miljarder tonkilometer år 2040 i den senaste prognosen. 

Längs järnvägsstråket mellan Hallsberg-Narvik sker en genomsnittlig ökning i prognosen 

med ca 23 procent för både trafik- och transportarbetet. (Denna ökning sker alltså inte på 

grund av åtgärden utan genom ekonomisk tillväxt och i viss mån av förändrade 

transportkostnader mellan trafikslagen.) Mellan Kilafors-Vännäs sker en liten minskning i 

inlandet. Här sker ökningen längs kusten istället. Utanför Sverige ses en överflyttning av 

järnvägstransporter till kontinenten över Jylland till den nya Fehmarn Belt-förbindelsen.  

För att bedöma utvecklingen av godsströmmar i korridoren och av själva åtgärden har 

Trafikverket undersökt hur tillgänglig kapacitet ser ut att utvecklas i utpekat stråk. När 

kapacitetsutnyttjandet överskrider 80 procent (mycket högt kapacitetsutnyttjande), är 

känsligheten för störningar hög och trafiken är omfattande över hela dygnet i förhållande till 

banans tillgängliga kapacitet. När den använda kapaciteten understiger eller är lika med 60 

procent (lågt kapacitetsutnyttjande) finns det utrymme för ytterligare trafik eller tid för 

underhåll av banan. 

Bedömningen av kapacitetssituationen i basåret 2017 antyder att den förlängda delen av 

korridoren mellan Hallsberg och Boden via Ånge har ett ungefärligt lågt till medelhögt 

kapacitetsutnyttjande. Sträckorna från Boden mot norska och finska gränsen ses framförallt 

hamna i bedömningskategorin lågt kapacitetsutnyttjande, även om nyttjandet ökar från 

Kiruna mot norska gränsen. 

Kapacitetssituationen är mer ansträngd i prognosåret 2040 jämfört med basåret 2017. 

Många sträckor har ett bedömt medelhögt till mycket högt kapacitetsutnyttjande. Längs den 

förlängda korridoren ses dock inte någon flaskhals. Kapacitetsutnyttjandet på sträckorna 

från Boden mot norska gränsen ökar i jämförelse med basåret och har ett medelhögt 

kapacitetsutnyttjande, mot finska gränsen ökar utnyttjandet och rör sig mot ett medelhögt 

utnyttjande. För Södra stambanan visar prognosen på betydande kapacitetsbrister, särskilt 

för bansträckningen mellan Hässleholm och Mjölby. För Malmbanan ses ingen betydande 

kapacitetsbrist i prognosen. 

För att fördjupa bilden ytterligare över hur mycket järnvägstrafiken skulle kunna växa i en 

eventuell förlängning av korridoren till år 2040, görs en modellskattad marknadsanalys 

över handelsmönstrets utveckling för norra Norge och norra Finland, här benämnt 

närområdet. Med information om andelen järnvägstransporter per varugrupp enligt statistik 

och olika varugruppers prognoserade utveckling bedöms marknaden i närområdet i volym 

öka med cirka 75 procent mellan år 2017 och 2040. 

Parallellt i detta uppdrag görs en intervjubaserad marknadsanalys för vissa 

handelsrelationer inom Sverige och mellan Sveriges grannländer. Här har ett 

marknadsscenario för medelgod utveckling tagits fram för vissa transportrelationer som 

eventuellt skulle kunna använda den förlängda korridoren. 
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Det är vanligt att intervjubaserade undersökningar om tillväxt, som i viss mån baserar sig på 

enskilda respondenters idéer, mål och visioner om framtiden leder till överskattningar på en 

aggregerad nivå. Tillväxten i den totala ekonomin räcker helt enkelt inte till att infria varje 

enskilt mål och vision. Modellanalysen har ett motsatt angreppssätt. Här sätter tillväxten i 

den totala ekonomin ett villkor för hur enskilda handelsrelationer kan utvecklas. Nackdelen 

med det angreppssättet är att det kan vara svårt att säga något om hur enskilda 

handelsrelationer och mindre marknader utvecklas. Med det sagt, även om tillväxten i 

modellen visar på en genomsnittligt lägre tillväxt, vilket bör tas med i den samlade 

bedömningen, ger marknadsanalysen viktig information om hur marknadens aktörer ser på 

den lokala marknadsutvecklingen och på behovet av åtgärden. 

Hur påverkar åtgärden flödet i korridoren? 

Vi ser att modellresultaten inte ger stöd för större omflyttningar mellan den Södra och 

Västra Stambanan. Men, de kapacitetsproblem som Trafikverket prognosticerar för Södra 

stambanan riskerar att förstärkas något. Åtgärden har störst effekt för transporter på 

Stambanan genom övre Norrland mellan Ånge och Vännäs, en tydlig effekt är att 

Ådalsbanan och Norrbotniabanan avlastas. Trafikeringen på Malmbanan ser ut att påverkas 

i en mindre grad av åtgärden. För högscenariot med maximal effekt av åtgärden, ökar 

trafikarbetet med knappt 6 procent och transportarbetet med 4 procent för sträckningen 

Hallsberg – Narvik. Transportflödesvolymen genom Göteborgs hamn påverkas knappt av 

åtgärden, men den skattningen anses vara relativt osäker i nuvarande modell. 

Det har inte varit möjligt att skatta effekter för de transportströmmar som innan åtgärden i 

sin helhet går utanför Sveriges gräns och som efter åtgärden införs skulle kunna börja 

använda svensk infrastruktur, s.k. potentiell transit. Det gör att trafikflödeseffekterna av 

åtgärden kan underskattas särskilt för banor i gränsregioner. 

 

9.2 Jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnaden 
respektive nyttan 

Det här är en analys som syftar till att skapa en uppfattning om vilken roll osäkerheter kan 

spela och vilka risker som behöver adresseras i beslutsunderlaget och eventuellt undersökas 

vidare. Resultaten bör därför tolkas som en beskrivning av hur och i vilken omfattning olika 

faktorer skulle kunna påverka det samhällsekonomiska utfallet och inte som exakta mått på 

åtgärdens lönsamhet. 

Trafikverket har analyserat åtgärden i ett scenario med låg effekt och ett scenario med hög 

effekt av åtgärden. Det låga scenariot består av två ingredienser. Dels möjligheten att skapa 

förplanerade tåglägen och dels en hastighetshöjning som är lika stor som förplanerade 

tåglägen i korridoren erhåller idag jämfört nationella tåglägen. Det höga scenariot består av 

en grov bedömning av vad åtgärdens maximala samlade effekter kan tänkas vara. Eftersom 

det till viss del är oklart hur åtgärden faktiskt kommer att implementeras i praktiken och 

vad det kommer att innebära i transportekonomiska termer, har vi valt att inte peka ut ett 

mest troligt scenario. Kalkylerna utförs med olika förutsättningar och perspektiv för att 

illustrera hur olika antaganden ger olika resultat. 

I huvudscenariot presenteras en EU-kalkyl av åtgärden. Den visar att 

transportkostnadsbesparingen för varuägarna är de dominerande effekterna, ungefär 20 

miljoner i lågscenariot och 60 miljoner i högscenariot år 2040. Externa effekter påverkar 

kalkylen positivt för Hög-scenariot och svagt negativt för Låg-scenariot. Både låg- och 
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högscenario uppvisar högre samhällsekonomiska nyttor än kostnader, ungefär 30 miljoner 

för lågscenariot och 90 miljoner för högscenariot år 2040. 

För att illustrera hur olika perspektiv kan inverka på resultatet görs en nationell kalkyl av 

huvudscenariot. Här ser vi att kostnadsbesparingen för varuägarna är lägre i den nationella 

kalkylen än i EU-kalkylen, ungefär 50 procent lägre i lågscenariot och knappt 10 procent 

lägre i högscenariot år 2040. Precis som EU-kalkylen är nyttorna högre än kostnaderna i 

den nationella kalkylen för både låg- och högscenariot. Men differensen är ca 50 procent 

lägre i lågscenariot och ca 25 procent lägre i högscenariot jämfört EU-kalkylen år 2040. Här 

tål att påpekas att skillnaden mellan resultaten sannolikt skulle vara ännu större till EU-

kalkylens fördel om potentiell transit räknades med i kalkylerna. Jämförelsen illustrerar att 

den samhällsekonomiska bedömningen i ett EU-perspektiv kan ge en mer positiv bild av 

åtgärden än densamma i ett nationellt perspektiv. 

Som analysen är utformad är det förväntat att huvudscenariot uppvisar en 

samhällsekonomisk lönsamhet. Frågan är om åtgärden kan medföra andra negativa effekter 

för kalkylen som inte fångas i huvudscenariot? 

Förplanerade tåglägen i korridoren utgör en icke justerbar förutsättning för den nationella 

tågplanen att förhålla sig till på samma sätt som planerade större banarbeten (PSB). I det 

sammanhanget kan det ha betydelse om de förplanerade tåglägena planeras med hänsyn 

tagen till den nationella tågplanen. I dagsläget finns skäl att tro att processen innehåller 

detta informationsutbyte, eftersom erbjudandet av förplanerade tåglägen i korridoren tas 

fram av samma organisation som i ett senare skede tar fram den nationella tågplanen. 

Åtgärden innebär att korridorens norra ändpunkter flyttas utanför Sverige, vilket möjligen 

skulle kunna påverka i vilken grad tilldelningen av förplanerade tåglägen tar hänsyn till 

framtagande av den svenska nationella tågplanen. I en känslighetsanalys belyser vi effekten 

av om åtgärden påverkar processen för tåglägestilldelningen så att den blir mindre effektiv. 

Frågan som ställs är vad den samhällsekonomiska konsekvensen blir om åtgärden leder till 

att förplanerade tåglägen fastslås, utan att hänsyn tas till planeringen av nationella tåglägen.  

Vi ser att i detta scenario förlorar varuägarna på åtgärden, i lågscenariot ca 130 miljoner och 

i högscenariot ca 60 miljoner år 2040. När tågtilldelningen blir ineffektiv fungerar 

tågmarknaden sämre, vilket påverkar fördelningen mellan trafikslagen så att framförallt 

lastbilstrafiken ökar. Åtgärden medför att det skapas negativa externa effekter om ca 110 

miljoner år 2040. Kalkylen för alla scenarion visar att de samhällsekonomiska kostnaderna 

är högre än nyttorna. 

I praktiken bestämmer Trafikverket själva över hur mycket kapacitet som görs tillgänglig till 

förplanerade tåglägen i korridoren. Analysen ska därför inte tolkas som att åtgärden riskerar 

medföra ett okontrollerat nyttjande, den risken ser inte Trafikverket. Vad analysen visar är 

att det kan ha ekonomisk betydelse om tilldelning av förplanerade tåglägen i korridoren inte 

tar samma hänsyn som idag till den nationella planeringen av tåglägen. 

Här kan diskuteras om studerad skillnad mellan huvudscenariots relativt jämlika 

konkurrensförhållande mellan förplanerade internationella tåglägen och övriga tåglägen 

jämfört riskscenariots relativt ojämlika dito, motsvarar en rimlig konsekvens av åtgärden. Vi 

avgränsar oss från den diskussionen i denna analys. Vi kan dock konstatera att 

modellanalysen ger stöd för tanken att i en framtid med minskad ledig kapacitet på 

järnvägen, ökar betydelsen av att politiska åtgärder inte försämrar Trafikverkets möjligheter 

att planera tåglägen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
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Åtgärden innebär att företag i Norge och Finland, som tidigare varit hänvisade till att söka 

tåglägen i den svenska nationella tågplanen för transittransporter i korridoren, nu kan söka 

förplanerade tåglägen för transporter genom Sverige. En naturlig fråga blir hur 

transittrafiken genom Sverige kan komma att påverkas av åtgärden och hur den 

utvecklingen påverkar övrig trafik?  

I en riskanalys gör vi en nationell kalkyl där den attraherade trafiken av åtgärden även 

består av en lika stor del attraherad potentiell transittrafik. Vi antar för enkelhets skull att all 

attraherad potentiell transittrafik går mellan Narvik och Malmö i ett jämt fördelat flöde i tid 

och rum. Det är effekten av en ökad konkurrens om tåglägen och konsekvensen av att inte få 

önskade tåglägen som speglas i denna riskanalys. 

Vi ser att ökad transittrafik genom Sverige på järnväg har tydliga negativa 

samhällsekonomiska effekter för både person- och godstrafik i Sverige. Åtgärden medför 

kostnader för varuägarna och ökade externa effekter i form av mer tågtrafik och en ökad 

lastbilstrafik.  

Precis som i föregående riskanalys kan argumenteras för eller mot det rimliga i att åtgärden 

medför dessa effekter för transportsystemet. Vi avgränsar oss här från den diskussionen. Vi 

kan dock konstatera att den nationella samhällsekonomiska kalkylen i Trafikverkets 

prognosår ser ut att vara känslig för åtgärder som leder till en ökad transittrafik på järnväg 

genom Sverige. 

Kapaciteten på järnvägen är en begränsad resurs som behöver tilldelas den som ansöker 

tåglägen på sådant sätt att den totala effekten av nyttjandet är samhällsekonomiskt effektivt. 

Det har dock visat sig svårt för Trafikverket att utifrån samhällsekonomisk grund ändra eller 

stryka sökta tåglägen. Till det saknas relevanta data som säger tillräckligt om vad ingreppet 

innebär för operatörer och varuägare/passagerare. Ett rimligt antagande är därför att 

nuvarande process för tilldelning av kapacitet till konkurrerande ansökningar inte leder till 

en samhällsekonomiskt effektiv fördelning. 

Åtgärden kan eventuellt förändra nyttjandet och påverka konkurrensen om tåglägen för 

redan hårt trafikerade banor. I det sammanhanget är det naturligt att undersöka hur 

styrmedel i form av skatter, avgifter och bidrag påverkar godstrafikens nyttjande av 

järnvägen i korridoren. Den s.k. internaliseringsgraden har nyligen sammanställts av 

myndigheten Trafikanalys för korridoren och den visar att det är en stor skillnad mellan de 

länder som stråket passerar. Sverige har en lägre internaliseringsgrad än andra länder vilket 

förklaras av att uttaget av banavgifterna är lägre. Sträckan Narvik-Riskgränsen har en 

internaliseringsgrad på 150 procent. Den svenska internaliseringsgraden ligger på 80 

procent. För sträckan Öresund – Neapel pendlar internaliseringsgraden mellan 150 till 200 

procent. Banavgifterna planeras att succesivt höjas i Sverige till år 2025 för att i större 

utsträckning täcka de externa marginalkostnaderna som järnvägstransporter ger upphov till 

(Trafikanalys 2020:4). Vi har i denna utredning inte analyserat hur en förändrad 

avgiftsregim skulle påverka analysresultaten. Men vi konstaterar att det är fullt möjligt att 

motverka de negativa konsekvenserna som en tilltagande knapphet om tåglägen för med sig, 

genom att justera skatter, avgifter och bidrag till dess att en önskad nivå uppnås. 

Vi ser att modellen visar att en försämrad effektivitet i tåglägestilldelning och en ökad 

transittrafik på järnväg var för sig kan vara effekter som påverkar den samhällsekonomiska 

lönsamheten negativt. Modellanalysen ger dock inget fullständigt svar på huruvida åtgärden 

medför några reella risker i dessa avseenden. Det ligger utanför rapportens omfattning att 

besvara den frågan. Analysen ger dock ett stöd för tanken att beslutsfattaren bör förvissa sig 

om att åtgärden inte medför ökade risker av det slag som Trafikverket här har undersökt. 
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