
Inge Vierth
Rune Karlsson
Jonas Westin

Validering av sjötransporter i 
Samgodsmodellen Version 1.1

VTI notat 30-2016 | Validering av sjötransporter i Sam
godsm

odellen Version 1.1

www.vti.se/vti/publikationer

VTI notat 30-2016
Utgivningsår 2016





 

VTI notat 30-2016 

Validering av sjötransporter i 

Samgodsmodellen Version 1.1 

 

 

Inge Vierth 

Rune Karlsson 

Jonas Westin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 2014/0464-7.4 

Omslagsbilder: Hejdlösa Bilder AB och Thinkstock 

Tryck: VTI, Linköping 2016



VTI notat 30-2016 

Förord 

I projektet ”Sjötransporter i modell och verklighet – betydelsen av samlastning, skalfördelar, frekvens, 

hastighet, lastbärare och slingor” ingår två rapporter. Denna första rapport är en bas för arbetet i andra 

rapporten. Syftet är att beskriva hur resultat avseende sjötransporter från den nuvarande Samgods-

modellen överensstämmer med verkligheten. I den andra rapporten undersöks hur stort problem det är 

att Samgods inte modellerar linjetrafik med slingor. Här ligger istället tyngdpunkten på modell-

tekniska aspekter. Trafikverket har finansierat projektet.  

Rune Karlsson och Inge Vierth (VTI) och Jonas Westin (CERUM, Umeå universitet) har tagit fram 

denna rapport. Ett stort tack till Magnus Wikström och kollegorna på SCA Logistics för värdefull 

information om logistiska upplägg. Ett stort tack också till projektets referensgrupp bestående av 

Henrik Swahn och Kevin Cullinane för intressanta diskussioner och värdefulla synpunkter. Vi tackar 

även Petter Hill (Trafikverket) och Disa Asplund (VTI) för bra synpunkter på tidigare versioner av 

rapporten och Monica Lomark för språk- och layoutgranskningen.  

 

Stockholm, december 2016 

 

Inge Vierth 

Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sca.com/en/logistics/Pages1/Page-contacts/Management1/Magnus-Wikstrom/
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 17 november 2016 där Anne Madslien, Transportøkonomisk 

institutt (TØI) i Norge, var lektör. Författarna har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. 

Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 

9 december 2016. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar 

inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 17 November 2016 where Anne Madslien, The Institute of 

Transport Economics (TØI) in Norway reviewed and commented on the report. The authors have 

made alterations to the final manuscript of the report. The research director Mattias Haraldsson 

examined and approved the report for publication on 9 December 2016. The conclusions and 

recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority. 
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Sammanfattning 

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen. Version 1.1 

av Inge Vierth (VTI), Rune Karlsson (VTI) och Jonas Westin (CERUM, Umeå universitet) 

 

I projektet analyseras hur väl sjötransporter modelleras i det nationella godstransportmodellsystemet 

Samgods. I denna första rapport ingår en kortfattad beskrivning av Version 1.1 av modellen och dess 

kalibrering, en jämförelse av modellresultat och utfall 2012 samt analyser för att testa hur modellen 

reagerar på olika typer av ”störningar”. I den andra rapporten, VTI notat 31-2016 Modellering av 

slingor inom sjötransporter - Fallstudie av SCA:s RoRo-verksamhet på Östersjön, undersöks hur stort 

problem det är att Samgods inte modellerar slingor.  

Nuvarande Samgods är en deterministisk kostnadsminimerande modell. Den består av olika delvis 

med varandra interagerande moduler: a) basmatriser som beskriver godstransportefterfrågan för 32 

aktiva varugrupper, b) logistikmodellen som innehåller submoduler för val av sändningsstorlek, 

konsolidering av sändningar från olika avsändare, val av transportkedja, behandling av tomtransporter 

m.m. och c) rail capacity management (RCM-tool) som behandlar kapacitetsbegränsningar i det 

svenska järnvägsnätet.  

Vid kalibreringen av modellen låg tyngdpunkten på tonkilometer i Sverige och deras fördelning på 

trafikslagen samt fördelningar på olika geografiska områden, men ingen hänsyn togs till fördelningen 

mellan olika fartygstyper och -storlekar. Våra analyser visar att modellen beräknar att cirka fyra 

gånger så mycket ton transporteras med containerfartyg än i verkligheten. Vi ser ett behov av att 

kontrollera om de indata som används för att modellera containertransporter (vs konventionella 

transporter) är realistiska. 

Lastade /lossade ton kalibrerades för 14 kustavsnitt och tolv aggregerade varugrupper. Vi anser dock 

att även lastade/lossade ton gods per hamn bör vara ett kalibreringsmål. Godsflödenas fördelning på 

hamnar är centralt när det gäller beslutsunderlag för investeringar i farleder och slussar med mera.  

Vi visar att Samgodsmodellen överskattar antal anlöp med samtliga lastfartyg med cirka 50 procent. 

Modellen beräknar att cirka fem gånger så många anlöp görs med containerfartyg och cirka dubbelt så 

många anlöp med roro-fartyg jämfört med Sjöfartsverkets anlöpsdatabas. Överensstämmelsen för 

övriga lastfartyg är dock mycket god.  

En förklaring till att antalet anlöp med containerfartyg överskattas är naturligtvis att antalet ton som 

transporteras i containerfartyg överskattas kraftigt. Vi visar dock att nästan samtliga containerfartyg 

beräknas vara i modellens minsta av fyra storleksklasser (upp till 5 300 dödviktston). Resultaten 

indikerar att Samgods inte är kapabel att modellera den användning av större containerfartyg som sker 

i verkligheten tack vare att skalfördelar utnyttjas. Resultaten för roro-fartyg går i samma riktning om 

än inte i lika extrema; för övriga fartyg stämmer resultaten bättre överens med statistiken. Vi anser att 

det är viktigt att skilja mellan olika fartygstyper med olika produktionssystem i modelleringen.  

Fyllnadsgrader för lastade fartyg (och tomtransporter) var inte kalibreringsmål. I dagsläget är det inte 

möjligt att avstämma fyllnadsgrader i olika fordons- och fartygstyper mot statistik. Modellen beräknar 

högre fyllnadsgrader för väg (75–94 procent) och järnväg (86–97 procent) än för sjöfart (0–73 

procent). 

Med hänsyn till att nuvarande Samgodsmodell enbart tillåter konsolidering inom de 32 varugrupperna 

har vi testat övergången till tolv aggregerade varugrupper. Resultaten visar en högre andel 

sjötransporter och transporter i större storleksklasser. Detta tyder på att en högre konsolideringsgrad 

uppnås med de aggregerade varugrupperna. Detsamma gäller för en hypotetisk fördubbling eller 

tiodubbling av godstransportefterfrågan.  
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I de två sistnämnda analyserna blir det uppenbart att järnvägens potential att konsolidera mera är 

mycket begränsade eftersom både tågen och infrastrukturen redan i utgångsläget är väl utnyttjade. Vad 

det beträffar konsolidering finns dock vissa likheter mellan järnväg och sjöfart och vi anser att det 

skulle vara intressant att studera likheter och skillnader i modelleringen. 
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Summary 

Validation of sea transports in Samgods model. Version 1.1 

by Inge Vierth (VTI), Rune Karlsson (VTI) and Jonas Westin (CERUM, Umeå universitet) 

 

The project analyzes how well sea transports are modelled in the Swedish national freight model 

system Samgods. This first report comprises a short description of Version 1.1 of the model including 

calibration, a comparison of model results and statistics in 2012 as well as sensitivity analyses to test 

how the model reacts to different types of interventions. The second report, VTI notat 31-2016 

Modeling of loops in maritime transport – Case Study of SCA's RoRo operations in the Baltic Sea, 

examines how big the problem is that Samgods does not model loops (vessels calling more than two 

ports during a trip). 

The existing Samgods model is a deterministic cost-minimizing model. It consists of several partially 

interacting modules: a) base matrices that describe the demand for 32 commodities, b) the logistics 

model that contains submodules for the choice of consignment size, consolidation of shipments from 

different senders, choice of transport chains, treatment of empty transports etc. and c) the rail capacity 

management tools (RCM) addressing capacity constraints in the Swedish rail network. 

The calibration of the model focuses on tonne-km and modal split in Sweden as well as different 

regional distributions of the tonnes transported, but the distribution over vessels types is not taken into 

account. Our analyses show that the model calculates about four times as many tonnes transported by 

container vessels than the statistics. We see a need to check if the input data used for the modelling of 

container transports (vs conventional transports) is realistic. 

Throughput (loaded/unloaded tonnes goods) was calibrated for 14 coastal sections and twelve 

aggregated commodities. However, we believe that the throughput per port should be a calibration 

target. The distribution of the gods on the ports is crucial in analyses of investments in fairways, locks 

etc.  

Furthermore, the distribution of the port calls vessel categories and -size classes was not a calibration 

target. We show that Samgods model overestimates the number of calls to all freight vessels with 

about 50 percent. The number of container vessel calls is about five times higher as in the Swedish 

Maritime Administration’s database. The number of roro-vessel calls is about two times as high. The 

conformity for the other vessels is very good. 

One explanation for the fact that number of container vessel calls is overestimated is of course that the 

amount of tonnes transported in containers is overestimated considerably. We show that almost all 

container vessels are expected to be in the model’s smallest of four size classes (up to 5 300 dead 

weight tonnes). The results indicate that Samgods is not able to model the use of larger container 

vessels due to the exploitation of economies of scale (which is very common in reality). The result for 

ro-ro vessels goes in the same direction but is not that extreme. For other vessels, the results are more 

consistent with the statistics. We think it is important to distinguish between different vessel types and 

with different production systems in the modelling. 

The load factors for loaded vehicles (and empty transports) were not part of the calibration. Today it is 

not possible to validate loading factors in various vehicles and vessels against statistics. The model 

calculates higher load factors for road (75–94 percent) and rail (86–97 percent) than for sea transports 

(0–73percent). 

Given the existing model only allows for consolidation within the 32 commodities, we tested the 

aggregation to twelve commodities. The results show that this contributes to a higher share for sea 

transports and the use of larger vessels size classes. This indicates that a higher degree of 
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consolidation is achieved with fewer commodities. The same applies to a hypothetical doubling or 

tenfold increase in freight transport demand. 

In the latter two analyses, it becomes obvious that the potential of the rail mode to consolidate more is 

limited because both trains and rail infrastructure are well utilized in the base. Regarding 

consolidation, there are parallels between rail and sea and we think it would be interesting to study the 

similarities and differences in modeling. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I tidigare studier av bland annat VTI och CERUM vid Umeå universitet har Trafikverkets modell-

system för godstransporter Samgods använts för att analysera konkurrensytan mellan land- och 

sjötransporter (Vierth et al. (2014)), effekter av IMO:s1 skärpta svavelkrav inom SECA-området2 

(Vierth, Mellin & Karlsson (2013)) och effekter av en förstärkt förbindelse över Kvarken (Forsgren & 

Westin (2012,2014)). I dessa studier har ett antal begränsningar och potentiella svagheter i modell-

systemet identifierats, bl.a. beträffande förmågan att modellera sjöfartens skaleffekter, samlastning 

mellan varugrupper och avgångsfrekvenser.  

Skaleffekter är särskilt viktiga för sjötransporter då en av sjöfartens stora konkurrensfördelar är dess 

förmåga att genom konsolidering utnyttja skalfördelar hos större fartyg för att sänka transport-

kostnaderna per transporterad enhet, Stopford (2009). Under de senaste tio åren har containerfartygens 

storlek fördubblats och kostnaderna för att transportera en container minskat med en tredjedel, ITF 

(2015). International Transport Forum (ITF) finner att de större containerfartygen medför 

investeringar i farleder, hamnar och landanslutningar. I Sverige var möjligheten att modellera 

effekterna av farledsinvesteringar som möjliggör anlöp med större fartyg en av anledningarna att ta 

fram ett nytt godstransportsystem.  

Utöver skaleffekter finns andra egenskaper i Samgodsmodellen som inte har undersökts närmare, 

exempelvis avgångsfrekvensernas betydelse på det modellerade resultatet. I verkligheten konsolideras 

godsflöden genom att plocka upp/lämna gods längs vägen. Detta innebär både att stora fartyg kan 

användas och att täta avgångsfrekvenser kan tillhandahållas. Fyllnadsgrader optimeras också genom 

att utnyttja returtransporter och balansera utnyttjandet av lastbärare. Ett exempel för ett företag som 

både kör i slingor (med delvis egna fartyg) och optimerar returtransporter är det papper producerande 

företaget SCA. Val av fartygshastigheter modelleras inte i Samgods men antas exogent. Öppettider i 

hamnar fångas inte heller upp. Inte heller modelleras att olika hamnar kan ha olika servicegrad i form 

av väntetid på lastning/lossning eller väntetid på lots.  

1.2. Projektets syfte och upplägg 

Projektets syfte är att undersöka vilka effekter vissa av de ovan beskrivna begränsningarna har på 

Samgodsmodellens förmåga att återskapa dagens transport- och trafikflöden och att visa effekter av 

transportkostnadsförändringar. Tyngdpunkten är länkkostnader (undervägskostnader) för 

sjötransporter. Omlastningskostnader i hamnarna och tillhörande transportkedjor från avsändare till 

mottagare behandlas mer översiktligt. Projektet kompletterar tidigare modellstudier genom att bidra 

till en ökad förståelse för styrkor och svagheter hos modellen samt till ökad förståelse för hur resultatet 

av modellen bör tolkas.  

I projektet ingår två rapporter. Denna rapport  är den första rapporten och utgångspunkt för arbetet i 

andra rapporten. Syftet med första rapporten är att beskriva hur resultat avseende sjötransporter från 

den nuvarande Samgodsmodellen överensstämmer med oberoende offentlig statistik3 och offentliga 

                                                      

1 IMO = International Maritime Organisation 

2 SECA = sulphur emission control area comprising the Baltic Sea, the North Sea and the English Channel   

3 I ett parallellt projekt, KVAL, görs liknande jämförelser mellan utdata från Samgodsmodellen och oberoende 

statistik (för sjöfart). Inriktningen i de två projekten skiljer sig dock åt. I KVAL ligger fokus på validering av 

modellen samt frågeställningar om i vilken grad modellresultat kan anses pålitliga (exempelvis för en given 

aggregeringsnivå). Där används sekretesskyddade mikrodata som jämförelsematerial vilket möjliggör 

jämförelser/validering som inte kan åstadkommas med befintlig officiell statistik. I det aktuella projektet ligger 
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data och identifiera strukturella brister i modellen. Dessutom genomförs störningsanalyser för att testa 

modellens känslighet och identifiera ansatser för att förbättra modellresultatens överensstämmelse med 

verkligheten. Fokus ligger på för sjötransporter centrala aspekter som utnyttjande av skalfördelar, 

samlastning och frekvenser.  

Som underlag används rapporter som beskriver modulernas principer matematiska grunder och 

funktionssätt (WSP, 2015), (de Jong & Baak, 2015) och  (SWECO, 2015(a)). Modellens komplexitet 

gör den svårt att analysera från ett teoretiskt perspektiv. Därför ligger tyngdpunkten här på empiriska 

undersökningar. Begräsningar och problem preciseras för olika delområden/funktioner. Detta görs 

genom att jämföra Samgodsmodellens resultat och uppträdande med officiell statistik4 eller officiella 

databaser och annan empiri samt information om vad som skulle förväntas i fallstudier/andra modeller. 

Så långt som möjligt görs en teoretisk analys och kritik av Samgodsmodellens metod. Tänkbara 

åtgärder diskuteras. 

I den andra rapporten5, undersöks hur stort problem det är att Samgods inte modellerar slingor. Här 

ligger istället tyngdpunkten på modelltekniska aspekter. En ny modell konstrueras, som speglar ett 

verkligt svenskt transportföretags verksamhet, för att i denna mindre modell jämföra konsekvenserna 

av olika tillvägagångssätt med avseende på programmering av slingor. 

I denna första rapport ingår följande moment: en översiktlig beskrivning av modell och kalibrering i 

kapitel 2, en jämförelse av modellresultat och utfall år 2012 i kapitel 3 och störningsanalyser för att 

testa hur modellen reagerar på olika typer av ”störningar” i kapitel 4. Förslag till förändringar av 

Samgodsmodellen och/eller indata tas upp i respektive avsnitt. I kapitel 5 förs en avslutande 

diskussion.  

                                                      

däremot fokus på att söka finna strukturella svagheter i modellen. Jämförelserna med oberoende data är här 

endast ett medel för att åstadkomma detta. Störningsanalyserna är ett annat medel för detta. I projektet används 

enbart publika data. 

4 Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter 

och kommunikationer. En statistikansvarig myndighets uppgift är bland annat att ansvara för att statistiken är 

objektiv, att den dokumenteras, kvalitetsdeklareras och utan avgift offentliggörs och hålls tillgänglig i 

elektronisk form. Trafikanalys publicerar även annan statistik inom ramen för utveckling inom transportområdet. 

Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådan statistik omfattas inte av samma formella krav och 

publiceras inte med beteckningen Sveriges officiella statistik. 

5 Kommande rapport: N31-2016 Modellering av slingor inom sjötransporter - Fallstudie av SCA:s RoRo-

verksamhet på Östersjön, Disa Asplund, VTI, Jonas Westin, CERUM Umeå Universitet 
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2. Modellbeskrivning och kalibrering 

2.1. I projekt använd Samgodsmodell  

Samgods är den nationella svenska godstransportmodellsystemet som ägs och förvaltas av 

Trafikverket. För information om bakgrunden för och planeringen av Samgods-modellsystemet se 

(SAMPLAN, 2001) och (SIKA, 2004). ADA-strukturen6 används, dvs. zon-to-zon flöden 

disaggregeras till företag-till-företag flöden, logistiska beslut modelleras på företagsnivå och 

beräknade trafikflöden aggregeras och läggs ut i infrastrukturen. Se de Jong & Baak (2015). I 

nuvarande modellversion 1.1modelleras företagens beslut med hjälp av en deterministisk 

logistikmodell som minimerar företagens årliga logistikkostnader; framtagningen av en stokastisk 

modell har påbörjats, (Abate, et al., 2016). 7 

Modellsystemet Samgods består av olika delvis med varandra interagerande moduler:  

 basmatriser som beskriver godstransportefterfrågan för 32 aktiva varugrupper8 

 logistikmodellen som innehåller ”submoduler” för val av sändningsstorlek och frekvens 

baserat på Wilsonformeln, konsolidering av sändningar från olika avsändare (dock ingen 

mekanism för att tillämpa transportslingor), val av transportkedja, behandlingen av 

tomtransporter m.m.   

 Rail capacity management (RCM-tool) som behandlar kapacitetsbegränsningar i 

järnvägsnätet. 

2.2. Kalibrering av Samgodsmodellen 

Nedan beskrivs hur Samgodsmodellen har kalibrerats, mer konkret a) vilka utdata/variabler som har 

varit mål för kalibreringen och b) vilka parametrar man de facto ”har skruvat” på i kalibreringen (se 

SWECO 2015(b)). Denna information behövs eftersom (utformningen av) kalibreringen kan ha fått 

följdverkningar och påverkat de problem som diskuteras i den följande i rapporten.  

2.2.1. Mål i kalibreringen  

Tabell 1 visar vilka resultat Samgodsmodellen (Version 1.1) har kalibrerats mot. Transportarbetet 

totalt i Sverige och fördelningen på trafikslag var ett kalibreringsmål; tillika var lastade/lossade ton 

gods per kustområde (och varugrupp) mål. När det gäller ruttval, har flöden genom Kiel-kanalen 

kalibrerats in. Kalibreringen har dock inte fokuserat på containertransporter. Inte heller var mängden 

lastade/lossade ton gods per hamn och fartygsanlöpens fördelning på fartygskategorier och -storlekar 

kalibreringsmål.  

                                                      

6 aggregerad-disaggregerad-aggregerad.  

7 I projektet har genomgående en betaversion från 2016-03-17 av Samgods 1.1 används.  

8 Se Bilaga 1. 
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Tabell 1. Mål i kalibreringen i Samgodsmodell (Version 1.1). 

Beaktas vid kalibreringen Beaktas inte vid kalibreringen Avsnitt 
nedan 

Transportarbete totalt (tonkm i Sverige) 
och fördelning på trafikslagen  

 3.1 

 Användning av container i sjötransport 3.2 

Lastade/lossade ton per kustområde 
(och per varugrupp)  

Lastade/lossade ton per hamn  3.3 

 Fördelning av fartygsanlöp på 
fartygskategorier  och storleksklasser  

3.4 

 Fyllnadsgrader och tomtransporter 3.5 

Ruttval (Kiel kanal m.m.)  - 

Källa: SWECO (2015b)  

2.2.2. Medel i kalibreringen 

Det viktigaste kalibreringsmedlet har de s.k. hamnfaktorerna utgjort, totalt 168 stycken, en faktor per 

kombination av STAN-varugrupp9 och hamnområde. För att få en bättre balans mellan enskilda 

närliggande hamnar har även de s.k. teknologifaktorerna använts. Dessa syftar ursprungligen till att 

”justera” omlastningskostnader och/eller tider i hamnarna beroende på vilken hur hamnarna är 

utrustade och hur effektiva omlastningarna är. Men eftersom detta är mått som är svåra att estimera 

empiriskt så lämpar de sig som kalibreringsparametrar. Utöver detta har även andra mer geografiskt 

lokala kalibreringsmedel använts för att styra bort ”överskottstrafik” från den fasta Öresunds-

förbindelsen samt för att få en bättre balans mellan trafiken genom Kielkanalen och Skagerack. 

En generell risk med kalibreringen är att användningen av teknologifaktorer och justeringar av 

kostnader och tider slätar över felaktigheter och underliggande brister (som exempelvis fel i 

antaganden om producenternas och konsumenternas regionala fördelning) i basmatriserna. Eftersom 

en stor del av underlaget som används vid kalibreringen är modellberäknade med många estimerings-

steg finns en risk att osäkerheter i underliggande datamaterial (exempelvis i basmatriserna) får 

spridningseffekter vid kalibrering av parametrar i senare steg.  

2.2.3. Jämförelse mellan kalibrerat och okalibrerat scenario   

För att få en uppfattning om kalibreringens betydelse på resultatet har vi testat att köra ett 

”okalibrerat” scenario10 av modellen och jämfört detta med ett kalibrerat scenario. I det okalibrerade 

scenariot har vi använt ASEK-kostnader11.  

                                                      

9 Se Bilaga 1. 

10 Följande ändringar har gjorts i det okalibrerade scenariot jämfört med Base2012: Kostnader i indatatabellerna 

VehicleParameters, Cargo, TaxByCountry och TollLinks har ersatts med motsvarande ASEK-värden. Alla 

hamnfaktorer och teknologifaktorer är satta till 1.0. Alla faktorer i tabellen ScalingF_Veh är satta till 1.0. 

Däremot har faktorn för Kielkanalen och andra eventuella småjusteringar lämnats oförändrade (1.9). Både det 

okalibrerade och kalibrerade scenariot är körda med Samgods 1.1.1 från 2016-10-26.  

11 Se http://www.trafikverket.se/ASEK/ 
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Tonkm på svenskt territorium ökar på järnväg i det okalibrerade fallet jämfört med det kalibrerade, på 

väg minskar det med 17 % och på sjöfart ökar det med 10 %. Fördelningen av omlastat gods mellan 

hamnar i östersjöområdet (Haparanda–Trelleborg) jämfört med hamnar på västkusten (Malmö–

Strömstad inkl. Vänern) tycks inte ha gynnats av kalibreringen. Kvoten (omlastat ton Östersjön/ 

omlastat ton västkusten) är 0,77 i det kalibrerade scenariot och 0,93 i det okalibrerade scenariot. 

Motsvarande kvot för de statistiska data som använts som kalibreringstarget är 0,87.12 (Motsvarande 

värde från Trafikanalys för år 2012 är 0,895.) Även om man eftersträvat att få flödena i varje 

hamnområde att stämma så väl som möjligt tycks avvikelsen vara relativt stor beträffande balansen 

Östersjön–Västkusten.   

2.3. Generella resonemang avseende kalibrering 

För vilka parametrar och på vilken detaljnivå Samgodsmodellen behöver kalibreras bestäms naturligt-

vis av vilka syften modellen ska användas för. Samgodsmodellen används dels för analyser av över-

gripande policy- och infrastrukturåtgärder och dels för att skapa flödeskartor vid regionala och 

nationella godskartläggningar. Med hänsyn till de många dimensionerna som modellen täcker, är det 

svårt/omöjligt att uppfylla samtliga önskemål samtidigt.  

I dagsläget fokuserar kalibreringen på att beskriva flöden i basåret så exakt som möjligt. En risk med 

detta är att elasticiteter och andra effektsamband kan snedvridas.13 Figur 1 innehåller en illustration av 

ett fiktivt effektsamband mellan flöde och transportkostnad. Före kalibreringen har effektsambandet i 

exemplet en negativ lutning vilket ofta är ett rimligt antagande då ökade transportkostnader leder till 

minskade transportflöden. Däremot ger modellen en dålig beskrivning av nuläget då modellen 

underskattar det uppmätta flödet (illustrerat av den blå cirkeln). Ett sätt att kalibrera modellen för att 

bättre beskriva nuläget är att ändra linjens lutningsparameter. Exemplet illustrerar att det kan finnas en 

trade-off mellan kalibrering av nuläget och kalibrering av effektsamband. Ett problem med att 

kalibrera modellen med denna parameter är att effektsambanden i modellen kan förändras och få 

orimliga tecken och storleksordningar.  

 

 

Figur 1. Illustration av samband mellan kostnad och transportflöde före och efter kalibrering. 

 

Vidare är detaljnivån i Samgodsmodellen i många fall ”en chimär” då modellen ofta baseras på relativt 

grova data och modellskattningar, vilket gör det svårt att (fin)kalibrera modellen. Då en stor del av 

detaljnivån bygger på modellbaserade nedbrytningar går det att ifrågasätta vilken information som 

                                                      

12 Motsvarande värde från Trafikanalys för år 2012 är 0,895. 

13 Trafikverket planerar utveckla en funktionalitet för att beräkna elasticiteter under våren 2017. 
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faktiskt kan erhållas av uppdelningen. En annan problematik är att kalibreringsdata gäller för vissa år 

och policyanalyser görs för andra år. 
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3. Validering av nulägesbeskrivning i Samgodsmodellen   

Valideringen av transport- och trafikflöden görs för basår 2012. En betaversion av Version 1.1 av 

Samgodsmodellen används, den innehåller 32 varugruppsspecifika basmatriser som beskriver 

godstransportefterfrågan 2014 och kostnader för 2014, Trafikverket (2016). Sjöfartskostnaderna 

beskrivs i Swahn et al. (2015). Funktionen Rail capacity management (RCM) har använts i samtliga 

analyser. I Bilaga 2 redovisas modellberäknade skattningar av kapacitetsutnyttjandet i det svenska 

järnvägsnätet. I sex banavsnitt beräknas kapacitets-utnyttjandet vara över 90 %. Utanför Sverige antas 

järnvägskapaciteten vara tillräcklig. 

3.1. Transportarbete per trafikslag 

Det med Samgodsmodellen beräknade totala transportarbetet (i tonkilometer) och fördelningen på 

trafikslagen (modal split) stämmer väl överens med den officiella transportstatistiken. Dessa utdata har 

varit ett mål vid Trafikverkets kalibrering. Uppgifterna i Tabell 2 avser transporter på svenskt 

territorium14. Godstransportarbetet till sjöss överskattas med ca 8 % medan sjöfartens andel av det 

samlade transportarbetet underskattas något. 

Tabell 2. Miljarder tonkm på väg, järnväg och till sjöss och modal split 2012 på svenskt territorium. 

  Tonkilometer 2012 Andelar (tonkilometer) 2012 

  Trafikanalys Samgods Trafikanalys  Samgods 

Väg 41,0 miljarder 47,9 miljarder 41,2% 43,9% 

Järnväg 22,0 miljarder 21,7 miljarder 22,1% 19,9% 

Sjöfart 36,5 miljarder 39,6 miljarder 36,7% 36,3% 

Summa 99,6 miljarder 109,1 miljarder 100,0% 100,0% 

Källor: Trafikanalys, SWECO (2015) och Samgodsmodell. 

 

Osäkerheter i den officiella transportstatistiken för godstransportarbetet på väg15, skapar en osäkerhet 

vid validering och kalibrering av modellen. Generellt kan osäkerheter i statistiken överföras till 

modellens parametrar och ge upphov till en bias vid kalibreringen av modellens parametrar.  

                                                      

14 Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det fria havet eller annan 

stats territorium av territorialgränsen.  

15 Trafikanalys, Omräkning av årstabeller 2012-2014 i lastbilsstatistiken, 

http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/ 
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3.2. Lastat/lossat gods totalt i svenska hamnar  

En viss diskrepans mellan statistik och Samgodsmodellens resultat råder beträffande totala kvantiteter 

omlastat gods i svenska hamnar, se Tabell 3.  

Tabell 3. Miljoner ton omlastat gods (över kaj) i svenska hamnar totalt 2012.  

 Trafikanalys  Sjöfartsverket Sveriges Hamnar16 Samgods 

Miljoner ton gods 173 158 136 151 

Även från statistiken, dvs. Trafikanalys statistik, Sjöfartsverkets anlöpsdatabas och Sveriges Hamnars 

statistik, fås olika värden. Sveriges Hamnar anger med 136 miljoner ton gods det lägsta värdet 

eftersom enbart redovisas anlöpen till/från Sveriges Hamnars medlemsföretags hamnar redovisas, som 

motsvarar ca 93 % av samtliga anlöp. Sjöfartsverkets databas baseras på de, per lastad ton gods, 

betalade farledsavgifterna. Avvikelserna mellan Trafikanalys och Sjöfartsverkets statistikkällor kan 

delvis bero på att statistiken från Trafikanalys inkluderar allt gods som lastas över kaj, speciellt 

utländskt transitogods, mest rysk olja som mellanlagras i vissa hamnar. Dock finns fortfarande 

oklarheter kring vad statistiken egentligen baseras på och vilket jämförelsetal som bäst motsvarar 

Samgods resultat. Detta borde utredas närmare.  

3.3. Användning av container i sjötransport  

Globalt pågår en utveckling mot ”containerisering” där en allt större andel av gods transporteras i 

containrar. Detta innebär att andelen gods som transporters i container är en intressant variabel. 

Samgodsmodellen skiljer mellan transporter i enhetslaster (containertransporter) och konventionella 

transporter. Jämförelsen mellan Samgodsmodellens resultat och faktiskt utfall enligt statistiken (se 

Tabell 4) visar på en kraftig snedfördelning mellan främst containerfartyg och övriga lastfartyg. 

Modellen beräknar att ca fyra gånger så många ton transporteras i container jämfört med verkligheten 

och överskattar därmed containerandelen kraftigt. Som nämns ovan har andelen containertransporter 

inte varit kalibreringsmål. För roro och färjor är överensstämmelsen betydligt bättre.  

Tabell 4. Fördelningen på olika fartygstyper av omlastat gods totalt i svenska hamnar 2012 enligt 

statistik och Samgods.  

Fartygskategori Trafikanalys Samgods 

Containerfartyg 7% 27% 

RoRo-fartyg 9% 11% 

Övriga lastfartyg 66% 45% 

Färjor 18% 17% 

Totalt 100% 100% 

Källa: Trafikanalys/ och Samgodsmodell. 

 

Samgods modellerar containertransporter på följande förenklade sätt. Modellen skiljer mellan två 

typer av fördefinierade transportkedjor som gäller hela vägen från avsändare till mottagare: 

                                                      

16 Trafikanalys och Sveriges Hamnars värden för ton gods som transporter i container stämmer överens.   
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transportkedjor med container och konventionella transportkedjor. I modellen saknas möjligheten att 

gods - som i verkligheten - transporteras enbart en del av sträckan mellan avsändare och mottagare i 

container, exempelvis att container töms i en terminal och enskilda paket transporteras vidare till olika 

mottagare. I verkligheten är det vanligt att olika slags gods konsolideras i container (som lastbärare) 

resp. i fartyg (eller tåg) som fraktas container som innehåller olika varuslag, Samgodsmodellen tillåter 

dock enbart konsolidering inom de 32 aktiva varugrupperna. Modellen överskattar således mängden 

container trots att det antas att konsolidering av gods från olika varugrupper inte är möjligt. Vi 

återkommer till denna aspekt i kapitel 4. 

Ytterligare en förenkling när det gäller modelleringen av containertransporter, är antagandet att 

containrar antas fraktas på containerfartyg. I verkligheten transporteras container även på väg- och 

järnvägsfärjor, general cargo fartyg och bulkfartyg, (Sjöfartsverket, 2016). Det finns ingen systematisk 

datainsamling på detta område, men enligt Sjöfartsverket har under de senaste tio åren särskilt 

containertransporter på ropax-fartyg ökat. Det sker med andra ord på vissa fartyg samlastning av 

containergods och icke-containergods. Samgodsmodellen överskattar således mängden containergods 

trots att det antas att enbart containerfartyg transporterar container.  

En given kontrollfråga är vilka containerflöden Samgodsmodellen genererar, dvs. vilka varugrupper 

som transporteras i container och hur dessa förhåller sig till de verkliga containerflödena. Det är svårt 

att avstämma modellresultat mot statistik eftersom det i många fall inte är känt vad de fraktade 

containrarna innehåller. Detta innebär att enbart en ”övergripande bedömning” är möjlig, t.ex. att 

analysera om stora mängder bulk transporteras i containrar, vilket vanligtvis inte är en kostnads-

effektiv lösning. Det borde inte heller vara ekonomiskt fördelaktigt att frakta (i ton mätt) mycket små 

sändningar från dörr till dörr in en container (om de inte är skrymmande).  

En annan kontrollfråga är hur väl Samgodsmodellen återskapar fördelningen på hamnar. Samgods-

modellen beräknar att 37 % av containertransporterna i basåret 2012 via Göteborg Hamn; vilket 

innebär en stor underskattning. Enligt Trafikanalys statistik  för 2012 transporteras ca 66 % av 

containrarna via Västkusten.17 Enligt information från Södertälje Hamn gick ca 60 % av containrarna 

via Göteborg. I absoluta tal överskattas dock containervolymerna i Göteborgs hamn eftersom 

totalvolymen överskattas kraftigt, se Tabell 3 och Tabell 4.  

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Med hänsyn till containertransporternas ökande betydelse och behovet att beakta den i infrastruktur-

planeringen, se t.ex. Vierth et al (2016), borde de med hjälp av Samgodsmodellen beräknade 

containerflödena valideras och vid behov kalibreras. Om enbart den samlade godsmängden 

(containergods och konventionell gods) är kalibreringsmål, kan man ställa sig frågan, varför 

containertransporter – överhuvudtaget – modelleras separat. Trafikanalys statistik avseende lossade 

och lastade godsvolymer fördelade efter lasttyp (bl.a. container) och riksområden kunde användas för 

avstämningar.  

En fråga som man måste ställa sig, just för denna typ av kostnadsminimerande modell, är om indata 

till modellen är realistiska. Detta gäller olika kostnadskomponenter (kostnader för stuffing and 

stripping, omlastningskostnader, undervägskostnader), antagna tider för lastning, lossning och 

omlastning samt (fartygs) hastigheter. Vidare skulle det behövas en fördjupad analys av betydelsen av 

antagandet i Samgodsmodellen att container enbart antas fraktas på containerfartyg, dvs. en 

inventering av containertransporter på andra fartygstyper. En hypotes är att denna typ av lösning väljs 

i första hand för transporter till/från mindre hamnar; detta behöver dock verifieras. 

                                                      

17 http://www.trafa.se/globalassets/statistik/sjotrafik/sjoetrafik_2012.pdf 
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3.4.  Lastade/lossade ton per kustavsnitt och hamn 

3.4.1. Lastade/lossade ton per kustavsnitt  

Lastade/lossade ton per kustavsnitt var kalibreringsmål, se SWECO (2015b). Anledningen till att 

kalibreringen görs per kustområde och inte per hamn är att Trafikanalys statistik av sekretesskäl inte 

innehåller uppgifter om lastade/lossnade ton per hamn utan enbart aggregerade uppgifter för 14 

kustområden. 

Avvikelserna mellan Samgodsmodellresultat och de använda avstämningsdata för antalet lastade och 

lossade ton per kustavsnitt visas i stapeldiagrammet i Figure 2 i kalibreringsrapporten SWECO 

(2015b). Trots kalibreringarna återstår betydande avvikelser på kustavsnittsnivå liksom på totalnivå. 

Vi är medvetna om att denna typ av kalibrering med många mål är mycket resurskrävande och att det 

är svårt att reducera differenserna ytterligare. 

3.4.2. Lastade/lossade ton per kustavsnitt och STAN-varugrupp 

Den i Samgodsmodellen beräknade fördelningen på 14 kustavsnitt och tolv STAN-varugrupper18, som 

är aggregat av de 32 Samgods-varugrupperna, valideras och kalibreras mot en uppsättning modell-

beräknade data, se Bilaga 3. När det gäller utfallet ökar osäkerheten naturligtvis om antalet lastade/ 

lossade ton ska stämma överens med avstämningsdata både för 14 kustavsnitt och tolv  STAN-

varugrupper.  

3.4.3. Lastade/lossade ton per hamn 

Sjöfartsverkets anlöpsdatabas innehåller uppgifter om lastade/lossade ton per hamn.19 Denna databas 

utgör ingen officiell statistik men är relevant ur ett policyperspektiv eftersom den innehåller anlöpen 

av samtliga fartyg som betalar farledsavgifter. Transportpolitiska åtgärder som t ex investeringar i 

farleder kräver precision på hamnnivå, se t ex (Vierth, et al., 2015) och  (Vierth, et al., 2016).  

Som förväntat är differenserna mellan de lastade/lossade kvantiteterna i Sjöfartsverkets anlöpsdatabas 

och Samgodsmodellen större per hamn än per kustområde i figur 2 i SWECO (2015b) eftersom vissa 

över- och underskattningar tar ut varandra. Till exempel är differensen 0 % för kustområdet Malmö-

Helsingborg medan differensen i Tabell 5 är +75 % för Malmö och -64 % för Helsingborg. 

Den kostnadsminimerande Samgodsmodellen har egenskapen att transportavstånden (och därmed 

transportkostnader) minimeras. Detta medför att vissa hamnar i ett kustavsnitt favoriseras framför 

andra. Kalibreringen har dock lett till en aning sämre fördelning mellan Ostkusten och Västkusten. Se 

avsnitt 2.2.3. 

Den stora underskattningen av mängden lastade och lossade ton i t ex industrihamnarna i Husum och 

Stenungsund kan vara en följd av modellens geografiska upplösning och antagandet om hur gods-

efterfrågan är fördelade i varje kommun20. Underskattningen i Oxelösund kan bero på att stålföretaget 

SSAB använder är delägare av hamnen och styr mycket av sitt gods via denna hamn. Dessutom är 

Oxelösund en av hamnarna som används i linjetrafik21.  

                                                      

18 Se Bilaga 2. 

19 Tabellen i Bilaga 4 innehåller även en uppdelning på lastade och lossade ton. 

20 I Samgodsmodellens efterfrågematriser använder kommuner i Sverige och större administrativa zoner utanför 

Sverige som zoner. 

21 Öxelösunds Hamn AB, position, 3 November 2016. Läge för linjer. 
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Tabell 5. Antal lastade/lossade miljoner ton per hamn (för de största hamnar) i Sjöfartsverkets 

anlöpstatistik och Samgods 2012. 

Hamn Sjöfartsverket  

(miljoner ton 
2012) 

Samgods 

(miljoner ton 2012) 

Differens i %  

Samgods/Sjöfartsverket 

Göteborg 38,1 43,8 15 % 

Brofjorden 20,0 15,7 -22 % 

Trelleborg 10,5 11,7 11 % 

Malmö 7,9 13,8 75 % 

Helsingborg 7,6 2,7 -64 % 

Luleå 7,5 5,0 -33 % 

Stockholm (inkl Kapellskär) 6,6 8,9 35 % 

Karlshamn 3,9 2,4 -38 % 

Stenungsund 3,1 0,1 -97 % 

Slite 3,0 0,7 -77 % 

Ystad 3,0 2,5 -17 % 

Nynäshamn 2,8 5,4 93 % 

Gävle 2,8 5,5 96 % 

Sundsvall 2,4 1,8 -25 % 

Oxelösund 2,3 0,6 -74 % 

Norrköping 2,1 1,2 -43 % 

Husum 2,1 0,2 -90 % 

Totalt  159 152 -4 % 

Källor: Sjöfartsverket och Samgodsmodel 

 

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Vi anser att lastade/lossade ton gods per hamn bör vara ett kalibreringsmål. En så korrekt som möjlig 

beskrivning av godsflödenas fördelning på hamnar är central när det gäller beslutsunderlag till bl.a. 

investeringar i farleder och slussar. Godsets fördelning på de mest centrala hamnarna är också viktigt 

inom ramen för korridor- eller stråkperspektivet som tillämpas i den europeiska infrastrukturpolitiken 

(TEN-T, core ports, comprehensive ports, etc.) och den svenska infrastrukturpolitiken. Hur gods-

mängden sprids över - åtminstone de största - hamnarna är också relevant ur ett modellerings-

perspektiv, bl.a. eftersom sammansättningen av fartygen varierar mellan hamnarna.  

Vi anser att det är viktigt att skilja mellan olika fartygstyper och produktionssystem (se nedan). 

Kalibreringen (exempelvis tillämpningen av teknologifaktorer som motsvarar kostnadssänkningar eller 

-höjningar) bör så långt som möjligt baseras på i verkligheten uppmätta faktorer.  
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Vid kalibreringen av de lastade/lossade ton per kustavsnitt och STAN-varugrupp går man ifrån 

principen att avstämningen ska göras mot officiell statistik. Vi kan inte uttala oss om kvaliteten av de 

modellberäknade (inte officiella) valideringsdata och därmed den baserade på dessa data genomförda 

kalibreringen. Avstämningen på aggregerad varugruppsnivå är i grunden önskvärd. Avstämningen 

kommer dock att bli svårare att genomföra när varugruppsindelningen kommer baseras på NST2007- 

nomenklaturen i stället för nuvarande NSTR-nomenklatur, dvs. när det inte är lika lätt att aggregera till 

tolv STAN-varugrupper. Enligt vår uppfattning borde det vara enklare, mer transparent och mer 

relevant att kalibrera per hamn och per fartygstyp (se nedan).  

3.5. Fördelning av anlöp på fartygstyper och fartygsstorlekar 

Nedan analyseras hur väl Samgodsmodellen återskapar fördelningen av anlöp per fartygstyp (se 

avsnitt 3.5.1) och fartygsstorlek (se avsnitt 3.5.2 - 3.5.5). Denna aspekt var inte i fokus vid 

kalibreringen. Avstämningen görs mot Sjöfartsverkets anlöpsdatabas.    

3.5.1. Fördelning på olika fartygskategorier   

Tabell 6 visar att Samgodsmodellen överskattar antalet anlöp med lastfartyg i svenska hamnar med ca 

50 %. Modellen beräknar ca fem så många anlöp med containerfartyg som Sjöfartsverkets anlöp-

statistik och ca dubbelt så många anlöp med roro-fartyg som statistiken. Däremot är överens-

stämmelsen med statistiken för övriga lastfartyg (som omfattar general cargo fartyg, torr bulkfartyg 

och tankfartyg) mycket god. 

Tabell 6. Fartygskategorier som anlöper svenska hamnar i Sjöfartsverkets anlöpstatistik och Samgods.  

 Anlöp i 
Sjöfartsverkets 
statistik  2012  

Anlöp i 
Samgods 
2012 

Differens 

Samgods/Statistik 

Containerfartyg 2 700 12 755 372% 

Roro-fartyg 3 612 7 151 98% 

Övriga lastfartyg  21 057 20 941 -1% 

Summa lastfartyg 27 369 40 847 49% 

Källor: Sjöfartsverket och Samgods 

 

Ett givet spörsmål är hur väl Samgodsmodellens metod för valet av fartygstyp fungerar. Utgående 

ifrån resultaten i Tabell 6 ställer vi oss frågan vad som förklarar att antalet anlöp med containerfartyg 

och roro-fartyg överskattas så pass kraftig. En förklaring hittar vi i avsnitt 3.3 som visar att 

användningen av container(fartyg) överskattas kraftigt. Att Samgodsmodellen beräknar att ca fyra 

gånger så mycket ton transporteras med containerfartyg (se Tabell 3 och Tabell 4) jämfört med 

verkligheten har naturligtvis implikationer på antalet anlöp med containerfartyg.  

En annan möjlig förklaring till att Samgodsmodellen beräknar för många anlöp med containerfartyg är 

att fördelningen på storleksklasser är kraftigt avvikande. Denna fråga analyseras nedan med hjälp av 

information om fördelningen på fartygsstorlekar i Sjöfartsverkets anlöpsdatabas. Denna aspekt hänger 

även ihop med hur de transporterade containrarna fördelas över hamnarna, dvs om modellen 

återskapar koncentrationen av containertransporter i vissa hamnar som är en förutsättning för att 

utnyttja skalfördelar.  
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Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Ofta är det inte möjligt att genomföra relevanta valideringar och kalibreringar enbart med officiell 

statistik. Vi rekommenderar att göra avstämningar mot Sjöfartsverkets anlöpsdatabas vilken bör kunna 

anses som säkert avstämningsmaterial.  I framtiden borde även inventeras på vilket sätt de AIS-data, 

som Sjöfartsverket tar fram, kan användas för att ta fram uppgifter om fartygsanlöp och för att beräkna 

fartygskilometer (i/utanför svenskt territorium) för olika fartygskategorier och storlekar. Även 

Trafikanalys undersökning ”Sjötrafik” kan ge information om de delar av fartygens rutter som går till 

svenska hamnar eller närmast föregående och efterföljande utländsk hamn. Här finns även data om på- 

och avlastat gods i de svenska hamnarna.  

3.5.2. Containerfartyg fördelat på DWT-klasser 

Teoretiskt borde faktumet att Samgodsmodellen överskattar antalet transporterade container med 

faktor 4 (se Tabell 3 och Tabell 4) innebära bra förutsättningar för att fylla mellanstora och stora 

containerfartyg. Detta är dock inte fallet. Tabell 7 visar att nästan samtliga containerfartyg som 

anlöper svenska hamnar beräknas vara i Samgodsmodellens minsta kategori med upp till 5 300 

DWT22. Detta beräkningsresultat indikerar att Samgods inte är kapabel att modellera den användning 

av större containerfartyg som sker i verklighet tack vare att skalfördelar utnyttjas. Enligt 

Sjöfartsverkets anlöpstatistik är enbart 15 % i kategorin upp till 5 300 DWT. 

                                                      

22 Dödvikt, förkortat DWT efter det engelska deadweight tonnage, är ett mått på ett fartygs maximala 

lastförmåga och är den totala vikten av last, bränsle, förråd, besättning och passagerare som ett fartyg förmår 

bära när det lastats ned till lägsta tillåtna fribord, vilket markeras av plimsollmärket. Enheten är metriska ton 

(1 000 kg), ibland icke-metriska ton med ungefär samma värde. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartyg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fribord
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plimsollm%C3%A4rke
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ton_(enhet)
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Tabell 7. Containerfartyg som anlöper svenska hamnar fördelat på DWT-klasser i Sjöfartsverkets 

anlöpsdatabas och Samgods.  

 Sjöfartsverkets anlöpsstatistik 2012 Samgods 

 DWT-klass Summa antal 

turer 

% Antal anlöp 

(inkl. tomma 

fartyg) 

% 

DWT-klass      

-5 300 3 501-5 300 403 15%     12 740 100%  

  5 301-8 000 319 12%     

 8 001-10 000 617 23%     

  10 001-12 000 616 23%     

  12 001-14 000 243 9%     

-16 000 14 001-16 000 8 0% 12 0,0%  

  16 001-20 000 228 9%     

-27 200 > 20 000 238 9% 3 0,0% 

-100 000       0  0,0% 

Övrigt23  28    

Total  Total 2 700 100%  12 755 100%  

Källor: Sjöfartsverket, Samgods 

 

För kostnaderna för de olika containerfartygsstorlekarna i Samgodsmodellen gäller att de avstånds-

beroende kostnaderna per fartygskilometer och tidsberoende kostnader per fartygstimme ökar med 

storleksklass (Swahn, et al., 2015). Givet lika eller högre fyllnadsgrad, är transportkostnaderna per 

tonkilometer lägre om större fartyg används. Räkneexemplet för en 1 000 km lång transport med fullt 

kapacitetsutnyttjande av fartygsstorlekarna – 5 300 dwt, – 16 000 dwt, – 27 200 dwt, – 100 000 dwt 

belyser hur transportkostnaderna per tonkilometer beräknas minska om större fartygsklasser används. 

Se i Figur 2. Kostnadsreduktionen förstärks av att det antas högre hastigheter för de större 

containerfartygen i Samgodsmodellen: 20 km/h, 22 km/h, 24 km/h resp. 30 km/h.  

I exemplet reduceras transportkostnaderna med 40 % vid övergången från den minsta till den näst 

minsta fartygsstorleken. Den största storleksklassen är mindre relevant i Sverige. Observera att 

siffrorna enbart gäller för det valda exemplet. Målsättningen är att visa att containertransport-

kostnaderna sannolikt är överskattade med hänsyn att skalfördelar inte modelleras korrekt i nuvarande 

Samgodsmodell. 

                                                      

23 Mindre differens mellan olika statistikkällor. 
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Figur 2. Räkneexempel för en 1 000 km lång transport med fullt kapacitetsutnyttjande av olika 

containerfartygsstorlekar. 

 

I Figur 3 och Figur 4 nedan visas fartygs- respektive tonflöden för olika DWT-klasser beräknade med 

Samgodsmodellen. Den kraftiga övervikten på den minsta klassen DWT<5300 är mycket tydlig 

(markerad med röd färg). Endast de rutter som utgår från kontinenten har flöden av någon omfattning 

med större fartyg. Faktumet att de för antal anlöp (Figur 3) och antal anlöp (Figur 4) liknar varandra 

mycket illustrerar att det inte räknas med skalfördelar.  

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Resultaten visar tydligt att nuvarande Samgodsmodell inte klarar att modellera skalfördelar för 

containerfartyg. Detta kan ha olika orsaker, en är den bristande förmågan att ta hänsyn till 

konsolidering. Vi återkommer till denna aspekt i kapitel 4.  

Ytterligare en synpunkt är att containerfartygens storlek har ökat kraftigt under det senaste årtiondet. 

Med hänsyn till att Samgodsmodellens storleksklassindelning är från 2006 bör Trafikverket se över 

indelningen inför framtagandet av nya kostnader för de olika storleksklasserna.24 I samband med detta 

bör även kodningen av kapacitetsbegränsningarna uppdateras; begränsningar avser fartygens 

djupgående, längd eller bredd.  

                                                      

24 Trafikverket planerar att göra detta under våren 2017.  
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Figur 3. Fartygsflöden för olika klasser av containerfartyg. (Rött: DWT<5300, gult: DWT<16000, 

grönt: DWT<27000, blått: DWT>27000). 

 

 

Figur 4. Tonflöden för olika klasser av containerfartyg. (Rött: DWT<5300, gult: DWT<16000, grönt: 

DWT<27000, blått: DWT>27000). 

3.5.3. Roro-fartyg fördelat på DWT-klasser 

Resultaten för roro-fartygen är nästan lika extrema som för containerfartygen.25 Samgods beräknar att 

98 % av anlöpen använder de minsta roro-fartygen,  men enligt statistiken återfinns endast tolv procent 

i denna kategori. Dessutom tycks en stor andel av den verkliga roro-flottan överstiga den maximala 

DWT-klassen i Samgods. SCA äger tre roro-fartyg som går i linjetrafik i Östersjön och Nordsjön26. 

Roro-fartygen körs på lägre hastigheter än containerfartyg men kräver kortare tider för lastning och 

lossning i hamnarna (t.ex. tre timmar i Oxelösunds hamn). SCA framförde synpunkten att Samgods 

storlekskategorier inte har hängt med i utvecklingen mot större fartyg. Med tanke på den rådande 

snedfördelningen i de modellberäknade resultaten kommer dock sannolikt inte införandet av en tyngre 

                                                      

25 Lastbärare som trailers, kassetter mm modellers inte i Samgodsmodellen.  

26 Se http://www.sca.com/en/logistics/Schedules1/ 
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DWT-klass för roro att förändra situationen i någon utsträckning om detta inte kombineras med någon 

annan modifiering av modellen.  

Tabell 8. Roro-fartyg som anlöper svenska hamnar fördelat på DWT-klasser i Sjöfartsverkets 

anlöpstatistik och Samgods. 

 Sjöfartsverkets anlöpsstatistik 2012 Samgods 

DWT-klass DWT-klass Summa antal turer % Antal anlöp  % 

  0-3500 335 10%     

- 3 600 3501-5300 77 2%  6 991   98% 

- 6 300 5301-8000 488 14%  85   1% 

-10 000 8001-10000 332 10%  75 1% 

 10001-12000 890 26%     

  12001-14000 870 25%     

 14001-16000 234 7%     

  16001-20000 98 3%     

 >20000 135 4%     

Övrigt27  153    

Total Total 3 612 100% 7 151 

 

100%  

Källor: Sjöfartsverket och Samgodsmodell 

 

När det gäller flöden (fartyg och ton) är den tyngre klassen (DWT<10000) i Samgodsmodellen 

representerad i Östersjön i lika hög utsträckning som i övriga vatten, se Figur 5 och Figur 6. För den 

lättare klassen (DWT<3000) är däremot Östersjön det klart dominerande farvattnet. 

                                                      

27 Mindre differens mellan olika statistikkällor. 
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Figur 5. Fartygsflöden för olika klasser av roro-fartyg. (Rött: DWT<3000, gult: DWT<6000, blått: 

DWT<10000). 

 

 

Figur 6. Tonflöden för olika klasser av roro-fartyg. (Rött: DWT<3000, gult: DWT<6000, blått: 

DWT<10000). 

 

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Resultaten visar tydligt att nuvarande Samgodsmodell inte klarar att modellera skalfördelar för roro-

fartyg. Detta kan ha olika orsaker, en är den bristande förmågan att ta hänsyn till konsolidering. Vi 

återkommer till detta i kapitel 4 och i den andra delrapporten. Som för containerfartygen 

rekommenderar vi att se över DWT-klasser och infrastrukturrestriktioner åtminstone inför nästa större 

kostnadsuppdatering.28 

                                                      

28 Trafikverket planerar att göra detta.   
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3.5.4. Övriga lastfartyg fördelat på DWT-klasser 

Fördelningen över DWT-klasser för bulk- och general cargo fartyg (övriga fartyg i Samgodsmodellen) 

har betydligt bättre överensstämmelse med insamlad statistik än motsvarande för container- och 

rorofartygen, se Tabell 9.  Dock finns även här en viss tendens att överskatta de mindre klasserna. 

Därför beräknar Samgodsmodellen, som nämns ovan, mer än dubbelt så många anlöp som 

Sjöfartsverket registrerar. En möjlig förklaring för den bättre överensstämmelsen mellan 

modellresultat och statistik för övriga lastfartyg är att konsolidering (tvärs över varugrupperna) är av 

mindre betydelse. Skillnaden att linjetrafik antas för container- och rorofartyg och trampsjöfart med 

positioneringskostnader för de övriga lastfartygen följs upp i kapitel 4. Positioneringskostnaderna ska 

återspegla kostnaderna för att förflytta fartygen till hamnen där den betraktade sjötransporten 

(sjötransportlänken) börjar. 

Tabell 9. Övriga fartyg som anlöper svenska hamnar fördelat på DWT-klasser i Sjöfartsverkets 

anlöpstatistik och Samgods. 

 Sjöfartsverket Samgods 

DWT-klass Övriga fartyg, 

Antal anlöp 

Övriga fartyg, 

Andel 

Övriga fartyg, 

Antal anlöp 

Övriga fartyg, 

Andel 

500 76 0%   

1000 1 496 9% 7 182 34% 

2500 2 371 14% 2 948 14% 

3500 4 630 26% 2 591 12% 

5000 5 211 30% 4 333 21% 

10000 2 129 12% 2 522 12% 

20000 826 5% 1 162 6% 

40000 428 2% 133 1% 

80000 83 0% 20 0% 

100000 230 1% 38 0% 

250000/Övrigt 3 577 0% 12 0% 

Summa 21 057 100% 20 941 100% 

Källor: Sjöfartsverket och Samgodsmodell 

 

Även fartygsflödena i nätverket uppvisar en bättre fördelning på fartygsklasserna, se Figur 7. Av 

figuren framgår att de lättare klasserna dominerar i Östersjön medan de tyngre dominerar i Nordsjön, 

Engelska kanalen och Atlanten.  
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Figur 7. Tonflöden för olika klasser av övriga lastfartyg. Färgskalan går från rött (lättaste klasser) till 

mörkt blått (tyngre klasser).  

 

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata  

Resultaten visar att Samgodsmodellen klarar att modellera skalfördelar för general cargo och 

bulkfartyg bättre än för container- och roro-fartyg.  

Med hänsyn till att den senaste storleksklassindelningen är från 2006 bör Trafikverket se över 

indelningen inför framtagandet av nya kostnader för de olika storleksklasserna för general cargo och 

bulkfartyg, även om utvecklingen inte har gått lika fort för denna kategori av fartyg.  

3.5.5. Färjornas DWT-klasser 

I modellen används tre DWT-klasser för vägfärjor (2500, 5000 resp. 7500) och en klass för 

järnvägsfärjor (5000). I den beräknade lösningen förekommer dock endast den tyngsta klassen av 

vägfärjor. Flöden för järnvägsfärjor förekommer endast på linjerna Trelleborg-Sassnitz respektive – 

Travemünde. Figur 8 visar färjeflöden. Samgodsmodellen överskattar antalet turer på färjelinjen 

Nynäshamn-Gdansk kraftigt.  
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Figur 8. Tonflöden för olika klasser av färjor (blått vägfärja 7000 ton, grönt järnvägsfärja).  

3.6. Fyllnadsgrader och tomtransporter  

3.6.1. Fyllnadsgrader per fartygstyp och fartygsstorlek 

Fyllnadsgrader var inte kalibreringsmål. I dagsläget är det inte möjligt att avstämma genomsnittliga 

fyllnadsgrader i olika fordons- och fartygstyper mot statistik. Detta gäller inte minst för lastfartyg 

eftersom en större del av godset som fraktas i fartygen inte ingår i basmatrisen som innehåller gods 

som transporteras i, till/från och genom Sverige. I dagens Samgodsmodell används s.k. preload för 

transoceant gods. Detta avser gods som transporteras mellan de stora hubbarna på kontinenten och 

destinationer i andra delar av världen. Preload fraktas av fartyg som angör svenska hamnar, men som 

inte lastas eller lossas inte där. Motsvarande ”preload” finns dock möjligtvis för linjer via olika 

hamnar i Östersjön.  

Tabell 10 visar att Samgodsmodellen beräknar en högre genomsnittlig fyllnadsgrad29 för väg (75 %–

94 % för lastade transporter) och järnväg (86 %–97 % för lastade transporter) än för sjöfart (0 %–73 % 

för lastade transporter). Vi har ingen möjlighet att jämföra procenttalen direkt med statistiken men 

fyllnadsgraderna för väg och järnväg verkar vara höga. En förklaring för de mycket höga 

lastfaktorerna för tågen är förmodligen att det används genomsnittliga kapaciteter (baserat på 

historiska data) för järnväg medan maxkapaciteteter används för väg och sjöfart.  

                                                      

29 Fyllnadsgraderna är hämtade från tabellen VEH_OD_COV i utdatadatabasen i Samgods. 
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Tabell 10. Fyllnadsgrader per fordons/fartygstyp och -storlek i Samgods för transporter i och utanför 

Sverige (lastade transporter). 

 

  

Lätt lastbil, totalvikt < 3,5 ton. 2 axlar. 0.86

Tung 2-axlad lastbil, totalvikt 3,5-16 ton. 2 axlar 0.94

Tung lastbil, totalvikt 16-24 ton. 3 axlar. 0.89

Tung lastbil, totalvikt 25-40 ton. 3 + 4 axlar. 0.75

Tung lastbil, totalvikt 25-60 ton. 3 + 4 axlar. 0.77

201 Kombi (750 m) 0.91

202 Matartåg (Matartåg) 0.94

204 Systemtåg Stax 22,5 0.86

205 Systemtåg Stax 25 0.97

206 Malm Stax 30 0.96

207 Vagnslast (550 ton) 0.93

208 Vagnslast (750 ton) 0.97

209 Vagnslast (950 ton) 0

Containerfartyg 5 300 dw t 0.48

Containerfartyg 16 000 dw t 0.36

Containerfartyg 27 200 dw t 0.16

Containerfartyg 100 000 dw t 0

Övriga fartyg 1 000 dw t 0.55

Övriga fartyg 2 500 dw t 0.64

Övriga fartyg 3 500 dw t 0.64

Övriga fartyg 5 000 dw t 0.67

Övriga fartyg 10 000 dw t 0.64

Övriga fartyg 20 000 dw t 0.68

Övriga fartyg 40 000 dw t 0.61

Övriga fartyg 80 000 dw t 0.73

Övriga fartyg 100 000 dw t 0.14

Övriga fartyg 250 000 dw t 0.15

Ro/ro-fartyg 3 600 dw t 0.52

Ro/ro-fartyg6 300 dw t 0.5

Ro/ro-fartyg 10 000 dw t 0.45

Flyg 0.25
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3.6.2. Tomtransporter och transport av tomma containers 

Ytterligare ett problem är att tomtransporter inte modelleras explicit i Samgodsmodellen trots att 

hanteringen av dem kan ha stor betydelse i verkligheten. Enligt Trafikanalys statistik lastades år 2012 

ca 764 000 container30, varav 17% var tomma, och lossades ca 761 000 container31 varav 32 % var 

tomma Exempelvis pressar SCA transportkostnader genom att fylla de norrgående fartygen till 50 %–

60 % med olika typer av gods. Utöver detta tillkommer problematiken att inte heller containerbalanser 

och transport av tomcontainrar modelleras i Samgods.  

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Frågorna relaterade till fyllnadsgrader och tomtransporter är komplexa och svåra att stämma av mot 

verkligheten. Fyllnadsgraderna som modelleras i Samgodsmodellen är kopplade till transport-

kostnaderna (ett bättre utnyttjande av fordon och fartyg innebär lägre transportkostnader per ton eller 

tonkm). Tomtransporter läggs dock på efteråt som en extrabelastning och är inte kopplade till 

kostnaderna. Transportflödens obalanser t ex till följd av att de sydgående exportflödena på järnväg är 

större än de nordgående importflödena på järnväg hanteras inte i Samgods. Samma gäller för olika 

hamnar (se Bilaga 4). 

Vi rekommenderar att lösa de ovan beskrivna problemen avseende omfånget av containertransporter, 

lastade/lossade ton per hamn (och möjligtvis per fartygstyp) och fördelningen av anlöp på fartygstyper 

och fartygsstorlekar först och att diskutera frågor relaterade till fyllnadsgrader och tomtransporter med 

näringslivet sedan. Bl. a. borde verifieras i vilken mån det finns ”preload” på fartygen som går i de 

vatten som angränsar till Sverige. Det borde analyseras i vilken utsträckning det är möjligt att använda 

information från Trafikverkets pågående förstudie ”Bättre data för bättre underlag”. 

                                                      

30 Motsvarande ca 8,3 miljoner ton gods. 

31 Motsvarande ca 5,5 miljoner ton gods. 
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4. Störningsanalyser  

4.1. Inledning  

Våra ursprungligen planerade analyser av fartygsstorlekarnas betydelse (och farledsavgifternas design 

som är kopplade till fartygsstorleken) är inte meningsfulla så länge Samgods inte avbildar skalfördelar 

på ett tillförlitligare sätt. Nedan genomförs analyser för att testa modellens känslighet och identifiera 

ansatser för att förbättra modellresultatens överensstämmelse med verkligheten. I avsnitt 4.2 studeras 

vilken betydelse godstransportefterfrågan (mängden gods per varugrupp och totalt) har för utnyttjandet 

av skalfördelar. I avsnitt 4.3 analyseras vilken betydelse antalet varugrupper har för utnyttjandet av 

skalfördelar. Som nämns ovan tillåter Samgodsmodellen enbart samlastning inom var och en av de 32 

Samgods-varugrupperna och inte konsolidering tvärs över varugrupperna. Analysen syftar till att se 

hur en reducering av antalet varugrupper (som antas förbättra förutsättningar för konsolideringen inom 

varugrupperna) har. Avsnitten 4.4–4.5 avser tidsaspekten, dvs. betydelsen av fartygens avgångs-

frekvens och fartygens hastigheter. I avsnitt 4.6 analyseras vilken betydelse kostnader och tider i 

hamnar har. Avsnitt 4.7 tar upp övriga aspekter. 

4.2. Betydelse av godstransportefterfrågan 

I Tabell 11 visas den beräknande förändringen i transportarbetet på svenskt territorium av en 

uppskalning av de varugruppsspecifika basmatriserna.32 ”Konsolideringspotentialen” ökar med att 

godsmängden (per varugrupp) ökar och är störst för sjöfart och järnväg, dvs. de trafikslag som 

använder de största fordonen/fartygen. Förväntningen är således att sjöfart och järnväg torde öka sin 

andel av transportarbetet. För järnvägen måste det dock finnas tillräcklig spårkapacitet för att köra med 

längre/tyngre tåg samt fler tåg. 

Som förväntat beräknas den största relativa ökningen (mätt i tonkm) för sjöfart. En ökning av 

transportefterfrågan med 100 % beräknas leda till att sjötransportarbetet ökar med 127 %. Vid ökade 

transportvolymer beräknar modellen, som förväntat med en omfördelning från de mindre fartygs-

klasserna till de större fartygsklasserna. Resultaten visar att modellen förmår använda större fartyg vid 

ökade transportvolymer. Effekten går åt rätt håll; det är dock svårt att uttala sig om dess storlek. En 

observation som vi gör är att effekten är tydligare för general cargo och bulkfartyg (som kör vid 

behov) än för container- och roro-fartyg (som kör i linjetrafik), vilket kan tolkas som att 

Samgodsmodellen förmår spegla skalfördelar hos tramptrafiken men inte hos linjetrafiken.  

Järnvägens andel av det samlade transportarbetet beräknas minska eftersom det beräknas att det inte 

finns tillräckligt infrastrukturkapacitet för att transportera mer gods på järnväg. En ökning av 

transportefterfrågan med 100 % beräknas leda till att järnvägstransportarbetet i Sverige ökar med 

42 %. Ett starkt bidragande skäl till detta är de kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet som finns i 

Samgodsmodellens Rail capacity management tool RCM. Effekten går åt rätt håll, vårt intryck är att 

den är kraftig.33 Tabell 11 visar att omfördelningen från mindre till större storleksklasser är mycket 

mindre tydligt för tågen än för fartygen. Potentialen är mycket lägre för tågen eftersom det redan i 

basen används väl utnyttjade långa/tunga tåg.  

                                                      

32 För liknande analyser se (Westin, et al., 2016).  

33 Potentialen att köra mer gods på järnväg borde t ex kunna utökas om en stor flexibilitet förutsätts och 

”systemet trimmas”. Vi är osäkra hur bra detta avspeglas i Samgodsmodellen där trafikflöden beräknas på 

årsbasis. 
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Tabell 11. Effekt på transportarbete på svenskt territorium uppdelat på fordonstyper till följd av 

uppskalade basmatriser.  

 

Vägtransporternas andel beräknas att öka. En ökning av transportefterfrågan med 100 % beräknas leda 

till att sjötransportarbetet ökar med 107 %. Detta resultat förklaras bl.a. av att järnvägstransporter 

ersätts med vägtransporter. Detta gäller bl.a. för transporter till/från hamnarna. Samgodsmodellen 

beräknar, som förväntat, en omfördelning från de mindre lastbilsklasserna till de större lastbils-

klasserna. Resultaten visar att modellen förmår använda större lastbilar vid ökade transportvolymer. 

Base2012

Fordon/fartyg Mtonkm Mtonkm Förändring Mtonkm Förändring

Lätt lastbil, totalvikt < 3,5 ton. 2 axlar. 0 0 -66% 0 -42%

Tung 2-axlad lastbil, totalvikt 3,5-16 ton. 2 axlar 363 618 71% 1 780 391%

Tung lastbil, totalvikt 16-24 ton. 3 axlar. 3 461 5 941 72% 48 527 1302%

Tung lastbil, totalvikt 25-40 ton. 3 + 4 axlar. 11 082 21 379 93% 88 690 700%

Tung lastbil, totalvikt 25-60 ton. 3 + 4 axlar. 33 011 71 314 116% 426 618 1192%

Summa väg 47 917 99 252 107% 565 615 1080%

201 Kombi (750 m) 6 797 7 450 10% 6 813 0%

202 Matartåg (Matartåg) 841 1 227 46% 1 975 135%

204 Systemtåg Stax 22,5 968 1 347 39% 3 664 279%

205 Systemtåg Stax 25 2 444 4 188 71% 6 105 150%

206 Malm Stax 30 4 222 8 457 100% 20 604 388%

207 Vagnslast (550 ton) 4 033 4 259 6% 5 284 31%

208 Vagnslast (750 ton) 2 357 3 792 61% 15 636 563%

209 Vagnslast (950 ton) 0 0 - 0 -

Summa järnväg 21 662 30 722 42% 60 082 177%

Containerfartyg 5 300 dw t 12 833 22 898 78% 70 798 452%

Containerfartyg 16 000 dw t 13 40 221% 1 790 14194%

Containerfartyg 27 200 dw t 5 34 570% 836 16484%

Containerfartyg 100 000 dw t 0 1 - 108 -

Övriga fartyg 1 000 dw t 1 454 3 121 115% 11 270 675%

Övriga fartyg 2 500 dw t 2 243 4 238 89% 22 926 922%

Övriga fartyg 3 500 dw t 2 164 5 318 146% 27 237 1158%

Övriga fartyg 5 000 dw t 4 723 8 145 72% 53 225 1027%

Övriga fartyg 10 000 dw t 3 315 12 085 265% 68 119 1955%

Övriga fartyg 20 000 dw t 1 970 8 706 342% 76 397 3779%

Övriga fartyg 40 000 dw t 1 330 5 134 286% 56 694 4162%

Övriga fartyg 80 000 dw t 1 805 621 -66% 19 651 988%

Övriga fartyg 100 000 dw t 186 4 018 2057% 95 188 51005%

Övriga fartyg 250 000 dw t 12 902 7497% 5 828 48990%

Ro/ro-fartyg 3 600 dw t 6 547 12 477 91% 33 136 406%

Ro/ro-fartyg6 300 dw t 31 139 352% 818 2551%

Ro/ro-fartyg 10 000 dw t 77 103 34% 4 321 5503%

Vägfärja 2 500 dw t 0 0 - 0 -

Vägfärja 5 000 dw t 0 0 - 0 -

Vägfärja 7 500 dw t 827 1 581 91% 6 453 680%

Järnvägsfärja 5 000 dw t 32 61 89% 108 237%

Summa sjöfart 39 568 89 622 127% 554 904 1302%

Summa flyg 0 0 108% 0 925%

Summa totalt 109 147 219 597 101% 1 180 601 982%

Fördubbling av efterfrågan Tiofaldigande av efterfrågan
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Effekten går åt rätt håll; det är dock svårt att uttala sig om dess storlek. Ur Tabell 11 framgår också att 

viss överflyttning av gods mot sjöfart sker då transportarbetet ökar något mer än transportefterfrågan.  

Som komplement visas i Tabell 12 hur fyllnadsgraderna för de mindre lastbilarna (för den minsta 

lastbilsklassen från 86 % till 72 % vid en fördubbling av godstransportefterfrågan respektive till 57 % 

vid en tiodubbling av efterfrågan) och ökar för de större lastbilsklasserna (för den största klassen från 

77 % till 80 % vid en fördubbling av godstransportefterfrågan respektive till 87 % vid en tiodubbling 

av efterfrågan). Motsvarande resultat får vi för containerfartygen. Utvecklingen för roro-fartygen går 

åt samma håll, men dock inte lika tydligt. När det gäller de övriga fartygen, beräknas fyllnadsgraden 

öka för nästa samtliga storleksklasser, ökningen är dock störst för den största storleksklassen. Minst är 

ökningen av fyllnadsgraden för tågen; det faktum att tågen beräknas ha en fyllnadsgrad mellan 86 % 

och 97 % i basen innebär att det inte finns utrymme för överflyttningar till större tåg. 

Tabell 12. Fyllnadsgrader per fordons/fartygstyp och -storlek i Samgods för transporter i och utanför 

Sverige till följd av uppskalade basmatriser. 

 

Fordon/fartyg
Fyllnadsgrad Bas 

2012

Fyllnadsgrad vid fördubbling av 

efterfrågan 

Fyllnadsgrad vid tiodubbling av 

efterfrågan

Lätt lastbil, totalvikt < 3,5 ton. 2 axlar. 0.86 0.72 0.57

Tung 2-axlad lastbil, totalvikt 3,5-16 ton. 2 axlar 0.94 0.96 0.98

Tung lastbil, totalvikt 16-24 ton. 3 axlar. 0.89 0.92 0.97

Tung lastbil, totalvikt 25-40 ton. 3 + 4 axlar. 0.75 0.77 0.83

Tung lastbil, totalvikt 25-60 ton. 3 + 4 axlar. 0.77 0.8 0.87

201 Kombi (750 m) 0.91 0.9 0.91

202 Matartåg (Matartåg) 0.94 0.94 0.93

204 Systemtåg Stax 22,5 0.86 0.9 0.96

205 Systemtåg Stax 25 0.97 0.97 0.97

206 Malm Stax 30 0.96 0.99 0.98

207 Vagnslast (550 ton) 0.93 0.92 0.9

208 Vagnslast (750 ton) 0.97 0.97 0.97

209 Vagnslast (950 ton) 0 0 0

Containerfartyg 5 300 dw t 0.48 0.48 0.47

Containerfartyg 16 000 dw t 0.36 0.53 0.65

Containerfartyg 27 200 dw t 0.16 0.42 0.59

Containerfartyg 100 000 dw t 0 0.02 0.43

Övriga fartyg 1 000 dw t 0.55 0.59 0.61

Övriga fartyg 2 500 dw t 0.64 0.66 0.69

Övriga fartyg 3 500 dw t 0.64 0.7 0.71

Övriga fartyg 5 000 dw t 0.67 0.66 0.68

Övriga fartyg 10 000 dw t 0.64 0.65 0.66

Övriga fartyg 20 000 dw t 0.68 0.66 0.65

Övriga fartyg 40 000 dw t 0.61 0.55 0.6

Övriga fartyg 80 000 dw t 0.73 0.7 0.58

Övriga fartyg 100 000 dw t 0.14 0.33 0.58

Övriga fartyg 250 000 dw t 0.15 0.68 0.62

Ro/ro-fartyg 3 600 dw t 0.52 0.52 0.49

Ro/ro-fartyg6 300 dw t 0.5 0.54 0.55

Ro/ro-fartyg 10 000 dw t 0.45 0.53 0.58
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Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Vi anser att en närmare analys av förutsättningen för järnvägen skulle vara meningsfullt. Detta gäller 

såväl antaganden/modelleringen av utnyttjandet av infrastrukturen34 såväl som antaganden om tågens 

dimensioner och utnyttjande.  

Tabell 13. Fyllnadsgrader per fordons/fartygstyp och -storlek i Samgods för transporter i och utanför 

Sverige till följd av uppskalade basmatriser. 

 

4.3. Betydelse av konsolidering  

I verkligheten sker en relativt omfattande samlastning tvärs över varugrupperna för att fylla fordon och 

fartyg. Möjligheten att konsolidera transporter med olika varuslag en av sjöfartens (och järnvägens) 

styrkor. Detta gäller inte minst för gods som transporteras i enhetslaster, exempelvis i containerfartyg 

och järnvägsanknutna kombitransporter. T.ex. är det uppenbart att i stort sett alla varugrupper 

kombineras i containerflödena och tillsammans bildar bas för sjöfartens containertrafik, såväl 

fjärrlinjer som feederlinjer. Denna konsolidering av gods från flera varugrupper är viktig för att 

utnyttja skalfördelar och pressa transportkostnaderna. Ett potentiellt problem är därför att 

                                                      

34 Som vi har förstått, planerar en utvärdering av RCM-modulen.   

Fordon/fartyg
Fyllnadsgrad Bas 

2012

Fyllnadsgrad vid fördubbling av 

efterfrågan 

Fyllnadsgrad vid tiodubbling av 

efterfrågan

Lätt lastbil, totalvikt < 3,5 ton. 2 axlar. 0.86 0.72 0.57

Tung 2-axlad lastbil, totalvikt 3,5-16 ton. 2 axlar 0.94 0.96 0.98

Tung lastbil, totalvikt 16-24 ton. 3 axlar. 0.89 0.92 0.97

Tung lastbil, totalvikt 25-40 ton. 3 + 4 axlar. 0.75 0.77 0.83

Tung lastbil, totalvikt 25-60 ton. 3 + 4 axlar. 0.77 0.8 0.87

201 Kombi (750 m) 0.91 0.9 0.91

202 Matartåg (Matartåg) 0.94 0.94 0.93

204 Systemtåg Stax 22,5 0.86 0.9 0.96

205 Systemtåg Stax 25 0.97 0.97 0.97

206 Malm Stax 30 0.96 0.99 0.98

207 Vagnslast (550 ton) 0.93 0.92 0.9

208 Vagnslast (750 ton) 0.97 0.97 0.97

209 Vagnslast (950 ton) 0 0 0

Containerfartyg 5 300 dw t 0.48 0.48 0.47

Containerfartyg 16 000 dw t 0.36 0.53 0.65

Containerfartyg 27 200 dw t 0.16 0.42 0.59

Containerfartyg 100 000 dw t 0 0.02 0.43

Övriga fartyg 1 000 dw t 0.55 0.59 0.61

Övriga fartyg 2 500 dw t 0.64 0.66 0.69

Övriga fartyg 3 500 dw t 0.64 0.7 0.71

Övriga fartyg 5 000 dw t 0.67 0.66 0.68

Övriga fartyg 10 000 dw t 0.64 0.65 0.66

Övriga fartyg 20 000 dw t 0.68 0.66 0.65

Övriga fartyg 40 000 dw t 0.61 0.55 0.6

Övriga fartyg 80 000 dw t 0.73 0.7 0.58

Övriga fartyg 100 000 dw t 0.14 0.33 0.58

Övriga fartyg 250 000 dw t 0.15 0.68 0.62

Ro/ro-fartyg 3 600 dw t 0.52 0.52 0.49

Ro/ro-fartyg6 300 dw t 0.5 0.54 0.55

Ro/ro-fartyg 10 000 dw t 0.45 0.53 0.58
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Samgodsmodellen inte kan hantera konsolidering och samlastning mellan de 32 varugrupper. 

Modellen tillåter idag enbart konsolidering inom respektive varugrupp. 

Konsolidering i den norska godsmodellen 

Den nationella norska godsmodellen har samma grundstruktur som Samgodsmodellen. Den norska 

mollen tillåter dock konsolidering över varugrupper enligt i förväg definierade regler.  

I Norge delas de 39 aktiva varugrupper in i tre kategorier med olika konsolideringsmekanismer: 

1) Tio varugrupper där det årliga flödet mellan två företag inte konsolideras med andra 

transporter, dvs. där varje sändning optimeras separat. Detta gäller bl.a. för kemiska produkter, 

malm, sand, grus, mineraler och transportmedel. 

2) 14 varugrupper där konsolidering inom samma varugrupp är möjligt i olika länkar (”ben”) av 

en transport mellan två företag. Detta gäller bl.a. för jordbruksprodukter, levande djur, järn 

och stål och metallvaror.  

3) 15 varugrupper där samma som 2) gäller och konsolidering tvärs över varugrupper är möjlig i 

tre s.k. ”konsolideringskluster”. Kluster 1 omfattar jordbruksprodukter, frukt, fryst fisk och 

olika typer av termovaror, kluster 2 rundvirke, skogsprodukter och trävaror och kluster 2 mat, 

dryck, plast, gummi, maskiner, byggnadsmaterial m.m. Se Bilaga 5 för detaljer. 

Sammanslagning av 32 Samgods-varugrupper till tolv STAN-varugrupper 

I Samgodsmodellen optimeras transportkedjor (inkl. och fordonskombinationer och -storlekar) inom 

varje varugrupp eftersom det inte antas ske samlastning mellan olika varugrupper. Nedan gör vi ett 

försök med sammanslagning av de 32 Samgods-varugrupperna till 12 tolv STAN-varugrupper35 för att 

illustrera vad som skulle hända i Samgodsmodellen allt annat lika. Testet att minska antalet 

varugrupper från 32 till tolv är mer extremt än de ovan beskrivna norska konsolideringsreglerna. 

Testet görs för att få en uppfattning om hur konsolidering mellan varugrupper skulle kunna påverka 

transportkostnader, fyllnadsgrader och tonkm-fördelningen mellan och inom olika trafikslag. 

De 32 Samgods-grupperna skiljer sig åt på flera sätt. Dels har de olika varugrupperna olika kostnader 

för tid, lager och orderhantering, och dels tillåts inte samtliga varugrupper använda samtliga terminaler 

i transportnätverket. Jämförelsen sker i flera steg genom att en begränsning lyfts i taget. I första steget 

jämförs effekten av att införa enhetliga kostnader inom varje STAN-varugrupp. I andra steget tillåts 

alla Samgods-varugrupperna inom en och samma STAN-varugrupp att använda samtliga noder som är 

tillåten att använda av någon Samgods-varugrupp inom STAN-varugruppen. 

 

 

Figur 9. Beskrivning av stegvis jämförelse. 

 

                                                      

35 Varugrupperna beskrivs i Bilaga 1. Varugruppen för flygfrakt (som är mycket lite i tonkm) exkluderas. 

Enhetliga 
kostnader

Samma tillåtna 
omlastnings-

punkter

Sammanslagna 
basmatriser
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I kolumn D i Tabell 13 visas ”konsolideringseffekten” mätt i tonkm på svenskt territorium till följd av 

en sammanslagning av de 32 Samgodsvarugrupperna till tolv STAN-varugrupper. Resultatet indikerar 

att sammanslagningen av varugrupperna leder till att transportarbetet till sjöss ökar med 6,9 % och att 

transportarbetet på väg ökar 4,9 % medan tonkm på järnväg minskar med 4,3 %. Det samlade 

transportarbetet beräknas öka med 3,8 %, ökningen är förväntat eftersom sjötransporterna (som ökar 

mest) går mindre direkt än järnvägstransporter. Den rena konsolideringseffekten i kolumn D beräknas 

genom att subtrahera effekten av att tillåta enhetliga kostnader och samma noder för samtliga 

Samgods-varugrupper (i kolumn B) från den samlade effekten (i kolumn C).  

Tabell 14. Effekt av ökad konsolidering av tolv STAN-grupper på transportarbete i Sverige.  

  A B C D 

 

Bas 2012 1000-tals 

tonkm 

Enhetliga 

kostnader 

Enhetliga 

kostnader och 

samma tillåtna 

noder 

Enhetliga kostnader, 

samma tillåtna noder 

och sammanslagna 

BAS-matriser  

Ren  

konsoliderings 

effekt 

 

Tonkm väg  47 917 292 -0,9% -0,3% 4,6% 4,9% 

Tonkm järnväg  21 661 761 0,8% 1,4% -2,9% -4,3% 

Tonkm sjöfart  39 567 995 0,8% 2,3% 9,2% 6,9% 

Tonkm totalt  109 147 048 0,1% 1,0% 4,8% 3,8% 

 

Resultatens riktning är förväntat; med hänsyn till att det handlar om omfördelningseffekter borde 

effekterna ligger i ungefär rätt storleksordning. Resultatens ”struktur” stämmer i stor grad överens med 

resultaten i Tabell 11, dvs. tonkm till sjöss och tonkm på väg ökar och tonkm på järnväg minskar (pga. 

att den antagna begränsade spårkapaciteteten begränsar järnvägstransporternas ökningspotential). 

Bilden är dock, med undantag för lastbilar, betydligt mer spretig när man betraktar de enskilda 

fordons- och fartygstyperna, se Bilaga 6.  

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Analysen ovan bekräftar att antalet varugrupper påverkar konsolideringsgraden. Denna aspekt bör 

beaktas vid framtagningen av den nya varugruppsindelningen. Övergången från NSTR-nomenklaturen 

till NST2007-nomenklaturen innebär sannolikt en reduktion av antalet varugrupper. Se även avsnitt 

4.4 

4.4. Betydelse av avgångsfrekvenser och positioneringskostnader 

Samgodsmodellen skiljer mellan två frekvensbegrepp. Sändningsfrekvensen beräknas för varje 

godsflöde mellan företag utifrån Wilsonformeln36 som ger sändningsstorlek (givet totalflöde, 

                                                      

36 Wilsonformeln är en formel för att räkna ut en optimal partistorlek, under förutsättning att brist inte är tillåten, 

att efterfrågan per tidsenhet är känd och jämn och att påfyllnaden av lagret är ögonblicklig. Användningen av 

Wilsonformeln i logistikmodulen borde analyseras eftersom den kan vara problematisk för bl.a. sjötransporter. 

Dels tar inte formeln hänsyn till restriktioner i transportlager och kapital, planeringshorisonter, bristkostnader 

eller skalfördelar vid transporter. För Samgods kan transportlager, bristkostnader och lägre transportkostnad per 

enhet vara relevanta att beakta. I modellen finns nu ingen återkoppling mellan valet av rekommenderad 

sändningsstorlek enligt Wilsonformeln och den transportkostnadssänkning som kan uppnås genom att använda t 

ex större fartyg. Wilsonformeln bygger också på ett antagande om att varor inom samma varugrupp är homogena 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Varuparti
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varulager
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orderkostnad, kapitalkostnad och i vissa fall transportkostnad). Avgångs- eller trafikfrekvenser ger 

implicit t ex utbudet av dwt-kapacitet i olika o/d-relationer.37 Det finns i Samgods ingen koppling 

mellan dessa frekvenser som t ex säkerställer konsistens mellan fyllnadsgrad och det trafikutbud som 

ges enligt exogent given trafikfrekvens. Trafikfrekvensen inverkar i valet av transportkedja bara 

genom effekten på kapitalkostnaden för gods under transport (väntetid). Detta kan, som det visas 

nedan, leda till oväntade effekter.  

Avgångsfrekvenser specificeras med frekvensmatriser för fordonskategorierna lastbil, kombi, 

systemtåg, vagnslast, containerfartyg, roro-fartyg andra lastfartyg, vägfärja, järnvägsfärja, flyg och 

inre vattenvägar.38 Frekvenserna används för att skatta väntetider (och därmed väntekostnader) för 

sändningar mellan zoner och/eller hamnar och terminaler Avgångsfrekvenserna utgör en slags 

förhandsskattning av ”turtätheten” för en linje39. För övriga lastfartyg, dvs. general cargo-fartyg, dorr 

bulk-fartyg och tankfartyg, används inte frekvensmatrisen. I stället finns positioneringskostnader 

definierade för varje fartygsstorlek. Detta görs för att efterlikna de i verkligheten använda 

produktionssystemen. 

Problemet är att en transportlösning för container- eller roro-frakt med fartyg enligt Samgods-

modellens  metod enbart utnyttjar den transportkostnadssänkning som kan uppnås genom 

konsolidering av containeriserat gods som transporteras mellan specifika hamn-till- hamn relationer 

(OD-par) var för sig. Transportkostnaden bestäms då av valet av optimal fartygsstorlek för detta flöde. 

Detta kan leda till att ett alltför litet fartyg utnyttjas och med alltför lågt kapacitetsutnyttjande jämfört 

med ett system där sjötransport för OD-flöden tillhandahålls genom en eller flera trafikslingor 

Nedan testas effekterna av a) att fördubbla, fyrdubbla eller åttadubbla avgångsfrekvenserna för 

container- och roro-fartyg och b) att förutsätta halverade resp. 50 000 kr lägre positioneringskostnader 

för de övriga fartygstyperna.    

Test med två, fyra respektive åtta gånger så många avgångar med containerfartyg respektive 

roro-fartyg  

För att studera hur resultaten påverkas av avgångsfrekvensmatriserna har jämförande modellberäk-

ningar gjorts där avgångsfrekvensmatriserna för containerfartyg skalats upp med en faktor 2, 4 

respektive. 8. En motsvarande serie beräkningar där i stället uppskalning av rorofartygens frekvens-

matriser har också genomförts.  

                                                      

och därmed fullt utbytbara. Men eftersom varje varugrupp i Samgodsmodellen representerar en stor mängd olika 

varor kan detta leda till situationer då Wilsonformeln rekommenderar orimligt stora lager. För vissa relationer 

och varuslag rekommenderar modellen mycket låga avgångsfrekvenser, ibland så lite som en eller två avgångar 

per år. Detta kan bero på hur Wilsonformeln används där värderingarna av väntetider antas vara linjära men kan 

även bero på att samlastningen mellan olika varugrupper inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. Med mycket 

låga avgångsfrekvenser finns en stor risk att dessa alternativ inte uppfyller varuägarnas grundläggande kvalitets-

krav och att dessa transportkedjor därför i praktiken utesluts av varuägarna.  

37 The service frequency of the modes (e.g. of liners), is used to determine wait time (calculated as half-

headway), which has an impact on the capital cost of the goods in transit. For non-liner vessels (‘tramp ships’) 

we use wait time and positioneringskostnader (in the Norwegian model mobilisation or positioneringskostnader 

are included for all vehicle/vessel types as part of the vehicle/vessel type specific costs), (de Jong & Baak, 2015). 

38 Matriserna utgör indata till Logistikmodulen. I CUBE-interfacets indatabas (Input_Data.mdb) finns färdiga 

matriser inlagda för Base2012. Vid skapande av nya scenarier (utgående från Base2012), kopieras matriserna 

från Base2012.  

39 Modellberäkningarna ger sedan som output ett beräknat antal fordon för varje relation. Detta beräknade antal 

fordon skulle, i princip, kunna användas som indata till nya, förbättrade frekvensmatriser. Processen skulle 

kunna upprepas iterativt. Denna möjlighet används dock ej i nuvarande version av Samgods. 
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I Tabell 14 visas hur tonkm med containerfartyg på svenskt territorium påverkas av den här typen av 

uppskalningar, Det framgår att de tyngre klasserna ökar i högre utsträckning än de lättare. Man får en 

allt större förskjutning av fördelningen mellan storleksklasserna mot större fartyg då frekvenserna 

ökar. Transportarbete genomfört av roro-fartyg, övriga fartyg och färjor samt väg och järnväg 

påverkas obetydligt av frekvensförändringen för containerfartyg. Resultaten i nedre delen av Tabell 14 

visar at att fyllnadsgraderna ökar för de mellanstora och stora klasserna och är relativt konstanta för 

den minsta klassen om frekvenserna för containerfartyg skalats upp med en faktor 2, 4 respektive 8.  

 

Tabell 15. Miljoner tonkm i Sverige i bas 2012 och med 2, 4 respektive 8 gånger så höga frekvenser 

(frekvensmatriser) för containerfartyg och bas 2012 (övre delen). Frekvensmatriserna har 

multiplicerats med faktor 2, 4 respektive 8. I nedre delen visas motsvarande lastfaktorer. 

 Bas 2012 
2 gånger så hög 

frekvens 

4 gånger så hög 

frekvens 
8 gånger så hög frekvens 

 Mtonkm Mtonkm Rel. Mtonkm Rel. Mtonkm Rel. 

Container-fartyg               

5 300 dwt  12 833 13 050 2 % 13 051 2 % 13 241 3 % 

16 000 dwt  13 30 138 % 104 728 % 130 939 % 

27 200 dwt  5 23 357 % 52 922 % 68 1 249 % 

100 000 dwt 0 1 - 9 - 9 - 

        

Fyllnadsgrader Bas 2012 
2 gånger så hög 

frekvens 

4 gånger så hög 

frekvens 
8 gånger så hög frekvens 

Containerfartyg               

5 300 dwt  0,48 0,48   0,48   0,48   

16 000 dwt  0,36 0,4   0,51   0,53   

27 200 dwt  0,16 0,26   0,39   0,42   

 

Vid uppskalning av rorofartygens frekvensmatriser sker en motsvarande förskjutning mot större 

fartyg. Resultaten i Tabell 15 visar att fyllnadsgraderna ökar för de mellanstora och stora klasserna och 

är relativt konstanta för de minsta klasserna om frekvenserna för rorofartyg skalats upp med en faktor 

2, 4 respektive 8.  
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Tabell 16. Miljoner tonkm i Sverige i bas 2012 och med 2, 4 respektive 8 gånger så höga frekvenser 

(frekvensmatriser) för roro-fartyg och bas 2012 (övre delen). Frekvensmatriserna har multiplicerats 

med faktor 2, 4 respektive 8. I nedre delen visas motsvarande lastfaktorer.  

 Bas 2012 
2 gånger så hög 

frekvens 
4 gånger så hög frekvens 8 gånger så hög frekvens 

 Mtonkm Mtonkm Rel. Mtonkm Rel. Mtonkm Rel. 

Roro-fartyg               

3 600 dwt  6 547 7 638 17 % 7 888 20 % 8 225 26 % 

6 300 dwt  31 122 296 % 437 1316 % 503 1530 % 

10 000 dwt  77 176 128 % 786 919 % 1 250 1521 % 

        

Fyllnadsgrader Bas 2012 

2 gånger så hög 

frekvens   

4 gånger så hög 

frekvens   

8 gånger så hög 

frekvens   

Roro-fartyg               

3 600 dwt  0,52 0,51   0,52   0,51   

6 300 dwt  0,50 0,52   0,54   0,55   

10 000 dwt  0,45 0,50   0,54   0,54   

 

Utökandet av antalet avgångar för container- och roro-fartyg, som går i linjetrafik, beräknas leda till 

användning av större containerfartyg vilket är tvärt emot vad man förväntar sig. En tänkbar förklaring 

är att avgångsfrekvenserna i modellen enbart styrs av fartygens väntetid och därmed inte påverkas av 

fartygsstorleken.  

Test med införandet av positioneringskostnader utöver frekvenserna för containerfartyg  

Ett test med införandet av positioneringskostnader utöver frekvenserna för containerfartyg i en 

modellkörning ledde till effekter som är svåra att tolka. Idealt skulle vi vilja ta frekvenserna och ersätta 

dem med positioneringskostnader.40 

Tests med halvering av positioneringskostnaderna resp. 50 000 kr lägre positioneringskostnader 

En motsvarande analys har gjorts för positioneringskostnaderna för övriga fartyg, som använder 

positioneringskostnader i Samgodsmodellen. En liten komplikation uppstår eftersom dessa skiljer sig 

åt mellan olika storleksklasser. Vid störningsanalysen kan man därför välja olika strategier. Vi har valt 

                                                      

40 Kommentar från Gerard de Jong, Significance 2016-08-24. ”We think that increasing the frequency of container 

vessels will only reduce their waiting time. This will predominantly affect transport chain choice; shipment size 

will probably not be influenced much (the model does not really recognise higher supply frequencies as an 

incentive to reduce the shipment size; the capacity of these ships remains the same). In case of changing the 

positioneringskostnader, we think that the reduction by 50k SEK will be especially important for the smallest vessel 

size, where the positioneringskostnader are now 75k SEK. The effect when reducing positioneringskostnader 

seems more realistic. But the choice also depends on your objectives of course.” 
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två möjligheter: att halvera alla positioneringskostnader samt att subtrahera ett fix värde på 50 000 kr 

från alla kostnaderna, se tabellen nedan.  

 

Tabell 17. Definition av scenarier med modifierade positioneringskostnader. I Base2012 används 

ursprungliga positioneringskostnader, I PosCost/2 används halverade och i PosCost-50000 har 50000 

kr subtraherats. 

 Positioneringskostnader (i kr) 

 Bas 2012 Halverade 
Reducerade 

med 50 000 kr 

Övriga fartyg 1 000 dwt  75 345             37 673     25 345 

Övriga fartyg 2 500 dwt  85 871             42 936     35 871 

Övriga fartyg 3 500 dwt  85 877             42 939     35 877 

Övriga fartyg 5 000 dwt  85 744             42 872     35 744 

Övriga fartyg 10 000 dwt  97 584             48 792     47 584 

Övriga fartyg 20 000 dwt  107 326             53 663     57 326 

Övriga fartyg 40 000 dwt  118 653             59 327     68 653 

Övriga fartyg 80 000 dwt  161 507             80 754     111 507 

Övriga fartyg 100 000 dwt  176 439             88 220     126 439 

Övriga fartyg 250 000 dwt  247 457          123 729     197 457 

 

I Tabell 18 visas resultat för dessa scenarier. De största effekterna fås för klasserna Övriga fartyg. 

Särskilt påverkas tonkm i den minsta klassen med Övriga fartyg med 1000 dwt. Det finns en något 

otydlig (oregelbunden) trend att större fartyg gynnas mindre av minskade positioneringskostnaderna. 

För den största klassen, Övriga fartyg med 250 000 dwt, minskar tonkm. Allt detta gäller i båda de 

störda scenarierna.  
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Tabell 18. Tonkm i Sverige i bas 2012 och i scenarier med lägre positioneringskostnader för Övriga 

lastfartyg. 

 

 

Till skillnad från fallet ovan där frekvenser för containerfartyg ändrades, fås här även ganska stora 

effekter för andra fartygstyper. Särskilt gäller det RoRo-fartygen för vilka tonkm minskar ganska 

mycket, men även färjor påverkas. Generellt tycks vid ändring av positioneringskostnader över-

flyttning främst ske mellan fartygsklasser av liknande storlek. Modellen beräknar även överflyttningar 

från väg (1 150 miljoner ton) och järnväg (1 083 miljoner ton) till sjöfart samt omfördelningar mellan 

olika lastbilsstorlekar och tågtyper och -storlekar. 

Miljoner tonkm Miljoner tonkm

Fordon/fartyg Bas Halvering av positionskostnader 50000 kr lägre positionskostnader 

Lätt lastbil, totalvikt < 3,5 ton. 2 axlar. 0 -1.5% -2.3%

Tung 2-axlad lastbil, totalvikt 3,5-16 ton. 2 axlar 363 -0.7% -1.6%

Tung lastbil, totalvikt 16-24 ton. 3 axlar. 3 461 -0.3% -0.7%

Tung lastbil, totalvikt 25-40 ton. 3 + 4 axlar. 11 082 -5.2% -8.1%

Tung lastbil, totalvikt 25-60 ton. 3 + 4 axlar. 33 011 -1.7% -1.8%

Summa väg 47 917 -2.4% -3.1%

201 Kombi (750 m) 6 797 -1.5% -1.9%

202 Matartåg (Matartåg) 841 0.3% 0.0%

204 Systemtåg Stax 22,5 968 6.5% 1.6%

205 Systemtåg Stax 25 2 444 -0.8% -0.1%

206 Malm Stax 30 4 222 0.2% 0.2%

207 Vagnslast (550 ton) 4 033 1.5% 1.5%

208 Vagnslast (750 ton) 2 357 -4.5% -5.0%

209 Vagnslast (950 ton) 0 - -

Summa järnväg 21 662 -0.5% -0.7%

Containerfartyg 5 300 dw t 12 833 -10.6% -15.8%

Containerfartyg 16 000 dw t 13 -1.9% -2.4%

Containerfartyg 27 200 dw t 5 0.3% 0.2%

Containerfartyg 100 000 dw t 0 - -

Övriga fartyg 1 000 dw t 1 454 227.3% 380.3%

Övriga fartyg 2 500 dw t 2 243 30.9% 28.7%

Övriga fartyg 3 500 dw t 2 164 11.5% 2.8%

Övriga fartyg 5 000 dw t 4 723 20.0% 25.8%

Övriga fartyg 10 000 dw t 3 315 15.2% 12.7%

Övriga fartyg 20 000 dw t 1 970 7.9% 7.6%

Övriga fartyg 40 000 dw t 1 330 -47.4% -47.8%

Övriga fartyg 80 000 dw t 1 805 0.0% 0.1%

Övriga fartyg 100 000 dw t 186 0.5% 0.3%

Övriga fartyg 250 000 dw t 12 -20.4% -20.3%

Ro/ro-fartyg 3 600 dw t 6 547 -25.6% -38.8%

Ro/ro-fartyg6 300 dw t 31 -28.0% -32.7%

Ro/ro-fartyg 10 000 dw t 77 -32.1% -35.2%

Vägfärja 2 500 dw t 0 - -

Vägfärja 5 000 dw t 0 - -

Vägfärja 7 500 dw t 827 -12.0% -17.3%

Järnvägsfärja 5 000 dw t 32 0.5% 0.9%

Summa sjöfart 39 568 5.2% 6.7%

Summa flyg 0 0.0% 0.0%

Summa totalt 109 147 0.7% 0.9%
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Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Det visas ovan finns en anmärkningsvärd skillnad i hur modellen hanterar de fartygstyper som går i 

linjetrafik jämfört med de som är anropstyrda. En möjlig orsak är att positioneringskostnaderna 

påverkar valet av transportkedja starkare än vad frekvenserna gör.  

Vi ser ett akut behov att se över modelleringen av frekvenserna för container- och roro-fartyg.  

Ett problem är att Samgods inte modellerar i ett system med s.k. slingor. I ett sådant system samlastas 

gods från flera avsändare vilket öppnar för användning av större fartyg och/eller högre kapacitets-

utnyttjande. Visserligen kan en enskild container komma att transporteras längre sträcka i ett sling-

system än i en direkt transport mellan två hamnar men transportkostnaden kan ändå bli lägre genom 

större fartyg och högre kapacitetsutnyttjande. I verkligheten utnyttjas slingor i container- och roro-

transport såväl för feedertrafik till/från transoceanhamnar som för inomeuropeiska flöden. Vilken 

kostnadsbesparingspotential slingkoncept har jämfört med nuvarande kostnaderna i Samgodsmodellen 

utvecklas för en fallstudie i projektets andra delrapport.   

4.5. Betydelse av containerfartygens hastigheter 

I analysen nedan antas 10 % högre hastigheter för samtliga containerfartyg. Effekten av att 

bränsleförbrukningen ökar ingår inte. Uppföljningsprojektet till Swahn et al. (2015) avseende 

framtagning av realistiska hastigheter baserade på detaljerade AIS-data som diskuterades på seminariet 

på Trafikanalys i december 2015, där M4 presenterade projektresultaten har inte genomförts än.  

 

Tabell 19. Betydelse av 10% högre hastigheter för samtliga containerfartyg. 

 Modal split i bas 2012 10% högre hastigheter  för samtliga containerfartyg 

Andel tonkm väg 43,90 % 43,43 % 

Andel tonkm järnväg 19,85 % 19,78 % 

Andel tonkm sjöfart 36,25 % 36,79 % 

 

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Hastigheten inverkar genom effekten på godsets kapitalkostnader under transporten genom effekten på 

transporttid. Hastigheten spelar också in genom sin inverkan på bränsleåtgång, Vi ser ett behov att 

genomföra det ovan nämnda uppföljningsprojektet. Det är viktigt att denna typ av indata till Samgods-

modellen är så aktuellt (rederierna anpassar hastigheter med avseende på bränslepris och konjunktur) 

och korrekt som möjligt. Däremot är det svårt att se att hastigheten skulle vara en mycket viktig fråga 

jämfört med t ex konsolidering och frekvenser.  

4.6. Betydelse av kostnader och tider i hamnar 

Slutligen har vi testat hur förändringen av kostnader och tider i hamnar påverkar transportarbetet med 

de olika trafikslagen och modal split. I diskussionerna med SCA lyftes fram att höga kostnader för 

lastning och lossning i hamnarna kan vara ett stort hinder för sjöfartens konkurrenskraft gentemot de 

andra trafikslagen. Detta gäller i viss utsträckning också för långa tider i hamnarna. Suaréz-Alemán et 

al. (2014) analyserar hur ett bättre utnyttjande av tiden i hamnarna kan användas för att göra hamnarna 

effektivare.  
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I vår analys undersöks fyra scenarier, först två scenarier där omlastningskostnaden i hamn minskar 

med 5 % respektive 20 % och därefter två scenarier där omlastningstiden i hamn minskar med 5 % 

respektive 20 %. Samgodsmodellens resultat för transportarbetets fördelning över trafikslagen visas i 

Tabell 19. 

 

Tabell 20. Effekt på modal-split vid förändring av omlastningskostnader och omlastningstider för 

containerfartygen. 

  

Minskade 

omlastningskostnader 

Minskade omlastningstider 

Tonkm Bas 2012 -5% -20% -5% -20% 

Andel väg 43,9% 43,7% 42,8% 43,83% 43,64% 

Andel järnväg 19,9% 19,9% 20,1% 19,83% 19,90% 

Andel sjöfart 36,3% 36,4% 37,1% 36,33% 36,46% 

 

I nedanstående Tabell 20 redovisas de beräknade effekterna per kustområde. Tabellen visar effekten 

av förändrade lastkostnader och lastningstider. Ingen entydig effekt framgår från tabellen.  
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Tabell 21. Effekt på fördelning på kustområden vid förändring av omlastningskostnader och 

omlastningstider för containerfartygen. 

 
 

Minskade omlastnings-
kostnader för containerfartyg 

Minskade omlastningstider 
för containerfartyg 

Kustavsnitt Tusentals ton 

I bas 2012 
-5% -20% -5% -20% 

Haparanda–Skellefteå 7 127 -0,1 % -0,7 % -0,8 % -3,1 % 

Umeå–Sundsvall 7 414 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,8 % 

Hudiksvall–Gävle 5 859 0,6 % -1,5 % -3,0 % -3,0 % 

Norrtälje–Nynäshamn 14 787 0,2 % 0,5 % 0,7 % -0,4 % 

Uppsala–Eskilstuna (Mälaren) 906  -2,5 % -1,0 % 0,6 % -8,3 % 

Södertälje–Norrköping 6 181 0,4 % 1,8 % 1,2 % 19,3 % 

Västervik–Kalmar 1 633 -0,2 % 17,6 % 18,0 % 45,3 % 

Visby (Gotland) 3 722 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Karlskrona–Trelleborg 17 928 -0,1 % -1,9 % -1,6 % -5,0 % 

Malmö–Helsingborg 16 529 -1,6 % -0,9 % -2,2 % -6,5 % 

Halmstad–Varberg 5 380 2,1 % 2,3 % 3,4 % 0,4 % 

Göteborg (nedanför Trollhätte 
kanal) 

43 773 0,1 % 0,3 % 0,3 % 2,5 % 

Stenungsund–Strömstad 19 169 0,2 % 0,1 % 0,1 % -0,3 % 

Trollhättan–Kristinehamn 
(Vänern) 

1 180 -0,2 % -2,3 % -1,9 % -8,3 % 

Summa 151 585 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % 

 

Förslag till förändringar av Samgodsmodellen och/eller indata 

Det är viktigt att indata till Samgodsmodellen avseende omlastningskostnader och omlastningstider i 

hamnarna baseras så långt som möjligt på empiriska observationer. På längre sikt borde man överväga 

att modellera skalfördelar i hamnar.  

4.7. Andra komponenter  

Dimensioner som miljö och hållbarhet har på senare tid fått en ökad aktualitet för sjötransporter. Dessa 

kan i praktiken påverka valet av transportlösningar (kedjor) samt fartygs- och bränsletyper. Här finns 

utvecklingsbehov på medellång och lång sikt.   
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5. Avslutande diskussion  

I föreliggande rapport har empiriska studier genomförts för att undersöka eventuella brister i den 

existerande Samgodsmodellen med speciellt fokus på sjöfart. Modellkalibrering utgör en 

komplicerande faktor vid en sådan undersökning. Förslag på kompletterande kalibreringsmål har getts 

i kapitel 3. Mer generellt efterlyser vi emellertid en mer genomtänkt strategi för kalibrering (och även 

validering). Vad är det man egentligen vill ska stämma med verkligheten Även om en sådan kan 

variera från fall till fall anser vi att denna mycket fundamentala fråga inte har getts tillräcklig 

uppmärksamhet. Detta yttrar sig i att man tidigare kanske inte uppmärksammat brister som t.ex. 

fördelningar över fartygens storleksklasser eller mellan Östersjön och västkusten.  

En generell princip vid modellering bör vara att inte skapa komplexitet som är svår att verifiera. I en 

modell som Samgods finns anledning att undersöka komponenter som enbart bidrar till att öka 

komplexiteten på bekostnad av transparensen och inte bidrar till att förbättra precisionen i resultaten. 

Moment som inte (kan) valideras borde vara kandidater för att ifrågasättas. Ett exempel för en 

detaljfråga är om/varför det behövs tre vägfärjor (med olika kostnader). 

Containeriseringen och utvecklingen mot allt större fartyg är centralt inom sjöfarten och viktigt att 

beakta vid transportpolitiska analyser. Därför anser vi att det viktigt att modellera och validera 

användningen av container till sjötransporter. Som ett första steg bör testas i vilken utsträckning de 

använda kostnader och tider för containertransporter resp. konventionella transporter är realistiska. 

Alternativet vore att låta bli att modellera container. I detta projekt har vi inte nått i mål i frågan om att 

utreda orsakerna till de sneda fördelningarna över fartygstyper (t ex mellan containerfartyg och övriga 

fartyg). 

Mot bakgrund av att konsolideringen mellan varugrupper är centralt för containerkonceptet (och i 

roro-konceptet) är det viktigt att modelleringen av samlastningen ses över. Det är önskvärt att 

modellen beräknar ”konsolideringsmått”, som anger i vilken grad gods från olika avsändare samlastas 

i olika farkoster. Ett tänkbart exempel på ett sådant mått (på mikronivå) är att använda kvoten mellan 

det största enskilda bidraget vid samlastning och den totala vikten. (Ju lägre sådan kvot desto ”starkare 

konsolidering”.)  Ett sådant mått bör kunna aggregeras till makronivå.  

Med hänsyn till att nuvarande Samgodsmodell enbart tillåter konsolidering inom de 32 varugrupperna 

har vi testat övergången till färre varugrupper (vilket också diskuteras till följd av övergången till en 

ny varugruppsindelning). Resultaten visar att detta bidrar till en högre andel sjötransporter och 

transporter i större fartygsklasser , vilket ger en bättre överensstämmelse med statistiken. Detta tyder 

på att en högre konsolideringsgrad uppnås med de aggregerade varugrupperna. Det samma gäller för 

en hypotetisk fördubbling eller tiodubbling av godstransportefterfrågan.  

I de två sistnämnda analyserna blir det uppenbart att järnvägens potential att konsolidera mera är 

mycket begränsade eftersom både tågen och infrastrukturen redan i utgångsläget är väl utnyttjade. Vad 

det beträffar konsolidering, finns dock vissa likheter mellan järnväg och sjöfart och vi tycker det skulle 

vara intressant att studera likheter och skillnader i modelleringen. 

Vidare vill vi understryka att många infrastrukturåtgärder kräver uppgifter om lastade/lossade ton och 

anlöp med olika fartygstyper per hamn. Därför borde fler än de fem hamnarna som används nu vara 

kalibreringsmål. Även den påbörjade modelleringen av roro-trafikens slingor (se projektets andra 

delrapport) förutsätter uppgifter om lastade/lossade ton och anlöp per hamn.  

På kort sikt borde det vara möjligt att ta fram de mest frekventa container- och roro-respektive 

hamnarna utgående ifrån AIS-data och utnyttja dessa som ett stöd i kalibreringen. På längre sikt kunde 

ett alternativ vara att definiera ett transportnätverk för container- och roro-fartyg som ger 

transportkostnaden för varje hamn-till-hamn-relation givet ett ”optimalt” slingsystem som grundar sig 

på ett fristående optimeringsprogram.  
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SAMGODS Commodity TYPE STAN Group

1 Cereals Dry bulk Jordbruk 

2 Potatoes, other vegetables, fresh or frozen, fresh fruit Dry bulk Jordbruk 

3 Live animals Dry bulk Jordbruk 

4 Sugar beet Dry bulk Jordbruk 

5 Timber for paper industry (pulpwood) Dry bulk Rundvirke 

6 Wood roughly squared or sawn lengthwise, sliced or peeled Dry bulk Trävaror 

7 Wood chips and wood waste Dry bulk Trävaror 

Not used Other wood or cork Dry bulk Trävaror 

9 Textiles, textile articles and manmade fibres, other raw animal and vegetable materials General cargo Färdiga industriprodukter

10 Foodstuff and animal fodder General cargo Livsmedel 

11 Oil seeds and oleaginous fruits and fats Liquid bulk Jordbruk 

12 Solid mineral fuels Liquid bulk Råolja och kol

13 Crude petroleum Liquid bulk Råolja och kol

14 Petroleum products Liquid bulk Oljeprodukter, inkl. tjära 

15 Iron ore, iron and steel waste and blast-furnace dust Dry bulk Järnmalm och skrot 

16 Non-ferrous ores and waste Dry bulk Järnmalm och skrot 

17 Metal products General cargo Stålprodukter 

18 Cement, lime, manufactured building materials Dry bulk Jord, sten och byggnadsmaterial

19 Earth, sand and gravel Dry bulk Jord, sten och byggnadsmaterial

20 Other crude and manufactured minerals Dry bulk Jord, sten och byggnadsmaterial

21 Natural and chemical fertilizers Dry bulk Kemikalier

22 Coal chemicals Liquid bulk Oljeprodukter, inkl. tjära 

23 Chemicals other than coal chemicals and tar Dry bulk Kemikalier

24 Paper pulp and waste paper Dry bulk Papper och massa 

25 Transport equipment, whether or not assembled, and parts thereof General cargo Färdiga industriprodukter

26 Manufactures of metal General cargo Färdiga industriprodukter

27 Glass, glassware, ceramic products General cargo Färdiga industriprodukter

28 Paper, paperboard; not manufactures Dry bulk Papper och massa 

29 Leather textile, clothing, other manufactured articles than paper, paperboard and manufactures there General cargo Färdiga industriprodukter

Not used Mixed and part loads, miscellaneous articles General cargo Färdiga industriprodukter

31 Timber for sawmill Dry bulk Rundvirke 

32 Machinery, apparatus, engines, whether or not assembled, and parts thereof General cargo Färdiga industriprodukter

33 Paper, paperboard and manufactures thereof General cargo Papper och massa 

Not used Wrapping material, used Dry bulk Färdiga industriprodukter

35 Air freight (2006 model) General cargo Färdiga industriprodukter
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Modellberäknad skattning av kapacitetsutnyttjandet i procent i svenska järnvägsnätet enligt 

Samgodsmodellens RCM-modul. 
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Antal anlöp och antal lastade/lossade ton per varugrupp och kustavsnitt enligt Trafikanalys statistik 

2012 (summa) och Samgods. 

Varugrupp STAN1 STAN2 STAN3 STAN4 STAN5 STAN6 STAN7 STAN8 STAN9 STAN10 STAN11 STAN12 Summa 

Kustområde              

1 1 816 806 2 1579 545 4995 114 524 670 563 12 10 626 

2 84 1544 1100 69 72 936 6 92 2706 683 571 100 7 963 

3 34 2031 1117 75 80 763 188 88 964 244 310 109 6 003 

4 423 277 800 787 939 3666 55 750 1063 689 254 1191 10 892 

5 165 141 87 88 182 330 45 146 31 506 353 53 2 128 

6 492 143 426 72 1455 2092 1814 1052 562 165 307 145 8 725 

7 43 1400 528 82 47 397 80 53 422 495 105 63 3 716 

8 188 70 133 97 187 108 37 82 74 4423 78 174 5 651 

9 1241 1724 2093 2164 82 2339 222 2463 2150 2853 737 3038 21 105 

10 901 419 1094 1913 241 3687 376 1277 1082 1330 1358 2832 16 510 

11 117 1357 740 243 17 332 138 283 290 399 182 231 4 329 

12 910 606 2015 2758 10278 11727 194 2770 2405 1020 832 4881 40 397 

13 226 49 363 88 9575 12727 273 132 391 762 424 301 25 312 

14 19 390 204 105 111 274 166 64 106 199 108 47 1 794 

Summa 4 845 10 969 11 505 8 543 24 844 39 923 8 590 9 364 12 770 14 437 6 183 13 177 165 150 

Källa: Trafikanalys och Trafikverket 
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Antal anlöp och antal lastade/lossade ton per varugrupp och kustavsnitt enligt Samgods 2012. 

Varugrupp STAN1 STAN2 STAN3 STAN4 STAN5 STAN6 STAN7 STAN8 STAN9 STAN10 STAN11 STAN12 Summa 

Kustområde              

1 1 117 769 50 389 142 4 064 32 270 640 596 57 7 127 

2 66 655 1 290 248 97 297 17 158 2 231 1 092 1 123 139 7 414 

3 75 13 999 240 - 3 272 114 35 89 250 601 52 5 859 

4 700 1 204   976 1 440 2 823 3 441 87 964 830 788 225 1 309 14 787 

5 120   40 39 41 0 2 - -  248  404  11  906  

6 408 - 446 85 1 468 1 775 39 902  34  223 757  46  6 181 

7 44 293 307  32  22  41  2  95 162  434  108  93  1 633 

8 396 257  126 222  41  105  0  8  13  2 343  72  139  3 722 

9 1 848 2 053 768  1 388  1  605  94  2 002  2 859  2 822  1 059 2 429 17 928 

10 1 147 846 1 096  1 719  271  1 475  185  956  2 819  1 354  2 473  2 188  16 529 

11 197 267  636  307  87  16  0  861 413  763  425  1 409  5 380 

12 1 584 102 3 054 1 932 10 372  10 940  326  3 035 3 192  1 135 2 094 6 008  43  773  

13 219 - 56  512  8 167  7 601  20  79  447  940  1 004  125  19 169  

14 145 35 174 47 19 101 52 5 -  440 162 -  1 180 

Summa 6 950 5 960 10 738 8 261 23 797 29 811 5 000 9 130 13 358 13 472 11 103 14 005 151 585 

Källa: Samgods 

 

Absolut differens i ton per varugrupp och kustavsnitt.  

Varugrupp STAN1 STAN2 STAN3 STAN4 STAN5 STAN6 STAN7 STAN8 STAN9 STAN10 STAN11 STAN12 Summa 

Kustområde                           

1 0 -698 -37 47 -1 191 -403 -930 -82 -254 -30 33 45 -3 499 

2 -18 -889 190 179 25 -639 11 66 -475 409 552 39 -549 

3 42 -1 900 -117 165 -80 2 509 -74 -53 -875 5 291 -57 -144 

4 277 926 176 653 1 885 -225 32 214 -233 100 -29 118 3 895 

5 -45 -141 -47 -49 -141 -329 -44 -146 -31 -258 51 -42 -1 222 

6 -85 -143 19 13 13 -317 -1 775 -150 -528 57 449 -99 -2 544 

7 1 -1 107 -221 -50 -25 -357 -78 42 -260 -61 2 30 -2 083 

8 208 186 -7 126 -146 -3 -37 -74 -61 -2 080 -6 -35 -1 929 

9 607 329 -1 324 -776 -81 -1 734 -128 -462 710 -30 323 -609 -3 177 

10 246 426 2 -194 31 -2 211 -191 -321 1 736 24 1 115 -644 19 

11 79 -1 091 -104 64 70 -316 -138 577 123 365 243 1 178 1 051 

12 674 -505 1 038 -826 94 -787 132 265 786 115 1 262 1 126 3 376 

13 -8 -49 -307 423 -1 408 -5 126 -254 -52 56 178 580 -176 -6 143 

14 126 -355 -29 -58 -92 -173 -115 -59 -106 241 53 -47 -614 

Summa 2 105 -5 009 -768 -282 -1 047 -10 112 -3 590 -234 589 -964 4 919 828 -13 565 
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Antal lastade/lossade miljoner ton per hamn (för de största hamnar) i Sjöfartsverkets anlöpstatistik 

och Samgods 2012. 

 Sjöfartsverket (miljoner ton 2012) Samgods (miljoner ton 2012) Differens i % Samgods/Statistik 

Hamn Lossade Lastade Summa Lossade Lastade Summa Lossade Lastade Summa 

Göteborg 18,9 19,2 38,1 22,2 21,6 43,8 1,17 1,13 1,15 

Brofjorden 10,9 9,1 20,0 8,0 7,7 15,7 0,73 0,85 0,78 

Trelleborg 5,1 5,4 10,5 5,4 6,3 11,7 1,07 1,17 1,12 

Malmö 4,2 3,6 7,9 6,8 7,0 13,8 1,61 1,92 1,75 

Helsingborg 4,1 3,6 7,6 1,2 1,5 2,7 0,29 0,43 0,36 

Luleå 1,9 5,6 7,5 0,9 4,1 5,0 0,47 0,73 0,67 

Stockholm 2,9 1,4 4,3 7,5 1,4 8,9 2,58 1,01 2,07 

Karlshamn 1,9 2,0 3,9 1,9 0,5 2,4 1,00 0,23 0,61 

Stenungsund 2,2 0,9 3,1 0,0 0,1 0,1 0,01 0,07 0,03 

Slite 0,8 2,2 3,0 0,1 0,6 0,7 0,12 0,26 0,22 

Ystad 1,5 1,5 3,0 0,9 1,6 2,5 0,62 1,06 0,85 

Nynäshamn 1,5 1,3 2,8 4,6 0,8 5,4 3,01 0,65 1,93 

Gävle 1,7 1,1 2,8 2,9 2,6 5,5 1,78 2,24 1,97 

Sundsvall 1,3 1,1 2,4 0,8 1,0 1,8 0,62 0,89 0,75 

Kapellskär 1,1 1,2 2,3 0,0 0,0 0,0      

Oxelösund 1,3 0,9 2,3 0,6 0,0 0,6 0,44 0,04 0,27 

Norrköping 1,3 0,8 2,1 0,9 0,3 1,2 0,71 0,40 0,59 

Husum 1,1 0,9 2,1 0,1 0,2 0,2 0,05 0,17 0,10 

Källor: Sjöfartsverket, Samgods  
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Varugrupperna i den norska godsmodellen 

Nr Beskrivelse Nr Beskrivelse 

1 Jordbruksvarer 21 Papir 

2 Frukt, grønt, blomster og planter 22 
Trykksaker, programvarer og 

filmproduksjoner 

3 Levende dyr 23 Kull, torv og malm 

4 Innsatsvarer termo 24 Stein, sand, grus, pukk, leire 

5 Fersk fisk og sjømat 25 Mineraler 

6 Fryst fisk og sjømat 26 Maskiner og verktøy 

7 Termovarer, konsum 27 Elektrisk utstyr 

8 Matvarer konsum 28 Byggevarer 

9 Drikkevarer 29 Sement og betong 

10 Dyrefôr 30 Forbruksvarer 

11 Organiske råvarer 31 Høyverdivarer 

12 Andre råvarer 32 Transportmidler 

13 Jern og stål 33 Petroleum uraffinert 

14 Andre metaller 34 Naturgass 

15 Metallvarer 35 Raffinerte petroleumsprodukter 

16 Kjemiske produkter 36 Bitumen 

17 Plast og gummi 37 Avfall og gjenvinning 

18 Tømmer og produkter fra skogbruk 38 Bearbeidet fisk 

19 Trelast og trevarer 39 Gjødsel 

20 Flis og tremasse   

 

Varegruppene er delt inn i tre ulike kategorier, med ulik konsolideringsmekanisme. De tre kategoriene 

er: 

1) Transporten (den årlige strømmen mellom to bedrifter) konsolideres ikke med andre forsendelser – 

hver skipning optimaliseres for seg. 

2) Forsendelsen kan konsolideres over de ulike delstrekninger («legs»), med forsendelser innenfor 

samme varegruppe. 
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3) Forsendelsen konsolideres som i kategori 2), men i tillegg til samme varegruppe konsolideres det 

også med andre varegrupper i samme «konsolideringscluster». Det er definert tre 

konsolideringsclustere som vist i tabellen nedan. 

Hvilke varegrupper som er forutsatt å kunne konsolideres med hverandre er vist i følgende tabell: 

 

Tabell Konsolideringsmulighetene i modellen. 

Konsolideringstype: Varegrupper: 

1. Ingen konsolidering 16, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 39 

2. Konsolidering innenfor 
varegruppen 

1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 
29, 31, 35 

3. Konsolidering med andre 
varegrupper, begrenset til 
varegruppene i de viste 
konsolideringsklustrene 

Konsolideringskluster I: 2, 4, 6, 7 

Konsolideringskluster II: 18, 19 
Konsolideringskluster III: 8, 9, 11, 12, 
17, 26, 28, 30, 38  

 

Hvis det er en vare som kan konsolideres vil man for den konsoliderte mengde velge det minste fartøy 

eller kjøretøy som har stor nok kapasitet til å transportere konsoliderte forsendelser, og fartøy-

/kjøretøyvalget blir derfor felles for alle transporter på denne strekningen. Ved beregnet 

konsolideringsfaktor mindre enn MCONSOLX (se CHAINCHOI) så tolkes dette som at konsolidering 

ikke er mulig, og beregningen følger logikken for isolerte forsendelser, det vil si at man forsøker å 

finne den mest optimale løsningen når forsendelsen går alene.  

EXP er en faktor som årlig volum for den gitte varegruppen ”blåses opp” med, for å ta hensyn til at 

varegrupper kan konsolideres (EXP=1.0 for varer som ikke kan konsolideres eller kun kan 

konsolideres innenfor varegruppen). Man får da beregnet et samlet volum for de varegruppene som 

kan konsolideres. Faktoren er beregnet basert på statistikk for godsomfang for hver av varegruppene 

som inngår i ”konsolideringsclusteret” (se tabell 13.1).  
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Effekt på transportarbete i Sverige  per fordonstyp till följd av att använda tolv STAN-varugrupper i 

stället för 32 varugrupper. 

 

Base 2012 

(tonkm) 

Enhetliga 

kostnader 

Enhetliga 

kostnader 

och samma 

tillåtna 

noder 

Enhetliga 

kostnader, samma 

tillåtna noder och 

sammanslagna 

BAS-matriser  

Ren konsoliderings-

effekt 

LGV3 21 3,9 % 3,9% -25,2 % -29,1 % 

MGV16 362 629 15,6 % 15,4% -2,4 % -17,8 % 

MGV24 3 461 365 5,2 % 5,1% 5,6 % 0,5 % 

HGV40 11 082 487 3,2 % 7,2% 11,5 % 4,3 % 

HGV60 33 010 791 -3,1 % -3,6% 2,2 % 5,8 % 

HGV74 - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

TotLorry 47 917 292 -0,9 % -0,3% 4,6 % 4,9 % 

KOMBI 6 797 491 1,3 % 2,4% -21,8 % -24,2 % 

FS_TRAIN 840 758 -0,2 % -2,8% 4,6 % 7,4 % 

SYS22 967 627 -0,8 % 24,9% 25,0 % 0,1 % 

SYS25 2 444 056 0,7 % 6,7% 3,9 % -2,8 % 

SYS30 4 222 050 0,2 % -1,3% -1,6 % -0,3 % 

WG550 4 033 058 0,4 % -0,7% -5,2 % -4,5 % 

WG750 2 356 721 2,2 % -6,6% 31,9 % 38,5 % 

WG950 - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

KOMXL - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

SYSXL - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

WGEXL - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

TotRail 21 661 761 0,8 % 1,4% -2,9 % -4,3 % 

CV5 12 833 103 -5,3 % -5,4% -25,3 % -19,9 % 

CV16 12 525 67,9 % -87,1% -94,4 % -7,3 % 

CV27 5 040 -88,9 % -89,5% -98,1 % -8,6 % 

CV100 - 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 

OV1 1 453 985 9,4 % 49,1% 117,9 % 68,8 % 
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Base 2012 

(tonkm) 

Enhetliga 

kostnader 

Enhetliga 

kostnader 

och samma 

tillåtna 

noder 

Enhetliga 

kostnader, samma 

tillåtna noder och 

sammanslagna 

BAS-matriser  

Ren konsoliderings-

effekt 

OV2 2 242 662 -1,4 % 0,1 % 2,8 % 2,7 % 

OV3 2 164 354 -27,8 % -43,2 % -18,5 % 24,7 % 

OV5 4 723 354 -20,9 % -13,6 % -2,9 % 10,7 % 

OV10 3 315 138 93,5 % 97,4 % 76,3 % -21,1 % 

OV20 1 969 650 -2,6 % -5,7 % 36,9 % 42,6 % 

OV40 1 330 331 -58,7 % -72,2 % 25,9 % 98,1 % 

OV80 1 805 483 0,7 % 0,6 % 1,2 % 0,6 % 

OV100 186 259 146,1 % 145,8 % 161,9 % 16,1 % 

OV250 11 872 -94,8 % -89,5 % -6,9 % 82,6 % 

RO3 6 547 166 0,1 % 0,4 % 25,4 % 25,0 % 

RO6 30 862 -2,1 % -2,3 % 107,3 % 109,6 % 

RO10 77 116 -70,4 % -72,3 % -51,6 % 20,7 % 

ROF2 - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ROF5 - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ROF7 827 012 -1,0 % 11,2 % 12,8 % 1,6 % 

RAF5 32 082 -0,3 % -0,1 % 1,2 % 1,3 % 

INW - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

TotSea 39 567 995 0,8 % 2,3 % 9,2 % 6,9 % 

TotFlyg 0 0,0 % 0,0 % 66,7 % 66,7 % 

Total 109 147 048 0,1 % 1,0% 4,8 % 3,8 % 
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