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Abstract 

Course: Degree project in logistics, the Business Administration and Economics 

Programme 

Authors: Fredrik Landelius, Axel Olsson 

Supervisor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Förutsättningar för en ökad andel intermodala transporter – En fallstudie på 

Jönköpings län. 

 

Background: - In 2012, lorries transported the bulk of all shipments internally within 

Sweden while intermodal inland transport only accounted for 2.4 percent. At the same 

time, there is an ambition at national and county level to move long-distance freight 

transport by road to the railroad (Eriksson, 2016). Unlike other parts of society, emissions 

from internal transport, ie transport within Sweden, have not decreased over the past 

decade (Intelligent Logistics, 2016). 

Purpose: - The purpose of the study is to identify the conditions for intermodal transport 

to and from Jönköping County. Based on the conclusion of research question one, the 

identified conditions, proposals for improvement that can increase the proportion of 

intermodal transports and how these proposals can contribute to the achievement of 

objectives in transport policy and environmental objectives for RJL will be presented. 

Methodology: - The study is based on a qualitative strategy and in order to answer the 

purpose of the study, a case study on Jönköping County has been made. The empirical 

use has been collected through semi structured interviews and secondary data from 

reports, scientific articles and literature. The study's selection of respondents has been 

through snowball selections.  

Findings: - In order for intermodal transport to be economically justified, long distance 

is required, which is a problem for Jönköping County. By recognizing the conditions for 

intermodal transport to and from Jönköping County, proposals for what RJL can do to 

increase the proportion of intermodal transport has been presented. It includes both 

proposals that RJL can directly influence in terms of investment in the infrastructure and 

suggestions on how they indirectly can affect others parties. 

Key words: - Intermodal transports, Environmental impact, Break-even. 
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Sammanfattning 

Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet 30hp, 4FE19E, VT17 

Författare: Fredrik Landelius och Axel Olsson 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Förutsättningar för en ökad andel intermodala transporter – En fallstudie på 

Jönköpings län. 

Bakgrund: - År 2012 stod lastbilstransporter för majoriteten av alla transporter internt 

inom Sverige medan intermodala inlandstransporter endast stod för 2,4 procent. Samtidigt 

finns det en ambition på både nationell och regional nivå att flytta långväga 

godstransporter från landsvägen till järnvägen (Eriksson, 2016). Till skillnad från andra 

delar av samhället har utsläppen från interntransporter, alltså transporter inom Sverige, 

inte minskat under det senaste decenniet (Intelligent Logistik, 2016).  

Syfte: - Syftet med studien är att identifiera vilka förutsättningar som finns för 

intermodala transporter till och från Jönköpings län. Utifrån slutsatsen för frågeställning 

ett, de förutsättningar som identifierats, ska förbättringsförslag som kan öka andelen 

intermodala transporterna presenteras samt hur dessa förslag kan bidra med 

måluppfyllelse inom transportpolitiska och miljömässiga målsättningar för RJL. 

Metod: - Studien är uppbyggd på en kvalitativ strategi och för att besvara studiens syfte 

har en fallstudie på Jönköping län gjort. Den empiri som används har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer och sekundärdata från rapporter, vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Studiens urval av respondenter har skett genom snöbollsurval.   

Slutsats: - För att intermodala transporter skall vara ekonomiskt motiverade krävs det 

långa avstånd vilket är ett problem för Jönköping län. Genom att förutsättningar för 

intermodala transporter till och från Jönköpings län har identifierats har förslag på vad 

RJL kan göra för att öka andelen intermodal transporter presenterats. Det innefattar både 

förslag som RJL direkt kan påverka i form av investering i infrastrukturen och förslag på 

hur de indirekt kan påverka, som att uppmuntra samarbete mellan terminaler för att skapa 

samordningsvinster och därmed minska break-even distansen. 

Nyckelord: - Intermodala transporter, Miljöpåverkan, Break-even.  
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1. Inledning  

1.1  Region Jönköpings län 

Jönköpings län har idag runt 342 000 invånare vilket gör det till det sjätte största länet i 

Sverige befolkningsmässigt. Jönköpings län är beläget mitt i södra Skandinavien och 

innefattas av 13 kommuner. Tillsammans med det geografiska läget skapar den 

infrastruktur som finns, i form av flygplats, järnvägar, terminaler och vägar logistiska 

lösningar för hela Skandinavien. 80 procent av Sveriges befolkning finns inom en radie 

om 35 mil samtidigt som Finlands, Danmarks och Norges marknader endast ett fåtal 

timmar bort (Region Jönköpings Län, 2015) 

 

 

Figur 1: Geografisk position (rjl.se) 

 

Region Jönköpings län (RJL) arbetar på uppdrag av invånarna i Jönköpings län och styrs 

av folkvalda politiker. RJL har en omfattande verksamhet med två huvuduppdrag vilka 

är: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt (rjl.se). RJL har 

tagit fram en regional utvecklingsplattform som är uppdelad i olika delar: vision, 

målområden och strategier till framgångsfaktorer (RUS, 2013). Utvecklingsplattformen 

förklarar att visionen är att skapa kraft, med en beskrivning att det långsiktigt ska vara ett 

snabbare, öppnare och smartare Region Jönköping. Vidare beskrivs två målområden, där 

det ena är näringslivet och det andra livsmiljö. Till näringslivet finns en förklaring som 

menar att Region Jönköpings län ska vara en konkurrenskraftig industriregion med ett 

breddat näringsliv där betoning ligger på kunskapsintensiva företag. Sedan finns det fyra 

stycken delstrategier, den ena, som är mest relevant för denna rapport är att regionen ska 
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vara en internationellt ledande industriregion. En annan delstrategi beskriver att regionen 

även ska präglas av en global livsmiljö. För att nå denna vision, dessa målområden samt 

arbeta med delstrategierna har Jönköpings län tagit fram ett antal framgångsfaktorer, vilka 

är: kunskap och kompetens, kommunikationer, innovation, klimat och energi, 

attraktivitet, globalisering, regional kraftsamling och ledarskap (Regional transportplan 

Jönköpings Län 2014-2025, 2014) 

 

 

Figur 2: Utvecklingsplattform RJL (Regional Transportplan Jönköpings län 2014-2025 (2014) 

                                             

Utöver utvecklingsplattformen har regionförbundet och landstinget i Jönköpings län 

tillsammans med Trafikverket Region Syd tagit fram en regional transportplan där den 

planerade utvecklingen av infrastrukturen beskrivs. Denna transportplan beskriver 

utvecklingen under en kommande tolvårsperiod och revideras var fjärde år. Nuvarande 

transportplan ligger för perioden 2014-2025, vilket då innebär att en reviderad version 

kan publiceras år 2018 (Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025, 2014). 

Kommunerna inom regionen ansvarar själva för utveckling av infrastruktur inom 

tätorterna. Utanför tätorterna ligger ansvaret på riksnivå, dock utförs själva planeringen 

av RJL som ger förslag på utveckling (RUS, 2013). 

 

Inom länet finns det ett antal terminaler, Båramoterminalen i Vaggeryd, Torsvik 

kombiterminal och Nässjö kombiterminal vilka är intermodalterminaler. I Jönköping 

ligger även Solåsen kombiterminal och söder om Sävsjö ligger Stockarydsterminalen. 
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Med intermodalterminal menas enligt (Ahlberg, 2016) att minst två typer av transportsätt 

används vid terminalen, i denna studie läggs störst fokus på intermodala väg- och 

järnvägstransporter. I Jönköpings stad finns även Jönköpings flygplats via vilken det 

främst transporteras reservdelar till företag i regionen (projektledare utländska 

investeringar, Region Jönköpings Län, 2017-01-30). 

 

 

Figur 3: Järnvägar och terminaler, egen illustration. Grundbilden kommer från Trafikverket.se 

 

 

Figur 4: Illustrering av elektrifierade sträckor inom Jönköping läns järnvägsnät, egen illustration. Grundbild från 

Trafikverket.se  
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1.2  Bakgrund 

En grundprincip för alla transportsystem är att de eftersträvar så hög fyllnadsgrad och hög 

leveransprecision som möjligt. Genom att använda olika typer av konsolidering kan 

mindre sändningar med låg fyllnadsgrad inom transporten samordnas att motsvara fulla 

lastbärare (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt McKinnon (2010) kan fyllnadsgrad till 

exempel baseras på vikt, volym, yta eller andel tomma transporter. Den huvudsakliga 

anledningen att konsolidera godstransporter är eftersom kostnaden för transporten är 

direkt kopplat till kapacitetsutnyttjandet (Jonsson & Mattsson, 2011). Jonsson och 

Mattsson (2011) menar också att det är möjligt att samordna kundorder till en viss region 

eller kund genom leveranser vid fasta tidpunkter. Enligt Regional Transportplan 

Jönköpings Län 2014-2025 (2014) är det angeläget att ha ett övergripande synsätt på 

infrastrukturen för att ha möjligheten att uppfylla de transportpolitiska målen. De 

övergripande transportpolitiska målen enligt förslag från regeringen säger att: 

“Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” 

(Prop. 2008/09:93, s. 14, 2008). Vidare menar RJL att det innebär att enskilda trafikslag 

ska fungera väl var för sig men också att det ska finnas en samverkan mellan de olika 

trafikslagen så att alla transporter ska ha möjlighet att fungera optimalt inom länet. Enligt 

Prop. 2008/09:93 (2008) är det statens uppgift att skapa förutsättningar för att goda 

logistiklösningar kan väljas, även om det är näringslivet som står för skapandet av 

effektiva logistiksystem. De skriver vidare att goda logistiklösningar är avgörande för ett 

exportberoende land som Sverige. Sandberg et al. (2010) menar att investeringar inom 

infrastrukturen ofta är väldigt dyra.  Kostnaden för investeringen tillsammans med att det 

är svårt att prognostisera framtida marknadspotential leder till att privata aktörer ofta 

håller sig borta från att göra investeringar. 

 

År 2012 stod vägtransporter för majoriteten av alla transporter internt inom Sverige 

medan intermodala inlandstransporter endast stod för 2,4 procent. Andelen intermodala 

utlandstransporter var dock betydligt högre samma år, närmare 85 procent av alla 

transporter ut från landet var intermodala. År 2014 transporterades 375 miljoner ton gods 

via lastbil internt inom Sverige, detta kan jämföras med de 68 miljoner ton som 

transporterades med tåg. Av de 68 miljoner ton stod transport av malm och annan 

utvinning för 46 procent av den totala transportvikten (Trafikanalys, 2016). Bilden nedan 
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visar andelen av de transporter som genomförts via sjöfart, järnväg eller med tunga 

lastbilar under 2014. Det som är tydligt är att hos interntransporter inom Sverige så står 

transporter via landsväg för en kraftig majoritet av de genomförda transporterna 

(Trafikanalys, 2016). 

 

 

Figur 5: Andel godsmängd med sjöfart, järnväg och lastbil i inrikes- och utrikestrafiken i procent år 2014 

(Trafikanalys, 2016) 

 

Vid en intermodal transport är ofta ett antal aktörer inblandade i transportarbetet. De 

vanligaste aktörerna är avsändare, transportörer, terminaloperatörer, logistikföretag, 

transportförmedlare samt mottagare. Bland aktörerna är det främst de stora 

containerrederierna, transportköparna och speditörerna som har förhandlingskraft att på 

eget initiativ välja intermodala transporter och därmed utnyttja fler delar av 

transportsystemet. På senare år har dock även åkerier börjat erbjuda intermodala 

transporter som en av deras tjänster (Adolphi, Berlin & Brandström, 2016). 

Transportsystem kännetecknas av att gods måste förflyttas från en punkt till en annan, 

eller från vissa punkter till andra punkter. Dessa punkter brukar ofta definieras som noder 

och representerar då olika geografiska punkter där det antingen finns en efterfrågan eller 

ett utbud av gods. Vid dessa noder kan det utföras olika aktiviteter, till exempel 

omlastning, lagring, sortering och samordning av transportmedel. Mellan dessa noder 

finns länkar, längs dessa länkar sker aktiviteter i form av transporter och förflyttning av 

gods. Det är möjligt att dela in flöden i två olika kategorier, vilka är godsflödet och 
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resursflödet. Godsflödet definieras av att det transporteras i en riktning, alltså från en nod 

till en annan. Resursflödet däremot, som kan innebära transport av lastbärare, 

transporteras ofta i båda riktningarna mellan två noder (Lumsden, 1995). 

 

 

Figur 6: Godsflödet vid en intermodal transport, egen illustration. 

 

Enligt Alhberg (2016) bedöms godstransporter enligt fem olika kvalitetskriterier, 

punktlighet, flexibilitet, transporttid, godssäkerhet och frekvens. Han menar också att det 

är skillnad på hur företag uppfattar intermodala transportlösningar beroende på det 

köpande företagets storlek. Mindre transportköpare anser ofta att risken för skador och 

problem är stor medan större företag anser att kvaliteten är högre hos intermodala 

transportlösningar (Ahlberg, 2016). 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

 Vilka förutsättningar kan identifieras för intermodala transporter till och från Jönköpings 

län?  

 

Inom logistiska nätverk används ofta den infrastruktur som finns intensivt, både för 

transporter och lagring av gods. Trots detta så är dessa logistiska nätverk dåligt 

sammankopplade vilket leder till en stor brist inom konsolidering och därmed effektivitet. 

För att klara av den ökade efterfrågan på just-in-time leveranser samt allt mer skärpta 

utsläppsmål eftersöks därmed en klar förbättring inom detta område (Sarraj, Ballot, Pan, 

Hakimi, Montreuil, 2013). 

 

Författarna anser att en studie om intermodala transporter kan angripas via många olika 

perspektiv. Det finns många aktörer som är inblandade vid en intermodal transport och 

dessa aktörer har även egna intressen. Beroende på vilka av dessa aktörer som skulle 
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studeras i en studie så skulle resultat variera. Region Jönköpings län har som intresse att 

utföra arbete som gynnar invånarna i Jönköpings län. Ett av deras uppdrag är främja 

regional utveckling och tillväxt för länet i helhet vilket gör deras perspektiv och intressen 

bredare än hos enskilda aktörer. Att utgå från en enskild typ av aktör hade enligt 

författarna skapat ett subjektivt angreppssätt som inte matchar RJL:s intresse då de ska 

arbeta för länet i helhet. I arbetet för utveckling och tillväxt inom länet arbetar de med att 

ta fram förslag på utveckling av infrastruktur som ska främja både privatpersoner och 

företag. I denna studie är operatörer på de intermodala terminalerna inom länet de aktörer 

som har intervjuats. Detta då terminalerna ses som en del av Jönköpings läns infrastruktur 

samtidigt som Regional transportplan Jönköping län 2014-2025 (2014) beskriver att de 

olika transportsätten ska fungera bra tillsammans ses terminalerna som en viktig del av 

samarbetet mellan olika transportslag. Intervjuerna har handlat om terminalernas 

nuvarande situation vilket innebär att intermodala transporter som fenomen inte har 

diskuterats under dessa intervjuer. De enskilda terminalernas intressen tas inte hänsyn till 

i denna studie utan det är RJL:s intresse som är av vikt, och de arbetar som tidigare nämnt 

för länet i helhet. För att skapa en förståelse för intermodala transporter krävs dock teori 

om både intermodala transporter samt speditörers och transportköpares incitament för att 

använda detta transportsätt. 

 

De olika terminalerna inom det studerade länet befinner sig i dagsläget i olika situationer 

när det kommer till hur mycket de utnyttjas i förhållande till deras kapacitet. Enligt 

affärsutvecklaren på LogPoint South Sweden (2017-02-03) utnyttjar Torsviksterminalen 

idag en stor del av dess kapacitet, samtidigt är Båramoterminalen i Vaggeryd 

underutnyttjad vilket även är situationen för terminalen i Nässjö (Försäljningsansvarig 

(2017-01-30); VD NNAB, (2017-02-06)). Intelligent Logistik (2016) hävdar också 

genom en kartläggning som genomförts för hela Sverige att det är en stor överkapacitet 

hos intermodalterminaler i inlandet, medan det finns en underkapacitet hos terminaler 

som ligger geografiskt belägna nära kuster och storstadsområden. Vidare skriver de även 

att Sveriges infrastruktur är både undermålig och eftersatt. Både försäljningsansvarig 

Båramoterminalen (2017-01-18) och terminalansvarig Nässjö kombiterminal (2017-02-

20) menar också att det är problem med infrastrukturen inom länet, särskilt på det så 

kallade Y:et, som är en järnvägssträcka mellan Värnamo, Jönköping och Nässjö. 

Järnvägssträckan är oelektrifierad vilket innebär att tågen måste byta från el till diesellok 

för att transportera gods där, samtidigt innebär lutningar att en del sträckor måste köras 
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med dubbla lok för att tåget ska kunna transporteras. Terminalansvarig Nässjö 

kombiterminal (2017-02-20) förklarar också att det är dåliga förutsättningar för tåg att 

passera varandra då sträckan mestadels är enkelspårig. När förseningar i godstransporten 

uppstår drabbas alltid kunden, transportören, samordnaren och på längre sikt även 

samhället i stort. Detta tillsammans med den negativa publicitet som finns om järnvägen 

kan leda till att varuägare kan bli avskräckta och därför väljer andra transportmedel 

(Ahlberg, 2016). 

 

Affärsutvecklaren på LogPoint South Sweden (2017-02-03) menar att flexibiliteten vid 

tågtransporter idag är för låg samt att det är för få aktörer som är villiga att se möjligheter 

inom intermodala transporter med tåg och lastbil. Ahlberg (2016) skriver om en 

undersökning som publicerades år 2012, framtagen av Reagera Marknadsanalys, som 

handlade om att se hur attityden hos speditörer och godstransportköpare är mot 

intermodala transporter. Undersökningen visade att drygt hälften av speditörerna och 

endast en tredjedel av godstransportköpare är positiva till intermodala transporter. Båda 

parterna är dock till stor del negativa mot järnvägens kvalitet och kapacitet samt att det 

intermodala nätverket inte är tillräckligt omfattande. Samtidigt uppfattar de speditörer 

som inte arbetar med intermodala transporter att det inte finns någon efterfrågan, medan 

de godstransportköpare som inte använder det ofta tycker det verkar komplicerat vilket 

gjort att de inte undersökt möjligheten. För att det ska vara ekonomiskt lönsamt att 

använda intermodala transporter krävs det att transporten är tillräckligt lång. Enligt Kim 

& Van Wee (2011) visar forskningen ofta på att en intermodal transport måste vara 50 

mil lång för att konkurrera kostnadsmässigt mot en ren vägtransport. 

 

Då tillgängligheten av att använda järnvägen ofta är begränsad (antal tåglägen), 

framförallt på vissa sträckor, uppstår problem med flexibilitet för godsleveranser. I 

dagsläget måste tåglägen på vissa sträckor bokas upp till ett år i förväg vilket gör det svårt 

eftersom köparna många gånger måste agera efter prognos (terminalansvarig Nässjö 

kombiterminal 2017-02-20; Ahlberg, 2016). Detta leder till att flera aktörer bokar upp 

tåglägen i förtid som senare inte kommer användas eftersom den verkliga efterfrågan varit 

lägre än den prognostiserade. Eftersom det i dagsläget är svårt att ta över oanvända 

tåglägen leder detta till att den redan begränsade kapaciteten som finns på järnvägen 

underutnyttjas (Ahlberg, 2016). För Nässjö kombiterminal, som ligger vid södra 

stambanan, innebär detta att en del tåg som potentiellt kunde lastas med containrar inte 
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blir lastade och både stambanan och terminalen underutnyttjas (terminalansvarig Nässjö 

kombiterminal 2017-02-20) För att lösa problemet med begränsade tåglägen försöker 

speditörer skapa långa kontrakt med sina kunder för att på så sätt säkerställa efterfrågan i 

framtiden (Terminalansvarig Nässjö kombiterminal 2017-02-20). 

 

Enligt Palander (2016) står vägtransporter för 22 procent av de totala utsläppen av 

koldioxid i världen. I Sverige står vägtransporter för runt 28 procent av 

koldioxidutsläppen (Intelligent Logistik, 2016). I Sverige har man valt att tillåta lastbilar 

som är längre än vad EU har som standard, vilket skapar både ekonomiska och 

miljömässiga fördelar för vägtransportbranschen (Bergqvist & Behrends, 2011; 

Liljestrand, 2016). Björklund (2012) beskriver hur miljöpåverkan kan bli mindre vid 

användning av välfyllda transporter och ett vanligt redskap för att arbeta med detta och 

därmed öka fyllnadsgraden är genom konsolidering av transporter. Detta gör att om 

transporter inte konsolideras ger det negativ effekt för både miljön och ekonomin. 

 

Den kravbild på kundservice som i dagsläget finns på till exempel korta leveranstider kan 

enligt Jonsson och Mattsson (2010) ha stor påverkan på hur företag prioriterar sina 

resurser. De menar vidare att kravbilden för service, kostnader samt kapitalbindning är 

några av de faktorer som företag handskas med och som ofta kan leda till att miljöaspekter 

blir åsidosatta. Konsekvenserna av negativ miljöpåverkan kan utgöra en del av de totala 

kostnaderna ett företag har, men då det är svårt att mäta kostnadskonsekvenser för 

miljöpåverkan är underlag för detta ofta problematiskt att ta fram. 

 

Infrastrukturstrateger RJL (2017-01-30) menar att det idag inte finns någon ordentlig 

sammanställning av förutsättningarna för att använda intermodala transporter till och från 

Jönköpings län. Det leder i sin tur till att det är svårt för RJL att arbeta med potentiella 

förbättringsförslag. Av den anledningen kommer de förutsättningar som idag finns för 

intermodala transporter till och från Jönköpings län identifieras. 

 

 Utifrån funna förutsättningar, vad kan RJL göra för att öka andelen intermodala 

transporter samtidigt som det ligger i linje med transportpolitiska och miljömässiga 

målsättningar? 
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Enligt Intelligent Logistik (2016) går cirka 30 procent av de växthusgaser som släpps ut 

i Sverige att härleda till interntransporter. Till skillnad från andra typer av utsläpp har 

utsläppen från interntransporter inte minskat under det senaste decenniet, med 

interntransporter menas transporter som sker inom en geografisk region, i detta fall 

Sverige. Av utsläppen uppskattas 95 procent komma från vägtransporter och det finns en 

nationell ambition att minska antalet långväga godstransporter på vägarna. Samtidigt 

väntas antalet lastbilstransporter öka med 55 procent år 2030 baserat på 2010 års nivåer 

(Eriksson, 2016; Prop. 2016/17:21, 2016). Enligt en prognos publicerad av 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket år 2008 kommer utsläppen från 

interntransporter i Sverige år 2020 vara relativt oförändrad i förhållande till år 2008 års 

nivå (Prop 2008/09:93). Samtidigt ska Jönköpings län år 2030, enligt Regional 

Transportplan Jönköping län 2014-2015 (2014), ha en fordonspark som är oberoende av 

fossila bränslen, vilket är en målsättning som ligger i linje med regeringens ambition 

(Prop. 2008/09:93). 

 

De transportpolitiska målen ligger till grund för utvecklandet av Sveriges infrastruktur 

där pengar avsätts för underhåll och utveckling av vägar och järnvägar. I propositionen 

belyses även viktiga budskap angående infrastrukturen vilka till exempel säger att det ska 

finnas en trafikövergripande ansats med som bygger på att användarna, alltså 

medborgarna och näringslivet står i centrum för utvecklandet. En annan del som belystes 

är att det ska bli enklare att välja klimatsmarta val inom transporter (Prop. 2008/09:93, 

2008). Samtidigt skriver Lumsden (2012) att Sveriges infrastruktur, när det kommer till 

järnväg, till stor del byggdes för över 100 år sedan och därmed är anpassad för den tidens 

behov. Det som enligt Intelligent Logistik (2016) motiverar användandet av 

vägtransporter är att de jämför med andra transportslag är billigare, mer flexibla och ofta 

har kortare ledtider. 

 

Bergqvist & Behrends (2011) har gjort beräkningar på vad det skulle innebära om ännu 

längre lastbilar, som får ta tyngre vikt skulle godkännas för användning i Sverige. Idag 

får en lastbil i Sverige till exempel transportera tre stycken 20 fots containrar, vilket kan 

jämföras med EU:s standard om två stycken 20 fots, eller en 40 fots container. Ye, Shen 

och Bergqvist (2014) har beräknat att om ännu längre lastbilar kan användas för 

godstransporter så kommer break-even punkten för att en intermodal transport ska vara 

lönsam förkortas i jämförelse med den sträckan som krävs idag. Dock uppstår risken med 
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att om det blir mer lönsamt att använda större lastbilar, så ökar incitamentet för 

transportörer att flytta transporter från tåg tillbaka till lastbil igen, vilket ger en motsatt 

effekt av vad som önskas ur ett miljöperspektiv. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Vilka förutsättningar kan identifieras för intermodala transporter till och från Jönköpings 

län? 

 

 Utifrån funna förutsättningar, vad kan RJL göra för att öka andelen intermodala 

transporter samtidigt som det ligger i linje med transportpolitiska och miljömässiga 

målsättningar? 

 

1.5 Syfte 

 
Syftet med studien är att identifiera vilka förutsättningar som finns för intermodala 

transporter till och från Jönköpings län. Utifrån slutsatsen för frågeställning ett, de 

förutsättningar som identifierats, ska förbättringsförslag som kan öka andelen 

intermodala transporterna presenteras samt hur dessa förslag kan bidra med 

måluppfyllelse inom transportpolitiska och miljömässiga målsättningar för RJL. 

 

1.6 Begränsningar 

Denna studie är begränsad till att involvera Jönköpings kommun, Nässjö kommun, 

Vaggeryds kommun samt Gislaved kommun som representerar Gnosjöområdet. 

Tillsammans kommer de i studien benämnas som Jönköpings län. De terminaler som 

behandlas i studien är Båramoterminalen i Vaggeryd, Torsvik kombiterminal samt Nässjö 

Kombiterminal. Stockaryd kommer därmed inte behandlas vidare då den idag är så pass 

nischad till transporter av trä att den inte passar studiens syfte. Solåsen bangård, eller 

kombiterminal som är belägen i Jönköping stad kommer på sikt läggas ner vilket gör att 

det inte är av intresse att se till terminalens inverkan i framtiden. Dessa begränsningar har 

gjorts i överenskommelse med författarnas uppdragsgivare (2017-01-31). Då transporter 
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in och ut ur Sverige till stor del redan är intermodala har författarna valt att lägga fokus 

på intermodala transporter inom Sverige med Jönköpings län som utgångspunkt då 

andelen intermodala transporter inrikes är betydligt lägre. 

1.7 Disposition 

 

Figur 7: Studiens disposition, egen illustration. 
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2 Metod 

2.1 Angreppssätt 

Det finns vid val av forskningsstrategi två val, antingen ett kvalitativ eller ett kvantitativt 

angreppssätt. Kvalitativ forskning fokuserar vid insamling och analys på ord snarare än 

siffror och syftar till att skapa förståelse för hur undersökningsobjektet tolkar den sociala 

omvärlden. En kvalitativ studie genomförs då det eftersöks en djupare förståelse för en 

situation, ett problem, eller kanske en specifik händelse. Ett kvantitativt angreppssätt är 

mer ämnat till om studien innefattar information som kan mätas eller värderas numeriskt. 

Vid användning av kvantitativ forskningsstrategi är det svårt att skapa en mer djupgående 

förståelse, dock blir generaliserbarheten större i förhållande till en kvalitativ studie 

(Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Bryman (2006) har det under de senare åren blivit 

vanligare med forskningsmetoder som använder en blandning av kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Harrison & Reilly (2011) förklarar att det genom ett blandat 

användande är möjligt att undvika en del av de brister som förknippas med var och en av 

de specifika tillvägagångssätten. 

 

I denna studie har endast kvalitativ information inhämtats. Informationen som använts för 

att studiens analyser har framförallt inhämtats med hjälp av intervjuer, rapporter och 

sekundärdata. Fokus har legat på inhämtning av kvalitativ data då det krävdes att skapa 

en djup förståelse om intermodala transporter samt regionens infrastruktur. Eftersom 

studien handlar om intermodala transporter var det viktigt att skapa en förståelse för vilka 

förutsättningar som finns för att intermodala transporter ska väljas framför andra 

transportslag. Detta går i linje med Björklund och Paulsson, (2012) som menar att 

användning av kvalitativa studier syftar till att skapa en djupare förståelse inom ett 

specifikt fall. I studien har författarna inte samlat in någon numerisk data med hjälp av 

enkäter och har inte heller använt matematiska formler för att analysera den data som 

insamlats. Studiens forskningsstrategi kan därför beskrivas vara kvalitativ. 

2.2 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden brukar innefatta frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet för delaktiga personer i studien (Bryman & Bell, 2005). Det är vid en studie 

viktigt att samtliga inblandade är tydligt informerade om studiens syfte och att den 
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information som erhålls inte används på ett sätt som på något vis kan skada de som deltar 

(Fisher, 2010). Forsman (1997) menar att informerat samtycke är den princip som är 

viktigast och den som är mest diskuterad på senare tid men att fler principer måste tas i 

beaktning. Bryman och Bell (2010) har listat fem principer som vanligtvis används inom 

svensk forskning: 

 

 Informationskravet 

Informationskravet syftar till att studiens författare nog skall informera deltagande 

personer om studiens syfte. Studiens författare skall också informera de deltagande 

personerna om vilka moment som kommer att ingå i studien så att inga överraskningar 

kan dyka upp under studiens gång (Bryman & Bell, 2005). 

 

 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att personer som deltar i studien gör det av egen vilja och att 

personerna är medvetna om att de inte är bundna till att avsluta ett påbörjat samarbete 

(Bryman & Bell, 2005). Fisher (2010) menar också att det är viktigt att deltagande 

personer har förståelse i vad deras roll i studien är från början och att de har möjlighet att 

avsluta sin delaktighet om så önskas. Ibland kan det också vara så att omyndiga personer 

skall delta i en studie, om detta är fallet krävs målsmans eller vårdnadshavares underskrift 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Att personer som deltar i studien samt erhållen information om personer och identiteter 

skall beaktas med stor konfidentialitet. Personuppgifter skall också användas och förvaras 

på ett sätt som gör att utomstående inte kan få tillgång till dem (Bryman & Bell, 2005). 

 

 Nyttjandekravet 

Den information som insamlas skall endast användas till ett syfte, vilket är ändamålet av 

studien. Den information som insamlats får inte spridas vidare till andra personer utanför 

studien (Bryman & Bell, 2005). 
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 Falska förespeglingar 

Denna princip syftar till att studiens författare måste vara tydliga med information 

om undersökningen som delaktiga personer tar del av. Författarna får inte genom 

vilseledande eller falsk information påverka eller utnyttja deltagarna (Bryman & 

Bell, 2005). 

2.3 Fallstudie som undersökningsdesign 

Beroende på vad en studies syfte är varierar undersökningsdesignen. Om syftet till 

exempel är att skapa en bred och representativ överblick över en specifik situation kan 

det vara passande att genomföra enkätundersökningar. Om målsättning däremot är att 

skapa en djupare förståelse för situationen är det passande att använda sig av en 

fallstudieteknik (Fisher, 2010). Fisher (2010) förklarar vidare att genom en fallstudie ges 

möjligheten att skapa en helhetssyn samt se hur relationerna mellan de faktorerna som 

skapar fallet ser ut. Det kan till exempel handla om människor, grupper, teknologi och 

policys som tillsammans bildar ett fenomen där kopplingen till dess verkliga 

sammanhang kanske inte är tydlig. Han förklarar också att en fallstudie gärna kan 

innehålla både kvalitativt och kvantitativt material. 

 

För att få fram den informationen som krävdes för att utföra denna studie hävdar 

författarna att en fallstudie var den undersökningsdesign som var bäst lämpad. För att 

skapa en förståelse för intermodala transporter till och från Jönköpings län samt för 

infrastrukturen i länet krävdes det ett antal intervjuer från olika parter. Precis som Fisher 

(2010) förklarar har författarna till denna studie ämnat skapa en helhetssyn på ett fall samt 

se hur de olika påverkande faktorerna är kopplade till varandra. Detta då författarna anser 

att studien inte skulle vara trovärdig genom att endast analysera de olika faktorerna var 

för sig utan att se till hur de står i förhållande med varandra. 

2.4 Urval av respondenter 

Snöbollsurval eller kedjeurval som det också kallas är en typ av bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas att forskarna utgår och använder personer som finns 

tillgängliga. Eftersom denna typ av urval inte skett via slump är det svårt att veta om 

urvalet är representativt för gruppen som eftersöks (Bryman & Bell, 2005). Genom en 

initial kontakt med ett mindre antal personer används dessa personers kontaktnät för att 
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på så sätt få kontakt med ytterligare respondenter. Bryman och Bell (2005) menar att 

Snöbollsurval är en vanlig metod att använda inom kvalitativ forskningsstrategi eftersom 

frågor om extern validitet och generaliserbarhet inte är lika betydande som i det 

kvantitativa angreppssättet. Även Yin (2007) styrker detta då han menar att snöbollsurval 

är passande vid kvalitativa studier där kravet på generaliserbarhet inte är lika stort. 

Bryman och Bell (2010) menar att en situation där bekvämlighetsurval är att föredra är 

då det i studien är tydligt att vissa respondenters deltagande är viktigt samtidigt som det 

finns ett tillfälle där data kan insamlas från dessa. 

 

Eftersom studien är av kvalitativ natur där det krävs att författarna för studien skapat en 

djup förståelse för den situation som studerats har ett icke-slumpvist urval används. 

Tillsammans med författarnas uppdragsgivare har studiens syfte arbetats fram och det är 

också uppdragsgivaren som varit den initiala kontakt som författarna sedan använt för att 

erhålla kontakt med andra respondenter. De personer som har deltagit som respondenter 

i studien har varit operativ personal på terminalerna, personer från näringslivet i de 

berörda kommunerna, experter inom intermodala transporter samt personer på Region 

Jönköping Län. Att dessa personer har valts ut att delta i studien är för att få olika 

perspektiv på fallet som undersökts vilket skapar djup och på så sätt en mer trovärdig 

studie. Snöbollsurval har varit urvalsmetoden som används och studiens urval kan därför 

beskrivas som icke-slumpvist. 

2.5 Datainsamling av primär- och sekundärdata 

Vid insamling av data är det två typer av data som omnämns, primär- samt sekundärdata. 

Primärdata är data som samlats in specifikt för den studie som utförs och datan kan samlas 

in genom antingen observationer eller intervjuer (Björklund och Paulsson, 2012). 

Sekundärdata är då till skillnad från primärdata data som samlats in av andra forskare för 

ett annat syfte än den studie som utförs. Det är vanligt att det består av artiklar eller 

offentlig statistik. Yin (2007) beskriver styrkan i att använda flera olika 

informationskällor vid en fallstudie och att användning av multipla informationskällor, 

som det kallas, kan leda till en samstämmighet i undersökningen. Detta innebär att det 

resultat som skapas genom en fallstudie är mer trovärdig om det innefattar och grundas i 

flera olika informationskällor som då styrker varandra. 
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Beroende på syftet med studien kan olika intervjumetoder väljas, antingen ostrukturerad, 

semistrukturerad eller strukturerad intervju. Inom kvalitativ forskning är det vanligast 

med semi- och ostrukturerade intervjuer, som även kan benämnas som kvalitativa 

intervjuer (Bryman & Bell, 2005). En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett vardagligt 

samtal mellan två eller flera personer (Yin, 2012). Vid semistrukturerade intervjuer finns 

det till skillnad mot ostrukturerade en intervjuguide med förutbestämda frågor. Däremot 

finns det ingen bestämd ordning på frågorna och de som utför intervjun har möjligheten 

att ställa följdfrågor för att skapa en djupare förståelse av det aktuella ämnet (Bryman & 

Bell, 2005). Inom kvalitativa intervjuer är det ståndpunkten hos den som blir intervjuad 

som är av intresse. Det är också bra att själva intervjun svänger mellan olika riktningar 

då det ger möjligheten att se vad den intervjuade finner relevant och viktigt. Det ger även 

möjlighet för forskaren att få detaljerade svar på frågor, vilket är önskvärt (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

2.5.1 Datainsamling frågeställning 1 

I den första delen av studien insamlades material delvis via semi- och ostrukturerade 

intervjuer. Syftet med intervjuerna har dels varit att samla information om hur situationen 

ser ut på de olika terminalerna för att få en bild av deras förutsättningar. Vidare har 

personer inom kommunernas näringsliv intervjuats för att se hur deras syn på dagens 

situation ser ut för intermodala transporter. Anledningen till att personer från 

kommunerna intervjuats är att det ofta är på kommunnivå investeringar i den lokala 

infrastrukturen sker. En rådgivare inom transporter och infrastruktur har också intervjuats 

för att än mer skapa en djupare förståelse om intermodala transporter och dess 

förutsättningar. Den data som samlats in via intervjuerna är primärdata och anledningen 

till att kvalitativa intervjuer har använts är att flexibilitet gav möjlighet till god 

detaljrikedom samt en större övergripande förståelse. Data har även samlats in via 

rapporter, propositioner och tidigare utförda studier vilket alltså är sekundärdata. 

Författarna anser att detta varit nödvändigt då studiens omfattning är så pass komplicerad 

att det inte räckte att genomföra intervjuer för att få in den data som krävdes för att besvara 

den första frågeställningen. 
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2.5.2 Datainsamling frågeställning 2 

För studiens andra frågeställning har information samlats in via artiklar, 

regeringspropositioner och hemsidor som behandlar miljömål, både på nationell nivå och 

för Jönköping län, samt de transportpolitiska målen. Den insamlade datan är då alltså 

sekundärdata. Information som samlades in för den första frågeställningen används också 

för att utföra analysen, då analysen för den andra frågeställningen delvis bygger på 

analysen av den första frågan. 

 

2.5.3 Sammanfattning aktiviteter för datainsamling  
 

 

Figur 8: Sammanfattning aktiviteter för datainsamling, egen illustration. 
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2.6 Analysmetod kvalitativa studier 

En analys av kvalitativ forskning måste inte följa specifika faser i en förutbestämd 

ordning, vilket ofta är fallet med kvantitativ forskning. Istället kan forskaren gå fram och 

tillbaka mellan olika faser i analysen (Yin & Retzlaff, 2013). Vid en fallstudie är analys 

av kvalitativ data svår då det inte finns några specifika vedertagna tekniker för 

genomförandet. Till skillnad från till exempel statistiska analyser finns det alltså få 

fastställda regler utan analysen blir istället beroende av forskarens egna sätt att tänka 

vetenskapligt. Samtidigt krävs det också en bra presentation av den data som samlats in 

samt en genomgång av alternativa tolkningar (Yin & Nilsson, 2007). 

 

2.6.1. Studiens analysmetod 

Då studien består av två frågeställningar behandlas även dessa frågor i separata kapitel, 

kapitel tre och fyra. Det första kapitlet analyserades för sig och det andra kapitlet 

analyserades tillsammans med de slutsatser som dragits från det föregående kapitlet. 

Oskarsson, Aronsson and Ekdahl (2006) förklarar att det är viktigt att skapa en 

nulägesanalys för fallet som studeras. Författarna gör detta i studiens första frågeställning 

genom att ta fram de förutsättningar som finns för intermodala transporter till och från 

Jönköpings län. För den andra frågeställningen, som ämnar ge förslag till hur RJL kan 

arbeta för att öka andelen intermodala transporter menar Sörqvist (2004) att de förslag 

som ges ska vara baserade på fakta. Genom att ta fram förutsättningarna för intermodala 

transporter för länet i den första frågan skapades därmed en grund för att de förslag som 

ges i den andra frågeställningen är relevanta. 
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Figur 9: Analysmetod, egen illustration. 

 

2.6.1.1 Analysmetod för frågeställning 1 

Analysen av den första frågan bygger på data som samlats in via intervjuer, rapporter och 

undersökningar. Via teorier har en teorimodell tagits fram som beskriver förutsättningar 

för intermodala transporter. Vidare har data sammanställts för att skapa en bild av 

Jönköpings läns infrastruktur för järnvägen och terminaler inom Jönköpings län samt för 

intermodala transporter i sin helhet. Denna empiri har sedan tillsammans med teorin från 

kapitlet används för att analysera de förutsättningar som intermodala transporter till och 

från Jönköpings län har idag. Analysen är uppbyggd efter den teorimodell som skapats 

för att jämföra Jönköpings län med de teoretiska förutsättningarna för att få fram de 

specifika förutsättningarna för länet. Dessa förutsättningar användes sedan för att 

genomföra analysen på studiens andra frågeställning. 
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Figur 10: Analysmetod frågeställning 1, egen Illustration. 

 

2.6.1.2 Analysmetod för frågeställning 2 

Den data som samlat in till studiens andra fråga är genomgående sekundärdata. Analysen 

jämför teori om möjligheter som finns för intermodala transporter med de målsättningar 

som finns för RJL samt de förutsättningar som togs fram i kapitel 3. I analysen diskuteras 

vilka olika förbättringsmöjligheter RJL kan arbeta med för att öka andelen intermodala 

transporter till och från Jönköpings län. Det finns faktorer som RJL inte kan påverka och 

dessa presenteras också för att förtydliga vad som är utanför RJL:s kontroll. De 

förbättringsförslag som presenteras ligger i linje med de miljömässiga, transportpolitiska 

och infrastrukturella målsättningar som RJL själva satt upp. 

 

 

Figur 11: Analysmetod frågeställning 2, egen illustration. 
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2.7 Kvalitetskriterier 

När studier utförs är det viktigt att kvaliteten på den data som används är hög. Genom att 

säkerställa hög kvalitet på data kan en så korrekt avbild av verkligheten som möjligt ges 

(Yin, 2011). Vid studier i form av fallstudie finns det fyra kriterier som vanligtvis används 

för att kontrollera vilken kvalitet studien uppvisar. Dessa kriterier är begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin 2007). 

 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet syftar till att utforma mått som handlar om huruvida de begrepp som 

används verkligen speglar vad begreppet betecknar (Yin, 2007). Begreppsvaliditet 

tillämpas framförallt i två faser av undersökningen, datainsamlings - och 

sammanställningsfasen.  Vid utförande av en fallstudie finns det tre tillvägagångssätt för 

att uppnå en hög begreppsvaliditet. Det första Yin (2007) menar att författarna kan göra 

är att använda sig av flertalet teoretiska och empiriska källor. Genom användandet av 

flera olika källor kan författarna erhålla en samstämmig undersökningsform. Det andra 

författarna kan göra är att skapa en beläggskedja. Det tredje är att författarna låter externa 

nyckelpersoner granska rapporten och låta dem bekräfta att det som skrivits stämmer Yin 

(2007). 

 

I studien har begreppsvaliditet säkrats genom att följa de tillvägagångssätt som Yin 

(2007) menar är anpassade för fallstudier. Författarna har varit noga med att samla in data 

från flera olika källor. Intervjuer har därför gjorts med flera personer från de olika 

kommunerna samt andra personer som kunnat bidra med viktig information och den teori 

som inhämtats har också den kommit från flertalet olika källor. Teorin har sammanställts 

för att belysa de viktigaste delarna som identifierats i teorin. Denna teorisammanfattning 

presenteras i stycke 3.1.7. Under arbetets gång har rapporten kontinuerligt granskats av 

externa personer i främst i form av: handledare, opponenter, examinator samt av 

uppdragsgivaren. De som granskat rapporten har kommit med konstruktiv kritik som 

författarna kunnat använda för att öka kvaliteten. 
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Intern validitet 

Att kunna komma fram till hållbara slutsatser som är trovärdiga utifrån den faktiska 

situationen är vad intern validitet handlar om. Ett problem som finns med fallstudier är 

att det är svårt att veta om den slutsats som framtagits är korrekt (Yin, 2007). Bryman & 

Bell (2013) menar att det handlar om hur väl det som ska observeras och identifieras 

faktiskt observeras och identifieras. 

 

Studiens slutsats har baserats på de förutsättningar som identifierades för Jönköpings län 

i kapitel 3. Det innebär att de förbättringsförslag som tagits fram är baserade på de 

specifika förutsättningarna som finns för länet. Genom att identifiera de förutsättningar 

som krävs teoretiskt och sedan jämföra det med de observationer som gjort inom 

Jönköpings län menar författarna att intern validitet skapas. 

 

Extern validitet 

Den externa validiteten är det tredje kriteriet som skall uppnås för hög kvalitet och menar 

att förklara huruvida resultaten från studien går att generalisera på andra fall än det 

studerade (Bryman & Bell, 2010). Många som är kritiska mot fallstudier hävdar att studier 

på ett enda fall inte utgör en tillräckligt stabil grund för att kunna generalisera resultatet. 

Fallstudier bygger på, i likhet med experiment, på analytiska generaliseringar medan till 

exempel surveyundersökningar grundar sig i statistiska generaliseringar (Yin, 2007). 

Wallén (1996) menar att resultaten från fallstudier bör användas mer som ett gott exempel 

snarare än att direkt generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. 

 

I denna studie har författarna använt sig av analytiska generaliseringar, vilket alltså är ett 

vanligt tillvägagångssätt vid fallstudier. Genom att genomföra ett antal intervjuer med ett 

brett spektrum av personer har en bred förståelse kunnat byggas upp. Författarna har 

genomfört intervjuer med både en expert inom transporter och infrastruktur, operatörer 

på terminalerna, alltså de som arbetar med intermodala transporter dagligen, 

kommunernas näringslivschefer, sakkunniga på länsnivå samt andra personer som är 

inblandade i utvecklandet av intermodala transporter inom Jönköping län. Genom denna 

bredd av respondenter hävdar författarna att en extern validitet skapas då det går att direkt 

jämföra deras svar på frågor och syn på faktiska situationer. 
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Reliabilitet   

Målet med reliabilitet är att om en annan forskare utför samma studie med samma 

tillvägagångssätt skall denne uppnå samma resultat och slutsatser. För att en annan 

forskare skall ha möjlighet att upprepa en fallstudie krävs det att tillvägagångssättet som 

används finns noga dokumenterat. Syftet med reliabilitet är alltså inte att resultatet skall 

gå att få fram genom en annan fallstudie utan att en annan författare skall kunna utföra 

samma studie. Reliabilitet syftar också till att eliminera fel och oklarheter i en 

undersökning (Yin, 2007). 

 

Författarna av rapporten har under hela studien varit noga med att dokumentera hur 

tillvägagångssättet för samtliga delar sett ut, detta har skett i rapportens metodkapitel. För 

att öka reliabiliteten ytterligare har alla intervjutillfällen listats för att visa vad som 

diskuterats och hur data samlats in. Författarna för denna uppsats har inte haft personliga 

preferenser för någon av de deltagande kommunerna utan ser till RJL:s intresse. Därför 

menar författarna att studien är utförd objektivt vilket bidrar till högre reliabilitet. Genom 

att arbeta objektivt ökar möjligheten att studien skall kunna göras igen eftersom det annars 

vore svårt att efterlikna personliga preferenser. 

2.8 Metodsammanfattning 

 

Figur 12: Metodsammanfattning, egen illustration 
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3 Frågeställning 1 

 Vilka förutsättningar kan identifieras för intermodala transporter till och från Jönköpings 

län?  

 

 
Figur 13: Disposition frågeställning 1, egen illustration. 

3.1 Teori 

I denna teoridel kommer inledningsvis teorier kopplade till intermodala transporter 

presenteras. Teorierna är valda för att kunna besvara frågeställningen och valen av 

teorier kommer motiveras närmare i ingresserna. 

 

3.1.1 Transportkostnad 

Då kostnaden för en transport ses som en viktig del vid val av transportslag presenteras 

nedan teorier om transportkostnader för intermodala transporter. En av de viktigaste 

aspekterna inom intermodala transporter är break-even. Det handlar om den distans som 

en intermodala transport minst måste vara för att det ska bli ekonomiskt gynnsamt i 

förhållande till en ren lastbilstransport. 

3.1.1.1 Kostnadsstruktur 

Intermodala transport innebär, som tidigare förklarats i studien, att minst två olika 

trafikslag används på ett sammanbundet sätt för att bilda en transportkedja från “dörr-till-

dörr”. Det innebär att lastbärare, såsom containrar, växelflak och semitrailer 

transporteras, i detta fall via järnväg, över längre avstånd och att lastbilar endast används 
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för närdistribution. Från politikernas sida har intermodala transporter presenterats som en 

lösning på de miljöproblem som finns inom transportsektorn (Bjørnland et al. 2003). 

De varierande kostnaderna vid godstransporter beror delvis på kostnaderna som uppstår 

vid lastning eller omlastning på terminalerna. Vid en jämförelse mellan en lastbil och ett 

välfyllt tåg så är en lastbil ett dyrare transportmedel. Terminalkostnaderna som 

tillkommer vid järnvägstransporter gör dock att det för kunderna ofta är billigare att 

använda lastbilstransporter. Så för att det ska bli ekonomiskt fördelaktigt för 

transportköpare att använda intermodala transporter krävs det att järnvägens 

fjärrtransportkostnader, alltså kostnaden för själva transporten, är tillräckligt låg för att 

jämna ut kostnaderna från terminalerna. Ju lägre kostnader som uppstår vid 

terminalarbetet och själva järnvägstransporten desto kortare blir break-even distansen för 

när godstransporter med tåg kan konkurrera mot godstransporter på väg över samma 

sträcka. Transporter via väg eller järnväg har alltså olika kostnadsstruktur, vid 

vägtransporter skapas den större kostnaden under själva transporten samtidigt som den 

större kostnaden för järnvägstransporten sker vid terminalarbetet. Järnvägstransporter har 

därmed högre fasta kostnader och lägre rörliga kostnader, vilket är motsatsen till 

vägtransporter. Tanken med intermodala transporter har därför varit att kombinera de 

kostnadsmässiga fördelarna med de olika transportslagen där tågen står för storskalighet 

och lastbilarna för bättre tillgänglighet och småskalighet. För att göra det möjligt krävs 

det att mindre sändningar från ett större antal transportköpare kan samlastas, vilket till 

exempel kan ordnas med hjälp av tredjepartslogistikföretag (Bjørnland et al. 2003).  

 

3.1.1.2 Break-even 

Break-even distansen för intermodala transporter är en viktig aspekt när transportörer ska 

välja transportslag. Ett antal olika sätt att beräkna break-even på har tagits fram och en 

del av dem har antagits vedertagna utan någon större analys. En viktig aspekt för break-

even distansen för intermodala transporter är att den är beroende av vilken marknad 

transporten ska utföras på. Nationella lagstiftningar och kostnader för specifika 

transportslag påverkar hur lång distansen är (Kim & Van Wee, 2011). En vanlig figur 

som används för att visa kostnaderna för intermodala transporter ställt mot en transport 

endast genomförd med lastbil kan ses nedan. Modellen togs fram av Rutten (1995), 

liknande modeller togs dock fram redan i slutet av 1980- talet och har inte förändrats 

särskilt mycket efter det. Då kostnader för olika delar av transporten är föränderliga samt 
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olika mellan olika länder kommer modellen delvis förändras, men strukturen förblir 

densamma (Kim & Van Wee, 2011). En siffra som ofta dyker upp i rapporter är att break-

even distansen är cirka 50 mil. Transportstyrelsen (2017) skriver dock att det ligger runt 

30 mil oavsett vilken typ av gods som ska transporteras och i Prop. 2016/17:21 (2016) 

menar regeringen att endast åtta procent av de svenska inrikestransporterna med lastbil 

färdas längre än denna distans. Ett antal olika forskare har studerat olika sätt att göra 

break-even distansen kortare. Rezor och Blaze (2004) såg till exempel över möjligheten 

att använda tåg som är dubbeldäckare, alltså där lastbärare staplas på varandra, vilket 

skulle förkorta break-even distansen avsevärt. Dubbeldäckare används mycket i USA 

vilket är möjligt då järnvägsnätet till största del inte är elektrifierat. Andra forskare har 

studerat hur effektivare terminalarbete skulle hjälpa med att förkorta distansen. Dock 

menar Kim och Van Wee, (2011) att det absolut mest effektiva sättet att göra break-even 

distansen kortare inte är genom att sänka kostnaderna för terminalarbete, utan genom att 

höja avgifterna för lastbilstransporter eller sänka avgifterna för järnvägstransporter. De 

hävdar till exempel att en avgiftsförändring med en procent är sju gånger effektivare för 

att korta ner break-even distansen än om kostnaderna vid terminalhantering minskar med 

en procent. Från och med den första januari 2017 har ett antal avgifter kopplade till 

järnvägstransport höjts, anledningen till detta är att försöka få full kostnadstäckning för 

de utgifter som skapas av järnvägstransporterna (Transportstyrelsen.se, 2017). 

 

 

Figur 14: Kostnadsstruktur för break-even (Kim & Van Wee, 2011). 
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3.1.2 Miljöpåverkan 

Ett av de största incitamenten för användning av intermodala transporter är den låga 

miljöpåverkan. Först presenteras godstransporters miljöpåverkan och efter det hur 

samlastning kan bidra till miljömässiga och ekonomiska fördelar. 

 

3.1.2.1 Godstransporters miljöpåverkan  

Godstransporter bidrar till direkt miljöpåverkan i form av fordonets avgaser och 

avdunstning om fordonet drivs med hjälp av en förbränningsmotor. Utsläpp till vatten och 

mark uppstår också i form av spill, läckage och olyckshändelser som är faktorer som är 

svåra att påverka då det sker av misstag. Det finns också utsläpp som sker även utan 

olyckshändelser, till exempel i form av däckslitage. Dessa utsläpp kan orsaka miljöhot i 

from av växthuseffekt, försurning, övergödning, brutna kretslopp och exploatering av 

natur (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid användning av förbränningsmotorer bildas 

koldioxid, värme och vatten där koldioxid bidrar till ökad växthuseffekt. Björklund 

(2012) förklarar att transporter är det enda område inom logistiken där trenden fortfarande 

pekar mot större miljöpåverkan än tidigare. Hon menar också att det är väldigt viktigt att 

förstå att det är sällan finns en generell universallösning som går att acceptera i alla fall 

utan att lösningar måste situationsanpassas. 

 

Jonsson och Mattsson (2011) menar att olika trafikslag har olika möjligheter att anpassa 

logistiken efter miljövänliga alternativ. Det första alternativet för att minska 

godstransporternas påverkan på miljön är att helt enkelt välja det transportslag med lägst 

negativ miljöpåverkan. De menar vidare att intermodala transportlösningar ofta är det 

transportsätt som har lägst påverkan eftersom långväga transporter kan flyttas från väg 

till järnväg som är ett mer miljöanpassat alternativ. Intermodala transporter ökar också 

möjligheterna för att använda alternativa drivmedel för de transportsträckor som 

lastbilarna kör mellan terminalen och kunden eller leverantören. Ett problem med de 

intermodala transporterna som lyfts upp är dock behovet av standardiserade lastbärare 

och hanteringssystem som finns på terminalerna (Jonsson & Mattsson, 2011).  
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3.1.2.2 Samlastning 

För att skapa fulla laster kan flera mindre sändningar samlastas i en och samma lastbärare. 

Genom samlastning kan företagen som utför transporterna skapa effektivitet i sina 

verksamheter. Samlastning ger transportföretagen möjlighet att skapa ett högre och 

jämnare resursutnyttjande av sina lastbärare, samtidigt som det ökar möjligheten för att 

använda stora lastbärare. Samlastning av flera mindre sändningar kan göras genom att 

utnyttja en terminalfunktion beläget inom transportsystemet och det kan även leda till 

ekonomiska och miljömässiga besparingar (Tarkowski et al. 1995). Björklund (2012) 

skriver också om hur samlastning är positivt för miljön. Genom att arbeta med välfyllda 

transporter kan inte bara ekonomiska fördelar skapas, utan även miljömässiga. En viktig 

del att belysa med detta är att om samlastning inte används som ett redskap vid 

transporter, leder det till en negativ effekt för både miljön och ekonomin. Jonsson och 

Mattsson (2011) förklarar att ett sätt att möjliggöra samlastning av olika kundorders är att 

ha leveranser vid fasta tidpunkter. 

 

3.1.3 Infrastrukturen 

Infrastrukturen skapar både möjligheter och begränsningar för utförandet av 

intermodala transporter. I detta avsnitt kommer teori om infrastrukturen, framtida 

prognoser för godstransporter i Sverige samt infrastrukturella investeringar presenteras.  

 

Infrastrukturen, som också benämns som det fysiska systemet, är en viktig del av 

transporterna då det sätter både begränsningar och skapar möjligheter för olika 

transportslag och då även för logistiken i sig. Att infrastrukturen och olika transportmedel 

är dåligt anpassade till varandra är mer eller mindre en realitet då infrastrukturen står 

under myndigheternas ansvar samtidigt som transportfordon oftast är privatägda. 

Utvecklingen av nya transportmedel uppkommer med jämna mellanrum samtidigt som 

förändringar i infrastrukturen tar lång tid att verkställa (Bjørnland, Persson & Virum, 

2003). Ahlberg (2016) beskrev tidigare i studien om en undersökning som genomförts för 

att förstå hur speditörer och transportköpare ser på intermodala transporter. 

Undersökningen genomfördes år 2012 med telefonintervjuer och publicerades av 

trafikverket. Målgruppen för undersökningen var delvis godstransportköpare i Blekinge 

och Skåne samt speditörer i Blekinge, Skåne och Småland. I undersökningen framgick 
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det att det är en relativt negativ syn vilket beror på att intermodala transporter ses som 

krångliga samt att just järnvägsnätet är i för dåligt skick.  

 

Enligt Prop. 2016/17:21 (2016) visar en prognos från Trafikverket gjord 2015 att 

persontrafiken på järnvägen öka med 50 procent fram till 2030. Vidare hävdar 

propositionen att godstransporterna kommer öka med 55 procent till år 2030 baserat på 

2010 års nivåer. Gällande prognoserna för mängden godstransporter på järnväg visar 

preliminärt en utredning som ser över prognoserna sedan 1975 att de systematiskt 

överskattat utvecklingen av godstransporter på järnvägen. Om de prognoser som 

framtagits skulle visa sig någorlunda korrekta, samtidigt som politiska målsättningar för 

transporter på järnvägen ska förverkligas, innebär det att allt fler pendeltåg, fjärrtåg, 

snabbtåg, godståg och banarbetare ska få plats på spåren där det redan finns flaskhalsar. 

Järnvägens kapacitet gör det svårt för godstransporterna att växa och för järnvägen att på 

riktigt konkurrera med andra transportslag (Vierth & Landegren, 2015). Ahlberg (2016) 

menar att terminaler har en strategiska betydelse vid intermodala godstransporter men 

tillgängligheten och kapaciteten hos terminalerna pekas ofta ut som bidragande orsaker 

till längre ledtider för transporten. Detta försämrar intermodala transporters 

konkurrenskraft mot lastbilstransporter. 

 

Kapros, Panou och Proios (2014) menar att initiativen för att skapa fördelaktiga 

förhållanden inom den lokala transportlogistiken oftast kommer “uppifrån och ner” vilket 

då innebär av lokala myndigheter eller andra publika organisationer. Vidare menar 

Sandberg et al. (2010) att investeringar inom den lokala logistiken, som att till exempel 

att bygga en ny intermodalterminal, innebär en stor investering. Ett problem med en stor 

investering kan i detta fall vara att det är svårt att prognostisera marknadens framtida 

potential vilket innebär påtagliga finansiella risker för eventuella investerare. Detta leder 

till att privata investerare ofta håller sig undan vilket i sin tur leder till att en offentlig 

finansiering i stället blir gjord, till exempel med hjälp av kommunala eller nationella 

medel. Under 2016 presenterade regeringen ett nytt förslag på ökat underhåll för 

järnvägen. Det nya förslagen innebär att det kommer investeras 47 procent mer på den 

Svenska järnvägen år 2018-2029 i förhållande mot perioden 2014-2025, detta för att 

minska störningar och förseningar (regeringen.se, 2016). 
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3.1.4 Ledtid  

En transports ledtid är en påverkande förutsättning när företag ska välja transportslag. 

Därför presenteras i följande avsnitt teori om transporters ledtid. 

 

Ye, Sun och Li (2016) skriver att företag idag inte bara ser till pris när de ska göra 

anskaffningar. De menar att mindre än 10 procent av privatkunder och mindre än 30 

procent av företag baserar sina inköp med pris som enda variabel. Däremot beskriver de 

att en majoritet av dessa använder både pris och ledtid som de två viktigaste faktorerna 

när de ska ta beslut om sina inköp. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) menar också 

att pris och ledtid är det viktigaste faktorerna men förklarar att även leveransservice är 

något som konsumenter ställer höga krav på. Detta innebär då att om företag ska vara 

konkurrenskraftiga krävs det att de kan leverera både bra priser tillsammans med en kort 

ledtid. Ölund (2011) menar att de ledtider som erbjuds köpare för intermodala transporter 

i dagsläget är för långa för att det skall vara attraktivt och att dessa ledtider även i 

framtiden kommer vara otillräcklig för att uppfylla köparens behov. Dock kan företags 

inställning till ledtider i framtiden komma att förändras med tanke på att kunder har högre 

krav på hållbara transporter. Mer hållbara transportsystem kan uppnås genom 

förändringar i ledtiden då långsammare, miljövänliga transportslag har längre ledtid. Hon 

hävdar att företag med miljövänlig inställning kan tänka sig att istället för att använda 

snabba leveranser använda dessa i förmån för ett mer hållbart logistiksystem. En fördel 

med längre ledtider är att leveransprecisionen ofta blir bättre då det är lättare planerna 

ordrar, samtidigt underlättas också möjligheten till samlastning (ibid). 

 

3.1.5 Transportflexibilitet 

I detta avsnitt kommer först teori om flexibilitet presenteras och därefter teori om ad hoc-

lägen. Ad hoc-lägen är en typ av tåglägen som kan bokas nära inpå transporttillfället. 

 

Enligt Jensen (1997) ställs olika krav ifall en distribution eller transport ska vara flexibel. 

Det krävs både att det finns flexibilitet vid planeringen av en transport samt vid 

genomförandet av en transport. Flexibilitet vid genomförandet av en transport innebär att 

det ska finnas flexibla tidpunkter för godsavsändaren och flexibla tidpunkter för 

godsmottagaren. Flexibilitet vid planering innebär att information om transportbehovet 

ska delges i tillräckligt god tid. Trafikanalys (2012) menar vidare att den låga 
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flexibiliteten hos intermodala transporter är en av orsakerna till den begränsade 

användningen. Ahlberg (2016) skriver att flexibiliteten vid järnvägstransporter är låg 

beroende på att det finns ett begränsat antal tåglägen. 

 

3.1.5.1 Ad hoc-lägen 

En möjlighet som finns för ökad flexibiliteten på järnvägen är ad hoc-lägen. Med ad hoc-

lägen ges företag möjligheten att anskaffa tåglägen med kortare framförhållning (minst 

fem arbetsdagar). Ad hoc-lägen utnyttjas oftast av godsföretag med en fluktuerande 

efterfråga men Vierth och Landegren (2015) menar dock att godsföretag med 

fluktuerande efterfråga i de flesta fall löser problemet genom att boka upp fler tåglägen 

än vad som förväntas behövas och sedan avboka de som inte behövs. Vid avbokning av 

tåglägen tillkommer en avgift som är uppdelad i fyra intervall: Vid mindre än ett dygns 

varsel betalas hela tåglägesavgiften, med en till 14 dygns varsel betalas 20 procent, med 

15 till 59 dygns varsel blir avgiften 10 procent av tåglägesavgiften för avbokning och om 

avbokningen sker 60 dagar eller mer innan avgången är det avgiftsfritt. Vidare menar dem 

att över 30 procent av alla uppbokade tåglägen för godstransporter ställs in. 

 

3.1.6 Lastbilstransporter  

Lastbilstransporter är både en del av och ett alternativ till intermodala transporter. Idag 

är lastbilstransporter det klart vanligaste transportsättet vid inrikes godstransporter i 

Sverige. Nedan presenteras teori om lastbilstransporter. 

 

Nelldal (2013) förklarar att ett hot som finns för intermodala transporter är att 

konkurrerande transportsätt utvecklas på ett eller annat sätt. Om längre och tyngre 

lastbilar blir tillåtna i Sverige utan att järnvägssystemet utvecklas motsvarande kommer 

konkurrenskraften hos intermodala transporter att minska. Han hävdar också att det finns 

också en risk kopplad till att intermodala transporter inte har samma medel för forskning, 

utveckling och innovation som de privata konkurrenterna inom vägtransporter har. Sedan 

2008 har utsläppen från tunga lastbilar minskat i Sverige, minskningen har dock stannat 

av då antalet lastbilstransporter på vägarna ökar. Att utsläppen minskar samtidigt som 

antalet transportet menar han beror på att lastbilarna har blivit bättre. Utöver att lastbilarna 

blivit mer miljövänliga har lastbilar också blivit säkrare. Potentialen för att minska 
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utsläpp från bilar, lastbilar och flyg ungefär ligger mellan 30-40 procent och att järnvägen 

har en liknande potential. Detta betyder enligt honom att relationen mellan de olika 

transportmedlen kommer att vara densamma även i framtiden. Järnvägen är det 

transportsätt som är mest miljövänligt men transporter med dieseldrivna tåg är 

miljömässigt sämre än eldrivna, dock har dieseldrivna tåg fortfarande lägre 

miljöpåverkan än lastbilar har (Ibid). Det finns i dagsläget inga regleringar för tunga 

lastbilars utsläpp men regler förväntas komma som skall motivera valet av energieffektiva 

fordon (naturvardsverket.se). Att minska lastbilars miljöpåverkan är också en statlig 

angelägenhet. Elvägar är en av de lösningar som regeringen satsar på för att minska 

lastbilstransporternas miljöpåverkan. De elmotorer som används är ungefär dubbelt så 

energieffektiva som vanliga förbränningsmotorer är i dagsläget. Detta tillsammans med 

att den el Sverige producerar till stor del är framtagen via förnyelsebara energikällor leder 

till att elvägar har stor potential för att minska utsläppen från lastbilar (regeringen.se). 
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3.1.7 Teorisammanfattning 

 

 

Figur 15: Teorisammanfattning, egen illustration. 
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3.2  Empiri 

I empiriavsnittet presenteras delvis den data som samlats in vid de genomförda 

intervjuerna. Empirin är uppdelad så att information från de olika studerade 

kommunerna presenteras tillsammans med deras specifika infrastruktur inklusive 

terminaler. Vidare presenteras empiri om Jönköpings läns järnväg och dess 

kapacitetsbegränsningar. Sist presenteras empiri från utförda intervjuer som är relevant 

för att besvara studiens första frågeställning. 

 

3.2 1 Gislaved/Gnosjöregionen 

Gislaved kommun är en del av Gnosjöregionen som består av kommunerna Gislaved, 

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (ggvv.se). Enligt VD Gislaved Näringsliv (2017-03-20) 

så omsätter regionens 1200 aktiebolag runt 25 miljarder kronor per år samtidigt som de 

står för cirka 5 miljarder i direktexport, vilket gör regionen till ett produktionshjärta i 

Sverige. En stor del av det som produceras är insatsvaror till andra Svenska företag som 

sedan producerar slutprodukterna. 

 

I en undersökning som WSP Sverige AB publicerade år 2010 konstaterades att det är en 

väldigt liten andel företag som idag använder järnvägen för transport av gods inom 

Gislaveds kommun. Endast 10 procent använde en intermodala transporter, alltså en 

kombination av tåg och lastbil medan 50 procent av företagen transporterar allt gods med 

lastbil och 35 procent med lastbil och båt, framförallt via Göteborgs hamn. Av de 10 

procent som använde intermodala transporter inom Gislavedsregionen gick alla via 

intermodalterminalen i Vaggeryd, alltså Båramoterminalen. I en rapport skriven av 

Arvidsson (2016) för Gislaved Näringsliv AB framgår det att det lokala näringslivet i 

Gislaved är positivt inställda mot intermodala transporter. De förklarar dock att om det 

intermodala transportsättet ska vara ett alternativ är det viktigt att det kan matcha både de 

ekonomiska och praktiska fördelar som idag finns hos lastbilstransporter. I rapporten 

framgår även att ökade tågtransporter inte bara kan innebära förbättrade logistiklösningar 

för företagen i den studerade regionen utan även utanför, vilket också kan ta med sig 

ekonomiska fördelar.  
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Infrastruktur och terminaler: 

Genom regionen löper två järnvägssträckor, kust till kust-banan och HNJ-banan. Kust till 

kust-banan sträcker sig från Göteborg, via Hestra i Gislaveds kommun till Kalmar och 

Karlskrona. Sträckan är elektrifierad och mängden godstrafik är relativt liten (WSP, 

2010). Den andra banan, HNJ-banan sträcker sig mellan Nässjö–Halmstad, Jönköping–

Vaggeryd samt Torup–Hyltebruk. HNJ-banan är alltså en del, sam en förlängning av det 

så kallade Y:et som presenterats i arbetets inledningskapitel. Inom Gislaveds kommun så 

passerar banan genom Smålandsstenar. Precis som Y:et så är resterande del av banan, 

alltså den delen som sträcker sig till Halmstad oelektrifierad (WSP, 2010). Längst HNJ-

banan, mellan Halmstad och Gislaved finns två omlastningsplatser som har anslutning till 

järnvägen. Den ena ligger i Smålandsstenar och den andra i Hyltebruk, vilket innebär att 

den ligger i Hallands län. Omlastningsplatsen i Smålandsstenar är relativt liten och ses 

inte som en intermodalterminal (WSP, 2010). 

 

Vaggeryd kombiterminal 

Vaggeryds kombiterminal, eller Båramoterminalen, är en intermodalterminal som är 

belägen vid den sydvästra delen av Y:et, som alltså är en del av HNJ-banan. Terminalen 

består av åtta hektar mark för containerhantering och har spår där det får plats 650 meter 

långa tåg (pgf.se), vilket ses som fullängdståg. Då terminalen är belägen längst Y:et där 

banan är oelektrifierad krävs det diesellok för att tåg ska kunna transportera gods till 

terminalen (Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30). Båramoterminalen är den 

första så kallade torrhamnen i Sverige som har ett railport-avtal med Göteborgs hamn. 

Det innebär att själva tullhanteringen av godset kan ske på terminalen i stället för i 

Göteborgs hamn (WSP, 2010). De transporter som kommer från Göteborg transporteras 

på Kust-till-kustbanan som löper genom Borås, Gnosjöregionen och Värnamo. I Värnamo 

växlas tåget om till HNJ-banan innan det kommer fram till Vaggeryd 

(Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30). Området där terminalen ligger är 

sedan tidigare avsett för serviceverksamhet och industri (WSP, 2010). 

Försäljningsansvarig PGF Terminal (2017-01-30) förklarar att terminalen idag har stor 

en stor outnyttjad kapacitet vilket ger möjligheter för ökad godshantering. 
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3.2.2 Nässjö 

I Nässjö kommun ligger Nässjö Logistic Park vilket är ett samlingsnamn för de 

logistikintensiva företag och ytor som finns i området med direktanslutning till den södra 

stambanan (logisticpark.se). VD Nässjö Näringsliv (2017-02-20) berättar att Nässjö 

Logistic Park idag innefattar ungefär 3500 människor. Han förklarar vidare att i Nässjö 

ligger även företag som arbetar med att utveckla och bygga järnvägsspår, utbildar 

lokförare, lagar lok samt andra aktiviteter förknippade med järnvägstransporter. Det finns 

även center för stora järnvägsspeditörer i området. Inom de kommande 5-10 åren förklarar 

han att framtidsplanerna inkluderar fler logistiketableringar samt ökad 

tillverkningsindustri. 

 

Infrastruktur och terminaler: 

Genom Nässjö löper södra stambanan som är en elektrifierad bana med dubbla spår. Det 

går även ett elektrifierat enkelspår från Nässjö via Jönköping och vidare mot Falköping 

där den möter upp den västra stambanan (Terminalansvarig Nässjö kombiterminal, 2017-

02-20). Nässjö är även den nordöstra start- och slutpunkten på HNJ-banan och Y:et vilket 

som tidigare beskrevs är en enkelspårig och oelektrifierad sträckning. VD Nässjö 

Näringsliv (2017-02-20) förklarar att Nässjö kommun har sex stycken tågspår in och ut 

ur kommunen, vilket är flest i Sverige. 

 

Nässjö kombiterminal, vilket alltså är en intermodalterminal, ligger i anslutning till den 

södra stambanan. Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred med två lastningsspår 

på vardera sidan om terminalen. Då terminalen ligger intill stambanan innebär att de inte 

behöver använda diesellok utan elektrifierade lok kan användas (jernhusen.se). 

Terminalansvarig Nässjö kombiterminal (2017-02-20) förklarar att spåren på terminalen 

idag inte är tillräckligt långa för att hantera tåg som har den maximalt tillåtna längden. 

Vidare förklaras att då elförsörjningen för loken inte finns över hela anläggningen måste 

tåg ibland vända och backa in så att loket fortfarande befinner sig där det är elektrifierat 

medan lokets vagnar står på den delen av terminalen som inte är det. Det finns kapacitet 

att utnyttja terminalen till större grad än vad som görs idag, vilket gör att terminalen får 

ses som underutnyttjad. 
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3.2.3 Jönköping/Torsvik 

Ett par mil söder om Jönköping ligger Torsviksområdet vilket är ett företagsintensivt 

område med runt 120 företag (Affärsutvecklaren på LogPoint South Sweden, 2017-02-

03). I området ligger centrallager för några av Sverige största företag och industriområdet 

är idag snabbt växande (kombiterminaler.se). Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) 

förklarar att en av anledningarna till att terminalen byggdes var för att det lovades till 

företag som skulle göra stora etableringar på området.  

 

Infrastruktur och terminaler: 

I Torsviksområdet finns en intermodalterminal, Torsvik kombiterminal. Terminalen är 

belägen längst den nordvästra delen av Y:et samt vid E4:an (kombiterminaler.se). Idag 

avgår det godstransporter från terminalen sex dagar i veckan med olika slutdestinationer. 

De arbetar i treskift och det avgår tre tåg per dag, det är även på väg att införas ett fjärde 

tåg. Terminalen i sig har två lastningsspår med plats för ett halvt tåg vardera. Då 

terminalen är belägen där den är finns begränsade möjligheter att bygga ut för ökad 

kapacitet och idag används den till en utsträckning som är nära dess maximala 

utnyttjandegrad (Affärsutvecklaren på LogPoint South Sweden, 2017-02-03). Däremot 

förklarar hon vidare att det finns planer på att bygga en ny terminal i närområdet som då 

ska ha en större kapacitet. Om en ny terminal ska byggas krävs dock att kunder säkras i 

förväg så att kostnaden för att bygga terminalen kan motiveras. 

 

 

Figur 16: Sammanfattning terminalerna, egen illustration. 
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3.2.4 Kapacitet på Jönköpings läns järnväg 

I följande empiriavsnitt presenteras kapacitetsbegränsningar på Jönköpings läns 

järnvägar. Detta för att visa vilka förutsättningar som idag finns för ett ökat antal 

järnvägstransporter och för att få en bild av dagens situation. 

 

Som tidigare nämnts är olika delar av järnvägsnätet olika belastat. Trafikverket publicerar 

de olika järnvägsstråkens kapacitetsbegränsningar. Dessa begränsningar redovisas efter 

två beräkningar vilket delvis är hur begränsad kapaciteten är sett över ett helt dygn samt 

hur begränsat det är under de två timmar på dygnet där belastningen är som högst 

(Trafikverket, 2016). 

 

 

Figur 17: Kapacitet på Jönköpings läns järnväg (Trafikverket.se). 

 

Bilden ovan visar kapacitet för olika järnvägsstråk sett över ett helt dygn, de röda stråken 

har stora kapacitetsbegränsningar vilket innebär 81-100 procent utnyttjande. de gula har 

medelstora kapacitetsbegränsningar vilket är 61-80 procent utnyttjande och de gröna har 

små eller inga kapacitetsbegränsningar vilket är <60 procent utnyttjande (Trafikverket, 

2016). Som kan tydas av bilden är vissa delar av HNJ-banan grön och vissa är gula, den 

gula delen är uteslutande på den delen av banan som benämns som Y:et. Författarna anser 

det viktigt att förtydliga att hela HNJ-banan är enkelspårig, vilket medför uppenbara 

begränsningar. Södra stambanan, som passerar kombiterminalen i Nässjö är gul vilket 

alltså innebär medelstora begränsningar för kapaciteten. Kust-till-kustbanan, som går 
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igenom Gnosjöregionen har små eller inga kapacitetsbegränsningar, vilket alltså gör den 

grön. 

 

 

Figur 18: Begränsningar 2 mest belastade timmar (Trafikverket.se). 

 

Nästa bild, som kan ses ovan, visar hur begränsningarna på järnvägen ser under dygnets 

två mest belastade timmar (Trafikverket, 2016). Som kan avläsas från bilden så har den 

södra stambanan medelstora begränsningar, vilket alltså är samma som sett över hela 

dygnet. Begränsningarna på HNJ-banan sett till de två mest belastade timmarna under 

dygnet ser dock annorlunda ut. Sträckan mellan Halmstad och Värnamo är fortfarande 

grön, vilket alltså innebär små eller inga begränsningar medan hela Y:et är rött, alltså 

finns det stora kapacitetsbegränsningar. Kust-till-kustbanan är gul mellan Värnamo till 

Göteborg vilket ger det stråket medelstora kapacitetsbegränsningar. 

 

3.2.5 Intermodala transporter 

Denna empiri är insamlad via intervjuer för att skapa en djupare förståelse om 

intermodala transporter i Sverige. 

 

Hur långt en intermodal transport måste vara för att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt 

att använda det transportsättet varierar. Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) 

menar att alla transporter över 50 mil skulle kunna köras intermodalt om infrastrukturen 

finns tillgänglig. Han förklarar även att om förutsättningarna är rätt kan intermodala 
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transporter även användas på klart kortare sträckor. Om det till exempel är en geografisk 

plats som har en hög och jämn efterfrågan av råvaror så kan en intermodal transport vara 

motiverad. Det finns idag exempel i Sverige där en intermodal transport används på en 

distans som endast är knappt 20 mil.  

 

Enligt Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) stämmer det att järnvägen till stor del 

brister i skick och därmed kapacitet. Han förklarar dock att det är viktigt att de aktörer 

som arbetar med järnvägstransporter visar att de kan utnyttja det som finns idag på ett bra 

sätt. Med det menar han att om stora investeringar ska göras bör näringslivet visa att 

investeringarna krävs för att öka effektiviteten och därmed godsmängderna. Som det är 

idag utnyttjas inte den infrastrukturen som finns fullt ut, vilket kan leda till att nya 

investeringar inte motiveras. Vidare förklarar han att det idag finns en underhållsskuld 

för den Svenska järnvägen på över 30 miljarder kronor. Med underhållsskuld menas då 

de pengar som borde ha investerats tidigare ifall järnvägen idag skulle var i det skick som 

det ämnar vara. 

 

Terminalansvarig Nässjö Kombiterminal (2017-02-20) menar att det vid avbokning av 

tåglägen tillkommer en avgift och i dagsläget är avgiftens storlek varierande beroende på 

hur nära avgången avbokningen sker. Han förklarar att de från en början är fler antal 

tåglägen bokade av speditörer än vad som används i slutändan. Angående problematiken 

med avbokade tåglägen hävdar Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) att det kan 

vara svårt att veta ifall tåglägen kommer avbokas vilket kan leda till en viss osäkerhet.  

 

En annan viktig del som Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) belyser när det 

kommer till järnvägstransporter är att samlastning viktigt i Sverige av den anledningen 

att tåg måste köras i princip fulla för att det ska bli lönsamt. Han förklarar det som att det 

är i de sista vagnarna som det finns ekonomi och därav vikten av god samlastning så att 

tågen inte går utan lastbärare på vagnarna. 
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3.3 Analys 

Analysen för frågeställning ett är uppbyggt efter den teorimodell som avslutade 

kapitlets teoriavsnitt. De teoretiska förutsättningar som identifierades där jämförs i 

denna analys med empirin för att få fram de specifika förutsättningarna för Jönköpings 

län. 

 

Figur 19: Analysmetod kapitel 3, egen illustration. 

3.3.1 Transportkostnader 

Vid intermodala transporter talas ofta om, som Kim och Van Wee (2011) förklarade, 

break-even distansen. Distansen avgör hur långt en transport måste vara för att en 

intermodal transport ska bli billigare än en lastbilstransport. Anledningen till att de 

intermodala transporterna är dyrare på korta sträckor är att de fasta kostnaderna är större 

än hos lastbilstransporter. De extra omlastningstillfällen som krävs hos terminalerna är 

en kostnad som undviks vid en lastbilstransport. Däremot är själva järnvägstransporten 

billigare vilket gör att efter viss distans har kostnaden för lastbilen blivit högre än den 

intermodala transporter (Bjørnland et al. 2003). Enligt teorin räknas denna distans fram 

på ett standardiserat och relativt vedertaget sätt. Kim och Van Wee (2011) hävdar dock 

att det till skillnad från tidigare teorier inte är viktigast att sänka terminalkostnaderna för 

att minska break-even distansen utan att avgiftsförändringar för antingen tåg eller 

lastbilstransporter har större inverkan. Författarna till studien hävdar dock att det är 

viktigt att se till en intermodal transports kostnadsfördelning i just det landet som är av 

intresse. Med det menas att om en del av transporten står för den största kostnaden 

kommer en procentuell minskning av just den kostnaden generera störst förändring av 

break-even distansen. Lagförändringar, beslut som tas på nationell nivå, kan till exempel 

behandla frågor som hur avgiftsstrukturen för järnvägstransporter ser ut i Sverige. Från 
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och med den 1 januari 2017 höjdes ett flertal avgifter för järnvägstransporter 

(Transportstyrelsen.se). Enligt Kim & Van Wee, (2011) är avgifter för själva 

järnvägstransporten en variabel som påverkar break-even distansen till stor del. 

Avgiftshöjningen har därför en negativ inverkan för intermodala transporter till och från 

Jönköpings län.  

 

Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) förklarade att om förutsättningarna är rätt kan 

intermodala transporter användas på distanser som är mycket kortare än de som räknas 

fram med modellen. En vanlig siffra som dyker upp i teorin är 50 mil, vilket han även 

håller med om. Enligt Prop. 2016/17:21 (2016) är break-even distansen 30 mil lång 

samtidigt som de skriver att endast åtta procent av lastbilstransporterna inrikes i Sverige 

går längre än denna distans. Det innebär att det enligt propositionen endast är möjligt att 

flytta över åtta procent av de lastbilstransporter som utförs idag. Men då det ibland är 

möjligt att använda intermodala transporter på kortare sträckor anser författarna att det är 

viktigt att inte räkna sig blind på distansen utan att även se till andra faktorer som avgör 

om det är ekonomiskt motiverat eller inte. Detta innebär alltså att antingen om distansen 

är tillräckligt lång eller om förhållandena är rätt så kan intermodala transporter vara 

billigare än en lastbilstransport på väg. 

 

Precis som det i vissa situationer kan löna sig att använda sig av intermodala transporter 

finns det även situationer där det inte är ekonomiskt fördelaktigt. Precis som Senior 

rådgivare infrastruktur (2017-04-06) förklarat tidigare så är det inte aktuellt ifall distansen 

är för kort eller goda förutsättningar inte finns. Om så är fallet lönar det sig bättre att 

använda lastbilstransporter sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Enligt Region 

Jönköpings län (2015) finns 80 procent av Sveriges befolkning inom en radie av 35 mil 

från länet. Om det i Sveriges fall är så att break-even avståndet ligger runt 50 mil som 

Kim och Van Wee (2011) beskriver som ett vanligt avstånd skulle det innebära 

begränsade möjligheter att använda interna intermodala transporter från Jönköpings län 

till andra delar av Sverige. Om break-even i stället ligger runt 30 mil som 

Transportstyrelsen (2017) föreslår hade det ekonomiska förutsättningarna varit bättre, 

delvis beroende på att Stockholm ligger strax utanför 30 mil från Jönköping.  
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3.3.2 Miljöpåverkan 

En stor fördel som intermodala transporter har gentemot transporter på landsväg är att 

miljöpåverkan av transporterna är mycket lägre (Jonsson & Mattsson, 2011). Björklund 

(2012) menar att transporter är ett område inom logistiken där trenden fortfarande är 

negativ och pekar mot större påverkan än tidigare. Godstransporter innebär en negativ 

miljöpåverkan i form av utsläpp, framförallt i form av avgaser men också i form av 

läckage, olyckshändelser och förslitningar (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Affärsutvecklaren på LogPoint South Sweden (2017-02-03) styrker detta och menar att 

intermodala transporters största konkurrensfördel mot landsvägstransporter är att de är 

miljövänligare. Det går att härleda 95 procent av de utsläpp som interntransporter orsakar 

till vägtransporter samtidigt som det finns en nationell ambition att välja klimatsmarta 

transportmedel (Eriksson, 2016). Att miljöaspekter anses vara viktig och att intermodala 

transporter i dagsläget har lägst påverkan är någonting som författarna menar är en stor 

fördel. 

 

En styrka med intermodala transporter är möjligheten för samlastning. Genom att 

använda järnvägen för att utföra längre transporter med hög fyllnadsgrad kan både 

ekonomiska och miljömässiga fördelar skapas i förhållande mot om transporten till 

exempel sker med hjälp av ett antal olika lastbilar (Tarkowski et al. 1995). Senior 

rådgivare infrastruktur (2017-04-06) förklarade vikten av att tåg i princip körs fullastade 

i Sverige för att det ska bli ekonomi i transporten. För att det skall vara möjligt att arbeta 

med samlastning krävs det dock tillräckligt stora godsvolymer (ibid). Samtidigt menar 

Vierth och Landegren (2015) att tåglägen måste bokas upp långt i förväg när efterfrågan 

fortfarande är okänd. Inom Jönköpings län finns tre intermodala terminaler som kan 

hantera olika långa tåg. Endast en av de tre terminalerna i Jönköpings län kan hantera 

fullängdståg och har därför störst förutsättning för att skapa en bra samlastning. Enligt 

författarna hade förutsättningarna för intermodala transporter till och från jönköpings län 

varit bättre ifall alla terminalerna kunde hantera fullängdståg. 

 

Jonsson och Mattsson (2011) förklarade att ett sätt att arbeta med samlastning av olika 

sändningar är genom att ha leveranser vid fasta tidpunkter, vilket är någonting som 

efterlevs med transporter via terminalerna inom länet. Terminalansvarig Nässjö 

kombiterminal (17-02-20) förklarade att tåglägen är bokade relativ lång tid i förväg på 
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grund av det höga trycket på den södra stambanan. Författarna menar att då tåglägen är 

bokade lång tid i förväg så skapar det möjligheter för god planering. Det går även hand i 

hand med vad Jonsson och Mattsson (2011) förespråkar i form av fasta leveranstider.  

 

Regeringen, som vill öka de intermodala transporterna för att minska miljöpåverkan, kan 

genom avgiftsförändringar och investeringar i järnvägen påverka andelen intermodala 

transporter genom att påverka järnvägsnätets skick och därmed dess kapacitet samt break-

even distansen. Om andelen intermodala transporter ökar, minskar godstransporternas 

miljöpåverkan (Björklund, 2012) vilket är en nationell ambition (transportstyrelsen, 

2017).  

 

3.3.3 Infrastrukturen 
 

3.3.3.1 Terminaler 

Nässjö Kombiterminal 

En styrka hos kombiterminalen i Nässjö är att den är belägen vid den Södra stambanan. 

Fördelen med det är att rälsen som terminalen ligger vid är elektrifierad vilket gör att 

tågen som transporterar gods inte måste byta till diesellok för att få åtkomst till terminalen 

(terminalansvarig Nässjö kombiterminal, 2017-02-20). Detta anser författarna vara en 

praktisk fördel samtidigt som det är miljövänligt att inte behöva använda diesellok då de 

är mindre energieffektiva än eldrivna tåg (Nelldal, 2013). 

 

En negativ förutsättning är att terminalen idag inte kan ta in fullängdståg 

(Terminalansvarig Nässjö kombiterminal, 2017-02-20) vilket kan innebära ekonomiska 

hinder för speditörerna. Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) förklarar det som att 

det är i de sista vagnarna som speditörerna tjänar pengar vilket gör att tågets längd spelar 

en ekonomisk roll. Ur terminaloperatörens perspektiv är det antalet hanterade containrar 

som är av vikt (Terminalansvarig Nässjö kombiterminal, 2017-02-20) vilket inte direkt 

påverkas av längden på tågen, men då det kan påverka speditörernas incitament att 

använda intermodala transporter kan det indirekt även påverka terminalens ekonomi. 

Enligt terminalansvarig Nässjö kombiterminal (2017-02-20) finns det dock utrymme för 

att bygga ut stickspåren på terminalen så att fullängdståg (650m) kan hanteras. VD Nässjö 
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Näringsliv (2017-02-20) menar att terminalen är byggd för att kunna möta framtida 

efterfrågan och Terminalansvarig Nässjö kombiterminal (2017-02-20) menar att det finns 

mer kapacitet på terminalen än vad som används i dagsläget. 

 

Torsvik kombiterminal 

Torsvik kombiterminal är belägen mitt i Torsvik industriområde där ett antal 

företagsjättar har sina centrallager belägna (kombiterminaler.se). Enligt Senior rådgivare 

infrastruktur (2017-04-06) är en av anledningarna till att terminalen byggdes att det 

lovades till några av de stora företagen. Författarna anser att det av den anledningen, alltså 

att det finns många företag i området, skapar en säkerhet för terminalen angående 

mängden gods som hanteras. 

 

Som diskuterades runt Nässjö Kombiterminal kan inte heller Torsvik kombiterminal 

hantera fullängdståg. Detta kan alltså vara negativt ur ett ekonomiskt perspektiv då 

speditörerna får det svårare att skapa ekonomi för varje tåg. Samtidigt som terminalen 

inte kan hantera fullängdståg finns det heller ingen möjlighet att bygga ut terminalen då 

den är placerad på en plats utan möjlighet till expansion. Enligt Affärsutvecklaren på 

LogPoint South Sweden (2017-02-03) finns det planer på att bygga en ny 

intermodalterminal i närhet till Torsviksområdet för att då ha möjlighet att hantera en 

större mängd gods. Nelldal (2013) förklarar dock att investeringar i denna typ av 

infrastruktur innebär en stor kostnad. Denna kostnad måste därför motiveras genom att 

till exempel säkra kunder som ska använda sig av den nya terminalen (affärsutvecklaren 

på LogPoint South Sweden, 2017-02-03). 

 

Torsvikterminalen saknar också elektrifierad järnväg vilket enligt Terminalansvarig 

Nässjö kombiterminal (2017-02-20) innebär det att godstågen måste byta till diesellok för 

att ta sig till terminalen. Detta innebär negativa konsekvenser för miljön då det leder till 

ökade utsläpp av fossila bränslen vilket går emot den målsättning om att ha en 

fossiloberoende fordonsflotta år 2030 som finns i Regional Transportplan Jönköping län 

2014-2015 (2014). Bytet till och från diesellok är även tidskrävande vilket då får läggas 

på ledtiden för godstransporten (Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30). 
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Båramoterminalen i Vaggeryd 

Båramoterminalen i Vaggeryd är Sveriges första så kallade torrhamn. Det innebär att det 

finns en koppling till en hamn, i detta fall Göteborgs hamn, som gör att terminalen kan 

hantera oförtullade containrar (WSP, 2010). Den intermodala terminalen har även 

möjligheten att expandera ifall det skulle behövas då det finns gott om plats inom 

terminalens omnejd. Terminalen är även idag den enda av de tre analyserade terminalerna 

som idag kan hantera fullängdståg, alltså tåg som är 650 meter långa 

(Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30). Precis som Senior rådgivare 

infrastruktur (2017-04-06) förklarade är det positivt ur ett ekonomiskt perspektiv då 

speditörerna har enklare att få ekonomi i transporten ju längre den är. Det geografiska 

läget för terminalen är också fördelaktigt av den anledningen att det ligger intill E4:an 

som är ett av transportnaven i Sverige (Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30). 

Det gör det smidigt för lastbilar att ta sig till och från terminalen. Precis som 

Torsvikterminalen är Båramoterminalen placerad vid HNJ-banan som är oelektrifierad 

vilket alltså gör att de järnvägstransporter som ska ta sig till och från terminalen behöver 

använda diesellok. 

 

Enligt (Försäljningsansvarig PGF Terminal, 2017-01-30) är Båramoterminalen i 

Vaggeryd idag långt ifrån att använda sin fulla kapacitet i mån av mängden gods som kan 

hanteras. De kan öka den hanterade mängden containrar med den infrastruktur som finns 

idag och om det i framtiden skulle krävas har de även möjligheten att förbättra 

infrastrukturen ytterligare för att kunna utföra flera lyft varje år. 

 

3.3.3.2 Järnvägen 

Från flera håll menas att skicket på det svenska järnvägsnätet är eftersatt. Både Intelligent 

Logistik (2016), speditörer och transportköpare ser negativt på järnvägens kvalitet vilket 

i sin tur leder till att de drar sig från att använda järnvägstransporter (Ahlberg, 2016). 

Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) beskriver även att det idag finns en 

underhållsskuld hos den statliga järnvägen vilket gör att skicket inte är lika bra som det 

är tänkt att vara. I Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025 (2014) står det att 

både enskilda trafikslag ska fungera bra var för sig samtidigt som det även ska fungera 

bra tillsammans. Att transportslagen fungerar bra tillsammans anser författarna vara 

viktigt vid intermodala transporter, vilket då innefattar att järnvägstransporterna måste 
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fungerar bra. Som nämnts tidigare förklarade terminalansvarig Nässjö kombiterminal 

(2017-02-20) att det på vissa sträckor krävs dubbla lok för att framföra ett tåg på HNJ-

banan. Detta tillsammans med faktorn att banan är oelektrifierat menar författarna visar 

på att skicket på järnvägen inte är tillräckligt bra för att nå de målsättningar som RJL har 

satt upp.  

 

Vierth och Landegren (2015) menar att järnvägens kapacitet är en faktor som begränsar 

intermodala transporters möjlighet att växa och därmed till större grad konkurrera med 

andra transportslag. Sett över ett helt dygn har både södra stambanan och större delen av 

Y:et medelstora kapacitetsbegränsningar (trafikverket.se) Sett över de två mest belastade 

timmarna på dygnet har södra stambanan och medelstora begränsningar medan Y:et har 

stora begränsningar. Enligt författarna finns det därför outnyttjad kapacitet på Jönköpings 

läns järnväg, med undantag för Y:et under de två mest belastade timmarna.  

 

För att järnvägen skall vara konkurrenskraftig krävs det enligt Senior rådgivare 

infrastruktur (2017-04-06) stora investeringar. Eftersom den inte når upp i den standard 

som den enligt plan borde göra, kommer det att krävas underhållspengar för att för att nå 

upp till det planlagda skicket. Regeringen har för att motverka detta ökat anslaget till drift 

och underhåll av järnvägen med 47 procent sett mot föregående period (regeringen.se, 

2016). Enligt Prop. 2008/09:93 (2008) är det statens ansvar att skapa förutsättningar för 

fördelaktiga logistiklösningar. Sandberg et al. (2010) menar att investera i nya 

kombiterminaler är också någonting som kräver väldigt stora investeringar. Det är 

samtidigt svårt att veta den framtida marknadspotential en terminal kommer att ha redan 

vid planeringsfasen vilket ofta avskräcker privata investerare. Det är därför ofta 

kombiterminaler finansieras av offentliga medel.  

 

3.3.4 Transportens ledtid 

Ye et al. (2016) menar att fler konsumenter idag prioriterar andra faktorer än pris till 

större utsträckning än tidigare. De hävdar att mindre än 10 procent av privata 

konsumenter och mindre än 30 procent av företagskunder baserar sina inköp endast sett 

till priset. De menar dock att priset och ledtiden fortfarande är de två dominerande 

faktorer som konsumenter lägger fokus på vid anskaffning. Ahlberg (2012) menar att 
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intermodala transporter jämfört med landsvägstransporter har ett problem när det kommer 

till ledtider eftersom de i regel har betydligt längre ledtid. Detta kan ses som negativt för 

intermodala transporter då trenden hos både företag och konsumenter går mot högre krav 

på korta ledtider. Författarna har därför valt att beskriva kundernas krav på snabba 

leveranser som negativt mot intermodala transporter. Om trenden fortsätter kommer 

landsvägstransporter att ha en stor konkurrensfördel. Arvidsson (2016) skriver i en 

rapport att tillfrågade företag i Gislaved kommun ser positivt på intermodala transporter 

i de fall de ekonomiska och praktiska fördelarna som idag finns hos lastbilstransporter 

kan matchas. Detta belyser vikten av korta ledtider för företag och ger negativa 

förutsättningar för intermodala transporter till och från Jönköpings län. 

För att uppnå högre resursutnyttjande i transportsystemet är ett upplägg som används att 

ha avgångar på bestämda veckodagar till olika områden (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Kunder får då lägga sina ordrar ett par dagar i förväg för att få leveransen till en viss ort. 

Detta bidrar visserligen till en längre ledtid för vissa, vilket kan ses som negativt 

konkurrensmässigt. Fördelarna med leveranser på utsatta tider är dock att planeringen för 

transporten underlättas och att det som annars skulle varit många små leveranser till 

samma ställe kan samlastas för ökad fyllnadsgrad. En annan fördel med denna typ av 

leveranser är att leveransprecisionen till kund ofta är hög (Ölund, 2011). 

 

3.3.5 Transportflexibilitet 

Enligt Alhberg (2016) är flexibilitet ett av de fem kriterier som godstransporter bedöms 

på. Ett problem som intermodala godstransporter har gentemot lastbilstransporter är att 

flexibiliteten är låg. Det är flera faktorer som bidrar till låg flexibilitet. Tåglägen bokas 

ofta upp i förtid utan att företag vet den egentliga efterfrågan vilket leder till att de ofta 

bokar upp fler tåglägen än vad som kommer behövas (Terminalansvarig Nässjö 

kombiterminal, 2017-02-20). Det leder i sin tur till att vissa av de uppbokade tåglägena 

inte används. Samtidigt menar Jensen (1997) att både godsavsändare och godsmottagare 

bör vara flexibla angående en transports tidpunkt, vilket blir svårt då tiderna för 

järnvägstransporter sedan länge är bestämda. Vierth och Landegren (2015) menar att över 

30 procent av alla uppbokade tåglägen för godstransporter ställs in. Att tåglägen bokas 

upp och inte används bidrar till en låg flexibilitet eftersom det skapar en osäkerhet om 

vilka tåglägen som kommer att finnas till förfogande för köparna (Ahlberg, 2016). Vierth 

och Landegren (2015) hävdar att det företag kan göra för att anskaffa tåglägen på kort 
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varsel är att anskaffa så kallade ad hoc-lägen, tider som uppkommer då någon annan bokat 

av ett inplanerat tågläge. Att anskaffa tider på kort varsel kan enlig Senior rådgivare 

infrastruktur (2017-04-06) vara ganska krångligt och det är också ovisst om tågtider 

faktiskt kommer bokas av så att tåglägen finns tillgängliga för anskaffning. Den låga 

flexibiliteten hos intermodala transporter skapar därmed dåliga förutsättningar för 

Jönköpings län att öka andelen intermodala transporter.  

 

3.3.6 Konkurrerande transportmedel 

Nelldal (2013) menar att om lastbilar utvecklas samtidigt som järnvägen inte gör det 

kommer det att ha en negativ effekt på intermodala transporter. Det finns i dagsläget inte 

heller några regleringar för tunga lastbilars utsläpp. En sådan reglering förväntas dock 

komma och skulle kunna motivera ett energieffektivare val av transportsätt 

(naturvårdsverket.se). Om längre och tyngre lastbilar blir tillåtna i Sverige utan att 

järnvägssystemet utvecklas motsvarande kommer konkurrenskraften hos intermodala 

transporter att minska (Bergqvist & Behrends, 2011). Detta eftersom det kommer leda till 

att lastbilstransporterna blir mer miljövänliga och Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

en av järnvägstransporter stora styrkor är just att den är miljövänlig. Trots en ökning i 

godsvolym har miljöpåverkan från interna lastbilstransporter i Sverige minskat de senaste 

åren. Detta går enligt Nelldal (2013) att härleda till den utveckling som skett hos 

lastbilarna. Samtidigt som det finns mer resurser för utveckling av lastbilstransporter än 

för tågtransporter vilket antagligen kommer att leda till att utvecklingen inom 

lastbilstransporter fortsätter i en högre takt än för järnvägstransporter. Även på statlig nivå 

arbetas det mot lägre miljöpåverkan från lastbilstransporter och elvägar är ett av de förslag 

som arbetats mycket med. Eftersom Sverige mestadels producerar miljövänlig el samt det 

faktum att elmotorerna är mer effektiva finns det stora möjligheter till ökad hållbarhet 

med elvägar (regeringen.se). För Jönköpings län kan utvecklingen av lastbilstransporter 

ses som ett hot mot intermodala transporter men utvecklingen är fortfarande positiv ur ett 

miljöperspektiv. Författarna anser att det både nationella och regionala målet om att ha 

en fossiloberoende fordonsflotta (Regional Transportplan Jönköpings län 2014-2025, 

2014) genom en stor utveckling hos lastbilar skulle kunna nås vilket hade inneburit att 

det kanske största incitamentet för att använda järnvägstransporter, det miljömässiga, 

hade försvunnit.  

  



63 

 

3.4 Slutsats 

Här presenteras slutsatser för studiens första frågeställning, de identifierade 

förutsättningarna. 

 

 Idag finns det outnyttjad kapacitet på järnvägen inom Jönköpings län vilket ger 

utrymme för ökade intermodala transporter. Även terminalerna har outnyttjad 

kapacitet, men endast en av tre terminaler hantera fullängdståg, vilket inte är en 

bra förutsättning för intermodala transporter till och från länet ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Då två av terminalerna är belägna vid HNJ-banan som är oelektrifierad 

krävs diesellok vilket är negativt ur miljösynpunkt, även om det är bättre än 

lastbilstransporter. 

 

 Den miljömässiga fördelen är den stora konkurrensfördelen hos intermodala 

transporter.  

 

 Samlastning av gods via terminalerna i länet kan leda till både ekonomiska och 

miljömässiga fördelar. 

 

 Är transportsträckan för kort är det inte ekonomisk motiverat att använda 

intermodala transporter. Jönköpings län är beläget inom 35 mil från 80 procent 

från Sveriges befolkning vilket gör att det inte kostnadsmässigt är fördelaktigt att 

använda intermodala transporter till och från en stor del av befolkningen ifall 

break-even distansen i Sverige är längre än så. Samtidigt går endast åtta procent 

av inrikes transporter med lastbil i Sverige över 30 mil. Det finns dock exempel 

inom Sverige där intermodala transporter används på kortare sträckor då 

förutsättningarna är rätta. 

 

 Avgifter för järnvägstransporter har höjts från den första januari 2017. Då den 

ekonomiska aspekten är viktig för både speditörer och transportköpare har detta 

en negativ inverkan på de intermodala transporterna. Lagförändringar kan dock 

även användas för att gynna järnvägstransporter vilket är en möjlighet för att nå 

de uppsatta ambitionerna. De förslag som idag ligger uppe kan påverka 
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incitamenten för att använda intermodala transporter både positivt och negativt. 

Till exempel kan lagförändringar i form av regleringar för tunga lastbilars utsläpp 

gynna intermodala transporter.  

 

 Ledtiden för intermodala transporter är i grunden längre då det kräver 

omlastningar på terminalerna. Samtidigt är delar av järnvägen inom länet 

oelektrifierat vilket bidrar till ökad ledtid för transporter då ett lokbyte måste 

genomföras. Ledtiden skapar därmed en dålig förutsättning för intermodala 

transporter till och från Jönköpings län då transportköpare ser en kortare ledtid 

som positivt. 

 

 Flexibiliteten vid intermodala transporter är sämre än vid lastbilstransporter. 

Eftersom järnvägstransporter går på bestämda tider samtidigt som dessa tåglägen 

är bokade lång tid i förväg ges lite utrymme för flexibilitet. Ad hoc-lägen ökar 

visserligen flexibiliteten på järnvägen men är opålitliga då tillgängligheten på ad 

hoc-lägen är oviss i förväg. 

 

 Utveckling av lastbilstransporter som leder till mindre miljömässiga fördelar för 

järnvägstransporter minskar incitamentet för användning av intermodala 

transporter. 
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4 Frågeställning 2 

 Utifrån funna förutsättningar, vad kan RJL göra för att öka andelen intermodala 

transporter samtidigt som det ligger i linje med transportpolitiska och 

miljömässiga målsättningar? 

 

 

Figur 20: Disposition frågeställning 2, egen illustration. 

 

4.1 Teori 

I detta teorikapitel presenteras teorier som ämnar att användas för att svara på studiens 

andra frågeställning 

4.1.1 Terminalteori 

Sandberg et al. (2010) menar att en terminal, för att undvika konkurrens från andra 

terminaler inom ett närliggande geografiskt område, ibland kan nischa sig. Olika typer av 

nischer är till exempel: Inrikestrafik, utrikesdestinationer eller hamntrafik, hantering av 

farligt gods eller att terminalen fungerar som ett nav. Dock är det inte i alla lägen möjligt 

för en terminal att nischa sig vilket då betyder att terminaler inom samma geografiska 

område kommer konkurrera om samma gods. De menar då att samarbete mellan 

terminalerna är ett koncept som är lämpligt att använda. När flera terminaler ingår i 

samma trafikupplägg kan samordningsvinster skapas vilket möjliggör att kortare avstånd 

fortfarande kan vara ekonomiskt gynnsamma. Det finns exempel där sträckan på järnväg 

endast är 200 kilometer till och från terminal. Historiskt sett har detta upplägg ofta 
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fokuserats runt en ändpunkt och lokala terminaler. Inom de kommande åren finns det 

stora möjligheter att konceptet fortsätter utvecklas och att de då skapas interregionala 

pendlar (Sandberg et. al, 2010). De beskriver att utvecklingen mot detta har startat med 

att det fortfarande är en långt kvar till det till fullo applicerats. 

 

Enligt Sandberg et al. (2010) vill operatörer ha många terminaler vilket ger ett stort utbud 

medan terminalägarna själva hellre ser färre antal terminaler för att säkra 

marknadsandelar. För att en intermodalterminal skall kunna skicka gods via järnvägen, 

för att sedan köra sista biten med lastbil, krävs det att det finns intermodalterminaler som 

kan ta emot godset. Det krävs på samma sätt andra intermodalterminaler för att kunna 

sända gods för att det skall finnas ett inflöde till en terminal. 

 

4.1.2 Carrolls hållbarhetspyramid 

I detta avsnitt kommer teori om Carrolls hållbarhetspyramid att presenteras. Carrolls 

hållbarhetspyramid förklarar hur företag prioriterar sina resurser samt hur incitament 

för hållbarhetsarbete ser ut. Då det är företag som i slutändan både ska utföra samt köpa 

de intermodala transporterna ses detta som en viktig del när förslag till förbättringar ska 

presenteras. 

   

Företags hållbarhetsarbete förklaras i Carrolls hållbarhetspyramid. Grunden för att 

bedriva en företagsverksamhet bygger på att företaget går med ekonomisk vinst, om ett 

företag inte är lönsamt kommer det att behöva läggas ner. Historiskt sett har ett företags 

fokus varit att maximera vinsten och på så sätt också avkastningen till aktieägarna. På 

senare tid har detta fokus skiftat från endast vinstmaximering till att ansvar mot samhället 

hamnat mer i fokus (Carroll, 1991). Pyramiden är uppbyggd så att den ekonomiska delen 

är grunden för företaget. Andra steget i hållbarhetspyramiden handlar om rättsliga ansvar 

där företag skall följa lagar och regler. Det tredje steget handlar om att följa etiska normer 

och menar att företag skall agera rätt och rättvist. Längst upp i pyramiden återfinns 

filantropiska ansvar vilket betyder att företag skall bidra till ett bättre samhälle 

(Björklund, 2012). 
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Figur 21: Carrols hållbarhetspyramid (Carroll, 1991), egen illustration. 

 

Ekonomiskt ansvarstagande 

För att ett företag över huvud taget skall kunna existera krävs det att företaget går med 

ekonomiskt vinst. Det är därför företagets huvudsakliga uppgift att vara lönsamt för att 

säkra dess överlevnad. Att ha ett lönsamt företag är grunden till att ha ett fortsatt 

hållbarhetsarbete (Carroll, 1991). Björklund (2012) menar ekonomisk hållbarhet 

innefattar att hushålla med både mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 

 

Rättsligt ansvarstagande 

Den andra nivån i ett företags hållbarhetsarbete är rättslig ansvar. Det rättsliga ansvaret 

betyder att företag måste följa de lagar och regler som satts upp av myndigheter 

(Björklund, 2012). Myndighet kan därför pressa företag till att arbete på ett mer hållbart 

sätt (Carroll, 1991).  

 

Etiskt ansvarstagande 

Carroll (1991) menar att trots att en del av de etiska ansvarstagandet redan sker då företag 

följer lagar och regler menar han att det etiska ansvaret mer handlar om rättvisa och 

opartiskhet. Det etiska ansvaret är kopplat till vad som är rätt enligt samhällets sociala 

normer även fast dessa inte är lagstadgade (Carroll & Buchholtz, 2006). Etiken kan också 

vara en drivande faktor vid skapande av lagar kopplade till miljö och rättigheter. 

 

Filantropiskt ansvarstagande 



68 

 

Det filantropiska ansvaret är helt frivilligt för företag, det finns alltså inga yttre 

påtryckningar som tvingar företag att arbeta med detta. Det handlar om att bidra till ett 

bättre samhälle för genom att vara en god medborgare (Carroll, 1991). Till exempel kan 

det filantropiska ansvaret betyda att företag engagerar sig i program och handlingar som 

förbättrar människors välfärd (ibid). 

  



69 

 

4.2 Sekundärdata 

I detta kapitel med sekundärdata presenteras de miljömässiga och transportpolitiska 

mål som RJL arbetar mot. De förslag som presenteras i kapitels analys ska ligga i linje 

med dessa mål. 

 

4.2.1 Miljömål 

I Sverige finns det ett övergripande politiskt miljömål som heter Generationsmålet. 

Målets syfte är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta (naturvardsverket.se) De miljömål som finns idag behandlar 

följande: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, 

skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 

grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande 

våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd 

miljö, ett rikt växt- och djurliv. Jönköpings län berörs av 14 av dessa 16 miljömål då det 

varken finns hav eller fjäll inom länet (regional transportplan Jönköping län 2014-2025, 

2014). I prop 2016/17:21 (2016) beskrivs att Naturvårdsverket har bedömt att Sverige 

inte kommer kunna nå 14 av de 16 miljömål som satts upp. Anledningen är att de 

befintliga styrmedel och åtgärder som gjorts inte är tillräckliga. Samtidigt vill regeringen 

att Sverige ska gå före på miljöområdet genom att vända de negativa trender som finns 

och vara en förebild för resten av världen. De skriver därmed att alla miljömål ska nås 

och det är är därför viktigt med ett aktivt arbete för miljön inom transportsystemet. 

Naturvardsverket.se beskriver att följande miljöproblem är kopplade till transporter och 

trafik: 

 

Växthusgaser 

Förbränning av fossila bränslen står både i Sverige och i världen för den största 

bidragande faktorn till växthuseffekten. Det svenska transportsystemet är till stor del 

beroende av fossila bränslen vilket gör att transporter inom Sverige nästan står för en 

tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser (naturvardsverket.se). 

 

Försurning 

Lastbilstransporter som förbränner fossila bränslen bidrar till försurning då de släpper ut 

kväveoxider, svaveloxider och ammoniak. Försurning av mark och vattendrag kan leda 
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till omfattande skador på både vattenlevande växter och djur. Utsläpp av kväve i marken 

är även en bidragande orsak till övergödning (naturvardsverket.se). 

 

Vägslitage 

Transporter på vägar skapar slitage av själva vägbeläggningen, bromsar, däck och 

vägsand. Det leder till att partiklar som är skadliga för människor samlas i luften. Dessa 

partiklar skapar ett hälsohot då de bidrar till både nedsatt lungfunktion samt hjärt- 

kärlsjukdomar (naturvardsverket.se). 

 

4.2.2 Transportpolitiska mål 

Den Svenska regeringen har transportpolitiska mål som presenteras via propositioner 

varav det senaste förslaget kom år 2016. Propositionen syftar till att visa förslag på vilken 

inriktning de ekonomiska satsningarna inom transportinfrastrukturen ska ha under en 

kommande period. Propositionen innehåller vägledning för prioriteringar av åtgärder ur 

en åtgärdsplanering och förslag till ekonomiska ramar (Prop. 2016/17:21, 2016). Målen 

består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål (trafa.se) Som 

presenterades i studiens bakgrund lyder det övergripande transportpolitiska målet som 

följande: Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet” (Prop. 2008/09:93, 2008, s 14; Prop. 2016/17:21, 2016) Den övergripande 

målsättningen är alltså densamma i de två senaste propositionerna. Det funktionsmål som 

beskrivs i propositionen säger att transportsystemet utformning, funktion och användning 

ska leda till att alla har tillgänglighet till ett transportsystem av god kvalitet som ska hjälpa 

till med att skapa utvecklingskraft i hela landet. Det framgår även återkommande att 

långväga transporter ska flyttas från lastbil till järnväg och inrikes båttransporter. 

 

Propositionen behandlar även miljöfrågor och säger att transportsektorns miljöpåverkan 

måste minska kraftigt om Sverige ska kunna nå uppsatta klimat och miljömål. Det står 

även att det kommer krävas innovativa lösningar inom logistiken för att kunna axla de 

utmaningar som finns (Prop. 2016/17:21, 2016). 

 

De infrastrukturella förutsättningarna ser olika ut på olika platser i landet. Det är därför 

viktigt att ett övergripande synsätt på infrastrukturen då denna knyter ihop landet. En av 
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förutsättningarna för at region att växa är därför en fungerande infrastruktur (Prop. 

2016/17:21, 2016). Enligt den grundprognos som propositionen utgår ifrån kommer det 

totala godstransportarbetet i Sverige att öka med 55 procent till år 2030 baserat på år 2010 

års nivå. Den största tillväxten prognostiseras att bli för sjöfarten och lastbilstransporter 

som förväntas öka med 60 respektive 59 procent. Transporter på järnväg förväntas öka 

med 37 procent under samma period. Det innebär att då järnvägstransporter idag står för 

nio procent av inrikes transporter (trafa.se) samtidigt som transporter med lastbil står för 

88 procent så kommer andelen transporter som utförs på järnväg minska. 
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4.3 Analys 

I detta analysavsnitt presenteras förbättringsförslag på vad RJL kan göra för att öka 

andelen intermodala transporter till och från Jönköpings län. 

 

Figur 22: Analysmetod kapitel 4, egen illustration. 

 

4.3.1 Miljömålsuppfyllnad 

Den miljöpåverkan som direkt kan hänvisas till lastbilstransporter är enligt 

naturvardsverket.se utsläpp av växthusgaser, försurning samt vägslitage som leder till 

farliga partiklar i luften. Genom att använda järnvägstransporter istället för 

lastbilstransporter minskar miljöpåverkan för alla dessa tre. De miljömål som då gynnas 

av en ökad andel järnvägstransporter är: Begränsad miljöpåverkan, Ingen övergödning, 

Ett rikt växt och odlingslandskap, Frisk luft, Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och 

vattendrag samt Bara naturlig försurning. Jonsson och Mattsson (2010) beskriver att det 

första som kan göras för att minska miljöpåverkan vid transporter är att helt enkelt välja 

det transportslag som har minst påverkan på miljön. Vidare skriver de att intermodala 

transporter oftast är det transportslag som då är det bästa. Därmed menar författarna att 

det ur ett miljöperspektiv ses som en självklarhet att transporter i så stor utsträckning som 

möjligt ska gå intermodalt. Författarna kommer vidare i analysen presentera förslag för 

vad RJL kan göra för att öka antalet intermodala transporter till och från Jönköpings län. 
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4.3.2 Förslag på vad RJL kan göra för att öka andel intermodala 

transporter 
 

4.3.2.1 Förslag 1 - Avgifter 

Det finns ett antal avgifter förknippade med genomförandet av en järnvägstransport. Från 

och med den första januari 2017 höjdes ett antal av dessa avgifter för att skapa full 

kostnadstäckning för järnvägstransporter (transportstyrelsen.se). Ökade avgifter för 

järnvägstransporter innebär en ökad break-even distans (Kim & Van Wee, 2011) vilket 

är negativt för intermodala transporter. För Jönköpings län som är beläget så att 80 

procent av Sveriges befolkning finns inom en radie på 35 mil (Regional transportplan 

Jönköping län 2014-2025, 2014) är det en negativ utveckling då incitamenten för att 

utföra intermodala transporter till och från länet minskar. Enligt Transportstyrelsen 

(2017) är break-even distansen i Sverige 30 mil men enligt Sandström et al. (2010) kan 

intermodala transporter vara ekonomiskt gynnsamma på sträckor ända ner till 20 mil. 

Samtidigt hävdar Kim och Van Wee (2011) att distansen ligger runt 50 mil. Det finns 

alltså delade meningar om hur lång distansen är, men det som kan konstateras är att ökade 

avgifter gör distansen längre precis som minskade avgifter gör distansen kortare. Här 

finns alltså en möjlighet att på nationell nivå direkt påverka de ekonomiska incitamenten 

för att använda intermodala transporter till och från Jönköpings län. RJL kan inte 

bestämma över avgifter rörande järnvägstransporter, men de kan däremot försöka lobba 

uppåt till en nationell nivå och på så sätt påverka avgifterna för att främja intermodala 

transporter. En sådan förändring bör vara av nationellt intresse då ambitionen är att öka 

andelen transporter på järnvägen. Kim och Van Wee (2011) förklarar även att en höjning 

av avgifterna för lastbilstransporter har samma positiva inverkan för break-even distansen 

som en minskning av järnvägstransportavgifterna. RJL kan därmed arbeta för en 

förändring i avgiftsförhållandet mellan de två transportslagen. För att företag skall 

motiveras att välja intermodala transporter, som är det mer miljövänliga alternativet, 

måste det enligt Carroll (1991) finnas en ekonomisk vinning i det. Om det saknas ett 

ekonomiskt incitament men företag fortfarande är lönsamma, går det enligt Björklund 

(2012) tvinga företag att arbeta hållbart genom lagar och regler, till exempel i form av 

avgifter. 
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4.3.2.2 Förslag 2 - Visa upp de intermodala möjligheterna för andra regioner 

För att det skall vara möjligt att använda intermodala transporter krävs det enligt Sandberg 

et. al, (2010) att det finns terminaler som både kan skicka och ta emot gods. De menar att 

ju fler terminaler som finns, desto fler möjligheter finns det för operatörerna att välja 

mellan inom transportsystemet. I framtiden ser de en möjlighet med skytteltrafik på 

järnväg som sker interregionalt på samma sätt som det idag görs till och från vissa 

hamnar. För att det skall vara möjligt krävs dock att terminaler samarbetar i en större 

utsträckning (ibid). 

 

För att det skall vara möjligt att använda en intermodal terminal krävs det alltså att det 

finns en till terminal på en annan plats som fungerar som andra sidan av en länk. Det RJL 

kan göra för att öka antalet intermodalterminaler är att marknadsföra att regionen har en 

fungerande infrastruktur. Det skulle då kunna leda till att fler regioner eller kommuner 

ser större möjligheter med detta transportsätt. RJL bör visa upp Jönköpings läns 

möjligheter till andra regioner och kommuner eftersom det enligt Sandberg et al. (2010) 

oftast är på den nivån som investeringar av terminaler sker. De beskriver att ett av 

problemen vid investering av en intermodalterminal är att efterfrågan är svår att 

prognostisera. Kapros et al. (2014) hävdar också att investeringar i den lokala 

transportlogistiken kommer uppifrån, med vilket de menar lokala organisationer och 

myndigheter. Därför menar författarna att marknadsföringen bör riktas mot dem som 

finansierar investeringen och som ofta befinner sig på kommunal- eller länsnivå. 

  

4.3.2.3 Förslag 3 - Samarbete mellan terminalerna 

Terminaler kan för att skapa konkurrenskraft nischa sig mot en speciell typ av gods. Det 

är dock inte säkert att detta alltid är möjligt att göra och om så är fallet konkurrerar 

terminaler inom samma geografiska region om samma gods (Sandberg et al. 2010). De 

tre terminalerna inom Jönköpings län är på så sätt konkurrenter då de inte är nischade till 

en viss typ av gods. Dock är Båramoterminalen den enda av de tre som idag har ett 

railport-avtal med Göteborgs hamn. De tre terminalerna har tre olika privata operatörer 

samtidigt som det är tre olika markägare. Enligt Sandberg et al. (2010) vill ofta 

terminalägarna att det ska finnas så få andra terminaler som möjligt inom samma region 

för att säkra marknadsandelar. Detta ställs mot speditörerna som vill ha så många 

terminaler som möjligt för att ha ökade transportalternativ. RJL arbetar både för att gynna 
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det lokala näringslivet samt främja ökade intermodala transporter. Fler intermodala 

terminaler ökar möjligheten för intermodala transporter samtidigt som det kan leda till 

minskade marknadsandelar för de nuvarande terminalerna. Enligt Sandberg et al. (2010) 

kan därför olika samarbeten mellan de olika terminalerna vara ett alternativ som är 

gynnsamt för alla. Om terminalerna ingår i samma trafikupplägg kan då 

samordningsvinster leda till kortare break-even distanser. Detta är av intresse för RJL då 

den geografiska placeringen i Sverige inte skapar bra förutsättningar för intermodala 

transporter, vilket identifierades i studiens första fråga. Genom att de tre terminalerna i 

Jönköpings län samarbetar ökar möjligheten för samlastning vilket är positivt då det enligt 

Senior rådgivare infrastruktur (2017-04-06) krävs stora godsvolymer för fylla 

järnvägstransporter. RJL kan inte bestämma att det ska finnas ett samarbete mellan 

terminalerna i Jönköpings län, men de kan uppmuntra ett samarbete och visa de 

potentiella fördelar som kan skapas då terminaler arbetar tillsammans istället för helt 

individuellt. 

 

4.3.2.4 Förslag 4 - Investera i infrastrukturen 

Enligt Regional Transportplan Jönköpings län 2014-2025 (2014) skall enskilda trafikslag 

fungera väl var för sig samtidigt som det skall finnas möjlighet till samverkan mellan de 

olika trafikslagen. Då delar av Jönköpings läns järnväg inte är elektrifierad leder det till 

att det krävs lokbyte för att använda järnvägen. Författarna menar därför att 

transportslaget inte fungerar optimalt, vilket är RJL:s ambition. Författarna menar att det 

krävs en investering i form av elektrifiering av järnvägen på HNJ-banan för att 

transportsättet skall kunna beskrivas som välfungerande. En elektrifiering av HNJ-banan 

ligger också i linje med det mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen år 2030 

som återfinns i Regional Transportplan Jönköpings län 2014-2015 (2014). 

 

En annan nackdel som beskrivs om HNJ-banan är att det finns få möjligheter för möten 

då banan till stor del är enkelspårig. Det finns enligt trafikverket (2016) stora 

kapacitetsbegränsningar under de två mest belastade timmar på den delen av järnvägen 

som kallas Y:et. Sett över ett helt dygn finns det medelstora begränsningar på denna del 

av järnvägen. För ha möjlighet att öka andelen intermodala transporter är det en 

förutsättning att järnvägsnätet klarar av att hantera ett ökat antal transporter. De 

intermodala transporterna förväntas enligt trafa.se öka med 37 procent till 2030. Om 
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ökningen sker jämnt fördelat över hela järnvägsnätet menar författarna att investeringar 

på HNJ-banan är nödvändiga då det redan i dagsläget finns kapacitetsbegränsningar. Om 

investeringar sker på Jönköpings läns infrastruktur kommer intermodala transporters 

flexibilitet bli högre, vilket är någonting som kunder efterfrågar (Sandberg et al., 2010). 

Ledtiden för transporterna kommer också att kunna sänkas då lokbyte inte krävs och fler 

mötesplatser tillåter fler transporter. Även om det sker förbättringar inom ledtid och 

flexibilitet kvarstår dock problemet att lastbilstransporter fortfarande kommer vara bättre 

på båda punkter. 

4.3.3 Faktorer som RJL inte kan påverka 

Två av de förutsättningar som identifierades i kapitel 3 kan inte RJL påverka. Dessa är 

kundernas krav på snabba leveranser samt utveckling av lastbilar. Kundernas krav på 

snabba leveranser är en trend, som om den fortsätter, är direkt negativ för incitamentet att 

använda intermodala transporter. Utvecklingen av lastbilstransporter ses också som ett 

hot mot intermodala transporter men utvecklingen är fortfarande positiv ur ett 

miljöperspektiv. Författarna anser att det både nationella och regionala målet om att ha 

en fossiloberoende fordonsflotta, genom en stor utveckling hos lastbilar, skulle kunna nås 

vilket hade inneburit att det kanske största incitamentet för att använda 

järnvägstransporter, det miljömässiga, hade försvunnit. 
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4.4 Slutsats 

Genom att flytta godstransporter från väg till järnväg gynnas ett antal av de miljömål som 

RJL satt upp. Ur en miljömässig synvinkel finns det bara fördelar med att använda 

järnvägstransporter istället för lastbilstransporter. 

 

Fyra förslag för vad RJL kan göra för att öka andelen intermodala transporter har tagits 

fram baserade på de faktorerna och kopplingar som identifierades i fråga ett. 

 

 RJL kan uppmuntra förändrade avgifter som gynnar järnvägstransporter i 

förhållande mot lastbilstransporter. 

 

 För att utföra en intermodal transport krävs det terminaler på två olika platser. Fler 

terminaler innebär fler transportalternativ. Därmed bör RJL visa upp de 

intermodala möjligheterna samt en fungerande infrastruktur för andra regioner för 

att uppmuntra investeringar i nödvändig infrastruktur för användning av 

interregionala intermodala transporter. 

 

 RJL kan inte tvinga fram ett samarbete mellan terminalerna i Jönköpings län, men 

de kan uppmuntra ett samarbete och påvisa potentiella fördelar som kan skapas 

då terminaler arbetar tillsammans istället för individuellt. 

 

 För att Jönköpings län skall vara konkurrenskraftigt krävs det investeringar i 

järnvägen. Investeringarna bör fokuseras på elektrifiering av Y.et samt att skapa 

mötesplatser på HNJ-banan för att öka kapaciteten. 
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5 Studiens slutsats 

 Vilka förutsättningar kan identifieras för intermodala transporter till och från 

Jönköpings län? 

 

 Utifrån funna förutsättningar, vad kan RJL göra för att öka andelen intermodala 

transporter samtidigt som det ligger i linje med transportpolitiska och 

miljömässiga målsättningar? 

 

Det finns flera förutsättningar som påverkar incitamenten för att använda intermodala 

transporter istället för ett alternativt transportslag till och från Jönköpings län. 

Förutsättningarna är delvis specifika för Jönköpings län men även generella för 

intermodala transporter i Sverige. 

 

Jönköpings läns geografiska position kan ses som fördelaktig ur ett logistiskt perspektiv 

genom den centrerade placeringen nära större delen av Sveriges befolkning. För 

intermodala transporter är detta dock inte nödvändigtvis positivt då intermodala 

transporter kräver ett tillräckligt långt avstånd för att vara ekonomiskt motiverat. Att 

använda intermodala transporter inrikes i Sverige till och från Jönköpings län är därför ur 

ett ekonomiskt perspektiv tveksamt, även om det finns exempel i Sverige där det fungerar. 

Ur ett miljöperspektiv är det däremot positivt och skulle hjälpa RJL i arbetet mot att nå 

en del av de uppsatta miljömålen. 

 

För att intermodala transporter skall bli mer konkurrenskraftigt krävs det att kostnaderna 

inte överstiger kostnaderna för alternativa transportsätt. Samtidigt har Intermodala 

transporter som nackdel att de är oflexibla samt att ledtiden är längre i förhållande mot 

lastbilstransporter vilket transportköpare ser som negativt. 

 

Många av de förutsättningar som identifierats för användningen av intermodala 

transporter till och från Jönköpings län hänger ihop. Genom att göra förändringar på en 

faktor kan därför även andra faktorer påverkas. Till exempel ger sänkta järnvägsavgifter 

större incitament för att använda järnvägen som i sin tur är fördelaktigt i arbetet mot att 

uppnå RJL:s miljömål. RJL kan oftast inte direkt påverka förutsättningarna för 

användning av intermodala transporter. Det som de dock direkt kan påverka är vilka 
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infrastrukturella investeringar som ska prioriteras. De kan även arbeta för att påverka 

uppåt politiskt för förändrade avgifter som ökar incitamenten för att använda intermodala 

transporter. 

 

De kan även de uppmuntra och påvisa fördelar med intermodala transporter till andra 

regioner. Ett ökat samarbete mellan terminaler samt investeringar i terminaler och 

infrastruktur inom andra regioner kan leda till kortare break-even-distanser samt fler 

transportmöjligheter för speditörerna. 

 

De funna förslagen ligger både i linje med de miljömål som RJL arbetar efter, de mål som 

finns för transporter inom länet samt de transportpolitiska mål som regeringen satt upp. 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till denna studie ser gärna att framtida forskning handlar om break-even-

distansen i Sverige. Det finns i teorin flera olika distanser beskrivna för break-even för 

intermodala transporter och beroende på hur lång sträckan måste vara har det intermodala 

transportsättet olika möjlighet att vara konkurrenskraftigt. Eftersom break-even-distansen 

ändras beroende på hur kostnadsfördelningen ser ut, inte bara för järnvägen utan också 

för andra transportslag, krävs det enligt författarna att denna distans revideras då nya 

beslut fattats. Författarna efterlyser en modell med rörliga variabler som kan ändras när 

förändring sker för att kunna få ut en aktuell break-even-distans. 

 

Författarna menar att sättet som tåglägen anskaffas på inte är gynnsamt för intermodala 

transporter eller järnvägen i stort. Därför anser författarna att en studie bör göras som på 

något sätt kan effektivisera anskaffningsprocessen av tåglägen. Arbetet i sig kräver en 

egen studie och har därför inte analyserats i denna studie. 

 

Framtida forskning skulle också kunna innebära att en liknande studie som denna som 

görs, fast då med ett annat perspektiv på studien. I denna studie har författarna utgått från 

Region Jönköpings Län och framtida forskning kan till exempel behandla 

transportköparnas eller speditörernas perspektiv. Om studien var utförd med ett annat 

perspektiv skulle möjligen andra slutsatser kunna dras. 
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5.2 Användbarhet 

Studien utgår från Jönköpings län och de förutsättningar som finns där geografiskt. 

Studien är därför anpassad till de förutsättningar som finns på järnvägen och terminalerna 

inom Jönköpings län. Delar av studien kan dock komma till användning för andra 

regioner då framtiden för intermodala transporter kommer ha en liknande utveckling även 

i andra län. De förbättringsförslag som presenterats kommer, av regioner i liknande 

situation, kunna användas för att öka andelen intermodala transporter även där.  

5.3 Kritik till studien 

Författarna har erhållit mycket av den data som används genom sekundärdata vilket 

betyder att datan inte samlats in i syfte att bidra till denna studie. Författarna menar att de 

gärna gjort en enkätundersökning hos potentiella användare av intermodala transporter 

men att det inte var möjligt under omständigheterna då de fick avslag när frågan ställdes. 

Författarna skulle också kunna ha gjort en jämförande studie med andra län för att på så 

sätt kunna få ett större empiriskt djup. Även då studiens syfte är att är att identifiera 

förutsättningar för intermodala transporter för Jönköpings län och hos de terminaler som 

finns inom länet, skulle studien gynnas av att se till andra län då transportsystemet berörs 

av faktorer även utanför Jönköpings Län. 

 

En annan kritik mot arbetet är att författarna menar att de förslag att öka andelen 

intermodala transporter som presenteras är teoretiska och på så sätt kan författarna inte 

med säkerhet säga att de fungerar i praktiken. 

5.4 Studiens forskningsetiska överväganden  

Författarna för denna studie har under hela arbetets gång varit väldigt noga med att alltid 

följa de etiska principer som presenterats i metodkapitlet. Författarna arbetade redan från 

början, samt under studiens gång, fram studiens syfte tillsammans med uppdragsgivaren. 

Detta ledde till att några av de inblandade redan från start haft en god förståelse för vad 

studien syftar att besvara samt vilken information de delaktiga förväntas bidra med. 

Deltagare som efter hand blivit kontaktade har fått en tydlig genomgång av studiens syfte 

och vad som förväntas av intervjuobjektet. Författarna har varit tydliga med att förklara 

att det är frivilligt att delta i studien, att intervjuobjekten haft rätt till att vara anonyma 

samt att samtliga de också haft rätten att avsluta samarbete om så önskats. Den 
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information som författarna för studien tagit del av vid de olika intervjutillfällena har 

endast används till studiens ändamål och har inte spridits vidare till någon obehörig. 
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