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FÖRORD 
Denna rapport är framtagen och finansierad på uppdrag av Trafikverket Region Nord och Region 

Mitt. Syftet med rapporten har varit är att genomföra en fördjupad analys av godsflöden längs 

vägar, järnvägar och sjörutter i Trafikverkets region Nord och Mitt så som de beskrivs i Trafikverkets 

Samgodsmodell. Trafikverkets Samgodsmodell är central för Trafikverkets inriktnings- och 

åtgärdsplanering, vid skapandet av en lägesbild över godsflöden och godstransportefterfrågan i 

regionen är det därför viktigt att bygga arbetet utifrån denna modell. I ett tidigare projekt har en 

lägesbild över godstransportefterfrågan i Trafikverkets regioner Nord och Mitt baserat på data från 

Trafikverkets Samgodsmodell redovisats. Målsättningen med detta projekt har varit att fördjupa 

och analysera resultat från detta tidigare arbete. Författarna vill avslutningsvis tacka Trafikverket 

för finansieringen och projektledarna Mats Bengtén och Kenth Nilsson för värdefulla kommentarer 

under arbetet med rapporten. Kvarvarande brister i rapporten ansvarar författaren för. 
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1 INLEDNING 
Godstransporter är en viktig faktor för tillväxt och regional utveckling. Samtidigt har kunskapen om 

regionala godsflöden betydande brister, detta då data på regional nivå i många fall saknas eller är 

bristfällig. Eftersom det i stor utsträckning saknas detaljerad statistik om trafikslagsövergripande 

godsflöden är det svårt att beskriva regionala godsflöden och efterfrågan på godstransporter på 

regional nivå. Som ett komplement till nationella godskartläggningar (VTI, 2012) har i flera regioner 

därför olika former av regionala godskartläggningar genomförts. 

Syftet med detta projekt är att sammanställa och analysera godsflöden längs vägar, järnvägar och 

sjörutter i Trafikverkets regioner Nord och Mitt baserat på data i Trafikverkets Samgodsmodell.  

Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser och prognoser för 

godstransporter. Användningsområden för modellen är policyanalyser och stråkanalyser samt 

effektbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler av infrastrukturåtgärder. Samgodsmodellen 

är central för Trafikverkets inriktnings- och åtgärdsplanering, vid skapandet av en lägesbild över 

godsflöden och godstransportefterfrågan i regionen är det därför viktigt att bygga arbetet utifrån 

denna modell, inte minst för att kunna utveckla och förfina de delar av modellen som avviker från 

verkligheten. I de fall detta inte är möjligt, bör samtliga användare av modellresultaten vara väl 

förtrogna med modellens begränsningar. I ett inledande projekt har en lägesbild över 

godstransportefterfrågan i Trafikverkets regioner Nord och Mitt baserat på data från Trafikverkets 

Samgodsmodell redovisats (Westin et al., 2016). 

Projektet ska fördjupa och analysera resultat från detta arbete genom att ta fram: 

 Transportkostnadskartor över genomsnittliga generaliserade transportkostnader mellan 

kommuner i region Nord och region Mitt baserat på data från Trafikverkets Samgodsmodell. 

Kartorna fokuserar på företagsekonomiska transport- och logistikkostnader enligt Samgods-

modellen med syfte att utreda hur väl transportsystemet uppfyller företagens krav på 

transporter i regionen. 

 Karta som beskriver egenskaper och kapacitetsbegränsningar i järnvägs-, väg- och sjö-

transportnätverken. Redovisningen ska behandla transportsystemets potential för över-

flyttning från väg till järnväg och sjöfart samt att på en övergripande nivå redovisa för vilka 

transportkedjor det finns möjlighet till konkurrens mellan olika trafikslag. 

 Analys och diskussion av hur nuvarande kapacitets- och framkomlighetsbegränsningar 

påverkar varuägarnas val av transportkedjor i modellen. Genom ett förfarande där kapacitets-

begränsningar i järnvägsnätet stegvist lyfts undersöks vilka transportvolymer mellan OD-par 

som skulle kunna realiseras om nuvarande kapacitets- och framkomlighetsbegränsningar i 

modellen åsidosätts. Diskussion av var marknadsgränserna för respektive trafikslag går enligt 

Samgodsmodellen samt hur väl detta stämmer med verkligheten? 

 Redovisningar av godsflöden i regionen med kartor och statistik över flöden i hamnar, 

flygplatser, bangårdar och terminaler för basåret 2012 och för prognosåret 2040. 

 Validering av modellberäknade godsflöden längs viktiga huvudstråk och hamnar i regionen mot 

befintlig statistik över regionala godstransporter och trafikmätningar i form av ÅDT. 

Förutom att ge en lägesbild av situationen i Trafikverkets region Nord och Mitt ger resultaten från 

studien således en möjlighet att utvärdera tillförlitligheten i Samgodsmodellens representation av 

transporter och transportefterfrågan i norra Sverige. 
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2 GODSTRANSPORTER I REGION NORD OCH MITT 
Samgods modellerar nationella och internationella godstransporter mellan kommuner och 

transporter till och från destinationer i utlandet. Däremot modellerar inte Samgods lokala och 

regionala godstransporter inom en och samma kommun. Modellen har även stora begränsningar i 

hur transittrafik genom Sverige behandlas. Ytterligare en faktor av vikt för transporter i Region 

Nord och Mitt är att modellen inte beaktar effekter av transportbidraget. De resultat som redovisas 

är när inte annat anges baserade på modellkörningar i Samgods 1.1.1 av basscenariot Base2012. 

2.1 Transportkostnadskartor 
I följande avsnitt redovisas transportkostnadskartor över genomsnittliga generaliserade transport- 

och logistikkostnader mellan kommuner i Region Nord och Mitt och viktiga områden utanför 

regionen baserat på data från basscenariot i Trafikverkets Samgodsmodell. Kartorna fokuserar på 

företagsekonomiska transport- och logistikkostnader och är beräknade med Samgodsmodellen 

med syfte att utreda hur väl transportsystemet uppfyller företagens krav på transporter i regionen. 

Samgods redovisar logistikkostnader för varje företag-till-företagsrelation uppdelat på 

orderkostnad, lagerkostnad och transportkostnad. Vid valet av transportkedjor försöker modellen 

balansera dessa tre kostnadsposter för att minimera den totala kostnaden. Detta gör att modellen 

i vissa situationer väljer transportlösningar med högre transportkostnader för att minska 

kostnaderna för order och lagerhantering. 

 Den genomsnittliga transportkostnaden för varje geografiskt område beräknas som den totala 

transportkostnaden för alla ingående och alla utgående sändningar från området delat med 

antalet transporterade ton för alla ingående och alla utgående sändningar. 

 Den genomsnittliga logistikkostnaden för varje geografiskt område beräknas som den totala 

transportkostnaden, orderkostnaden och lagerkostnaden för alla ingående och alla utgående 

sändningar från området delat med antalet transporterade ton för alla ingående och alla 

utgående sändningar. 

Figur 1 visas de genomsnittliga logistik- och transportkostnaderna per kommun i Region Nord och 

Mitt för alla varugrupper och geografiska destinationer. Figuren visar att det finns relativt stora 

variationer i de genomsnittliga beräknade logistik- och transportkostnaderna i modellen, även för 

grannkommuner. En starkt bidragande orsak till dessa skillnader är att transportefterfrågan i olika 

kommuner kraftigt kan skilja sig åt vad gäller transportvolymer, varugrupper och destinationer. 

 

Figur 1: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för alla varugrupper (Samgods 1.1.1 scenario Base2012) 
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För att tydliggöra effekten av dessa skillnader mellan olika kommuner kan de genomsnittliga 

kostnaderna för transportkedjor från olika varugrupper delas upp baserat på varugrupp och 

destination. I Figur 2, Figur 3 och Figur 4 visas de genomsnittliga logistik- och transportkostnaderna 

för kommuner i Region Nord och Mitt uppdelat på tre olika klasser av varor: torrbulk, flytande bulk 

och allmänt gods. Se Trafikverket (2016a) för en beskrivning av vilka varugrupper som ingår i dessa 

tre grupper. 

 

Figur 2: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för torrbulk (Samgods 1.1.1 scenario Base2012) 

 

Figur 3: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för flytande bulk (Samgods 1.1.1 scenario Base2012) 
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Figur 4: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för allmänt gods (Samgods 1.1.1 scenario Base 2012) 

När godsflödena delas upp i mindre klasser av varugrupper minskar skillnaderna i genomsnittliga 

logistik- och transportkostnader. För gods av klasserna flytande bulk och allmänt gods ses också 

ett mönster där de genomsnittliga logistikkostnaderna per transporterat ton är större för 

kommuner i Region Nord än för kommuner i Region Mitt. Dock finns det en del undantag baserat 

på exempelvis skillnader i handelsmönster och transportvolymer mellan olika kommuner. För 

torrbulk är mönstret inte lika tydligt där stora transportflöden av järnmalm från Kiruna och 

Gällivare kraftigt drar ner de genomsnittliga kostnaderna för transporter och logistik i dessa 

kommuner. 

På ett liknande sätt kan skillnader i handelsmönster undersökas genom att dela upp godsflödena 

baserat på geografisk destination. Då luckor och individuella variationer i modellberäkningarna gör 

det svårt att göra en alltför fin indelning utan att alltför mycket brus gör det svårt att se mönster 

har vi valt att aggregera godsflöden från kommuner i Region Nord och Mitt till och från olika 

Trafikverksregioner i södra Sverige samt till utlandet. Dessa visas i Figur 5, Figur 6, Figur 7 och Figur 

8 nedan. 

 

Figur 5: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för alla varugrupper till och från Trafikverkets Region 

Stockholm (Samgods 1.1.1 scenario Base 2012) 
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Figur 6: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för alla varugrupper till och från Trafikverkets Region 

Väst (Samgods 1.1.1 scenario Base 2012) 

 

Figur 7: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för alla varugrupper till och från Trafikverkets Region 

Syd (Samgods 1.1.1 scenario Base 2012) 
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Figur 8: Genomsnittlig logistik- och transportkostnad i SEK/ton för alla varugrupper till och från utlandet (Samgods 

1.1.1 scenario Base 2012) 

Skaleffekter och skillnader i transportvolymer gör det svårt att dra några entydiga slutsatser om 

hur genomsnittliga transport- och logistikkostnader varierar mellan olika kommuner i Region Nord 

och Mitt. När godsflödena isoleras till olika kommuner blir skillnader i geografisk placering mellan 

olika kommuner i Region Nord och Mitt tydligare med högre transportkostnader i inlandet och ju 

längre norrut kommunen ligger. Även här finns dock undantag där vissa kommuner avviker från 

mönstret. Det övergripande mönstret visar dock att när man isolerar vissa varugrupper och 

destination visar modellen på tydliga geografiska skillnader vad gäller företagens kostnader för 

logistik och godstransporter i olika kommuner. En del av dessa skillnader i rena transportkostnader 

kan dock kompenseras av förändrade logistikupplägg vilket gör att variationen i totala 

logistikkostnader inte nödvändigtvis följer samma mönster som variationen i transportkostnader. 
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2.2 Egenskaper och kapacitetsbegränsningar i järnvägs-, väg- och sjötransport-

nätverken 
I följande avsnitt redovisas egenskaper och kapacitetsbegränsningar i järnvägs-, väg- och sjö-

transportnätverken. Figur 9 visar beräknad kapacitetsanvändning i järnvägsnätet enligt Samgods 

basscenario för 2012 tillsammans med motsvarande bedömningar från Trafikverkets Kapacitets-

utredning. 

 

Figur 9: Kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet i Region Nord och Mitt enligt Samgods basscenario Base2012 och 

bedömda kapacitetsbegränsningar våren 2011 för dygnstrafik från Kapacitetsutredningen (Trafikverket, 2012) 

Då kapaciteten i järnvägsnätet i Samgods delvis är kalibrerad med utgångspunkt i underlaget från 

Kapacitetsutredningen är skillnaderna inte alltför stora. En skillnad finns dock för Botniabanan där 

Samgods modellberäknade kapacitetsutnyttjande skiljer sig från bedömningen i Kapacitets-

utredningen. Kapaciteten i järnvägsnätet påverkas av många faktorer, däribland vilken planerad 

tidtabell som används och bakomliggande prioritering mellan person- och godstrafik. Det är därför 

viktigt att underlaget från Samgods kompletteras med andra bedömningar som kan lyfta fram 

andra aspekter av järnvägens kapacitet som Samgods inte kan modellera. 

Konkurrensen mellan olika trafikslag och transportsystemets potential för överflyttning från väg 

till järnväg och sjöfart påverkas av vilka lokaliseringen av knutpunkter i form av terminaler och 

hamnar. Figur 10 visar en karta över vägar, järnvägar, terminaler och hamnar i Region Nord och 

Mitt som beskrivs i Samgodsmodellen. Kartan visar att många kommuner, i teorin, har tillgång till 

intermodala transportlösningar för framförallt nord-sydliga transportkedjor. Det modellen 

däremot inte visar är vilka av dessa potentiella förbindelser som också trafikeras av 

konkurrenskraftiga logistiklösningar. 
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Figur 10: Karta över vägar, järnvägar, hamnar och godsterminaler i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 scenario 

Base2012. I kartan är vägnätet illustrerat av svarta länkar, järnvägsnätet av röda länkar, godsterminaler av svarta 

fyrkanter och hamnar av blå cirklar.  
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För att undersöka hur konkurrensytan mellan olika trafikslag skiljer sig åt geografiskt studeras i 

Figur 11 hur de totala logistik- och transportkostnaderna för i olika kommuner i Region Nord och 

Mitt påverkas av en 10%-ig ökning av kilometerkostnaden för vägtransporter. Genom att studera 

hur den kostnadsförändringarna skiljer sig åt mellan olika kommuner ges en uppfattning om både 

hur beroende olika kommuner är av vägtransporter samt hur stora möjligheter som finns att flytta 

över godstransporter till järnväg och sjöfart för att undvika kostnadsökningar på väg. 

  

Figur 11: Procentuell förändring av totala logistik- och transportkostnader i Region Nord och Mitt till följd av en 10%-

ig ökning av kilometerkostnader för vägtransporter i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 

De procentuella ökningarna i genomsnittliga transport- och logistikkostnader är relativt jämnt 

fördelade över kommuner i Region Nord och Mitt. Figuren visar att den procentuella förändringen 

är större för de genomsnittliga transportkostnaderna än för motsvarande genomsnittliga 

logistikkostnad. Detta innebär att många företag har möjlighet att kompensera för ökade 

transportkostnader på väg genom att byta logistikupplägg. Figur 12 visar hur kostnadsökningen 

påverkar utnyttjandet av väg och järnvägsnätet. Analysen visar att en ökning i vägkostnader 

framförallt har en potential att minska vägtrafiken på i E4-söder om Umeå medan överflyttningen 

till järnväg är mer måttlig. 
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Figur 12: Förändring i ÅDT för tung vägtrafik och järnväg i Region Nord och Mitt till följd av 10% ökade 

kilometerkostnader för vägtransporter i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 

En möjlig förklaring till de relativt små beräknade skillnader i kostnadsanpassning mellan olika 

kommuner till följd av ökade kilometerkostnader på väg kan vara kapacitetsbrister i järnvägsnätet. 

För att undersöka hur modellens nuvarande kapacitets- och framkomlighetsbegränsningar 

påverkar varuägarnas val av transportkedjor genomförs en analys där kapacitetsbegränsningar i 

järnvägsnätet stegvist lyfts. Genom denna stegvisa anpassning undersöks vilka transportvolymer 

mellan OD-par som skulle kunna realiseras om nuvarande kapacitets- och framkomlighets-

begränsningar i modellen åsidosätts. I Figur 13 visas procentuell förändring av logistik- och 

transportkostnader till följd av en 10%-ig ökning av kapaciteten i järnvägsnätet. 

   

Figur 13: Procentuell förändring av totala logistik- och transportkostnader i Region Nord och Mitt till följd av en 10%-

ig ökning av kapaciteten i järnvägsnätet i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 
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Med några få undantag får i stort sett samtliga kommuner i Region Nord och Mitt enligt modellen 

sänkta transport- och logistikkostnader. Kostnadsförändringarna i denna analys uppvisar också 

större geografisk variation än motsvarande effekt av ökade vägkostnader. 

Figur 14 visar motsvarande förändringar i väg och järnvägsnätet av den ökade järnvägskapaciteten. 

På vägsidan leder kapacitetsökningen till en minskning av vägtransporterna på framförallt E4:an 

söder om Umeå. Jämfört med mängden totala transporter på vägen är dock minskningen 

marginell. På järnvägssidan ökar på liknande sätt järnvägstrafiken i hela Region Nord och Mitt, 

framförallt i nord-sydlig riktning. Även här är dock effekten begränsad. En svårighet vid tolkning av 

resultatet från analysen av ökad järnvägskapacitet är det sätt Samgods fördelar järnvägskapacitet. 

 

  

Figur 14: Förändring i ÅDT för tung vägtrafik och Järnväg i Region Nord och Mitt till följd av en 10%-ig ökning av 

kapaciteten i järnvägsnätet i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 

I VTI (2012) undersöks olika faktorer som påverkar transportköpares val av transportlösning. En 

slutsats i rapporten är att för att en transportkedja ska beaktas behöver den uppfylla några 

grundläggande kvalitetskrav beträffande exempelvis tillförlitlighet, transporttid, punktlighet och 

skaderisk. För godstransporter i norra Sverige kan detta exempelvis innebära att för att olika 

intermodala transportlösningar ska vara aktuella så behöver vissa grundläggande kvalitetskrav 

beträffande exempelvis öppettider i terminaler, frekvens och tillförlitlighet vara uppfyllda för att 

dessa alternativ överhuvudtaget ska beaktas. Detta kan skapa en tröghet som motverkar 

förändringar i transportsystemet på ett sätt som Samgods inte förmår att beakta. 
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2.3 Redovisningar av godsflöden i regionen 
I följande avsnitt presenteras kartor och statistik över godsflöden på vägar, järnvägar, hamnar och 

terminaler i Region Nord och Mitt. Data redovisas uppdelat på olika varugrupper för basåret 2012 

och för prognosåret 2040. I Samgods redovisas samtliga trafikflöden i fordon per år. För att förenkla 

jämförelse med statistik har dessa siffror räknats om till ÅDT. I Figur 15 presenteras trafikflöden på 

vägar i Region Nord och Mitt och i Figur 16 presenteras trafikflöden på järnväg. Delar av detta 

underlag har tidigare redovisats vid separata workshops. 

 

Figur 15: Beräknad ÅDT för tung vägtrafik i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 
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Figur 16: Beräknad ÅDT Järnväg i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012 

I Figur 17 visas beräknade godsflöden i hamnar och terminaler i Region Nord och Mitt baserat på 

Samgods basscenario Base2012. Samgodsmodellen behandlar även godstransporter med flyg 

genom en egen varugrupp. Däremot har modellen inga flygplatser i Region Nord och Mitt vilket 

gör att det inte finns några uppgifter för flygtransporter att redovisa. 
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Figur 17: Beräknade flöden i hamnar och godsterminaler i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 för scenario Base2012 

I Figur 18 och Figur 19 presenteras beräknade flöden på vägar och järnvägar för Samgods 

prognosscenario för 2040 och i Figur 20 redovisas motsvarande beräknade flöden i hamnar och 

godsterminaler för prognosåret. Då Samgods basmatriser inte innehåller någon efterfrågan för 

flygfrakt i norra Sverige finns inte någon flygtrafik till och från regionens flygplatser i modellen. 
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Figur 18: Beräknad ÅDT för tung vägtrafik i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 prognosscenario Main2040 
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Figur 19: Beräknad ÅDT Järnväg i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 i prognosscenario Main2040 
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Figur 20: Beräknade flöden i hamnar och godsterminaler i Region Nord och Mitt i Samgods 1.1.1 för scenario Main2040 

Som diskuterats i föregående avsnitt lägger Samgods framförallt ut transporter på större vägar 

mellan kommunvisa centrumpunkter, terminaler och hamnar. Detta gör att flöden på många 

mindre vägar underskattas vilket också uppmärksammats vid flera av de seminarier som 

genomförts i projektet. 
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2.4 Validering av modellberäknade godsflöden mot befintlig statistik 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattande regional validering av hur modellberäknade gods-

flöden längs vägar, järnvägar och hamnar i regionen med befintlig statistik över regionala gods-

transporter och trafikmätningar i form av ÅDT. 

En utmaning vid validering av regionala godstransporter är att officiell statistik i många fall saknar 

tillräcklig regional uppdelning. För järnvägstransporter redovisas därför Tabell 1 siffror för totala 

godsflöden i ton per år ut från respektive län. Dessa siffror kan jämföras med bearbetade siffor 

från Varuflödesundersökningen som beräknar varuflöden ut ur respektive län (Trafikanalys, 2009). 

Då Varuflödesundersökningen inte redovisar regionala skillnader i trafikslagsfördelningen baseras 

beräkningarna nedan på antagandet att samma trafikslagsandelar används i samtliga län. Detta 

antagande gör att jämförelsen måste tolkas med betydande försiktighet. Den procentuella andelen 

av respektive region visas i förhållande till det totala flödet ur respektive dataset. 

Tabell 1: Godsflöde ut från respektive region via järnväg 

REGION TRAFIKANALYS 
(TON) 

TRAFIKANALYS 
(%) 

SAMGODS 
(TON) 

SAMGODS 
(%) 

NORRBOTTENS LÄN 2626 10,6 22593 28,2 

VÄSTERBOTTENS LÄN 1159 4,7 5728 7,1 

JÄMTLANDS LÄN 582 2,4 5757 7,2 

VÄSTERNORRLANDS 
LÄN 

1240 5,0 13604 17,0 

GÄVLEBORGS LÄN 933 3,8 9908 12,4 

DALARNAS LÄN 1302 5,3 8688 10,8 

SÖDRA SVERIGE 15705 63,5 7488 9,3 

UTLANDET 1185 4,8 6483 8,1 

TOTALT FLÖDE 24733 100,0 80249 100,0 

 

En jämförelse mellan beräknade godsflöden på järnväg i Samgods och motsvarande siffror från 

Trafikanalys visar på relativt stor en diskrepans mellan källorna. Då båda källorna bygger på modell-

beräkningar bör dock skillnaderna tolkas med betydande försiktighet. Med tillgång till mer 

detaljerad information om faktiska järnvägsflöden kan en mer noggrann jämförelse genomföras 

och är frågor som bör behandlas i det fortsatta utvärderingsarbetet av Samgods 1.1. Men bortsett 

från skillnader i regional fördelning finns även en betydande diskrepans mellan de totala 

godsflödena på järnväg i ton i Samgodsmodellen och i motsvarande officiell statistik från 

Trafikanalys där godsflödena i Samgods är mer än tre gånger så stora som i den officiella statistiken. 

I tidigare studier har motsvarande skillnader uppvisats inom bland annat sjöfart där modellen 

uppvisar betydande brister vad gäller hur godstransporter fördelas regionalt (VTI, 2016). 

I Tabell 2 jämförs Samgods beräknade trafikflöden på väg mot uppmätta flöden från 

slangmätningar (Trafikverket, 2016b) för ett antal Europavägar och Riksvägar i Region Nord och 

Mitt uppdelat på län. I tabellen presenteras sammanfattande statistik i form av medelvärdet och 

medianen av kvoten mellan Samgods beräknade flöde och slangmätningen för olika punkter i 

transportnätverket. En kvot nära ett innebär en hög överrensstämmelse mellan Samgods 

beräknade flöde och uppmätta flöden. Använda mätpunkter visas i Figur 21. I Tabell 3 redovisas 

motsvarande kvoter för mätpunkterna uppdelat på vägnummer. 
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Figur 21: Förhållande mellan uppmätta trafikflöden (vänster karta) och modellberäknade flöden med Samgods (höger 

karta) för Europavägar och Riksvägar i Region Nord och Mitt 

På en övergripande nivå finns en relativt stor överrensstämmelse mellan uppmätta och modell-

beräknade vägtrafikflöden. Generellt sett är kvoten för enskilda län och vägar under ett vilket 

betyder att Samgods systematiskt underskattar flödet av tung trafik jämfört med det flöde som 

erhålls med slangmätningar. En grundläggande orsak till avvikelser är att siffrorna för ÅDT Tung 

trafik inte enbart omfattar lastbilstransporter utan även exempelvis bussar. Samgods modellerar 

inte heller godstransporter inom samma kommun vilket för stora Norrlandskommuner kan vara en 

viktig faktor. Medianen av felkvoten är dock relativt stabil mellan länen vilket indikerar att den 

systematiska avvikelsen är ungefär lika stor i samtliga län. När resultatet bryts ned på enskilda 

vägar syns dock några systematiska skillnader där vissa vägar underskattas och andra överskattas. 

Tabell 2: Förhållande mellan Samgods beräknade trafikflöden på väg och uppmätta flöden från slangmätningar för ett 

antal mätpunkter på Europavägar och Riksvägar i Region Nord och Mitt (Kvot=Samgods/Slangmätning) 

REGION MEDELVÄRDE (KVOT) MEDIAN (KVOT) 

NORRBOTTENS LÄN 0.41 0.26 

VÄSTERBOTTENS LÄN 0.43 0.32 

JÄMTLANDS LÄN 0.45 0.27 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 1.31 0.31 

GÄVLEBORGS LÄN 0.44 0.32 

DALARNAS LÄN 0.35 0.28 
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Tabell 3: Förhållande mellan Samgods beräknade trafikflöden på väg och uppmätta flöden från slangmätningar för ett 

antal Europavägar och Riksvägar i Region Nord och Mitt (Kvot=Samgods/Slangmätning) 

VÄG MEDELVÄRDE (KVOT) MEDIAN(KVOT) 

E10 1.44 0.80 

E12 0.29 0.18 

E14 0.53 0.29 

E16 0.29 0.23 

E4 0.63 0.46 

E45 0.37 0.29 

26 0.61 0.58 

50 0.35 0.29 

56 0.63 0.75 

66 0.54 0.38 

68 0.40 0.36 

69 0.68 0.46 

70 0.25 0.21 

76 0.36 0.30 

83 0.42 0.38 

84 0.23 0.09 

86 0.22 0.18 

87 1.02 0.31 

90 2.92 0.34 

92 0.40 0.42 

94 0.36 0.15 

95 0.30 0.31 

97 0.11 0.11 

98 0.28 0.26 

99 0.34 0.19 

 

Tabellen visar att Samgods underskattar vägtrafiken på framförallt mindre vägar. Detta har delvis 

en förklaring i att Samgods är en nationell modell och därför använder ett vägnät som inte 

innehåller alla mindre vägar. Men eftersom vägflöden i huvudsak beräknas som kortaste vägen 

mellan kommunala centrumpunkter (centroider), terminaler och hamnar underskattar modellen 

systematiskt flödet på mindre vägar. Detta fel kan vara extra problematiskt för geografiskt stora 

kommuner där brister i den geografiska upplösningen blir extra tydlig. Detta illustreras i Figur 22 

där Samgods vägnät visas. Svarta linjer markerar vägar som finns beskrivna i modellen. Blå linjer 

markerar vägar som utnyttjas i basscenariot Base2012. Skillnaderna innebär att mindre än hälften 

av alla väglänkar som finns representerade i Samgodsmodellen används vilket innebär att 

modellen i stora drag saknar tillräcklig precision och detaljnivå för att analysera regionala flöden 

och länkar. Detta är inte heller huvudsyftet med modellen. Brister i beräknade transportflöden på 

lokal och regional nivå är också en fråga som lyfts fram av deltagare vid flera av de workshops som 

hållits inom ramen för projektet. 
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Figur 22: Beskrivet och utnyttjat vägnät i Samgods 1.1.1 basscenario Base2012. Svarta linjer markerar vägar som finns 

beskrivna i modellen. Blå linjer markerar vägar som utnyttjas i basscenariot Base2012. 
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I Tabell 4 visas slutligen skillnad mellan beräknad och uppmätta transportvolymer i utvalda hamnar 

i Region Nord och Mitt baserat på Samgods basscenario Base2012 och statistik från Sjöfartsverket 

för motsvarande år. 

Tabell 4: Skillnad mellan beräknad och uppmätt transportvolym i utvalda hamnar i Region Nord och Mitt enligt 

Samgods basscenario Base2012 och Sjöfartsverkets statistik för år 2012 motsvarande år (VTI, 2016) 

HAMN SJÖFARTSVERKET 
(MILJONER TON) 

SAMGODS 
(MILJONER TON) 

DIFFERENS I % (SAMGODS/ 
SJÖFARTSVERKET) 

LULEÅ 7,5 5 -33% 
HUSUM 2,1 0,2 -90% 
SUNDSVALL 2,4 1,8 -25% 
GÄVLE 2,8 5,5 96% 
STOCKHOLM 
(INKL KAPELLSKÄR) 

6,6 8,9 35% 
GÖTEBORG 38,1 43,8 15% 

 

Tabellen visar att det på hamnnivå finns betydande avvikelser mellan faktiska och beräknade 

godsvolymer. Detta har inte heller varit ett kalibreringsmål för modellen, istället är modellen 

kalibrerad på större hamnområden. 

3 DISKUSSION 
De fördjupade analyserna av godsflöden i Region Nord och Mitt visar att även om modellen ger en 

relativt bra bild av stora nationella flöden blir modellens precision snabbt sämre på regional och 

lokal nivå. Detta har inte heller varit huvudsyftet vid utvecklingen av modellen. I projektet har flera 

exempel på nätverksförbättringar som direkt går att införa i modellen identifierats. 

Modellen har svårt att på ett tillförlitligt sätt fånga hur framförallt vägtransporter fördelas inom 

kommuner. Detta beror dels på att modellen inte behandlar inomkommunala flöden och dels på 

att den genererade transportefterfrågan i huvudsak antas gå mellan centrumpunkter i respektive 

kommun. Detta medför att modellen har en inbyggd geografisk bias som kan vara särskilt 

problematisk för geografiskt stora kommuner i region Nord och Mitt. 

Eftersom godsflöden och handelsmönster förändras över tid är analyser av kartlagda godsflöden 

alltid förknippade med osäkerhet. De godsflöden och handelsmönster som dataunderlaget till 

kartläggningen baseras på behöver därför inte vara samma som de flöden som finns vid en senare 

tidpunkt. Eftersom modellens flöden baseras på innehållet i Samgodsmodellens efterfrågematriser 

(PC-matriser) som är modellskattade har modellen i sin nuvarande utformning svårt att beskriva 

effekter av lokala transportförändringar. 

Sammantaget gör detta att det finns ett behov av att utveckla andra verktyg och dataunderlag för 

att genomföra analyser av systemeffekter på lokal och regional nivå av olika åtgärder och 

investeringar. 
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