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Förord 

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om nya regler för 

sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxider. VTI har på uppdrag av Trafikanalys 

belyst frågan i vilken mån IMO:s skärpta emissionskrav i svavelkontrollområdena 

(SECA) från och med år 2015 leder till överföring av godstransporter från sjöfart till 

andra trafikslag. Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen ingår i SECA.  

Magnus Johansson var uppdragsgivare på Trafikanalys. Ett liknande uppdrag 

genomfördes av VTI på uppdrag av Sjöfartsverket under 2009 och 2013, se Vierth et al 

(2009), samt Mellin et al. (2013). Arbetet har utförts av VTI mellan augusti och oktober 

2013 i samarbete med Trafikanalys. Rune Karlsson har genomfört modellkörningarna. 

Anna Mellin och Inge Vierth har skrivit notatet. 
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Analys av effekter av IMO:s skärpta svavelkrav - Modellberäkningar på uppdrag 

av Trafikanalys  

av Inge Vierth, Anna Mellin och Rune Karlsson 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 

VTI har på uppdrag av Trafikanalys analyserat konsekvenserna av de skärpta 

svavelregleringarna som träder i kraft år 2015 i svavelkontrollområdet (SECA) som 

innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen med hjälp av den nationella 

godstransportmodellen Samgods.  

Föreliggande notat är en fördjupad teknisk underlagsrapport till Trafikanalys Rapport 

2013:10. I notatet beskrivs hur Samgodsmodellen har uppdaterats och kalibrerats för att 

beskriva kostnader och godsflöden i basscenariot 2012 så korrekt som möjligt. 

Godstransportefterfrågan antas vara konstant. 

Basscenariot jämförs med sammanlagt 18 av Trafikanalys framtagna utrednings-

scenarier. Anledningen till att så många utredningsscenarier analyseras är att den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen är osäker och ska belysas. 

Utredningsscenarierna i tabellen nedan testas med antagandet att banavgifterna i Sverige 

är oförändrade eller ökar, beroende på tågtyp, med 38–51 procent. I de sistnämnda 

scenarierna adderas bokstaven B.  

 

Bränslekostnadsökningar för 
vägtransporter i och utanför 
Sverige 

Km-kostnadsökningar för sjötransporter inom SECA 

Låg 

(intervall 0–23 %) 

Medel 

(intervall 22–54 %) 

Hög 

(intervall 40–76 %) 

1) 0 öre per liter (konstanta 
km-kostnader) 

Låg 1 Medel 1 Hög 1 

2) 40 öre per liter (3,6 % 
högre km-kostnader) 

Låg 2 Medel 2 Hög 2 

3) 80 öre per liter (7,2 % 
högre km-kostnader) 

Låg 3 Medel 3 Hög 3 

 

Omfördelningar från SECA till haven utanför SECA beräknas vara relativt begränsade. 

Anledningen är att det är svårt för transporter som har start eller mål i Sverige att undgå 

SECA till sjöss och att flera varuslag inte är anpassade till landbaserade trafikslag.  
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Förändring av transportarbete  

Efterfrågan på transportarbetet till sjöss på svenskt territorium beräknas vara relativt 

oelastiskt. Som mest beräknas sjötransportarbetet minska med cirka 0,7 miljarder 

tonkilometer (ca 2 %) i scenario Hög 1, dvs. med antagandet om 40–76 procent högre 

sjöfartskostnader allt annat lika. 

Transportarbetet på järnväg i Sverige beräknas som mest öka med cirka 0,9 miljarder 

tonkilometer (ca 4 %) till exempel i scenario Hög 3 med höga kostnadsökningar för 

sjöfart och väg (80 öre/l bränsle). Dessa resultat behöver tolkas som potentiella 

ökningar, eftersom modellen inte beaktar att spårkapaciteten är begränsad. Som 

förväntat beräknas flödena öka mer på bandelarna med kapacitetsproblem (3,9 %–6,1 % 

för volym med över en miljon ton) än i hela järnvägsnätet (3,7 %).  

Transportarbetet på väg i Sverige beräknas som mest sjunka med cirka 0,6 miljarder 

tonkilometer (ca 2 %) i scenario Låg 3 och Låg 3B, det vill säga med den lägsta 

ökningen för sjöfartskostnaderna men med den högsta ökningen för vägtransport-

kostnaderna (80 öre/l) både utan och med höjda banavgifter.  

För transportarbetet utanför svenskt territorium beräknas i scenarierna utan och med 

högre banavgifter i Sverige ökningar för järnvägstransporter, bortsett från i scenario Låg 

1 och Låg 1B. Sjöfartens transportarbete minskar i alla övriga scenarier förutom i 

scenarierna med låga sjöfartskostnadsökningar och ökade vägtransportkostnader (Låg 2, 

Låg 2B, Låg 3, Låg 3B).  

 

Förändring av transportflöden  

I notatet visas med hjälp av skillnadskartor hur godstransportflödena beräknas 

förändras, både för ton per rutt och per trafikslag. För scenario Medel 2B beräknas 

mindre volymer på farlederna i Östersjön totalt men en viss ökning av volymerna på 

färjelinjerna i Östersjön. I Kattegatt beräknas den kustnära sjöfarten minska samtidigt 

som flöden väster om Själland ner mot och igenom Kielkanalen beräknas öka. I 

scenario Låg 2 sker inte samma förflyttning av transporterna till den något kortare 

sträckan i Kattegatt eftersom merkostnaden för sjötransporter i SECA inte är tillräckligt 

stor för att driva fram denna ruttomflyttning.  

För scenario Medel 2B beräknas volymerna på järnväg framförallt öka mot Öresund och 

vidare genom Jylland och norra Europa. Detta innebär samtidigt att volymer till eller 

från Göteborg beräknas att minska något. Om däremot banavgifterna i Sverige hålls 

konstanta beräknas inte samma minskade järnvägsflöden mot Göteborg. 

Det övergripande mönstret för vägtrafiken är att volymer flyttas från hamnar efter 

Ostkusten till hamnar efter Västkusten samt till och från färjelinjer i södra Sverige. 

Slutligen ska nämnas att beräkningsresultaten bör tolkas med försiktighet då analysen 

baseras på en testversion av Samgodsmodellen, vi bedömer dock att resultaten på en 

övergripande nivå är rimliga.  
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Analysis of the effects of IMO's more stringent sulfur requirements - Model 

calculations on behalf of the governmental agency Transport analysis 

by Inge Vierth, Anna Mellin and Rune Karlsson 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95  Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

On behalf of the governmental agency Transport analysis VTI has analysed the 

consequences of the stricter sulphur regulations for marine fuel with the Swedish 

national freight transport model Samgods. The new regulations will enter into force in 

2015 in the Sulphur emission control areas (SECA). Our analysis does focus on the 

European SECA covering the Baltic Sea, the North Sea and the English Channel. 

This report should be seen as a detailed technical background report to Transport 

analysis’ report 2013:10. It describes how the Samgods model has been updated and 

calibrated to describe the  costs and good flows as correct as possible (in the base 

scenario 2012). Transport demand is assumed to be constant.  

The base scenario has been compared with, in total, 18 analysis scenarios developed by 

Transport analysis. The reason for the large amount of scenarios is the fact that both the 

technical and the economic development (related to the sulfur directive) is uncertain and 

needs to be taken into consideration. The analysis scenarios are described in the table 

below and are tested for both with and without increased rail track fees in Sweden. The 

increase of the rail track fees varies between 38–51 per cent depending on the type of 

train. The scenarios with increased rail track fees are denoted with an additional B.  

 

Increased fuel costs for road 
(within and outside Sweden) 

Increased km-cost for sea transports in SECA 

Low 

(Interval 0–23%) 

Medium 

(intervall 22–54%) 

High 

(intervall 40–76%) 

1) 0 SEK per liter (constant 
km-costs) 

Low 1 Medium 1 High 1 

2) 0.40 SEK per liter (3.6% 
increased km-costs) 

Low 2 Medium 2 High 2 

3) 0.80 SEK per liter (7.2% 
increased km-costs) 

Low 3 Medium 3 High 3 

 

The results show that the redistribution from SECA to the seas outside of SECA is 

rather limited. The reason for this is the limited possibilities to avoid the SECA for 

transports starting or ending in Sweden and that some commodities are not suitable for 

land based modes. 
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Changes in tonne-km 

The demand for sea transports on the Swedish territory (in tonne-km) is indicated to be 

rather inelastic. In scenario High 1 the sea tonne-km are calculated to decrease by 0.7 

billion (about 2%) due to 40–76 per cent higher sea transport costs (depending on type 

of ship) all other costs kept unchanged. 

For rail, the tonne-km are increasing maximum by 0.9 billion (about 4%). This is the 

case for scenario High 3 with the highest assumed increase for sea and road transports. 

The results for rail should be interpreted as potential increases since the model does not 

take into account capacity restrictions. The model indicates that the transport flows (in 

tonnes) are increasing more in the scarce parts of the rail network (3.9–6.1% for all 

flows over one million tonnes), than in the total network (3.7%).  

For road, the tonne-km are calculated to decrease in Sweden with a maximum of 0.6 

billion (about 2%) in the scenarios Low 3 and Low 3B.  

The impact on tonne-km outside of Sweden is also analysed. Maritime transports are 

calculated to decrease in all scenarios except for the ones with the lowest cost increase 

for maritime transport in combination with increased road costs (i.e. Low 2, Low 2B, 

Low 3 and Low 3B). For rail, the tonne-km are instead expected to increase in all 

scenarios both with and without raised railway fees in Sweden, apart from scenarios 

Low 1 and Low 1B. 

 

Changes in freight flows 

In this report changes in freight flows, tonnes per route and mode, are illustrated in 

maps showing the difference between the base scenario and the different analysis 

scenarios. For the scenario Medium 2B a decrease in total flows in the Baltic Sea are 

calculated meanwhile a slight increase in freight flows on ferries is seen. In the Kattegat 

the maritime transports along the Swedish coast are reduced and instead the flows west 

of Sjaelland towards and through the Kiel Channel are calculated to increase. In the 

scenario Low 2 there is no transfer to the shorter route since the extra cost for maritime 

transports in SECA are not high enough to drive this rerouting.  

For rail, the flows are increasing mainly towards the Öresund Bridge and via Denmark 

(Jutland) and North Europe in scenario Medium 2B. At the same time the volumes to or 

from Gothenburg decreases. If the rail track fees, however, are kept unchanged this 

decrease to Gothenburg is not seen.   

For road, the overall pattern is indicating a redirection of the volumes from the ports 

along the Swedish east coast to ports on the Swedish west coast and to the ferry lines in 

the south.  

Finally, the results should be interpreted with caution since they are based on a test 

version of the Samgods model. However, we still believe that the results on an overall 

level seem to be reasonable.  
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1 Inledning  

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO1) har beslutat om nya regler för 

sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxider (SO2). Regeringen har gett Trafikanalys i 

uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle. 

Trafikanalys har i sin tur gett VTI i uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser beslutet 

får för sjöfartstransporter till och från Sverige. I det här uppdraget fokuserar vi på 

potentiella överflyttningar av gods från sjötransporter till andra trafikslag (väg och 

järnväg). 

1.1 Bakgrund 

De av IMO beslutade förändringarna av tillåten svavelhalt berör de s.k. svavel-

kontrollområdena SECA (sulphur emission control area) från och med år 2015. Figur 1 

visar att Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ingår i SECA. Ett ytterligare SECA 

har etablerats runt Nordamerikas kuster. Här fokuserar vi dock enbart på SECA i 

Europa. 

 

Figur 1 SECA. 

Det är olika regler för tillåtna svavelhalter inom och utanför svavelkontrollområdena, se 

Tabell 1. De nya reglerna innebär att tillåtna svavelhalter inom SECA kommer att 

sänkas till 0,1 viktprocent år 2015. För områden som ligger utanför SECA är 

målsättningen att tillåten svavelhalt ska sänkas från dagens 3,5 viktprocent ner till 0,5 år 

2020.  

 

                                                 
1 International Maritime Organization. 
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Tabell 1 IMO:s regler för svavelhalten i marint bränsle, viktprocent.  

 

Inom SECA 

 

Utanför SECA 

Resterande EU 

 

Globalt 

 

2009  1,5  4,5 4,5  

2010 1,0 3,5 3,5 

2015 0,1  3,5 3,5 

2020 0,1 0,5 0,5 (ev. 3,5) 

2025 0,1 0,5 0,5 

Källa: IMO (2008), Trafikanalys (2013) 

En översyn av situationen och effekterna, av en av IMO tillsatt expertgrupp, kommer att 

göras senast år 2018. Expertgruppen ska bl.a. analysera världsmarknadens utbud och 

efterfrågan av lågsvavligt bränsle och göra en bedömning av sjöfartens möjligheter att 

kunna uppfylla svavelkraven. Om tillgången till lågsvavligt bränsle skulle bedömas vara 

otillräcklig kommer regeländringen utanför SECA att börja gälla från år 2025 istället för 

2020 (IMO, 2008). Inom EU kommer dock svavelhalten om 0,5 viktprocent att gälla 

från år 2020 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 

november 2012 om ändring av rådets direktiv 199/32/EG vad gäller svavelhalten i 

marina bränslen. För att uppfylla de nya kraven kan även alternativa bränslen (LNG 

eller metanol) eller reningsteknik användas (t.ex. scrubbers).2 Trafikanalys har gjort en 

tolkning av vad IMO:s skarpare regler för svavelhalten i marint bränsle från 2015 inne-

bär i termer av kostnadsökningar för sjö- och landtransporter. För detaljer se kapitel 2. 

1.2 Syfte och metod 

I denna rapport undersöks vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att medföra på 

transporternas fördelning över de olika trafikslagen. Analyserna baseras i hög 

utsträckning på modellberäkningar genomförda med den av Trafikverket förvaltade 

nationella trafikslagsövergripande godstransportmodell, Samgods. Som utgångspunkt 

har en testversion av Samgods, daterad 2012-09-12, använts. Modellen utvecklas och 

förbättras löpande.3 Den modell som använts av VTI är en modifierad version av 

testversionen. Trots de strävanden till förbättringar av modellen som görs, innebär 

modellberäkningar alltid en förenkling av verkligheten och därmed ska resultaten alltid 

tolkas med viss försiktighet. 

Som ett exempel på modellkörning visas i Figur 2 dagens trafikflöden i, till och från 

samt genom Sverige. 

                                                 
2 Dessa alternativ kräver dock en investeringskostnad, som Sjöfartsverket bedömer att de flesta redare inte 

kommer att vara beredda att ta i ett initialt skede (Ljungström et al, 2013). 
3 En modifierad version har använts av Trafikverket till den nyligen redovisade trafikprognosen för 2030. 

Prognosen används till åtgärdsplaneringen för period 2014 till 2025. En färdig officiell modellversion 

planeras till hösten 2014. 
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Figur 2 Karta över flödena i ton 2012. Rött=väg, Grönt=järnväg, Blått=sjöfart4.  

Rapporten är en uppdatering av en studie som VTI genomförde på uppdrag av 

Sjöfartsverket (Mellin et al., 2013a). Ett liknande uppdrag genomfördes av VTI på 

uppdrag av Sjöfartsverket under 2009, (Vierth et al., 2009). Det har funnits ett behov av 

att uppdatera analysen från år 2009, dels p.g.a. att det tagits fram nya beräkningar av 

reglernas effekter på sjötrafikens bränslekostnader, dels p.g.a. att även vägtrafikens 

kostnader förmodas öka vilket inte togs med i tidigare analys. Att vägtrafiken påverkas 

av svavelreglerna för marint bränsle följer av att konkurrens om lågsvavligt bränsle 

antas öka. För att framställa lågsvavligt bränsle såsom t.ex. diesel krävs raffinering av 

råolja. Vid raffinering framställs flera olika oljeprodukter, och andelen som går att få 

fram utifrån varje oljeprodukt beror av råoljans sammansättning och raffinaderiets 

konfiguration. Det är därför inte möjligt att utifrån råolja raffinera allt till exempelvis 

diesel. Den ökade konkurrensen om dieseln antas därför leda till förändrade priser även 

för vägtrafiken (SPBI, 2013a). 

Vid granskningen av rapporten Mellin et al. (2013a) kom Trafikanalys fram till att 

hastigheterna för de olika fartygen, i studiens scenarier, har varit för lågt satta. Även 

vissa kostnader har ändrats, se kapitel 2.2 

Detta notat ska läsas som en fördjupad teknisk underlagsrapport till Trafikanalys 

redovisning av konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle 

(Trafikanalys, 2013a). Notatet innehåller 18 utredningsscenarier som vi har genomfört, 

varav Trafikanalys har presenterat en delmängd.5 Anledningen till att så pass många 

utredningsscenarier analyseras är osäkerheten vad gäller den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen och ska belysas. 

                                                 
4 Kartan visar endast väglänkar som har ett flöde på minst 0,5milj ton i någon av riktningarna.  
5 Benämningarna av utredningsscenarierna skiljer sig dock något åt mellan Trafikanalys rapport och vår 

rapport, vilket förklaras i kapitel 3.2.2. 
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1.3 Disposition 

Notatet är upplagt som följer. I kapitel 2 beskrivs Samgodsmodellen och de 

modifieringar samt kalibreringar som gjorts jämfört med Trafikverkets testversion. 

Läsare med mindre intresse av modelleringstekniska aspekter kan gå direkt till kapitel 3. 

Här beskrivs basscenariot och de olika utredningsscenarierna som används i studien. I 

kapitel 4 presenteras modellresultaten och slutligen, i kapitel 5, diskuteras resultaten och 

slutsatser dras utifrån analysen. 
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2 Analysverktyg 

Ett sätt att på en aggregerad och trafikslagsövergripande nivå studera tänkbara 

anpassningar i godstransportsystemet är att använda den av Trafikverket förvaltade 

nationella godstransportmodellen Samgods. För mer information om modellen se de 

Jong, Ben-Akiva, & Baak, 2008 och Vierth et al., 2009). Modellen baseras på 

grundantagandet att de logistiska kostnaderna (transport-, lagerhållnings- och 

orderkostnader) för varje godssändning minimeras. 

2.1 Nationell godsmodell Samgods 

Ökade kostnader för sjöfarten, och eventuellt tillkommande bränsleprisökningar för 

lastbilstrafiken, förändrar den relativa prisbilden för olika transportlösningar för gods 

till, från och inom Sverige. Även transitflöden genom Sverige ingår delvis i modellen.  

Den förändrade prisbilden utgör ett incitament för företagen att se över sina transport-

upplägg och söka nya lösningar för att hantera de transportkostnadsökningar som 

svaveldirektivet medför. Samgodsmodellen genererar och väljer transportkedjor som 

minimerar sammantagna logistikkostnader för svenska avsändare och mottagare av gods 

(producenter och konsumenter). Systemet innehåller transporter inom Sverige, export, 

import och transit genom Sverige. 

Resultaten baseras på tre centrala beräkningsmoduler: 

1. Eftersom det saknas statistik om varuproduktion, varukonsumtion och handel på 

regional nivå i Sverige måste detta utbud och denna efterfrågan beräknas. Den 

modell som används för detta genererar transportefterfrågematriser för 34 olika 

varugrupper. Matriserna innehåller producerad godsmängd (ton) i en viss region 

som ett givet år efterfrågas för förbrukning i andra regioner. I Sverige är den 

regionala enheten kommuner medan den i Sveriges geografiska närhet är större 

regioner motsvarande län och på längre avstånd enskilda länder eller 

landgrupper. Matrisernas flöden bryts sedan ned till flöden mellan företag av tre 

olika storleksklasser och enskilda mycket stora flöden (singular flows) urskiljs. 

Centrala indatakällor är nationalräkenskaper, input/output-tabeller, 

handelsstatistik och Trafikanalys varuflödesundersökning. Det är viktigt att 

poängtera är att godsmängden hålls konstant i modellen. 

 

2. Den så kallade Logistikmodulen utgör en metod för att lösa det transportproblem 

som efterfrågematriserna presenterar. I lösningen beaktas balansen mellan 

företagens kostnader för lagerhållning6 och kostnader för transporter. Detta 

innebär att modellen endogent fångar den effekt transportkostnadsförändringar 

har på efterfrågade sändningsstorlekar och därmed också sändningsfrekvenser. 

Modellsteget söker optimala transportkedjor för efterfrågad årsvolym genom att 

minimera det som skulle kunna benämnas som systemets logistikkostnader. 

Beräkningen resulterar i information om val av bästa kedja (av ett hundratal 

fördefinierade kedjor), av lastbärare (container eller inte), omfattningen av 

                                                 
6 Lagerkostnader består av två komponenter: a) lagerhållningskostnader för godsets kapitalbindning 

medan det finns på lager, som påverkas av de gällande räntesatser, och b) (lokal)kostnader för att 

underhålla lager, som påverkas till av hyresnivån, lönenivån mm. Skalfördelar inom lagerverksamheten 

modellernas inte i Samgodsmodellen. Orderkostnader är administrativa kostnader som anges per 

sändning. 
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samlastning och val av fordonstyp och storlek på fordon (under beaktande av 

skalfördelar). Tomtransporter beräknas separat baserat på utfall för lastade 

fordon. 

3. En tredje central del utgörs av en beräkningsmodul för transportnätverket. 

Denna modul används, bland annat, för att beräkna ruttval och därmed 

körsträckor för olika fordon. Nätverksmodellen används dels för att generera 

indata till logistikmodulen i form av avstånd, körtider, nätverkskostnader etc. 

mellan olika punkter i nätverket, men också för att generera en slutlig lösning 

för fordonsrörelser. Resultaten från Logistikmodulen, för sändningar på 

företagsnivå, aggregeras tillbaka till fordonsflöden mellan enskilda fordons start 

och slutpunkter (O/D-flöden), vilka i sin tur kopplas till infrastrukturen genom 

en nätutläggningsrutin.  

4. I modellen tas hänsyn till infrastrukturrestriktioner för de definierade 

fordonstyperna i form av t.ex. djupgående för fartyg, totalvikt för lastbilar och 

axellast för tåg. Detaljnivån i beskrivningen av transportinfrastrukturen avtar 

med avstånd från Sverige. Detta gäller både land- och sjösidan. Genomförda 

modifieringar innefattar införande av storleksbegränsningar för fartyg som kan 

anlöpa vissa hamnar (detta avser hamnar i Vänern och Mälaren), samt 

begränsningar av sjöfart på inre vattenvägar på kontinenten. I modellens 

grundutförande antas inga restriktioner vad gäller spårkapacitet (i antal godståg). 

Utfallet för spårtrafiken i Sverige kan dock jämföras med Trafikverkets 

information om den samlade spårkapaciteten per bandel respektive kapaciteten 

för godståg per bandel. Det går med andra ord att göra en utvärdering av 

möjlighet att hantera en prognosticerad ökad efterfrågan på spårutrymme. Vi 

återkommer nedan till frågan vad det innebär att det inte tas hänsyn till den 

begränsade kapaciteten i järnvägssystemet. 

2.2 Modifiering och kalibrering av Samgodsmodellen 

Samgodsmodellens nuvarande status gör att det krävs en del korrigeringar och 

kalibreringar av modellen för att basscenariot på ett representativt sätt ska spegla dagens 

situation. I Figur 3 visas vilka konsekvenser dessa modifieringar har på tonflöden. I 

tidigare versioner av modellen var tonflödet från Östersjöhamnarna överskattat (jämfört 

med statistiska data) medan flödet från Göteborg var för litet. En motsvarande obalans 

fanns även för malmtransporter till Narvik och Luleå. Likaså saknades flöden på 

färjelinjen Trelleborg-Travemünde. Efter de modifieringar av modellen som gjorts i 

detta projekt, vilka beskrivs nedan, har balansen mellan den svenska öst- och västkusten 

förbättrats liksom transporterna på färjelinjerna till/från både Rostock och Travemünde. 

Även flödena på väg och järnväg genom Danmark, som tidigare har varit för höga har 

reducerats. 
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Figur 3 Skillnader i tonflöden mellan det nya och det ursprungliga basscenariot. 

(Mörka nyanser anger ökning, ljusa minskning. Rött = väg, grönt = järnväg, blått = 

sjöfart.) 

2.2.1 Uppdatering av länkkostnader för alla trafikslag till 2012 års nivå 

Vad gäller transportkostnader skiljer Samgodsmodellen mellan länkkostnader 

(kostnader under färd) och nodkostnader (omlastningskostnader). Länkkostnader består 

av avståndsberoende kostnader, tidsberoende kostnader och eventuella infrastruktur-

avgifter. 

Kostnadsnivån i basscenariot har satts till att motsvara situationen år 2012, vilket 

innebär att tidskostnader har räknats upp med SCB:s tjänsteprisindex och tidsberoende 

kostnader inom sjöfarten har räknats om baserat på time charter-hyrorna för olika 

fartygstyper. All kostnadsindata för sjöfarten 2012 har tagits fram av Sjöfartsverket (se 

även kapitel 3). Fordons- och fartygskostnader uppdaterades från 2005 års nivå till 2012 

års nivå, se Tabell 2 och 3. 

Landbaserade trafikslag 

För vägsidan har Trafikanalys räknat upp de distansbaserade kostnaderna7 till 2012 års 

nivå. För de tidsberoende kostnaderna har uppräkningen skett med SCB:s tjänsteindex 

avseende vägtransport av gods, vilket gav en höjning med 21 procent. För järnvägen har 

vi lagt in banavgifter för år 2012 i Sverige och i grannländerna, samt räknat upp de tids- 

och distansberoende kostnaderna med SCB:s tjänsteindex för vägsidan (i brist på index 

för järnvägstransporter av gods).  

 

                                                 
7 Observera att denna kostnadspost även inkluderar slitage av däck, olja m.m. Detta utgör dock endast en 

mindre andel av kostnaden. 
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Tabell 2 Avstånds- och tidsberoende kostnader för väg och järnväg på land och på 

färjorna 2012 (bas) 

 Kostnader på land Kostnader på färjor 

Fordon Kr/km Kr/h Kr/km Kr/h 

Lätt lastbil LGV< 3.5 ton 1,618 273,46 - 240,5 

Lastbil 3,5–16 ton 2,793 300,08 - 312,4 

Lastbil 16–24 ton 3,516 317,02 - 368,6 

Tung lastbil HGV 25–40 ton 4,962 348,48 - 488,4 

Tung lastbil HGV 25–60 ton 6,819 401,72 - 667,3 

     

Kombitåg 61,831 1 466,52 - 5 014,3 

Vagnslast (matartåg)  70,785 2 123,55 - 7 515 

Systemtåg STAX 22.5 60,863 1 674,64 - 
- 

Systemtåg STAX 25 60,863 1 674,64 - 
- 

Systemtåg STAX 30 164,802 8 734,99 - 
- 

Vagnslasttåg (kort) 70,785 2 147,75 - 7 515 

Vagnslasttåg (mellan) 90,871 3 747,37 - 11 020 

Vagnslasttåg (långt) 104,786 5 503,08 - 14 627,8 

 

Den icke-kalibrerade versionen genererade även för låga flöden på färjorna. En åtgärd 

har därför varit att ta bort de distansberoende kostnaderna för väg- och järnvägsfordon 

när de befinner sig ombord på färjor (s.k. on ferry cost). 

Sjöfart 

All kostnadsindata för sjöfarten 2012 har ursprungligen tagits fram av Sjöfartsverket. 

Utöver de generella kostnadsjusteringarna för alla fartyg justerades kostnader för vissa 

fartygstyper för att främst undvika att större fartyg i modellen blir billigare per 

fartygstimme än mindre fartyg. Rödmarkerade poster markerar de fall där uppgifterna 

för time charter rates (tidsberoendekostnader) har korrigerats. 
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Tabell 3 Beaktade fartygstyper i Samgodsmodellen och de hastigheter samt 

kilometerkostnader som används i basscenariot; 2012-års prisnivå8. 

Fartyg Fartyg Hastighet 

Time 
charter 

rate 

Basscenario 
(utanför 
SECA) 

Basscenario 
(inom 
SECA) 

   ton 
Knop 
(km/h) Kr/h Kr/km Kr/km 

Containerfartyg 5 300 15 (28) 3 691 85 91,3 

Containerfartyg 16 000 19 (35) 5 483 193 205,8 

Containerfartyg 27 200 19 (35) 7 275 236 252,2 

Containerfartyg 100 000 25 (46) 22 230 879 938,7 

Ro/ro (Gods) 3 648 14 (26) 2 416 203 217,5 

Ro/ro (Gods) 5 000 14 (26) 3 569 111 119,3 

Ro/ro (Gods) 6 336 18 (33) 4 864 173 185,6 

Lastbilsfärja 2 500 16,5 (31) 2 825 189 253 

Lastbilsfärja 5 000 22,5 (42) 9 084 224 300,2 

Lastbilsfärja 7 500 20 (37) 13 818 288 386,8 

Järnvägsfärja 5 000 19 (35) 9 258 250 336,1 

Övriga 
fartygstyper 1 000 10,5 (19) 2 133 24 28,4 

Övriga 
fartygstyper 2 500 11,5 (21) 2 560 34 41,2 

Övriga 
fartygstyper 3 500 12 (22) 2 987 48 57,9 

Övriga 
fartygstyper 5 000 10 (19) 3 168 114 122,2 

Övriga 
fartygstyper 10 000 13 (24) 5 000 120 127,9 

Övriga 
fartygstyper 20 000 14 (26) 7 000 131 139,7 

Övriga 
fartygstyper 40 000 14,5 (27) 10 500 180 192,2 

Övriga 
fartygstyper 80 000 14,5 (27) 13 931 252 269,7 

Övriga 
fartygstyper 100 000 14,5 (27) 19 691 284 303,4 

Övriga 
fartygstyper 250 000 15 (28) 23 000 470 501,9 

Källa: Sjöfartsverket, justerat av Trafikanalys.  

Ingen uppdatering av nodkostnader  

Flera test har gjorts rörande nivån på omlastningskostnader, vilket framförallt inverkar 

på resultaten för transportarbetet på väg. På grund av bristande faktaunderlag för en 

rimlig uppskrivning av omlastningskostnader från 2005 till 2012 har dessa lämnats 

oförändrade. Se Bilaga A. 

                                                 

8 Anmärkning: I ursprungligt underlag från Sjöfartsverket antogs att samtliga fartyg av kategori ”Other 

vessel” redan idag utnyttjar bränsle med en svavelhalt om 0,5 viktprocent. Detta har i denna studie 

begränsats till att endast gälla fartyg med en dödvikt under 5 000 ton. 
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2.2.2 Uppdatering av skatter, avgifter och tullar till 2012 års nivå  

Skatter, avgifter och tullar i och utanför Sverige uppdaterades från 2005 års nivå till 

2012 års nivå. Gjorda uppdateringar av kilometerskatter och banavgifter har lett till en 

kostnadsstruktur för väg- och järnvägstransporter som är mer korrekt än den som 

användes vid analysen år 2009 (Vierth, I, Lord, N. & Mellin, A., 2009 ). Uppdateringen 

av banavgifterna har också medfört att de internationellt sett låga avgifterna i Sverige nu 

tillåts inverka på modellresultaten. Tidigare antogs förenklat att de svenska ban-

avgifterna gällde även utanför Sverige, men i realiteten är avgiftsnivån utanför Sverige 

ungefär 4–5 gånger högre9. Vidare har kilometerskatter på väg lagts till och räknats upp 

för de europeiska länder som infört kilometerskattesystem utifrån data i Mellin et al. 

(2013b), och Hylén et al. (2013). Uppdateringarna är redovisade i Bilaga B.  

En stor förändring gjordes av avgiften på Öresundsbron för järnvägstrafik. Avgiften 

höjdes till samma nivå som för Stora Bält10 för att få mer rättvisande flöden över 

Öresundsbron. Korrigeringen gjordes för att hantera det allt för stora flödet i basen.11  

2.2.3 Uppdatering av lastbilskapaciteter 

Lastkapaciteten för olika lastbilar i modellen har–i samråd med Trafikanalys–reducerats 

eftersom de i samråd med Trafikanalys bedömdes ligga för högt. Se Tabell 4.  

Tabell 4 Reviderade kapacitetsantaganden för lastbil (ton/lastbil) 

Lastbilstyp Kapacitet 

 
Reviderad 

 

 

Tidigare 

Lätt lastbil LGV< 
3.5 ton 

1,3 2,0 

Lastbil 3,5-16 ton 8,0 9,0 

Lastbil 16-24 ton 13,0 15,0 

Tung lastbil HGV 
25-40 ton 

24,0 28,0 

Tung lastbil HGV 
25-60 ton 

38,0 47,0 

2.2.4 Uppdatering av varugrupper med tillgång till container  

Samgodsmodellen utgår, som default, ifrån att alla varugrupper kan transporteras i 

container. Eftersom flera varugrupper klassificerade som ”bulk”, bland annat rundvirke 

och pappersmassa, i relativt stor utsträckning utnyttjade containertransporter beslutade 

vi–i samråd med Trafikanalys–att begränsa containertransporter till de varugrupper som 

klassificeras som ”General cargo”. Vi vill påpeka att fler tester borde göras. I Samgods-

modellens inputtabell Nodes_Commodities begränsas ContainerHandling till 

varugrupperna textilier, livsmedel och djurfoder, metallprodukter, transportutrustning, 

metalltillverkning, glas och keramik, kläder och andra textilier, partigods och diverse 

produkter, maskiner och motorer, papper och pappersprodukter.12,13 

                                                 
9 Banavgifter har ändrats för Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike. 
10 Höjningen av passageavgiften för Öresundsbron från 2 800 kr/passage till Stora Bälts passagepris på 

7 380 kr måste dock anses som en tillfällig kalibrering (som fånga andra faktorer). Dagens passageavgift 

är 2 950 kr. 
11 Höjningen av passageavgiften för Öresundsbron från 2 800 kr/passage till Stora Bälts passagepris på 

7 380 kr måste dock anses som en tillfällig kalibrering (som fånga andra faktorer). Dagens passageavgift 

är 2 950 kr. 
12 Dvs. varugrupperna 9, 10, 17, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 och 35. 
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2.2.5 Uppdatering av kalibreringsparametrar per hamnområde  

Modellen har även kalibrerats för att få mer rättvisande flöden, främst i olika 

sjötrafikområden. Med den icke-kalibrerade versionen som utgångspunkt har vi försökt 

balansera dagens sjöfart mellan de olika sjötrafikområdena, samt mellan Ostkusten och 

Västkusten. Detta för att kunna utgå ifrån ett någorlunda realistiskt nuläge. 

Kalibreringen har gjorts genom att förändra omlastningskostnaderna i hamnarna. 

Kostnaderna kan skalas om via en så kallad teknikfaktor i respektive hamn. 

Teknikfaktorn avser fånga att olika hamnar kan vara olika effektiva i lastnings- och 

lossningsarbetet. 

I den icke-kalibrerade versionen är teknikfaktorn satt till 1 i alla hamnar. Genom att på 

detta sätt justera omlastningskostnaderna kan flödena genom hamnarna korrigeras, dvs. 

att godsflödena via de olika hamnarna (i sjötrafikområdena) stämmer överens med 

statistiken. Trots att antalet ton har fördelats på ett sätt som stämmer bättre överens med 

statistiken är antalet ton som hanteras totalt av hamnarna i Sverige i modellen ca 25 % 

för lågt jämfört med statistiken.14  Se Tabell 5.  

Tabell 5 Kalibreringsfaktorer per hamnområde 

Område Teknologifaktorer 

Haparanda-Skellefteå 1,80 

Umeå-Sundsvall 1,34 

Hudiksvall-Gävle 2,29 

Norrtälje-Nynäshamn 4,04 

Mälaren (Västerås, Köping) 3,00 

Södra Ostkusten 1,77 

Karlskrona-Trelleborg 1,52 

Malmö-Helsingborg 0,15 

Kattegatt 0,46 

Vänern 0,19 

Stenungsund - Strömstad 0,23 

 

Att flödena över hamn är korrekta är av stor vikt för beräknade antal tonkilometer. Ett 

illustrativt exempel är: Om det är fel i lastad godsmängd i Luleå (i stället för Narvik) på 

1 miljon ton och vi antar att transporten av dessa är 100 mil (inom SECA) så blir det 1 

miljard tonkilometer som hamnar i SECA i stället för ute i Atlanten.   

En risk med denna typ av kalibrering kan emellertid vara att det framförallt är mer 

lättrörligt gods som flyttas från öst- till västhamn och att mer trögrörligt gods som 

                                                                                                                                               
13 Detta åstadkoms genom att beräkna attributen: ”COM_X=0/1” med Condition=TRANSP_TYP=13, där 

X=varugruppsnummer, 0=nej, 1=ja, 13=ContainerHandling. 
14 Det påverkar även transportarbetet. I Sverige stod år 2012 sjöfarten för 40 % av transportarbetet, 

vägtransporter för 36 % och järnvägen för 24 % (Trafikanalys, 2013). I modellens kalibrerade basscenario 

beräknas antalet tonkilometer för sjöfarten på svenskt territorium för lågt, medan däremot beräknas det 

totala antalet tonkilometer för alla trafikslag för högt då modellen överskattar antalet vägtransporter. 
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eventuellt ligger fel i basmodellen ändå kommer att ligga fel efter kalibreringen. 

Kalibreringen kan även ge en del olyckliga lokala effekter, det vill säga effekter inom 

ett hamnområde. Det finns med andra ord både för- och nackdelar med att modellen 

kalibreras mot hamn/hamnområde. Att modellen är under utveckling och i 

grundutförandet är okalibrerad gör att resultaten, i synnerhet på disaggregerad nivå, är 

behäftade med stor osäkerhet. På aggregerad nivå bedöms modellen leverera rimliga 

resultat, även om det finns osäkerheter i storleken på studerade effekter. 

Bugg i programmet  

I samband med kalibreringsarbetet upptäcktes en bugg i programmet, som består i att 

teknologifaktorn automatiskt avrundas (och därmed inte kan användas på detaljnivå, 

vilket är nödvändig). I Bilaga C beskrivs hur avrundningsbuggen för teknologifaktorer 

fixades (i grundutförande avrundas alla faktorer till heltal). 

2.2.6 Begränsningar i Samgods nätverk 

För att göra nätverket mer rättvisande har vissa begränsningar även gjorts i infra-

strukturnätverket i Samgods. Dessa begränsningar berör vilka fartygstyper som kan 

trafikera olika farleder och avser Vänern, Mälaren och inre vattenvägar i Europa. De 

begränsningarna redovisas i Bilaga D. 

2.3 Transportkostnader i utredningsscenarierna 

I våra utredningsscenarier har vi antagit förändrade kostnader för sjöfart, järnväg och 

väg. Alla utredningsscenarier presenteras i 3.2., men här redovisas ändringarna i 

Samgodsmodellen mer detaljerat. 

Sjöfart 

I Tabell 6 redovisas en översikt av de kostnader som har använts för sjöfarten i våra 

olika scenarier. Scenarierna redovisas samlade i avsnitt 3.2.2.. Utanför SECA antas 

kilometerkostnaderna vara konstanta i alla scenarier, medan de ändras inom SECA. I 

scenario Låg har det antagits oförändrade kostnader för lastbils- och järnvägsfärjorna, 

markerat med rött i tabellen. Denna ändring är gjord då antagandet om lägre kostnader 

än idag inte ansågs rimligt. 
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Tabell 6 Uppdatering av sjöfartens kostnadsparametrar 

Fartyg Dödvikt 
Utanför 
SECA 

Inom SECA 
 

  
SEK/km SEK/km SEK/km SEK/km SEK/km 

  

Alla 
scenarier Bas Låg Medel Hög 

Containerfartyg 5 300 85 91 113 141 161 

Containerfartyg 16 000 193 206 254 317 363 

Containerfartyg 27 200 236 252 311 389 444 

Containerfartyg 100 000 879 939 1 157 1 447 1 653 

Ro/ro (Gods) 3 648 203 218 267 334 381 

Ro/ro (Gods) 5 000 111 119 146 183 209 

Ro/ro (Gods) 6 336 173 186 228 285 325 

Lastbilsfärja 2 500 189 253 253 311 355 

Lastbilsfärja 5 000 224 300 300 368 421 

Lastbilsfärja 7 500 288 387 387 475 543 

Järnvägsfärja 5 000 251 336 336 413 471 

Övriga fartygstyper 1 000 24 28 31 39 44 

Övriga fartygstyper 2 500 34 41 45 56 64 

Övriga fartygstyper 3 500 48 58 63 79 90 

Övriga fartygstyper 5 000 114 122 151 188 215 

Övriga fartygstyper 10 000 120 128 158 197 225 

Övriga fartygstyper 20 000 131 140 172 215 246 

Övriga fartygstyper 40 000 180 192 237 296 339 

Övriga fartygstyper 80 000 253 270 333 416 475 

Övriga fartygstyper 100 000 284 303 374 468 535 

Övriga fartygstyper 250 000 470 502 619 774 884 

Källa: Sjöfartsverket, justerat av Trafikanalys. 

Väg 

För vägtransporter har två olika kostnadshöjningar antagits, en om 40 öre per liter diesel 

och en om 80 öre per liter diesel. Vi har även kört scenarier med oförändrade bränsle-

kostnader. Kostnaderna för de olika antagandena presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 Antagna bränslekostnadsökningar för vägtransporter och avståndsberoende 

kostnader för vägtransporter i bas- och utredningsscenarier 

  

Bas 

Bränslekostnadsökningar per liter för vägtransporter  

 
0 öre/l 40 öre/l 80 öre/l 

Lätt lastbil LGV< 3.5 ton 1,618 kr/km 1,618 kr/km 1,676 kr/km 1,735 kr/km 

Lastbil 3,5-16  ton 2,793 kr/km 2,793 kr/km 2,894 kr/km 2,995 kr/km 

Lastbil 16-24 ton 3,516 kr/km 3,516 kr/km 3,643 kr/km 3,771 kr/km 

Tung lastbil HGV 25-40 ton 4,962 kr/km 4,962 kr/km 5,142 kr/km 5,322 kr/km 

Tung lastbil HGV 25-60 ton 6,819 kr/km 6,819 kr/km 7,066 kr/km 7,312 kr/km 

Järnväg 

Vad gäller kostnader för järnvägstransporter i Sverige antas i utredningsscenarierna 

antingen 2012 års banavgifter eller höjda banavgifter utifrån de antaganden som 

Trafikverket använt i sin prognos för godstrafik 2030, (Trafikverket , 2012). För 

Systemtåg STAX 30, dvs. tåg på malmbanan, har ingen ökning lagts in då kostnaden i 

basscenariot redan låg på en för hög nivå jämfört med dagens avgift.  

Tabell 8 Banavgifter i Sverige för bas- och utredningsscenarierna  

Tågtyp 
Basscenario + 

Utredningsscenariers med 
oförändrade banavgifter 

Utredningsscenarier 
med höjda banavgifter 

Antagen ökning 

 
Kr/tågkm Kr/tågkm % 

Kombitåg 5 7,05 41 

Vagnslast (matartåg)  4 5,94 49 

Systemtåg STAX 22.5 6 9,08 51 

Systemtåg STAX 25 6 9,08 51 

Systemtåg STAX 30 35 35 0 

Vagnslasttåg (kort) 5 6,92 38 

Vagnslasttåg (mellan) 6 8,3 38 

Vagnslasttåg (långt) 7 9,69 38 
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3 Basscenario och utredningsscenarier  

Vår modellanalys med Samgodsmodellen innebär att en nulägesberäkning (bas-

scenario) tagits fram. Sedan har vi infört kostnadsförändringar (i olika utrednings-

scenarier) vars effekt har studerats. Skillnaden mellan utrednings- och basscenariot 

indikerar vilken effekt de antagna kostnadsförändringarna kan komma att ge. Nedan 

presenteras en översikt över vårt basscenario och våra sammanlagt 18 

utredningsscenarier. 

3.1 Basscenario  

Som nämnts ovan baseras vår analys på Trafikverkets testversion av Samgodsmodellen 

från september 2012, med de förändringar som framgår av avsnitt 2.2 

3.1.1 Konstant transportefterfrågan  

De beräkningar som har gjorts bygger på transportefterfrågematriser konstruerade för att 

motsvara situationen år 2006. Inom den här analysen har det inte funnits tillgång till 

uppdaterade matriser över transportefterfrågan, och därför har den hållits konstant. När 

det gäller efterfrågade volymer är det samma utgångspunkt som använts i åtgärds-

planeringen 2013. Transportefterfrågan hålls konstant i samtliga scenarier. Det är med 

andra ord samma transportproblem som ska lösas i utrednings- och i basscenariot.  

Att efterfrågematriserna motsvarar år 2006 behöver inte påverka resultaten så mycket 

som kanske kan befaras. Finanskrisen störde handelsflöden och produktionsnivåer så 

mycket att det har tagit flera år för marknaden att anpassa sig. Handelsvolymerna var 

något lägre 2006 jämfört med 2012, men inte mer än drygt 5 procent för importen och 4 

procent för exporten.15 Ett allvarligare problem är möjligen om det skett stora 

strukturella förändringar i handeln. En skillnad är exempelvis att gruvnäringen vuxit 

mycket de senaste åren. En annan att bilindustrin drabbades hårt av finanskrisen 2008. 

Transportarbetet i Sverige på järnväg (ca 22 miljarder tonkilometer) och till sjöss (ca 37 

miljarder tonkilometer) hade ungefär samma omfattning 2006 och 2012. 

Transportarbetet på väg minskade dock från ca 40 miljarder ton 2006 till ca 34 miljarder 

tonkilometer 2012.16 Se Tabell 9. Minskningen av transportarbetet på järnväg i och 

utanför Sverige mellan 2011 och 2012 förklaras till stor utsträckning av minskningen av 

kombitransporter som konkurrerar i första hand med vägtransporter. 17 När det gäller 

olika varuslag, var minskningen störst mätt i tonkilometer för metallvaror exklusive 

maskiner och utrustning. För transport av transportutrustning, kemikalier samt 

jordbruks- och skogsbruks-transporter ökade dock transportarbetet.  

 

                                                 
15 http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=f57e9282-dc43-45c2-

9960-904be1c2e059. 
16 http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/ 
17 http://www.trafa.se/sv/Statistik/Bantrafik/Bantrafik1/ 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/
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Tabell 9 Transportarbetet i Sverige på väg, järnväg och till sjöss år 2000 - 201218 

 Miljarder tonkm i Sverige 

År Väg Järnväg Sjöfart 

2000 35,6 20,1 33,3 

2001 34,2 19,5 33,1 

2002 36,6 19,2 33,1 

2003 36,6 20,2 34,3 

2004 36,9 20,9 35,2 

2005 38,6 21,7 38,4 

2006 39,9 22,3 36,9 

2007 40,5 23,3 38,6 

2008 42,4 22,9 38,9 

2009 35,0 20,4 34,0 

2010 36,3 23,5 37,9 

2011 36,9 22,9 37,7 

2012 33,5 22,0 36,5 

Källa: Trafikanalys (2013) 

3.1.2 Transportkostnader för 2012 

Modellens kostnader har räknats upp från 2005 års till 2012 års prisnivå. Detta innebär 

att banavgifter i Sverige och utomlands har satts till nivån 2012, km-skatter i andra 

länder har uppdaterats, tidskostnader har räknats upp med SCB:s tjänsteprisindex, och 

tidsberoende kostnader inom sjöfarten har räknats om baserat på ”time charter-hyrorna” 

för olika fartygstyper. Transportkostnaderna för alla trafikslagen redovisas i Tabell 2 

och i Tabell 3. 

3.2 Utredningsscenarier  

3.2.1 Antaganden  

Antaganden för sjötransporter 

För sjöfarten inom SECA innebär scenario Medel att fartygen byter bränsle till 

lågsvavlig marin dieselbrännolja (low sulphur marine gas oil- LSMGO, med en 

svavelhalt på 0,1 %) och att kostnaden för LSMGO antas vara 988 USD/ton, det vill 

säga till ett pris som ligger 5 procent högre än dagens nivå på cirka 940 USD/ton. 

Scenario Hög innebär ett byte till LSMGO till ett pris av 1 129 USD/ton, vilket 

motsvarar en prisökning på 20 procent från dagens prisnivå på LSMGO, se Tabell 10. 

Scenario Låg har tagits fram genom att endast låta kostnadsökningar enligt scenario 

Medel slå igenom till 80 procent (dvs. av antagandet om prisförändringen i utrednings-

scenario medel). Dagens kostnader motsvarar genomsnittliga bunkerpriser i Rotterdam 

första kvartalet 2013.  

                                                 
18 I basscenariot i Samgodsmodellen ingår utanför Sverige: 40 miljarder tonkilometer på väg, 14 miljarder 

tonkilometer på järnväg och 500 miljarder tonkilometer till sjöss.   
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Tabell 10 Bunkerpriser för LSHFO och LSMGO i Rotterdam kv1 2013 samt antagna 

priser på LSMGO för scenario 1 och 2; USD/ton 

 
LSHFO (1,0 % svavel) LSMGO (0,1 % svavel) Differens 

Rotterdam kv1 2013 646 941 295 

Scenario Låg 646 790 144 

Scenario Medel 646 988 342 

Scenario Hög 19 646 1129 483 

Källa: Trafikanalys (2013) 

 

Sammantaget bedöms de olika antaganden i scenario Låg, Medel och Hög ge en bra 

spridning på kostnadsförändringar att analysera. Scenario Medel och Hög kan sägas 

beakta en tänkbar efterfrågestyrd prisökning på LSMGO och scenario Låg kan motsvara 

en mer långsiktig effekt med en sjöfarts- och bränslemarknad som har anpassat sig till 

en ny efterfrågebild och ett nytt kostnadsläge. För färjetrafik och fartyg under 3 500 

dödviktston har det tagits i beaktande att en hel del fartyg redan idag använder renare 

bränslen än lågsvavlig tjockolja (low sulphur heavy fuel oil – LSHFO med en svavelhalt 

om 1 %).  

Sjöfartsverket har mot bakgrund av aktuella, så kallade, svavelintyg beräknat hur 

mycket högre bränslekostnader detta motsvarar i basalternativet. På grund av detta antas 

kostnadsökningen per kilometer för färjor och mindre fartyg inte bli lika hög som för 

övriga fartygstyper. Bränsleprisökningarna beräknas ge följande genomsnittliga 

kostnadsökningar per kilometer för fartygen inom SECA i Samgodsmodellen. Se Tabell 

11. Sjöfartskostnader utanför SECA hålls oförändrade i samtliga utredningsscenarier.  

                                                 
19 I Trafikanalys rapport (Trafikanalys, 2013) kallas Scenario Låg för Scenario 3, Scenario Medel för 

Scenario1 och Scenario Hög för Scenario 2.  
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Tabell 11 Studerade kostnadsökningar för sjöfarten; ökning av kostnad per km (%) 

Fartygstyp Dödvikt Kostnadsökning kr/km i procent i SECA 

  
Scenario Låg Scenario Medel Scenario Hög 

Containerfartyg 5 300 23,3 54,1 76,1 

Containerfartyg 16 000 23,3 54,1 76,1 

Containerfartyg 27 200 23,3 54,1 76,1 

Containerfartyg 100 000 23,3 54,1 76,1 

Ro/ro (Gods) 3 648 22,7 53,4 75,3 

Ro/ro (Gods) 5 000 22,7 53,4 75,3 

Ro/ro (Gods) 6 336 22,7 53,4 75,3 

Lastbilsfärja 2 500 0,0 22,7 40,2 

Lastbilsfärja 5 000 0,0 22,7 40,2 

Lastbilsfärja 7 500 0,0 22,7 40,2 

Järnvägsfärja 5 000 0,0 22,7 40,2 

Övriga fartygstyper 1 000 9,3 36,7 56,2 

Övriga fartygstyper 2 500 9,3 36,7 56,2 

Övriga fartygstyper 3 500 9,3 36,7 56,2 

Övriga fartygstyper 5 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 10 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 20 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 40 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 80 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 100 000 23,3 54,1 76,1 

Övriga fartygstyper 250 000 23,3 54,1 76,1 

Källa: Sjöfartsverket och Trafikanalys 

 

Kostnadsökningar på mellan noll procent (färjor) och cirka 23 procent (containerfartyg 

och större övriga fartyg) antas i scenario Låg. Ökningarna ligger mellan cirka 23 

procent (färjor) och cirka 54 procent (containerfartyg och större övriga fartyg) i scenario 

Medel, samt mellan omkring 40 procent (färjor) och cirka 76 procent (containerfartyg 

och större övriga fartyg) i scenario Hög. I Trafikanalys rapport (Trafikanalys, 2013) 

kallas Scenario Låg för Scenario 3, Scenario Medel för Scenario1 och Scenario Hög för 

Scenario 2. 

Antaganden för vägtransporter  

För vägtrafiken antar Trafikanalys att bränslekostnaden ökar med 40 öre per liter 

respektive 80 öre per liter.20 Denna ökning sker för lastbilstrafik generellt, det vill säga 

                                                 

20 Möjligheten finns att svaveldirektivet också kommer att leda till högre bränslepriser för vägtrafiken, 

vilket inte beaktades i analysen 2009, (Vierth et al, 2009 ). Vid höjda dieselpriser på 40 respektive 80 öre 

per liter kan exempelvis sjöfartens transportarbete komma att öka trots att flertalet fartyg ges ökade 

kilometerkostnader på drygt 20 procent (scenario Låg).  
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även utanför Sverige.21 Kostnadsökningarna motsvarar en ökad kostnad per kilometer 

med 3,6 respektive 7,2 procent. Eftersom det är sannolikt att svaveldirektivet, förutom 

högre bränslekostnader för sjöfarten, också kommer att innebära högre dieselpriser i 

allmänhet, ska detta i första hand ses som ett sätt att fördjupa analysen och ytterligare 

tydliggöra att det är förändringar i trafikslagens relativa kostnadsläge som styr 

resultaten.  

Antaganden för järnvägstransporter 

Ökningen av banavgifterna i Sverige i utredningsscenarierna har Trafikanalys beräknat 

utifrån den ökning av avgifter som Trafikverket använt i sin prognos för godstrafik 

203022. Ökningen anges mellan 2010 och 2030 och har med antagande om en linjär 

anpassning över tid interpolerats till att gälla en ökning mellan 2012 och 2015. 

Banavgifterna i Sverige beräknas öka med 38 till 49 procent för vagnlasttåg, 41 procent 

för kombitåg och med 51 procent för systemtåg. Se tidigare Tabell 8. Förändringen av 

banavgifterna i Sverige beräknas ge kostnadsökningar per km på mellan 2,5 och 3 

procent för olika tåg i Samgodsmodellen. Banavgifterna utanför Sverige hålls kontant.  

3.2.2 Översikt av utredningsscenarierna 

För att studera tänkbara effekter av svaveldirektivet analyseras 18 olika varianter av 

transportkostnadsförändringar. Utifrån oförändrade kostnader samt två antagna 

kostnadsökningar för lastbilstrafiken analyseras tre olika nivåer på kostnadsökningar för 

sjöfarten. Trafikanalys antar 40 respektive 80 öre högre bränslekostnader per liter för 

lastbilstransporter. Tester med oförändrade kostnader för lastbilstrafiken har lagts till för 

kunna studera effekter då enbart sjöfartskostnaderna ökar. De nio utredningsscenarierna 

i Tabell 12 testas mot en situation med oförändrade banavgifter samt en situation då de 

av Trafikverket planerade banavgiftsökningarna beaktas (de ökade banavgifterna 

redovisas i avsnitt 2.3). Se Tabell 12. 

Tabell 12 Översikt över utredningsscenarier som utgår ifrån konstanta eller höjda 

banavgifter i Sverige  

Bränslekostnadsökningar för 
vägtransporter i och utanför 
Sverige 

Km-kostnadsökningar för sjötransporter inom SECA 

Låg 

(intervall 0–23 %) 

Medel 

(intervall 22–54 %) 

Hög 

(intervall 40–76 %) 

 1) 0 öre per liter 
(konstanta km-kostnader) 

Låg 1 Medel 1 Hög 1 

 2) 40 öre per liter (3,6 % 
högre km-kostnader) 

Låg 2 Medel 2 Hög 2 

 3) 80 öre per liter (7,2 % 
högre km-kostnader) 

Låg 3 Medel 3 Hög 3 

 

                                                 
21 Det skulle ha varit möjligt att begränsa bränsleprisökningen till exempelvis Europa eller Europa plus 

Ryssland. Nu antas samma ökning för lastbilskostnader i hela världen. Att kostnaderna tillåts öka även 

utanför Europa bedöms inte påverka resultatet. 
22 Trafikverket PM, Banavgifter och externa kostnader tågtrafik prognosåret 2030, 2012-06-27 
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Allt annat antas vara lika, dvs. det antas inte ske några anpassningar i form av 

reducerade hastigheter eller förändrade avgångsfrekvenser. Övriga kostnader, dvs. de 

tidsberoendekostnaderna (främst löner och kapitalkostnader för fordon eller fartyg) för 

väg och sjöfart, alla kostnaderna för järnväg samt distansbaserade kostnader utanför 

SECA hålls konstanta. 
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4 Resultat 

Som resultat visas skillnaden mellan basscenariot och våra sammanlagt nio utrednings-

scenarier med konstanta banavgifter (se Tabell 12) och nio utrednings-scenarier med 

högre banavgifter i Sverige. För sjötransporter antas kilometer-kostnaderna öka med 0–

23 procent i scenario Låg, 23–54 procent i scenario Mellan och 40–76 procent i scenario 

Hög. För vägtransporter antas bränslekostnaden vara konstanta (1) eller öka med 40 öre 

per liter (2) respektive 80 öre per liter (3), vilket motsvarar en konstant km-kostnad eller 

en ökad kostnad med 3,6 respektive 7,2 procent. Banavgifterna i Sverige antas vara 

konstanta eller öka med 38–51 procent, vilket beräknas ge km-kostnadsökningar på 

mellan 2,5 och 3 procent. 

Resultaten visas för transporter i och utanför SECA, i och utanför Sverige samt totalt. 

Konkret visas hur transportarbetet för de olika trafikslagen förändras (avsnitt 4.1 och 

4.2) och hur transportflöden i infrastrukturen förändras (avsnitt 4.3). För transport-

arbetet i Sverige23 visas differenserna–som i huvudrapporten (Trafikanalys, 2013)–

gentemot den officiella statistiken 2012 24. Differenserna utanför Sverige, samt i och 

utanför SECA är helt modellbaserade eftersom det inte föreligger motsvarande officiell 

statistik. Det samma gäller för flödesuppgifterna i ton på enskilda länkar i 

infrastrukturen i och utanför Sverige.  

4.1 Sjöfarts-tonkilometer inom och utanför SECA 

En hypotes som vi testade är om höjningen av sjötransportkostnaderna inom SECA (se 

Figur 1) leder till att sjötransporterna ”leds om” från SECA till haven utanför SECA. 

Enligt våra beräkningar sker enbart i två av utrednings-scenarierna, Hög 3 och Medel 3 

B, minskningar inom SECA och ökningar utanför SECA för sjöfartstransporterna. Se 

Figur 4. Hög 3, innebär höga sjöfartskostnadsökningar inom SECA (40–76 procent), 80 

öre högre bränslekostnader per liter för vägtransporter samt oförändrade banavgifter i 

Sverige. I scenario Medel 3 B (dvs. med medelhöga sjöfartskostnadsökningar (22–54 

procent), 80 öre högre bränslekostnader per liter för vägtransporter och högre 

banavgifter i Sverige).  

  

                                                 
23 Se Tabell 9. 
24 För de lastade/lossade ton per område finns officiell statistik 

(http://www.trafa.se/sv/Statistik/Sjofart/Sjotrafik). Modellen är dock inte kalibrerad på hamnnivå. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Sjofart/Sjotrafik
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Figur 4 Modellberäknade förändringar i sjöfartens tonkilometer inom och utanför 

SECA i a) scenarier med höga sjöfartskostnadsökningar, konstanta banavgifter och 

olika stora ökningar för bränslekostnader för vägtransporter och b) scenarier med 

medel sjöfartskostnadsökningar, högre banavgifter och olika stora ökningar för 

bränslekostnader för vägtransporter 

De så pass begränsade omfördelningarna till haven utanför SECA är rimliga med 

hänsyn att SECA inkluderar Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen och det inte 

finns reella alternativ för svenska godstransporter att använda andra hav. Anledningen 

är att det är svårt för transporter som har start eller mål i Sverige att undgå SECA till 

sjöss och att till exempel tunga bulkprodukter (råolja m.m.) inte är anpassade till 

landbaserade trafikslag.  

Möjligheten att använda hamnar i Nordnorge förefaller inte vara intressant eftersom det 

innebär mycket längre transporter. Detta gäller framförallt på kort sikt. På längre sikt 

kan det finnas bättre möjligheter att rederier öppnar direktrutter från Nordnorge till 

exempelvis USA. Detta skulle dock göra att Samgodsmodellen behövde uppdateras. 

Idag går i stort sett samtliga rutter från norska kusten via Rotterdam och liknande 

mellanhamnar (både i modellen och i verkligheten). 

Anledningen att resultaten i denna rapport skiljer sig från resultaten i 2009 års studie 

(Vierth et al., 2009) beror på att beräkningarna i denna rapport utgår ifrån mer 

realistiska godsflöden per hamnområde. Se Figur 3 i avsnitt 2.2 och kalibreringar i 

avsnitt 2.2.5. Ur Figur 3 framgår att de genomförda kalibreringarna innebär minskade 

flöden till/från hamnarna på Ostkusten och ökade flöden till/från Göteborg och Skåne. 

Den mer realistiska beskrivningen av utgångsläget i modellen innebär tentativt mindre 

omflyttningar från ostkusten till västkusten och den norska kusten. Därutöver leder mer 

realistiska, högre banavgifter och kilometerskatter i Europa till en mer rättvisande 

kostnadsbild.  

4.2 Förändringar i transportarbete för olika trafikslag 

4.2.1 Transportarbete med olika trafikslag i Sverige 

I Figur 5 redovisas beräknade förändringar i transportarbete för godstransporter på väg, 

järnväg och på sjö givet olika kostnadsökningsscenarier för lastbilstrafik och sjöfart. De 

tre övre diagrammen redovisar resultat utan höjda banavgifter och de tre undre resultat 

inklusive höjda banavgifter. Samtliga förändringar avser det transportarbete som utförs 
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på svenskt farvatten. För sjöfart innebär det att förändringar beräknats för godstrafik på 

farleder inom modellens avgränsningsområde för svenskt vatten.25 De absoluta 

ändringarna som redovisas utgår ifrån statistiken över transportarbetet för år 2012 där 

modellens framräknade procentuella förändringar har applicerats.  

 

Utan banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 

 

Med banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 

Figur 5 Modellberäknade och statistikanpassade förändringar av transportarbetet i 

Sverige vid tre olika nivåer av kostnadsökningar för sjöfarten (Låg, Medel, Hög) 

studerat vid tre olika nivåer av kostnadsförändringar för vägtrafiken (1: konstant, 2: + 

40 öre/l, 3: + 80 öre/l utan högre banavgifter i Sverige och med högre banavgifter i 

Sverige (B); miljarder tonkilometer i Sverige. 

I Figur 5 illustreras hur viktigt det är att beakta relativa kostnadsförändringar mellan de 

olika trafikslagen. I diagrammen visas att kostnadsökningarna för vägtrafiken har stor 

inverkan på resultaten för både sjöfarts- och järnvägstrafik. I scenarierna med konstanta 

                                                 
25 Länklängder i STAN för sjöfart, VTI Notat 49-2002 
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banavgifter är det först vid ökade lastbilskostnader som överflyttade volymer till 

järnväg ger ett ökat transportarbete som överstiger 0,4 miljarder tonkilometer.  

Järnvägstransporterna kalkyleras öka i alla scenarier med konstanta banavgifter och i 

alla scenarier med höjda banavgifter förutom Låg 1B, där det förutsätts låga 

kostnadsökningar för sjötransporter, konstanta bränslekostnader för vägtransporter 

(utöver högre banavgifter).  

Skillnaderna mellan diagrammen Utan banavgiftshöjning i Sverige och Med banavgifts-

höjning i Sverige illustrerar hur viktigt det är vad som antas för ban-avgifternas nivå. I 

alla scenarierna med högre sjöfartskostnader och oförändrade eller med 40 öres ökning 

av bränslekostnaderna för vägtransporter, beräknas ungefär dubbelt så stora ökningar 

för tonkilometer på järnvägstransporter i Sverige, om 2012 års banavgifter inte höjs till 

den för 2015 antagna nivån. Höjda banavgifter begränsar överflyttningen till järnväg i 

samtliga scenarier.  

Vid oförändrade dieselpriser leder höjda banavgifter i Sverige till att överflyttningen 

från sjöfart begränsas något och transportarbetet på väg ökar mer än vid oförändrade 

banavgifter. I det fall då dieselpriset höjts med 40 öre per liter blir förändrings-

riktningarna desamma då även banavgiftshöjning beaktas, men förändringen i 

transportarbete blir generellt sett mindre för samtliga trafikslag. Detta är en följd av att 

den relativa kostnadsbilden i dessa fall inte avviker lika mycket från dem i basscenariot. 

Då dieselpriset höjts med 80 öre är det framförallt balansen mellan järnväg och sjöfart 

som påverkas av införda banavgiftshöjningar. 

Man bör komma ihåg att banavgifter modelleras på ett enkelt sätt; de anges per tågtyp26 

och tågkilometer och högre avgifter ger upphov till ökade kilometerkostnader för 

järnvägstransporter. Differentieringar per bandel, tidpunkt osv. som kan förbättra 

kapacitetsutnyttjandet, fångas inte i modellen. Detsamma gäller för samspelet mellan 

person- och godstrafiken (som konkurrerar om samma spårkapacitet). 27 

Järnvägskapacitet 

Eftersom nuvarande version av Samgodsmodellen inte har någon funktion för att 

hantera kapacitetsbegränsningar för järnvägstrafiken28 ska resultaten i första hand ses 

som potentiella. Enligt våra beräkningar ökar transportarbetet på järnväg i Sverige med 

cirka fyra procent (ca 0,9 miljarder tonkilometer, utgående ifrån 22 miljarder 

tonkilometer år 2012) i det mest extrema utredningsscenariot Hög 3 med 40–76 procent 

högre sjöfartskostnader inom SECA, 80 öre högre bränslekostnader för vägtransporter 

och konstanta banavgifter i Sverige. Detta innebär att den beräknade nivån inklusive 

effekter av svaveldirektivet på 22,9 miljarder tonk tonkilometer m ligger under nivån 

som infanns toppåren 2007 (23,3 miljarder tonkilometer) och 2010 (23,5 miljarder 

tonkilometer).29  

                                                 

26 Inom detta projekt har det inte funnits tid för att analysera hur de antagna högre banavgifterna påverkar 

valet av tågtyp och tågens utnyttjande.  
27 Eftersom Samgodsmodellen saknar kapacitetsbegränsningar saknas en del av de samhällsekonomiska 

kostnaderna som banavgifterna avser att styra bort ifrån. Detta kan göra att modellen riskerar att förstora 

de negativa effekterna av höjda banavgifter och bortse från de positiva effekterna som rätt använda 

banavgifter kan ge upphov till. 
28 Se avsnitt 2.1. 
29 Se Tabell 9. 
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Trafikverkets övergripande bedömning är att det svenska järnvägssystemet klarar en 

transportökning på cirka fem procent till följd av överflyttningar av gods från sjöfart 

och/eller lastbil. ”En förutsättning för det är emellertid att den tillkommande trafiken 

styrs undan från utpekade trångsektorer under högtrafiktid. Hässleholm–Malmö och 

Alingsås–Sävenäs–Skandiahamnen är exempel på sådana sträckor” (Trafikanalys, 

2013).30  

Beräkningsresultaten indikerar således att i genomsnitt finns en marginal mellan de 

möjliga överflyttningarna till följd av svaveldirektivet som räknats fram med hjälp av 

Samgodsmodellen och den potential järnvägen bedöms ha förmåga att ta emot. Om det 

parallellt sker en kraftig efterfrågeökning, exempelvis till följd av en kraftig hög-

konjunktur, kan bilden bli en annan. Dessutom kan ökad trafik göra järnvägssystemet 

mer sårbart för störningar, vilket påverkar transporttjänsternas kvalitet.  

Genomsnittliga ökningar av tonkilometer säger dock inte så mycket eftersom 

kapacitetsproblem uppträder för vissa högbelastade länkar i det svenska järnvägsnätet. 

Trafikverkets kapacitetskarta för de två mest belagda timmarna i Figur 6 visar 

sträckorna med små kapacitetsproblem (grönmarkerade), medelstora kapacitetsproblem 

(gulmarkerade) och stora kapacitetsproblem (rödmarkerade) hösten 2012. (Trafikverket, 

2013) 31 

                                                 
30 I Trafikanalys, (2013) hänvisas till en av Trafikverket framtagen PM, ”Några fortsatta reflektioner 

angående kommande svavelrestriktioner i närhavet samt överflyttning till järnvägsgodstransporter samt 

kapacitet för dessa inför Trafikanalys slutrapport”, PM 2013-10-17. 

31 I kategorin ”bandelar med medelstora kapacitetsproblem” ingår på Malmbanan, anslutningar till Gävle, 

anslutningar till Karlstad, sträckan Hallsberg–Mjölby, sträckan genom Stockholm, sträckan Linköping–

Norrköping, anslutningar till Göteborg, sträckan Nässjö–Jönköping och sträckan Hässleholm–Malmö.  
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Källa: Trafikverket (2013)  

Figur 6 Karta över kapacitetsbegränsningar i det svenska järnvägsnätet 2012 för de två 

mest belagda timmarna32  

Som förväntat beräknas järnvägstransporterna öka på de banorna som redan idag har 

sträckor med stora kapacitetsproblem. I Tabell 13 har vi sammanställt järnvägsflöden på 

bandelarna med stora kapacitetsproblem i basscenariot och absoluta och relativa 

förändringar i det mest extrema utredningsscenariot Hög 3. Ur tabellen framgår att de 

procentuella ökningarna av antal ton på de högbelastade bandelarna genomgående 

ligger över genomsnittet för hela järnvägsnätet (3,7 %). Den stora ökningen för sträckan 

Nässjö-Jönköping motsvarar enbart 560 345 ton. Med hänsyn till osäkerheterna kring 

godsvolymerna på länknivå bör dock alla uppgifter tolkas med försiktighet. VTI m.fl. 

har tagit fram ett valideringsverktyg på uppdrag av Trafikverket; detta verktyg ska bl.a. 

underlätta valideringen på länk- och nodnivå.33 

                                                 
32 ”Identifiering av max 2 timme perioder för linjedelar har utförts manuellt utifrån den grafiska 

tågplanen”, (Trafikverket , 2013). 
33 Rune Karlsson et al. (2013), Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller, kommande VTI 

rapport 804/2013. 
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Tabell 13 Beräknade järnvägsflöden (i miljoner ton) på bandelar med stora 

kapacitetsbegränsningar i basscenario och förändringar i absoluta och relativa 

termer34   

 Flöden i bas  

(miljoner ton)  

Absolut 
förändring i 
scenario Hög 3 

 (miljoner ton) 

Absolut förändring 
i scenario Hög 3  

(%) 

Boden–Luleå 12,5 0,7 5,4 % 

Gävle–Storfors 3,7 0,2 5,9 % 

Motala–Hallsberg 6,2 0,3 5,0 % 

Genom Stockholm 3,3 0,1 3,9 % 

LinköpingKimstad 4,1 0,2 3,9 % 

Kimstad–Norrköping 4,3 0,3 6,1 % 

Herrljunga–Göteborg 10,1 0,4 4,1 % 

Nässjö–Jönköping 0,6 0,1 16,5 % 

Hässleholm–Lund 7,0 0,4 5,9 % 

Arlöv–Malmö 9,2 0,5 5,7 % 

4.2.2 Resultat sjöfart 

Resultaten för sjöfart, på farleder inom modellens avgränsningsområde för svenskt 

vatten, sammanfattas i Figur 7. Sett till kostnadsscenarierna Medel och Hög beräknas 

transportarbetet sjunka med mellan cirka 0,2 och 0,7 miljarder tonkilometer till följd av 

svaveldirektivet. Det tycks också finnas ett motstånd till överflyttning från sjöfart vid 

cirka 0,7 miljarder tonkilometer. Detta förklaras av att sjöfarten är mycket kostnads-

effektiv för vissa varugrupper och att längre internationella transporter inte har några 

alternativ till sjöfart. Som tidigare nämnts är kostnaderna för sjötransport relativt 

vägtransport viktiga för utfallet. Vid antagna kostnadsökningar för vägtrafiken (40 

respektive 80 öre) och med kostnadsökningar enligt scenario ”Låg” för olika fartygs-

typer indikerar modellen att sjöfarten trots ökade kostnader kan vinna marknadsandelar. 

En anpassning av sjöfarten till ny teknik och eventuellt alternativa bränslen skulle 

emellertid även minska efterfrågan på LSMGO och därmed den efterfrågestyrda 

prisökningen på diesel. 

                                                 
34 Resultaten visas för Samgodslänkarna som motsvarar länkarna med stora kapacitetsproblem i Figur 6.   
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Inkl. högre banavgifter Exkl. högre banavgifter 

 

Figur 7 Beräknade förändringar av inrikes transportarbete för sjöfart vid tre olika 

nivåer av kostnadsökningar för sjöfarten och vid tre olika nivåer av kostnads-

förändringar för vägtrafiken, oförändrade, en ökad kostnad motsvarande 40 öre per 

liter och en ökad kostnad motsvarande 80 öre per liter. Beräkningar med oförändrade 

respektive höjda banavgifter; miljarder tonkilometer 

Studeras förändringar i ton över hamn för olika hamnområden, se Tabell 14, framgår att 

störst reduktion beräknas i de nordligaste hamnarna och att hamnarna överlag kan tappa 

volym. Nedgångarna beräknas kunna bli något större för hamnarna efter östkusten 

jämfört med hamnarna efter västkusten, vilket förefaller logiskt eftersom transporter till 

eller från ostkusthamnarna vanligtvis kör en längre sträcka inom SECA. Med undantag 

för hamnområdet ”Hudiksvall–Gävle” är det dock överlag små förändringar. I tabellen 

redovisas effekter inklusive höjda banavgifter, men med oförändrade lastbilskostnader 

och sjöfartskostnader enligt scenario ”Medel”, dvs. Medel 1 B. Detta scenario ger den 

tydligaste bilden av hur hamnarna kan påverkas av förändrade bränslepriser för 

sjöfarten. Resultaten för hamn är känsliga för framförallt kostnader för vägtransporter 

och vid ökningar på både 40 och 80 öre per liter kan resultaten för vissa hamnområden 

till och med byta tecken.35 De högre kostnadsökningarna för olika fartygstyper verkar 

kunna inducera effekter som gör att volymer byter hamnområden. Resultaten blir med 

andra ord svårtolkade då modellen pressas med alltför extrema kostnadsförändringar. 

 

                                                 
35 Modellmässigt beror detta på utnyttjandet av skalfördelar och utökad konsolidering.   
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Tabell 14 Förändring i ton över hamnområden för gods med start och/eller målpunkt i 

Sverige, procent i scenariot med medelhöga ökningar av sjöfartskostnaderna, 

oförändrade bränsle-kostnader för vägtransporter och höjda banavgifter (Scenario 

Medel 1 B) 

Hamnområde 

Förändring i ton 

över hamn (%) 

Haparanda–Skellefteå -1,4 

Umeå–Sundsvall -1,3 

Hudiksvall–Gävle -3,5 

Norrtälje–Nynäshamn 0,0 

Södra Ostkusten -0,4 

Karlskrona–Trelleborg -0,3 

Malmö–Helsingborg -0,8 

Kattegatt -0,8 

Stenungsund–Strömstad -0,7 

  Östkust -0,9 

Västkust -0,7 

  Totalt -0,8 

4.2.3 Resultat järnväg 

Även för järnvägen påvisar resultaten att det kan finnas vissa tröskelnivåer och att en 

eventuell banavgiftshöjning kan reducera effekterna med cirka 0,2 miljarder 

tonkilometer. Vid oförändrade kostnader för vägtrafik verkar det finnas ett motstånd för 

överflyttning från sjöfart vid cirka 0,2 miljarder tonkilometer vid höjda banavgifter och 

vid 0,4 miljarder tonkilometer då banavgifterna lämnats oförändrade. Vid ett höjt 

dieselpris på 80 öre per liter indikerar modellresultaten att det finns ett motstånd vid 0,7 

respektive 0,9 miljarder tonkilometer beroende på banavgiftsnivå. Resultaten pekar på 

en möjlig ökning av transportarbetet på järnväg med mellan 0,2 och 0,7 miljarder 

tonkilometer vid en ökning av banavgifter och med mellan 0,4 och 0,9 miljarder 

tonkilometer vid oförändrade banavgifter. Se Figur 8.  
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Inkl. högre banavgifter Exkl. högre banavgifter 

 

Figur 8 Beräknade förändringar av inrikes godstransportarbete för spårbunden trafik 

vid tre olika nivåer av kostnadsökningar för sjöfarten och vid tre olika nivåer av 

kostnadsförändringar för vägtrafiken, oförändrade, en ökad kostnad motsvarande 40 

öre per liter och en ökad kostnad motsvarande 80 öre per liter. Beräkningar med 

oförändrade respektive höjda banavgifter; miljarder tonkilometer 

4.2.4 Resultat väg 

Vid oförändrade dieselpriser beräknas prisökningarna för sjöfarten kunna leda till ett 

ökat transportarbete på väg med cirka 0,2 till 0,3 miljarder tonkilometer. När priset på 

diesel ökas med 40 öre beräknas ökade sjöfartskostnader leda till ett minskat 

transportarbete på mellan 0,05 och 0,2 miljarder tonkilometer respektive mellan 0,2 och 

0,4 miljarder tonkilometer beroende på nivån på banavgifterna. Vid en ökning av 

dieselpriset med 80 öre verkar inte banavgiftsnivån inverka lika starkt på resultaten. I 

båda fallen beräknas transportarbetet sjunka med mellan 0,4 och 0,6 miljarder 

tonkilometer. När banavgifterna lämnas oförändrade blir det inte heller några skillnader 

i resultat mellan kostnadsscenarierna ”Medel” och ”Hög” för sjöfarten.  Se Figur 9. 

 
Inkl. högre banavgifter Exkl. högre banavgifter 

 

Figur 9 Beräknade förändringar av inrikes transportarbete på väg vid tre olika nivåer 

av kostnadsökningar för sjöfarten och vid tre olika nivåer av kostnadsförändringar för 

vägtrafiken, oförändrade, en ökad kostnad motsvarande 40 öre per liter och en ökad 

kostnad motsvarande 80 öre per liter. Beräkningar med oförändrade respektive höjda 

banavgifter; miljarder tonkilometer 

4.2.5 Elasticiteter  

För scenarierna där enbart sjöfartskostnaderna förändras och väg- och järnvägs-

kostnader hålls konstant har vi beräknat efterfrågeelasticiteter. Med hänsyn till den 

begränsade tiden för projektet och då flöden och lastade/lossade ton inte har validerats 

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Låg Medel Hög

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Låg Medel Hög

bränsle väg: + 0 öre

bränsle väg: + 40 öre

bränsle väg: + 80 öre

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

Låg Medel Hög

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

Låg Medel Hög

bränsle väg: + 0 öre

bränsle väg: + 40 öre

bränsle väg: + 80 öre



 

VTI notat 33-2013 39 

per fartygstyp36 har vi enbart gjort överslagsmässiga beräkningar för alla sjötransporter. 

Vi har beräknat efterfrågeelasticiteterna genom att dela den procentuella förändringar av 

sjö- tonkilometer i Sverige (-0,27 % i Scenario Låg1, och -2 % i Scenario Medel1 och 

Hög1) med den minsta och största kostnadsökningarna i de respektive utrednings-

scenarierna. Se Tabell 15.  

Tabell 15 Procentuella ändringar av sjöfarts- tonkilometer i Sverige i 

utredningsscenarier med högre sjöfartskostnader (Låg, Medel, Hög) och konstanta väg- 

och järnvägskostnader 

Km-kostnadsökningar för sjötransporter  

inom SECA  

Förändring av tonkm 
för sjötransporter i 

Sverige 

Intervall för 
efterfrågeelasticitet i 

Sverige 

Låg (intervall 0–23 %) - 0,27 %  0      – - 0,01 

Medel (intervall 22–54%) - 2,00 % - 0,09 – - 0,04 

Hög (intervall 40–76%) - 2,00 % - 0,05– - 0,03 

 

Efterfrågan på sjötransporter är enligt våra överslagsberäkningar oelastiska. De 

beräknade efterfrågeelasticiteterna hamnar i samma intervall som de med hjälp av den 

europeiska Transtoolsmodellen beräknade elasticiteterna -0,01– -0,1 (NEA, 2007; 

Mellin & Vierth, 2010). Det behövs dock mer djupgående analyser för olika 

varugrupper och transportkedjor–bland annat för att identifiera tröskeleffekter. 

4.2.6 Transportarbete med olika trafikslag utanför Sverige 

För transportarbetet utanför svenskt territorium beräknas i scenarierna utan och med 

högre banavgifter ökningar för järnvägstransporter, bortsett från i scenario Låg 1 och 

Låg 1B. Sjötransporterna beräknas i övrigt öka i scenarierna Låg 2 och Låg 2B och Låg 

3 och Låg 3B där det antas låga kostnadsökningar för sjötransporter och 40 öre/l resp. 

80 öre/l högre bränslekostnader för vägtransporter. Sjöfartens tonkilometer minskar 

däremot i alla övriga scenarier. Detta visas i Figur 10 nedan.  

De beräknade absoluta förändringarna utanför Sverige (Figur 10 nedan) och i Sverige 

(se Figur 5 ovan) ligger i ungefär samma nivå. För scenarierna med ökade 

lastbilskostnader på 80 öre per liter bränsle är förändringarna för väg och järnväg större 

utanför Sverige än i Sverige. De relativa förändringarna för sjöfarten skiljer sig mycket 

mer åt, där tonkilometer på svenskt territorium beräknas minska med max cirka 4 % (se 

Tabell 15) och tonkilometer utanför Sverige med cirka 0,2 %. 

  

                                                 
36 Samgodsmodellen innehåller som fartygstyper: containerfartyg, Rorofartyg, lastbilsfärja, Järnvägsfärja, 

andra fartygstyper. Se Tabell 3. 
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Utan banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 
 

Med banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 

Figur 10 Modellberäknade förändringar av transportarbetet utanför Sverige vid tre 

olika nivåer av kostnadsökningar för sjöfarten (Låg, Medel, Hög) studerat vid tre olika 

nivåer av kostnadsförändringar för vägtrafiken (1: konstant, 2: + 40 öre/l, 3: + 80 öre/l 

utan högre banavgifter i Sverige och med högre banavgifter i Sverige (B); miljarder 

tonkilometer utanför Sverige. 

4.2.7 Transportarbete med olika trafikslag totalt  

Nedan redovisas för fullständighetens skull även transportarbetet med olika trafikslag i 

och utanför Sverige sammantaget. Diagrammen som visar skillnaderna i Figur 11 liknar 

diagrammen som visar skillnaderna utanför Sverige i Figur 10.  
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Utan banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 

 

Med banavgiftshöjning i Sverige 

Konstant bränslekostnad för 
vägtransporter 

Ökning 40 öre/liter Ökning 80 öre/liter 

 

Figur 11 Modellberäknade förändringar av transportarbetet i och utanför Sverige vid 

tre olika nivåer av kostnadsökningar för sjöfarten (Låg, Medel, Hög) studerat vid tre 

olika nivåer av kostnadsförändringar för vägtrafiken (1: konstant, 2: +40 öre/l, 3: +80 

öre/l utan högre banavgifter och med högre banavgifter i Sverige (B); miljarder 

tonkilometer totalt (i och utanför Sverige). 

4.3 Förändring av transportflöden i infrastrukturen 

I detta avsnitt analyseras hur transportflödena förändras på länknivå i de olika 

utredningsscenarierna. Förändringarna illustreras i form av skillnadskartor, som visar 

skillnader i flöden mellan det aktuella utredningsscenariot och jämförelsescenariot. 

Genomgående används följande färgkoder i kartorna: sjöfart visas i blått, järnväg i grönt 

och väg i rött. De mörkare nyanserna visar på ökade flöden och de ljusare på minskade. 

4.3.1 Scenario: Medelkostnadsökningar för sjötransporter, 40 öre/l högre 
bränslekostnader för vägtransporter och högre banavgifter (Medel 2B) 

För att mer ingående förklara och förstå de olika effekter som uppstår börjar vi med att i 

mer detalj studera Medel 2B. I efterföljande avsnitt går vi sedan genom respektive 

utredningsscenario. Medel 2B har valts som ett exempel för ett genomsnittligt scenario. 

I Medel 2B har banavgiftshöjningarna inkluderats, sjöfartskostnaden höjts enligt 

alternativ ”Medel” och dieselpriset har höjts med 40 öre.  
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Studeras effekterna på sjöfartens transportflöden, se Figur 12 framgår att flöden efter 

kusterna samt till och från Finland och Ryssland beräknas sjunka, däremot ökar, med 

några få undantag, färjetrafiken i Östersjön. I synnerhet kan trycket på färjorna till och 

från Stockholm komma att öka. Den dominerande effekten är att volymer som idag går 

runt Danmark kan komma att flytta till Kattegatt och Kielkanalen. Eventuellt ökade 

priser i Kielkanalen (eller kapacitetsbrister) kan möjligen motverka denna effekt. Ett test 

med höjda priser i kanalen med 15 procent gav emellertid endast marginella skillnader i 

resultat. 

Effekten som uppstår mellan Luleå och Skellefteå är en del av problemet med den 

kalibrering som genomfördes och att nuvarande Samgodsmodell är deterministisk. Vid 

kalibreringen av hamnområden ”Haparanda–Skellefteå” flyttas felaktigt 

malmtransporter som ska från Gällivare till Skellefteå från en transportkedja med 

järnväg och sjöfart till direkttransport med lastbil. När kostnaderna höjs för vägtrafiken i 

utredningsscenarierna flyttas flödena tillbaka. Den felaktiga effekten beräknas påverka 

resultaten transportarbete med cirka 100 miljoner tonkilometer.37  

 

Figur 12 Differenskarta för ton på sjöfartslänkar (inkl. färjelinjer). Jämförelse mellan 

bas och ett scenario med höjda banavgifter, kostnadsökningar för sjöfart enligt 

alternativ ”Medel” samt höjda dieselpriser med 40 öre; ton (Mörka linjer markerar en 

ökning och ljusa linjer ett minskat flöde) 

Flöden på järnväg beräknas öka i ett stråk genom Sverige ner mot Europa. Resultaten 

förutsätter emellertid att det finns tillräcklig kapacitet för detta. Öresundsbron utgör en 

naturlig flaskhals i detta sammanhang och möjligen även spåren genom Skåne och 

Danmark. Det får ändå bedömas som rimligt att svaveldirektivet kan leda till en ökad 

efterfrågan på järnvägstransporter till och från den europeiska marknaden. Figur 12 

illustrerar också att färjetrafiken till kontinenten ökar. Djupanalyser för olika 

varugrupper, transportkedjor och fartygstyper skulle behövas för att förklara de 

beräknade differenserna på en mer detaljerad nivå. 

                                                 
37 En liknande effekt uppstod i Gävletrakten i scenariot med 80 öre/l högre bränslekostnader för 

vägtransporter. I detta fall väljer vägtransporterna en annan kortare rutt.  
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Ett något förvånande resultat är att volymerna till Göteborg sjunker. Även om det 

genereras flöden via en överflyttning från öst- till västhamn över skuggas denna effekt 

av att flöden flyttas från sjöfart via Kattegatt till tågtransport via Öresund och Jylland 

ner mot Europa.38 Effekten på Malmbanan hänger samman med kalibreringsproblemet 

som beskrevs ovan. 

 

Figur 13 Differenskarta för ton på järnvägslänkar. Jämförelse mellan bas och ett 

scenario med höjda banavgifter, kostnadsökningar för sjöfart enligt alternativ ”Medel” 

samt höjda dieselpriser med 40 öre; ton. (Mörka linjer markerar en ökning och ljusa 

linjer ett minskat flöde) 

Effekterna för transporter på väg är svårare att illustrera. För att hålla nere antalet länkar 

som redovisas har en begränsning införts där endast förändringar på större vägar 

redovisas. Även på väg ökar flödena mellan Östra Mellansverige och Göteborg, Halland 

och Malmö. Effekten får bedömas vara ett resultat av en överflyttning av transporter via 

östkusthamnar till utskeppning i väst. Även på vägsidan syns effekten av nämnda 

kalibreringsproblem för Luleå och Skellefteå hamnar. 

                                                 

38 Passageavgiften för godståg över Öresund höjdes, i avstämning med Trafikanalys, från 2 800 kr till 

7 380 kr, dvs. till samma avgift som för Stora Bält. Primära motivet var kalibreringsskäl.  
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Figur 14 Differenskarta för ton på väglänkar. Jämförelse mellan bas och ett scenario 

med höjda banavgifter, kostnadsökningar för sjöfart enligt alternativ ”Medel” samt 

höjda dieselpriser med 40 öre; resultat för flödesförändringar över 5 000 ton (Mörka 

linjer markerar en ökning och ljusa linjer ett minskat flöde) 

För att underlätta jämförelser med andra scenarier i nästa avsnitt sammanfattas de tre 

figurerna ovan i Figur 15. 

 

Figur 15 Skillnadskarta över transportflödena (i ton) mellan bas- och utrednings-

scenario Medel 2B, med sjöfartskostnader “Medel”, ökning av bränslekostnader för 

vägtransporter med 40 öre/l och med höjda banavgifter i Sverige  

Ett alternativt sätt att visa förändringar i flöden är att göra det i form av diagram i mer 

aggregerad form. I Figur 16 visas förändringar i totalt transporterat ton för tre olika 

scenarier med medelkostnadsökningar för sjötransporter; oförändrade kostnader, 40, 
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respektive 80 öre/l för bränslekostnader för vägtransporter och höjda banavgifter. I 

transportkedjor som utnyttjar flera trafikslag räknas till exempel både väg och sjö. En 

högre andel ton i intermodala kedjor leder tentativt till fler transporterade ton, detta 

bekräftas dock i Figur 15 enbart i Scenario Medel 1B där det antas konstanta 

vägtransportkostnader. De beräknade differenserna är generellt små och djupare 

analyser skulle behövas.  

 

Figur 16 Förändringar i ton för tre scenarier med sjöfartskostnader satta till ”Medel” 

och inklusive banavgiftshöjningar i Sverige. 

4.3.2 Övriga scenarier 

I Figur 17 visas skillnadskartan för scenario Medel2 med medelhöjningar av 

sjötransportkostnaderna, 40 öre/liter högre bränslekostnader för vägtransporter och 

konstanta banavgifter i Sverige. En skillnad mot Figur 15 där banavgifter antogs höjas, 

är att tendensen till minskade järnvägsflöden mot Göteborg inte längre finns. Detta är 

naturligt eftersom antagandet om konstanta banavgifter gynnar järnvägen. 
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Figur 17 Skillnadskarta över transportflödena (i ton) mellan bas- och utrednings-

scenario Medel 2, dvs. med medel sjöfartskostnadsökningar, en ökning av bränsle-

kostnaderna för vägtransporter med 40 öre/l och oförändrade banavgifter i Sverige  

I Figur 18 gäller samma förutsättningar som i föregående figur, förutom att 

sjöfartskostnaden har antagits vara ”Låg”. En tydlig skillnad mellan figurerna är att i 

den senare sker ingen omdirigering av transporterna i Nordsjön till den något kortare 

sträckan i Kattegatt. I det låga scenariot är merkostnaden i SECA inte tillräckligt stor för 

att driva fram denna omflyttning. Modellmässigt är de här effekterna problematiska. 

Samgodsmodellen utgår från att alla transportörer beter sig strikt kostnadsminimerande, 

för de kostnaderna som ingår i modellen. I verkligheten är naturligtvis beteendet mer 

varierande. I övrigt ser man att flödet på järnvägarna genomgående ökar mindre än i 

föregående figur. 
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Figur 18 Skillnadskarta över transportflödena (i ton) mellan bas- och utrednings-

scenario Låg2, med sjöfartskostnader “Låg”, ökning av lastbilskostnaden med 40 öre 

och oförändrade banavgifter.  

I Figur 19 visas ett exempel på resultat i ett scenario där ingen höjning av lastbils-

kostnaderna har antagits. Den kraftiga omflyttningen i Norrbotten har därmed undvikits. 

Vägtransporterna har ökat genomgående, men särskilt utefter norrlandskusten. 

 

Figur 19 Skillnadskarta över transportflöden (i ton) mellan bas och utredningsscenario 

Medel1B, med sjöfartskostnader "Medel", ingen ökning av lastbilskostnader samt höjda 

banavgifter. 

Slutligen visas i Figur 20 samma förutsättningar som i föregående figur, men med 

oförändrade banavgifter. En konsekvens av de låga banavgifterna är att flödet på särskilt 

sträckan Malmö–Gävle har stärkts. 
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Figur 20 Skillnadskarta över transportflöden (i ton) mellan bas och utredningsscenario 

Medel 1B, med medelsjöfartskostnadsökningar, ingen ökning av bränslekostnaderna för 

vägtransporter och oförändrade banavgifter i Sverige. 

I Trafikanalys (2013) studeras även svaveldirektivets effekt på den totala transport-

kostnaden för olika län. Norrlandslänen med undantag av Jämtland beräknas påverkas 

mer än genomsnittet. Dessutom påverkas Dalarna län relativt mycket på grund av 

stålindustrins transportbehov. De underliggande beräkningarna visas inte här eftersom 

huvuddelen av beräkningarna har genomförts av Trafikanalys.  
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5 Slutsatser  

I den här studien har 18 olika utredningsscenarier analyserats utifrån ett basscenario 

med hjälp av godstransportmodellen Samgods. Eftersom inte bara sjöfartskostnaderna 

antas öka utan att även kostnaderna för vägtransporter skulle kunna öka något till följd 

av svaveldirektivet, har analysen beaktat flera olika relativa kostnadsförändringar. Tre 

olika nivåer har använts; för sjöfart Låg: noll till 23 procent, Medel: 23 till 54 procent 

och Hög: 40 till 76 procent och för vägtrafik 1: Konstanta bränslekostnader, 2: 40 öre 

högre bränslekostnad per liter och 3: 80 öre högre bränslekostnad. Beräkningarna har 

dessutom gjorts både med och utan höjda banavgifter i Sverige (38 till 51 procent 

ökning jämfört med dagens banavgifter).  

Beräkningsresultat  

Ett första resultat är att de relativa kostnadsskillnaderna mellan de olika trafikslagen 

påverkar omfördelningarna mellan trafikslagen. 

Enbart i utredningsscenarierna Hög 3 (dvs. med höga sjötransportkostnadsökningar, 80 

öre/l högre bränslekostnader för vägtransporter och oförändrade banavgifter) och Medel 

2B (dvs. med sjötransportkostnadsökningar enligt medel, 40 öre/l högre bränsle-

kostnader för vägtransporter och högre banavgifter) indikerar beräkningarna på 

begränsade omfördelningar för sjötransporter mellan SECA och utanför SECA. 

Anledningen är att det är svårt för transporter som har start eller mål i Sverige att helt 

undgå SECA till sjöss och att flera varuslag inte är anpassade till landbaserade 

trafikslag.  

Förändring av transportarbetet i Sverige 

Transportarbetet till sjöss på svenskt territorium är enligt våra överslagsberäkningar 

relativt oelastiskt, vilket bekräftas i tidigare studier. Transportarbetet på svenskt vatten 

bedöms som mest sjunka med ungefär 0,7 miljarder tonkilometer (ca 2 %). Detta om 

enbart sjöfartskostnaderna antas öka med 40–76 procent allt annat lika (scenario Hög 1). 

Om även kostnadsökningar för vägtrafiken beaktas beräknas transportarbetet som mest 

sjunka med cirka 0,5 miljarder. Beaktas även införandet av högre banavgifter reduceras 

effekten ytterligare. 

Transportarbetet på järnväg i Sverige beräknas som mest öka med knappt 0,9 miljarder 

tonkilometer (ca 4 %) (vid de högre kostnadsökningsalternativen för sjöfart och väg, 

dvs. scenario Hög 3). Vid övriga kostnadsscenarier blir effekten betydligt mindre. Med 

höjda banavgifter beräknas transportarbetet öka med som mest cirka 0,7 miljarder. 

Resultaten ska tolkas som ett utfall av en potentiell ökning av efterfrågade volymer på 

järnväg eftersom eventuella kapacitetsbrister inte beaktas i modellberäkningarna.  

Som förväntat beräknas järnvägstransporterna öka på de banorna som redan idag har 

sträckor med kapacitetsproblem. I scenariot med högre väg- och sjötransportkostnader 

beräknas de relativa ökningarna av antalet ton på de högbelastade bandelarna ligger 

genomgående i intervallet 3,9 % – 6,1 % (för flöden med över en miljon ton) och 

därmed över den genomsnittliga ökningen för hela järnvägsnätet på 3,7 %. 

Trafikverkets övergripande bedömning är att det svenska järnvägssystemet klarar en 

transportökning på cirka fem procent till följd av överflyttningar av gods från sjöfart 

och/eller lastbil. Trafikverket pekar dock på behovet ”att beakta flaskhalsar”.  
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De beräknade totala antalet järnvägstonkilometer i Sverige inklusive effekter av 

svaveldirektivet är 22,9 miljarder tonkilometer och ligger under nivån som infanns 

toppåren 2007 (23,3 miljarder tonkilometer) och 2010 (23,5 miljarder tonkilometer).  

Transportarbetet på väg beräknas som mest sjunka med cirka 0,6 miljarder tonkilometer 

(ca 2 %), men detta gäller vid ett högre dieselpris om 80 öre/l och den lägsta testade 

kostnadsökningen för sjöfart (dvs. scenario Låg 3 med och utan höjda banavgifter). I 

övriga fall beräknas transportarbetet sjunka med som mest 0,4 miljarder tonkilometer. I 

utredningsscenarierna utan bränsleprisökningar för vägtrafiken beräknas 

transportarbetet kunna öka med drygt 0,2 miljarder tonkilometer.  

Förändring av transportarbete utanför Sverige 

För transportarbetet utanför svenskt territorium beräknas ökningar för järnvägs-

transporter i scenarierna utan och med högre banavgifter, bortsett från scenario Låg 1 

och Låg 1B. Sjötransporterna beräknas i övrigt öka i scenarierna Låg 2 och Låg 2B och 

Låg 3 och Låg 3B där det antas låga kostnadsökningar för sjötransporter och 40 öre/l 

resp. 80 öre/l högre bränslekostnader för vägtransporter. Sjöfartens tonkilometer 

minskar däremot i alla övriga scenarier. De beräknade absoluta förändringarna utanför 

Sverige och i Sverige ligger i ungefär samma nivå. För scenarierna med ökade 

lastbilskostnader på 80 öre per liter bränsle är förändringarna för väg och järnväg större 

utanför Sverige än i Sverige.  

Förändring av transportflöden  

För scenariot med sjöfartskostnadsökningar enligt alternativ Medel, 40 öre/l högre 

bränslekostnader för vägtransporter och höjda banavgifter (Medel 2B) ger 

beräkningarna för sjöfart, som väntat, mindre volymer totalt på farlederna i Östersjön, 

men samtidigt beräknas volymerna på flera färjelinjer i Östersjön att öka. I Kattegatt 

beräknas den kustnära sjöfarten att minska samtidigt som flöden väster om Själland ner 

mot och genom Kielkanalen förväntas öka. Det senare framförallt på grund av en 

överflyttning av volymer som idag går väster om Danmark. I scenario Låg 2 sker ingen 

omflyttning av transporterna i Nordsjön till den något kortare sträckan i Kattegatt 

eftersom merkostnaden i SECA inte är tillräckligt stor för att driva fram denna 

omflyttning.  

Volymerna på järnväg beräknas framförallt öka ner mot Öresund och vidare genom 

Jylland och norra Europa. Detta innebär samtidigt att volymer mot Göteborg beräknas 

att minska något med ökade banavgifter i scenario Medel 2B. Det senare är emellertid 

beroende av vilka utredningsscenarier som testas. I scenario Medel 2 med konstanta 

banavgifter i Sverige beräknas inte samma minskning av järnvägsflöden mot Göteborg. 

I scenario Medel 2B är det övergripande mönstret för vägtrafiken att flödena ökar 

mellan storstadsområdena i Sverige, vilket bedöms vara en effekt av att volymer flyttas 

från hamnar efter östkusten till hamnar efter västkusten. Volymer till och från färjelinjer 

i Södra Sverige bedöms också öka. 

Analyser med hjälp av Samgodsmodellen 

Beräkningsresultaten bör tolkas med försiktighet då Samgodsmodellen är under 

utveckling (som oftast med dylika modeller) och inte fullt ut kalibrerad. Det innebär 

också att slutsatser är svåra att dra på en mer detaljerad nivå, geografiskt och på 

fordons- eller fartygsnivå. Det skulle behövas djupare analyser för enskilda varuslag, 
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fartygstyper m.m. Vi bedömer dock ändå att de övergripande resultaten är rimliga för de 

scenarier vi har analyserat.  

Resultaten pekar i samma riktning som våra tidigare analyser från 2009, bland annat att 

det beräknas ske begränsade överflyttningar från sjötransporter till landbaserade 

transporter samt överflyttningar från Ostkusten till Västkusten. Det faktum att den före-

liggande studien kommer fram till något mindre omfördelningar mellan trafikslagen än 

den tidigare studien förklaras av flera faktorer. För det första har transportkostnaderna 

(inkl. banavgifter och kilometerskatter i utlandet) och transportflöden beskrivits mer 

korrekt i utgångsläget i den här analysen, samt det att utredningsscenarierna innehåller 

ökade kostnader även för vägtransporter och/eller järnvägstransporter. Slutligen har 

även andra kostnadsökningar för sjöfarten antagits jämfört med analysen 2009. 

Det är värt att hålla i minnet vid tolkningen av resultaten att godstransportefterfrågan 

hålls konstant. Detta antagande är ett bra antagande för det kortsiktiga perspektivet, men 

det gäller dock inte i det långsiktiga perspektivet där företagens produktion och 

lokalisering m.m. (kan) förändras. 
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Tabell 16 Omlastningskostnader för väg, järnväg och sjöfart. 

Fordonstyp/fartygstyp Torrbulk Flytande bulk General Cargo Container 

Lätt lastbil LGV< 3,5 
ton 8,6 8,6 100 - 

Lastbil 3,5-16 ton 8,6 8,6 51,6 - 

Lastbil 16-24 ton 8,6 8,6 34,4 - 

Tung lastbil HGV 25-
40 ton 3 3 20,7 17 

Tung lastbil HGV 25-
60 ton 3 3 13,8 17 

          

Kombitåg - - - 17 

Vagnslast (matartåg)  5 5 25 17 

Systemtåg STAX 22.5 3 3 25 - 

Systemtåg STAX 25 3 3 25 - 

Systemtåg STAX 30 3 3 25 - 

Vagnslasttåg (kort) 5 5 25 17 

Vagnslasttåg (mellan) 5 5 25 17 

Vagnslasttåg (långt) 5 5 25 17 

          

Containerfartyg - - - 17 

Containerfartyg - - - 17 

Containerfartyg - - - 17 

Containerfartyg - - - 17 

Övriga fartygstyper 15 15 81 17 

Övriga fartygstyper 13 13 79 17 

Övriga fartygstyper 11,5 11,5 77 17 

Övriga fartygstyper 10 10 75 17 

Övriga fartygstyper 7 7 73 17 

Övriga fartygstyper 5,1 5,1 70,9 17 

Övriga fartygstyper 3,8 3,8 69 17 

Övriga fartygstyper 3 3 67 17 

Övriga fartygstyper 2,7 2,7 65 17 

Övriga fartygstyper 2,1 2,1 63 17 

Ro/ro (Gods) 20 20 20 17 

Ro/ro (Gods) 20 20 20 17 

Ro/ro (Gods) 20 20 20 17 

Lastbilsfärja 1 1 1 1 

Lastbilsfärja 1 1 1 1 

Lastbilsfärja 1 1 1 1 

Järnvägsfärja 2 2 2 2 
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Figur 21 Nya uppdaterade vägskatter- och avgifter utanför Sverige 

  Tyskland Österrike Schweiz Slovakien Tjeckien Polen Italien 

Fordon Kr/fordonskm 

Lätt lastbil 
LGV< 3.5 
ton  - - - - - - - 

Lastbil 3,5-
16 ton 1,6 2,3 19,4 0,7 0,6 0,6 1,1 

Lastbil 16-
24 ton 1,6 2,3 19,4 1,5 0,6 0,8 1,1 

Tung lastbil 
HGV 25-40 
ton 1,6 2,3 19,4 1,5 0,6 0,8 1,1 

Tung lastbil 
HGV 25-60 
ton 1,6 2,3 19,4 1,5 0,6 0,8 1,1 

Figur 22 Nya uppdaterade banavgifter i och utanför Sverige 

  Sverige Norge Danmark Nederländerna Tyskland Österrike 

Fordon Kr/tågkm 

Kombitåg 5 29 29 21 27 29 

Vagnslast 
(matartåg)  4 22 22 17 27 27 

Systemtåg 
STAX 22.5 6 36 36 25 27 31 

Systemtåg 
STAX 25 6 41 39 28 27 33 

Systemtåg 
STAX 30 35 292 273 167 27 116 

Vagnslasttåg 
(kort) 5 27 27 20 27 28 

Vagnslasttåg 
(mellan) 6 36 36 25 27 31 

Vagnslasttåg 
(långt) 7 46 45 31 27 35 
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Bugg i programmet 

1. Följande script påverkas:  

a. EMMAT01A.s  under   1_Editing 

b. PDMAT01E.s  under    1_Editing 

c. SDMAT01G.s  under    1_Editing 

d. CNMAT01B.s  under   1_Editing\Comparison 

e. PDMAT01J.s  under   2_Run\LogisticModel 

f. PDMAT01K.s  under   2_Run\LogisticModel 

Börja med att göra en backup av all dessa filer. 

Från CUBE görs sedan följande ändring i de fem första filerna: 

I FIELDS-satsen tar man bort (2.0) efter C_TECH_FAK och T_TECH_FAC, så att tex: 

FIELDS=N(6.0) ZONEID(6.0),NAME(30.0),ZONET(6.0),DOMESTIC(2.0),  

C_TECH_FAC(2.0),T_TECH_FAC(2.0),MAXDWTCONT(19.0),MAXDWTRORO(19.0), 

MAXDWTOTHE(19.0),SEAOUTPUT(19.0),SEACONTO(19.0),AIROUTPUT(19.0),UP_

DATE(1) 

Ersätts med: 

FIELDS=N(6.0) ZONEID(6.0),NAME(30.0),ZONET(6.0),DOMESTIC(2.0),  

C_TECH_FAC,T_TECH_FAC,MAXDWTCONT(19.0),MAXDWTRORO(19.0), 

MAXDWTOTHE(19.0),SEAOUTPUT(19.0),SEACONTO(19.0),AIROUTPUT(19.0),UP_

DATE(1) 

I den sista filen lägger man till ”.3” i PRINT-satsen för tech-faktorerna, dvs man ersätter: 

PRINT  PRINTO=1 LIST= 

ZONEID(L),'\t',NAME,'\t',ZONET(L),'\t',DOMESTIC(L),'\t',C_TECH_FAC(L),'\t',T_TEC

H_FAC(L),'\t',MAXDWTCONT(L),'\t',MAXDWTRORO(L),'\t',MAXDWTOTHE(L),'\t',SE

AOUTPUT(L),'\t',SEACONTO(L),'\t',AIROUTPUT(L) 

med: 

PRINT  PRINTO=1 LIST= 

ZONEID(L),'\t',NAME,'\t',ZONET(L),'\t',DOMESTIC(L),'\t',C_TECH_FAC(.3L),'\t',T_TE

CH_FAC(.3L),'\t',MAXDWTCONT(L),'\t',MAXDWTRORO(L),'\t',MAXDWTOTHE(L),'\t'

,SEAOUTPUT(L),'\t',SEACONTO(L),'\t',AIROUTPUT(L) 

 

2. I filen Input_Data.mdb ändrar man datatyp för C_TECH_FAC och T_TECH_FAC från heltal till 

realtal. Detta görs i tabellerna: 

a. Nodes_Base2005 

b. SC_JABasOkalib_New_nodes 

3. Ändra på motsvarande sätt även i Scenario_Data.mdb-filen för JABasOkalib_New: 

 tabellerna  Nodes och SC_JABasOkalib_New_Nodes  

4. Man bör för säkerhets skull köra Edit the Data (VY) efter att man gjort ovanstående ändringar. 

5. Fortsättningsvis när man skapar nya scenarier genom kopiering från scenario JABasOkalib_New 

så ska dessa variabler inte bli avrundade.  

Vid SAMGODS-körningen: kolla för säkerhetsskull i NODES.TXT under 

1_Program\LogMod\...\Input  att TECH-faktorerna är avrundade. 

 

 

 

 



Bilaga D 

Sida 1 (1) 

 VTI notat 33-2013 

Uppdatering av begränsningar i infrastrukturen 

Begränsningar i infrastrukturen: 

1. Begränsning av fartygs dödvikt inom vissa hamnar: 

a. Vänerhamnarna (Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Otterbäcken, 

Kristinehamn och Karlstad): 

Här sattes de tre parametrarna: MAXDWTCONT, MAXDWTRORO 

och MAXDWTOTHER i tabellen Nodes till värdet: 15000 (ton). 

b. Mälarhamnarna (Köping, Västerås):  

Här sattes de tre parametrarna: MAXDWTCONT, MAXDWTRORO 

och MAXDWTOTHER i tabellen Nodes till värdet: 20000 (ton). 

2. Spärrning av fartygstrafik på inre vattenvägar på kontinenten: 

Detta gjordes genom att sätta länkattributen: SHIP_SMALL och SHIP_LARGE 

till värdet 0 på de inre vattenvägarna. 

3. I Ålesunds hamn sattes teknikfaktorerna (C_TECH_FAC och T_TECH_FAC) 

båda till värdet 100 för att spärra transporterna där och undvika oönskade 

effekter (överflyttningar) mellan JA och UA. 
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