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Förord 
WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikverket Region Väst tillsammans med de tre 
infrastrukturplanupprättande regionerna i Värmland, Västra Götaland och Halland genom-
fört en regional kartläggning av godsflöden. Syftet med studien är att öka kunskapen om 
godsflöden i Västsveriges tre län och bygger bl.a. på en godsflödesmodell utvecklad av WSP 
och i dialog och avstämning med näringslivet. Studien genomfördes under våren 2013. Ett 
stort tack till alla som har deltagit och bidragit med information genom enkäter och dialog-
möten. Den här rapporten beskriver godsflödena i de tre länen Värmland, Västra Götaland 
och Halland sammanslaget.   

Projektgruppen har bestått av Ulf Knape, Trafikverket, Marcus Smedman, Region Värmland, 
Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen och Jeanette Larsson, Region Halland. Arbetet 
har utförts av Mona Pettersson, Martina Bohlin, Dag Hersle, Moa Berglund, Fredrik Orwén, 
Klaes Arrhenius och Ingemar Moen på WSP.  

Göteborg i oktober 2013 

Mona Pettersson 

WSP Analys & Strategi 
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Sammanfattning 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart och dessutom för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar. Regionerna har i uppdrag att arbeta med regional utveckling och tillväxt, vilket 
inkluderar det regionala transportsystemets utveckling och funktion. I det gemensamma  
ansvaret för hela transportsystemet krävs bra beslutsunderlag. Ett underlag som visar behov 
och möjligheter när det gäller godstransporter på regional nivå har länge efterfrågats.  

WSP har på uppdrag av Regionförbundet Örebro och i samverkan med bl.a. Trafikanalys, 
Sjöfartsverket, Logistikforum Mälardalen och de regionala godstransportråden utarbetat en 
metod för att kartlägga godsflöden på regional nivå.  

Metoden bygger på flera delar, där godsgenereringsdelen bygger på tanken att arbetsplatser 
skapar godstransporter – tillverkningsindustrier behöver få råvaror transporterade in till  
anläggningarna och färdiga produkter ut, till skolor och sjukhus transporteras olika för-
brukningsvaror, och så vidare. Genom att titta på vad olika branscher producerar och  
konsumerar, kan karaktären på godset som fraktas till och från enheter inom olika branscher 
uppskattas. Med hjälp av information om storlek av och branschtillhörighet hos enheterna 
kan mängden gods uppskattas och genom att placera ut enheterna på en karta kan slutligen 
källor (startpunkter) och sänkor (destinationer) för godsflöden identifieras. De beräknade 
godsmängderna kompletteras sedan med en enkätundersökning bland de största företagen i 
länet. Utöver det har ett antal dialogmöten med representanter för regionen och näringslivet 
genomförts för att under projektets gång stämma av och verifiera resultaten.  

Detta uppdrag syftar till att kartlägga de regionala godsflödena i Värmland, Västra Götaland 
och Halland enligt den framtagna metoden och denna rapport sammanfattar resultaten för 
hela regionen Väst.  

Totalt beräknas företagen i region Väst årligen konsumera cirka 100 miljoner ton gods och 
producera ungefär lika mycket. Västra Götaland genererar omkring 75 % av dessa gods-
mängder, Värmland ca 14 % och Halland ca 12 %. Sett till varugrupper är konsumtionen 
störst av malm, gruvor, stenbrott och torv, vilken till största delen utgörs av grus, sten och 
lera i detta område. Godsmängden uppgår till drygt 20 miljoner ton, vilket motsvarar 20 % av 
regionens konsumerade gods.  Näst störst konsumtion, 18,7 miljoner ton, är av jord- och 
skogsbruksprodukter följt av kol, olja, gas på 18,4 miljoner ton.  

Den största varugruppen sett till produktion är också grus, sten och lera och den står för ca 
20 % av regionens totala produktion. Nästan lika mycket kol- och petroleumprodukter pro-
duceras i regionen vilket till stor del härleds till raffinaderierna i Brofjorden och Göteborg. 
Utöver det produceras ca 12 miljoner ton trä, massa, papper, ca 12 miljoner ton icke-
metalliska mineralprodukter (byggmaterial, cement, kalk), 11 miljoner ton jord- och skogs-
bruksprodukter samt knappt 9 miljoner ton livsmedel.  

En geografisk analys av godsmängderna visar att störst godsmängder genereras i Karlstad-
området, Grums, Lysekil, Stenungsund, Göteborg, Varberg och Hylte. Många av platserna 
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karakteriseras av större industrianläggningar eller pappersbruk, såsom Gruvön och Skoghall 
i Värmland, Preems raffinaderi i Brofjorden, de petrokemiska industrierna i Stenungsund 
samt Värö bruk och Hylte bruk i Halland, där omfattande godsmängder genereras. Göteborg 
har som storstadsområde en särställning i området och ett stort antal företag är knutna hit, 
vilket också genererar stora godsmängder.  

Det finns en tydlig skillnad mellan länen med avseende på vad som transporteras. Västra  
Götaland är det i särklass största länet i regionen sett till totalt hanterad godsmängd, men 
inte inom alla varugrupper. Sett till konsumtion av jord- och skogsbruksprodukter genereras 
de största godsmängderna i Värmland och förhållandevis mycket i Halland. Konsumtion av 
kol/olja/gas samt grus/sten/lera genereras i huvudsak i Västra Götaland. Livsmedel samt 
trä/massa/papper konsumeras förhållandevis mycket i Halland. När det gäller produktion är 
skillnaderna inte lika tydliga, bortsett från produktion av kol- och petroleumprodukter som 
endast sker i Västra Götaland. Förhållandevis stora godsmängder av trä/massa/papper gene-
reras i Värmland och Halland och Västra Götaland producerar även stora mängder 
grus/sten/lera. 

Godsmängderna i de viktigaste nationella och regionala stråken för godstransporter har be-
räknats genom en urvalsanalys där godsmängder för de arbetsställen som finns lokaliserade i 
stråken har summerats och analyserats. Det kan konstateras att nästan 30 % av regionens 
totalt konsumerade godsmängder och 20 % av de producerade godsmängderna genereras i 
Göteborg. 

I huvudsak transporteras godset på väg. Den totala godsmängden på lastbil beräknas till om-
kring 70 miljoner ton för både konsumtion och produktion, vilket motsvarar ca 70 % de  
totala godsmängderna. I det inräknas även det gods som transporteras till närmaste hamn. 
Näst störst godsmängder transporteras via sjöfarten. 

Totalt beräknas det största transitflödet på väg i region Väst gå på E6. Antalet fordon beräk-
nas till ca 1500 per dygn i området kring Göteborg och motsvarar där ca 30 % av flödet av 
tung trafik (ÅDT mätningar). En stor del av detta flöde utgörs av godstransporter till och från 
Norge. Transittflödet är något större i Halland eftersom där även ingår transittrafik från  
södra Sverige till i huvudsak Västra Götaland. På E18 i Värmland beräknas antalet fordon i 
transittrafik uppgå till ca 600 per dygn öster om Karlstad, vilket skulle motsvara ca 30 % av 
den tunga trafiken även på den sträckan. Den fördelas sedan relativt jämt mellan väg 61 och 
E18 väster om Karlstad med ca 300 fordon per dygn på respektive väg. Det skulle motsvara 
ca 45 % av den tunga trafiken på dessa vägar. Även transittrafiken på E18 bedöms i huvudsak 
utgöras av gods som transporteras mellan Sverige och Norge.  

I Göteborg finns nordens största hamn som årligen lyfter drygt 40 miljoner ton gods över kaj. 
Göteborgs hamn hanterar mer än hälften av landets totala containervolym och är den enda 
nordiska hamnen med transoceana direktanlöp. Göteborgs hamn har därför en särställning 
när det gäller godsflöden i regionen. Totalt lyftes ca 73 miljoner ton gods över kaj 2010 i 
hamnarna i region Väst. 93 % av den totala godsvolymen hanterades i Västra Götaland, där 
nästan 60 % hanterades i Göteborgs hamn. Den näst största hamnen, Brofjorden, är en privat 
industrihamn för Preems raffinaderi i Lysekil och där hanterades ca 20 miljoner ton olja per 
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år, vilket motsvarar 26 % av de totala volymerna i hamnarna i region Väst. Många av de 
mindre hamnarna är nischhamnar specialiserade inom särskilda områden och har därför av-
görande betydelse för näringslivet i hela regionen. Varbergs hamn är exempelvis en av  
Sveriges största hamnar vad gäller sågade trävaror och har hela södra Sverige som sitt upp-
tagningsområde. Wallhamn är specialiserade på import/export av personbilar och har ett 
 nationellt upptagningsområde för sin verksamhet.  
  

9 

 



 
 
  

10 

 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart och dessutom för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar. Regionerna har i uppdrag att arbeta med regional utveckling och tillväxt, vilket 
inkluderar det regionala transportsystemets utveckling och funktion. I det gemensamma  
ansvaret för hela transportsystemet krävs bra beslutsunderlag. Ett underlag som visar behov 
och möjligheter när det gäller godstransporter på regional nivå har länge efterfrågats. 
 
Godsfrågorna blir allt viktigare för tillväxt och regional utveckling. Staten har bland annat 
pekat ut nationella godsstråk och noder i den senaste nationella infrastrukturplanen. Tyvärr 
saknas uppgifter om regionala godsflöden till stor del, då det råder en brist på enhetliga  
metoder för att genomföra den här typen av kartläggningar. Det innebär att de kartläggning-
ar som har gjorts inte är jämförbara med varandra. Det har därför länge funnits behov av en 
metod som gör det möjligt att genomföra studier som är jämförbara över tiden och mellan 
regioner.  
 
WSP har på uppdrag av Regionförbundet Örebro och i samverkan med bland andra Trafik-
analys, Sjöfartsverket, Logistikforum Mälardalen och de regionala godstransportråden  
utarbetat en metod för att kartlägga godsflöden på regional nivå. Projektet inkluderade både 
en metodutvecklingsfas och en testfas med Uppsala län som testlän.  
 
Trafikverket har tillsammans med regionerna Värmland, Västra Götaland och Halland gett 
WSP i uppdrag att göra en godskartläggning länsvis samt och en där godsmängderna  
sammanräknas totalt för de tre länen.   

1.2 Syfte 
Region Väst med Värmland, Västra Götaland och Halland brukar beskrivas som en fjärdedel 
av Sverige. Regionen som helhet är en transportintensiv region med ett flertal hamnar, tung 
industri och mycket handel som genererar omfattande godsflöden. Samtidigt har kapacitets-
brister identifierats i både väg- och järnvägsnätet under vissa tider på dygnet, vilket innebär 
en begränsad framkomlighet och tillgänglighet för godstransporterna.  
 
Detta uppdrag syftar till att kartlägga de regionala godsflödena i Värmland, Västra Götaland 
och Halland enligt den tidigare framtagna metoden. Studien har resulterat i en nuläges-
beskrivning av godsmängder och flöden i regionen fördelade på varugrupper, lasttyper och 
trafikslag. Även transitflöden har beräknats.  
 
Denna rapport beskriver resultaten för de tre länen samlat, vidare kallat Region Väst. Mot-
svarande rapporter finns även framtagna för varje enskilt län separat, det vill säga Värmland, 
Västra Götaland och Halland.  
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Volymerna för producerade och (av näringslivet) konsumerade varor har beräknats med en 
tidigare framtagen metod för regional kartläggning av godsflöden, som i detta projekt delvis 
har vidareutvecklats. Metoden beskrivs kortfattat nedan och därefter beskrivs den vidare-
utveckling som gjorts i detta projekt mer noggrant. För en mer fullständig beskrivning av den 
ursprungliga metoden, se metodrapporten för utvecklingsarbetet 20121. 

  

1 ”Metodrapport – Metod för mätning av regionala godsflöden”, WSP Analys & Strategi på uppdrag av 
Regionförbundet Örebro, 2012 
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2 Metod för regional kartläggning av godsflöden 
Metoden består av flera steg, där de olika delarna kompletterar varandra.   

 
1. Generering av gods 
2. Beräkning av flöden 
3. Intervjuer med stora företag och noder 
4. Dialogprocess 

 
Steg 4, som består av dialog med representanter för regionen och näringslivet, löper parallellt 
med de övriga stegen. 
 
Uppskattningen av genererat gods bygger på tanken att arbetsplatser skapar godstransporter 
– tillverkningsindustrier behöver få råvaror transporterade in till anläggningarna och färdiga 
produkter ut, till skolor och sjukhus transporteras olika förbrukningsvaror, och så vidare. 
Genom att titta på vad olika branscher producerar och konsumerar, kan karaktären på godset 
som fraktas till och från enheter inom olika branscher uppskattas. Med hjälp av information 
om storlek av och branschtillhörighet hos enheterna kan mängden gods uppskattas och  
genom att placera ut enheterna på en karta kan slutligen startpunkter och destinationer för 
godsflöden av olika typ identifieras. Metoden utgår från genomsnittliga värden vad gäller till 
exempel vilka varor som förknippas med olika branscher och hur antalet anställda på ett  
arbetsställe relaterar till värdet av den producerade och konsumerade varumängden, och 
även om resultatet av beräkningarna kan sorteras efter enskilda enheter, blir det meningsfullt 
först då flera enheter aggregeras. Aggregeringen kan exempelvis göras över geografiska om-
råden – eftersom varje enhet kodats med koordinater –, branscher eller storlek på arbets-
stället. Den geografiska analysen görs med hjälp av GIS-verktyg. 
 
I beräkningen av flöden används resultatet från godsgenereringen för att uppskatta trans-
portflöden på olika platser/områden i länet. Genom att allt material relateras till regionens 
samtliga arbetsställen kan godsmängder fördelas ut i geografin och relateras till infrastruktur 
och befintlig statistik såsom lastbilsundersökningen, ÅDT-mätningar och flöden på järn-
vägen.  
 
Utöver detta görs beräkningar för transittrafiken på väg genom regionen, det vill säga den 
trafik som enbart passerar och som har start- och målpunkt utanför den studerade regionen. 
Transitberäkningarna baseras i huvudsak på uppgifter om transporterad godsmängd mellan 
olika geografiska områden i Sverige som hämtas från lastbilsundersökningen2 och som sedan 
relateras till flödet av tung trafik på de stora lederna (ÅDT). En närmare beskrivning av vilka 
antaganden och beräkningar som har gjorts för transittrafiken görs direkt i det kapitlet, se 
kapitel 5.  
 
Det finns ofta ett mindre antal stora arbetsställen i varje region, som tillsammans står för en 
stor del av godstransporterna. På grund av sin påverkan på totalresultatet, är dessa intressan-

2 Trafikanalys – Lastbilsundersökningen 2011 
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ta att studera separat. Eftersom beräkningarna för generering av gods, som beskrivs ovan, 
bygger på genomsnittliga värden är resultaten inte tillförlitliga för enskilda enheter. Därför 
har dessa arbetsställen kontaktats och ombetts bidra med information om sina godsflöden. I 
Hallands län kontaktades ett sjuttiotal av de största företagen, varav 17 företag valde att med-
verka. Det motsvarar en svarsfrekvens på ca 25 % vilket kan tyckas lågt, men det bör nämnas 
att de största och mest godsalstrande företagen i Halland har besvarat enkäterna.  De värden 
som angavs för respektive arbetsställe, har fått ersätta de beräknade värdena i resultaten.  
Företagen ombads ange sina godsflöden mätt i ton, per varugrupp, lasttyp och med fördel-
ning över trafikslag. Godsgenereringen mätt i värde (SEK), är därför inte justerade efter 
 intervjuundersökningen.  
 
Inom ramen för detta uppdrag har två dialogmöten med näringslivet genomförts och ett  
dialogmöte med kommunerna. Dialogen med näringslivet har syftat till att få ta del av deras 
kunskap om transporter och godsflöden i länet men också att stämma av de resultat som 
kommit fram i studien. Dialogen syftar också till att få upp intresset för frågorna och öka 
samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Ett samarbete som förhoppningsvis skall 
kunna fortgå även efter projektets slut och då skall ses som ett resultat av detsamma.  

2.1 Vidareutveckling av metoden 
Under arbetets gång upptäcktes ett antal möjligheter att förbättra metoden för att ge resultat 
med större tillförlitlighet, eller för att illustrera resultaten bättre. Det har också framkommit 
att vissa aspekter av metoden, som till exempel en del antaganden eller rimligheten hos vissa 
resultat, behöver utförligare beskrivningar. Dessa kompletterande beskrivningar ges i bilaga 
1. 
 
Metoden för godsgenerering behandlade ursprungligen alla branscher lika, när den upp-
skattade omsättningen räknades om till ekonomiskt värde per vara. Resultatet för handels-
branscherna (SNI 45: Handel med och reparation av motorfordon, SNI 46: Parti- och provi-
sionshandel, SNI 47: Detaljhandel), bedömdes inte vara rimliga, sett till hur varorna kan 
kopplas till transporter. För dessa tre branscher har därför fördelningsnyckeln justerats 
 manuellt, på det sätt som beskrivs i bilaga 1. 
 
Beräkningarna för godsvolymer baseras på omsättningen per arbetsställe, och andelen av 
omsättningen som går åt till att köpa insatsvaror och förnödenheter (det vi kallar ”konsum-
tion”). Andelen som går åt till konsumtion baseras på genomsnitt per bransch, för hur 
 mycket varor som köps in. Det innebär att varor som används, men som inte har köpts in, 
inte kommer med i uppskattningen. På samma sätt kommer varor som inte säljs inte med i 
uppskattningen av produktion. En vidare beskrivning av vad som kommer med i beräkning-
arna och inte och hur detta i vissa fall har hanterats återfinns i bilaga 1, likaså några råd för 
hur resultaten bör tolkas, för enstaka anläggningar såväl som på regional nivå. 
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3 Näringslivsstruktur  
Trafikverkets region Väst består av Värmlands län, Västra Götalands län och Hallands län. 
Regionen omfattar totalt 71 kommuner och har ca 2,2 miljoner invånare, vilket motsvarar 
knappt en fjärdedel av Sveriges befolkning. Största staden är Göteborg som utgör en av  
Sveriges tre storstäder. Borås har näst flest invånare och därefter kommer de största städerna 
i Halland och Värmland; Halmstad respektive Karlstad. En lista över regionens 30 största 
kommuner sett tillantal invånare finns i bilaga 2.  
 
Totalt finns drygt 70 000 arbetsställen i regionen med en tydlig koncentration till Väst-
kusten, Karlstad och de större tätorterna i Västra Götaland, se Figur 1.  
 

 

Figur 1: Samtliga arbetsställen med minst en anställd i Värmlands-, Västra Götalands- och 
Hallands län 
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Regionen är en transportintensiv region med en varierad näringslivsinriktning såsom till-
verkningsindustri, handel, jord- skogsbruk och livsmedel. Variationen i bebyggelse är stor 
med storstadsregionen Göteborg, ett antal mellanstora städer/tätorter samt delar med gles-
bygd. Transportsystemet skall betjäna både persontrafik och godstrafik. Främst på järnvägen, 
men också på vägen och framförallt nära de större tätorterna är kapaciteten begränsad vissa 
tider på dygnet vilket innebär begränsad framkomlighet och tillgänglighet för godstranspor-
ter. 
 
I Göteborg finns nordens största hamn som årligen hanterar drygt 40 miljoner ton gods.  
Göteborgs hamn hanterar ca 65 % av landets totala containervolym och är den enda nordiska 
hamnen med transoceana direktanlöp. Göteborgs hamn har därför en särställning när det 
gäller godsflöden i regionen.  
 
Närheten till Norge medför en omfattande gränshandel i kommuner nära gränsen. Ett flertal 
externa handelsområden har vuxit upp i gränstrakterna till Norge, bland annat utanför 
Strömstad i Västra Götaland och i Töcksfors och Charlottenberg i Värmland. Stora externa 
köpcentra finns även runt de större städerna Göteborg, Karlstad, Halmstad, Kungsbacka, 
Uddevalla samt i vissa fall på landsbygden som Ullared. Trenden med förskjutning av  
handeln till externa lägen ställer särskilda krav på samhällsplanering och infrastruktur-
lösningar.  

3.1 De största branscherna 
Vilka branscher som är störst beror på om vi ser till antal anställda eller omsättning. De 
största branscherna i Region Väst sett till antal anställda är utbilningsväsendet, hälso / sjuk-
vård, detaljhandeln och vård-/omsorg, se Figur 2. Många av de största branscherna utgörs av 
verksamheter som i första hand är tjänstebaserade, till exempel utbildningsväsendet, hälso-/ 
sjukvård, vård-/omsorg och civila myndigheter vilka inte alstrar godstransporter i någon 
högre grad. Däremot alstrar verksamheter som detaljhandel, partihandel, specialiserade 
bygg- och anläggningsentreprenader och tillverkande industri godstransporter och dessa 
branscher återfinns också bland de 20 största branscherna i länet.  

 
Figur 2: De största branscherna i Region Väst sett till antal anställda 
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Ser man istället till de största branscherna utifrån företagens omsättning är partihandeln, 
följt av fordonsindustrin, detaljhandeln och petroleum- och raffinaderiindustri de största 
branscherna i Region Väst, se Figur 3, varav samtliga genererar omfattande flöden av gods-
transporter. 
 

 
Figur 3: De 20 största branscherna i region Väst sett till företagens omsättning 

 
En geografisk analys av varuvärden visar att Göteborgsområdet följt av Stenungsund,  
Landvetter, Halmstad, Karlstad, Trollhättan och Skövde genererar högst varuvärdena för 
både konsumtion och produktion, se Figur 4. Det förklaras antingen av att det i större städer 
och tätorter genereras mer högvärdigt gods eller på enskilda anläggningar med högvärdigt 
gods, t.ex. de petrokemiska industrierna i Stenungsund.  
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Figur 4: Företagens konsumtion (tv) och produktion (th) sett till varornas värde (miljoner SEK) 
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4 Gods som genereras i länen 
I detta avsnitt redovisas resultaten från godsgenereringsmodellen. Beräkningarna har juste-
rats utifrån de enkätsvar som samlats in från näringslivet i Hallands län, Västra Götaland och 
Värmlands län.  

4.1 Totala godsmängder 
Totalt beräknas verksamheter i region Väst årligen konsumera cirka 100 miljoner ton gods 
och producera ungefär lika mycket, se Figur 5. Västra Götaland genererar omkring 75 % av 
dessa godsmängder, Halland ca 12 % och Värmland något mer ca 14 %. De största varugrup-
perna sett till konsumtion utgörs i regionen av malm/gruvor/stenbrott/torv, vilket till stor 
del utgörs av grus, sten och lera samt jord- och skogsbruksprodukter och kol/olja/gas, se  
Figur 6. Sett till produktion är de största varugrupperna grus/sten/lera, kol- och petroleum-
produkter samt trä/massa/papper. För en detaljerad beskrivning av samtliga varugrupper,  
se bilaga 3. 
 

 
Figur 5: Total konsumerad och producerad godsmängd i Region Väst 
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Figur 6: Godsmängder fördelat på varugrupp (miljoner ton) 

En geografisk analys av godsmängderna visar att störst godsmängder genereras i Karlstad-
området, Grums, Lysekil, Stenungsund, Göteborg, Varberg och Hylte, se Figur 7. Många av 
platserna karakteriseras av större industrianläggningar eller pappersbruk, såsom Gruvön och 
Skoghall i Värmland, Preem raff i Lysekil, de petrokemiska industrierna i Stenungsund samt 
Värö bruk och Hylte bruk i Halland, där omfattande godsmängder genereras. Göteborg är en 
storstad och särskiljer sig på så sätt från resten av området och det är naturligt att det gene-
reras omfattande godsmängder där. Det är ingen större skillnad mellan konsumtion och  
produktion när det gäller geografin.  
 
Sett till varugrupper är konsumtionen störst av malm, gruvor, stenbrott och torv, vilken till 
största delen utgörs av grus, sten och lera i detta område. Godsmängden uppgår till drygt 20 
miljoner ton, vilket motsvarar 20 % av regionens konsumerade gods.  Näst störst konsum-
tion, 18,7 miljoner ton, sker av jord- och skogsbruksprodukter följt av kol, olja, gas på 18,4 
miljoner ton. Utöver det konsumeras ca 9 miljoner ton vardera av kol- och petroleum-
produkter, livsmedel och trä, massa, papper.  
 
Den största varugruppen sett till produktion är också grus, sten och lera. Det produceras  
något mer än det konsumeras, ca 23 miljoner ton. Den näst största varugruppen på produk-
tionssidan är 21 miljoner ton kol- och petroleumprodukter, vilket till stor del utgörs av kon-
sumtionen av varugruppen kol, olja, gas. Utöver det produceras ca 12 miljoner ton trä, massa, 
papper, ca 12 miljoner ton icke-metalliska mineralprodukter (byggmaterial, cement, kalk), 11 
miljoner ton jord- och skogsbruksprodukter samt knappt 9 miljoner ton livsmedel.  
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Figur 7: Total genererad godsmängd (i kartan 1000-tals ton, i cirkeldiagrammen miljoner ton), 
konsumtion (till vänster) och produktion (till höger) samt fördelning över varugrupper 

 
Det finns en tydlig skillnad mellan länen med avseende på vad som transporteras. Västra  
Götaland är det i särklass största länet i regionen sett till totalt hanterad godsmängd, men 
inte inom alla varugrupper separat, Figur 8. En jämförelse mellan länen för ett urval av de 
största varugrupperna visar att det finns en tydlig skillnad mellan länen. Sett till konsumtion 
av jord- och skogsbruksprodukter genereras de största godsmängderna i Värmland och för-
hållandevis mycket i Halland. Konsumtion av kol/olja/gas samt grus/sten/lera genereras i  
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huvudsak i Västra Götaland. Livsmedel samt trä/massa/papper konsumeras förhållandevis 
mycket i Halland. 
 
När det gäller produktion är skillnaderna inte lika tydliga, bortsett från produktion av kol- 
och petroleumprodukter som endast sker i Västra Götaland. Förhållandevis stora godsmäng-
der av trä/massa/papper genereras i Värmland och Halland och Västra Götaland producerar 
även stora mängder grus/sten/lera.  
 
  

 
Figur 8: Jämförelse mellan län för ett urval av de största varugrupperna (konsumtion till vänster och 

produktion till höger). Miljoner ton 

 

4.2 Godsmängder i stråken 
Inom ramen för studien har en stråkanalys av de viktigaste nationella eller regionala stråk av 
betydelse för godsflöden analyserats närmare med avseende på genererade godsmängder och 
vilken typ av gods som konsumeras och produceras. Det finns ett flertal större stråk i Värm-
land, Västra Götaland och Halland och några av dem är länsöverskridande. Utöver de stråk 
som presenteras nedan finns fler inom respektive län, se de separata rapporterna för varje 
län.  
 
Göteborg är som nämndes tidigare en central nod i hela Region Väst och stråkanalysen visar 
att nästan 30 % av regionens totalt konsumerade godsmängder och 20 % av de producerade 
godsmängderna genereras i Göteborg, se Figur 9. Karlstad är en viktig nod för Värmland 
men utifrån hela regionens perspektiv är godsmängderna som genereras där relativt små, ca 
4 % för både konsumtion och produktion. Sett till stråk genereras störst godsmängder längs 
E6/Västkustbanan/Bohusbanan. 13 % av regionens konsumerade godsmängd och 14 % av 
den producerade godsmängden. I stråken längs med E45, E20, E18, rv 26 samt riksväg 40 
genereras ungefär lika stora godsmängder, vilket motsvarar någonstans runt 5 % av  
regionens totala godsmängd. Än mindre godsmängder genereras i stråken längs riksväg 61, 
och riksväg 41 motsvarande mellan 1-2 % av regionens totala godsmängd. Totalt sett gene-
reras omkring 70 % av regionens totala konsumtion och drygt 60 % av den totala produktio-
nen inom utvalda stråk och områden.  
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Totalt sett i regionen beräknas ca 70 % av företagens genererade godsmängder transporteras 
på väg, drygt 10 % på järnväg och knappt 20 % direkt via industrihamnar. Hur fördelningen 
mellan trafikslag ser ut i respektive stråk är oklart och kräver vidare analyser.  
 

 
Figur 9: Relativ godsmängd i förhållande till regionen som helhet i utvalda stråk. K står för konsumtion 
och P för produktion 
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Göteborg 

Totalt finns 18542 arbetsställen inom Göteborgs kommun. Totalt konsumerar dessa drygt 29 
miljoner ton gods och producerar drygt 20 miljoner ton. Omkring hälften av de konsumerade 
godsmängderna utgörs av varugruppen malm, gruvor, stenbrott vilket till största delen utgörs 
av grus, sten och lera. Utöver det konsumeras drygt 2,7 miljoner ton livsmedel, ca 2,3 miljo-
ner ton kol- och petroleumprodukter, ca 2 miljoner ton trä/massa/papper mm, se Figur 10.  
 
Grus, sten och lera utgör även den största varugruppen sett till produktion, ca 6 miljoner ton, 
vilket svarar för ca 30 % av områdets totala produktion. Utöver det produceras knappt 2,5 
miljoner ton livsmedel, 4 miljoner ton kol- och petroleumprodukter, ca 3 miljoner ton icke-
metalliska mineralprodukter vilket i huvudsak utgörs av byggmaterial, cement, kalk, glas mm 
samt 1,7 miljoner ton trä/massa/papper.  
 

 
Figur 10: Godsmängd per varugrupp i Göteborg (1000-tals ton) 
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E6/Västkustbanan/Bohusbanan 

Stråket E6/Västkustbanan/Bohusbanan är länsöverskridande och omfattar 11796 arbets-
ställen i Västra Götaland och Halland. De konsumerar ca 13,2 miljoner ton gods och produce-
rar något mer, ca 13,9 miljoner ton, med en viss tyngdpunkt till Västra Götaland. De största 
varugrupperna sett till konsumtion är jord- och skogsbruksprodukter, kol- och petroleum-
produkter samt livsmedel och de svarar för drygt 60 % av de konsumerade godsmängderna i 
stråket, se Figur 11. Det produceras ca 4 miljoner ton grus/sten/lera och 2 miljoner ton livs-
medel, 2 miljoner ton gods inom kemi/plast/gummi samt 2 miljoner ton byggmaterial/ 
cement/kalk. I stråket ligger bland annat de petrokemiska industrierna i Kungälv och  
Stenungssund och större dryckesproducenter i Halmstad och Falkenberg.  
 

 
Figur 11: Godsmängd per varugrupp i stråket E6/Västkustbanan/Bohusbanan (1000-tals ton) 
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E45/Norge-Vänerbanan/Fryksdalsbanan 

Stråket E45/Norge-Vänerbanan/Fryksdalsbanan sträcker sig mellan Göteborg i söder och 
gränsen till Dalarna strax norr om Stöllet. Stråket omfattar 4917 arbetsställen som konsume-
rar drygt 4,3 miljoner ton och producerar 5,8 miljoner ton gods. De största godsmängderna 
sett till konsumtion är 1,2 miljoner ton jord- och skogsbruksprodukter, ca 700 000 ton 
grus/sten/lera samt knappt 600 000 ton kol- och petroleumprodukter, se Figur 12. Före-
tagen producerar ca 1,6 miljoner ton grus/sten/lera, 1,3 miljoner ton trä/massa/papper samt 
nästan en miljon ton jord- och skogsbruksprodukter.  
 

 
Figur 12: Godsmängd per varugrupp i stråket E45/Norge-Vänerbanan/Fryksdalsbanan (1000-tals ton) 
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Karlstadsregionen 

De största godsmängderna i Värmland genereras i Karlstadsregionen. Totalt uppgår den 
konsumerade godsmängden till 4,5 miljoner ton och den producerade godsmängden till 4,2 
miljoner ton fördelat på områdets 2887 arbetsställen. Framförallt konsumeras gods inom 
skogsbruket och godsmängden uppgår till ca 2,5 miljoner ton, se Figur 13. Störst godsmäng-
der på produktionssidan återfinns inom skogsbruk, grus och sten samt trä/massa/papper. 
Flödena av skogsbruksprodukter och trä- och massaprodukter kan till stor del härledas till 
Skogshalls bruk. Grus och sten både konsumeras och produceras till stor del i städer och kan 
kopplas till olika typer av infrastrukturprojekt och markarbeten. 
 

 
Figur 13: Godsmängd (1000-tals ton) per varugrupp i Karlstadregionen 
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E18/Värmlandsbanan 

Stråket E18/Värmlandsbanan omfattar företag kring E18 och Värmlandsbanan öster om 
Karlstad och längs med E18 väster om Karlstad. Totalt omfattar stråket 1361 arbetsställen 
och det är i huvudsak skogsprodukter som konsumeras och trä/massa/papper som produce-
ras i stråket, se Figur 14. I stråket ingår verksamheter som Gruvöns bruk och Gruvöns såg-
verk, vilka står för en väsentlig del av godsmängderna.  
 

 
Figur 14: Godsmängd (1000-tals ton) per varugrupp i stråket E18/Värmlandsbanan 
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Väg 61/Värmlandsbanan 

I stråket väg 61/Värmlandsbanan mellan Karlstad och norska gränsen finns 1109 arbets-
ställen. Både den konsumerade och producerade godsmängden i stråket uppgår till ca en  
miljon ton, vilket motsvarar ca 10 % av länets totala godsmängder. Det som karakteriserar 
detta stråk jämfört med tidigare berörda är att det både konsumeras och produceras gods 
inom betydligt fler varugrupper, se Figur 15. Utöver skogsbruksprodukter konsumeras även 
grus och sten, kol/råpetroleum/naturgas och maskiner och apparater. Produktionen utgörs 
av grus och sten, trä/massa/papper, byggmaterial (ickemetalliska mineralprodukter), 
 metaller och maskiner/apparater. Det finns en betydligt högre andel mer högförädlat gods i 
detta stråk.  
 

 
Figur 15: Godsmängd (1000-tals ton) per varugrupp i stråket längs väg 61/Värmlandsbanan 
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E20/Västra Stambanan 

I stråket E20/Västra Stambanan finns 5009 arbetsställen och dessa konsumerar ca 4,3  
miljoner ton gods och producerar 5,1 miljoner ton. Det som framförallt skiljer sig mot övriga 
stråk är den höga konsumtionen av jord- och skogsbruksprodukter, som uppgår till ca 1,3 
miljoner ton, samt en hög produktion och konsumtion av livsmedel, som ligger på 0,8 miljo-
ner ton respektive 0,6 miljoner ton, se Figur 16. Utöver det finns en omfattande produktion 
av grus/sten/lera, som uppgår till ca 1,3 miljoner ton. 
 

 
Figur 16: Godsmängd per varugrupp i stråket E20/Västra Stambanan (1000-tals ton) 
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Väg 26 

Väg 26 sträcker sig från Falkenberg i Hallands län i söder genom delar av Kronobergs-,  
Västra Götalands-, Jönköpings- och Värmlands län och ansluter till E45 i Dalarnas län.   
Stråket i Värmland, Västra Götaland och Halland omfattar 2520 arbetsställen och dessa  
konsumerar ca 4,3 miljoner ton gods och producerar ca 4,1 miljoner ton, se Figur 17. Det 
motsvarar ca 4 % av hela regionens genererade godsmängd. De största godsmängderna  
genereras i Värmland och Halland och är starkt förknippade med skogsbruksprodukter och 
trä/massa/papper. I stråket ligger bland annat Bäckhammars bruk som står för en väsentlig 
del av godsgenereringen i stråket.  
 

 
 

Figur 17: Godsmängd (1000-tals ton) per varugrupp i stråket riksväg 26 
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Väg 40 och Kust-till-kustbanan 

Stråket väg 40 och Kust-till-kustbanan omfattar 4758 arbetsställen mellan Göteborg och 
gränsen till Jönköpings län strax öster om Ulricehamn. Totalt konsumeras 4,4 miljoner ton 
och produceras 4,7 miljoner ton gods. Det som särskiljer stråket är en hög andel livsmedel på 
både produktion- och konsumtionssidan, se Figur 18. Produktionen uppgår till ca 0,8 miljo-
ner ton och konsumtionen till nästan en miljon ton. Störst produktion sker av grus/sten/lera 
och godsmängden av detta uppgår till nästan 1,4 miljoner ton. Även konsumtionen är stor 
och den uppgår till ca 0,8 miljoner ton. Utöver det produceras större mängder 
trä/massa/papper samt byggmaterial, knappt 0,8 miljoner ton vardera.  
 

 

Figur 18: Godsmängd per varugrupp i stråket riksväg 40/Kust-till-kustbanan (1000-tals ton) 
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Väg 41 och Viskadalsbanan 

Väg 41 och Viskadalsbanan bildar ett stråk mellan Borås och Varberg. Inom stråket ligger 
1537 arbetsställen som totalt konsumerar 1,8 miljoner ton gods och producerar ca 2,2 miljo-
ner ton. Trä/massa/papper är den största varugruppen sett till både konsumtion och produk-
tion, se Figur 19. Totalt konsumeras drygt en miljon ton trä/massa/papper och det produ-
ceras ca 600 000 ton av samma varugrupp. Utöver det produceras även större mängder av 
jord- och skogsbruksprodukter, grus/sten/lera samt byggmaterial/cement/kalk. Tyngd-
punkten i stråket ligger i Halland där närmare 70 % av konsumtionen och knappt 60 % av 
produktionen ligger.  
 
 

 
Figur 19: Godsmängd (1000-tals ton) per varugrupp i stråket väg 41/Viskadalsbanan 
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Väg 25 

Stråket omfattar arbetsställen längs väg 25 mellan Halmstad och gränsen till Kronobergs län. 
Parallell järnväg saknas i stråket. Antalet arbetsställen uppgår till 418 stycken.  Totalt 
konsumeras knappt 600 000 ton och knappt 700 000 ton varor produceras i stråket. Det 
motsvarar 5 % av länets totala godsmängder. Stråket skiljer sig till stor del från övriga stråk 
då det inte karakteriseras av jord-/skogsbruk eller träprodukter. Här utgör returråvara/avfall 
tillsammans med icke-metalliska mineralprodukter (byggmaterial, cement, glas, porslin) och 
grus och sten de största godsmängderna, se figur 18. Bland annat finns Halmstad Energis 
kraftvärmeverk inom stråket vilket förklarar den stora konsumtionen av avfallsprodukter. 
 

 
Figur 18: Godsmängd per varugrupp stråket väg 25 (1000-tals ton) 
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Väner/Göta-Älvstråket 

Väner/Göta-Älvstråket omfattar hamnområdet Trollhättan-Kristinehamn (Vänern) och där 
hanterades under 2012 knappt 1,9 miljoner ton gods. Den klart övervägande delen utgörs av 
utrikes godsflöde (93 %). På inrikessidan är avsändande hamnområde främst Göteborg  
respektive Malmö-Helsingborg, emedan mottagande hamnområde utgörs av Hudiksvall-
Gävle. Sammantaget är den lossade volymen större än den lastade och det norrgående flödet 
är större än det södergående. Det enskilt största godsslaget utgörs (2012) av rundvirke (cirka 
20 %), följt av sågade och hyvlade trävaror (cirka 10 %) och jord, sten, grus och sand (cirka 7 
%). Under 2011 och 2012 fanns inga volymer av sjöledes enhetsbaserat gods i hamn-
statistiken för Vänerhamn AB.   
 
Godsströmmarna är koncentrerade till fem hamnar, i storleksordning; Gruvön i Grums,  
Lidköping, Otterbäcken, Karlstad och Kristinehamn. De fyra sistnämnda ingår i kommun-
ägda Vänerhamn AB. 

4.3 Handel 
Detaljhandeln i region Väst beräknas generera 4,8 miljoner ton gods per år och partihandeln 
3,5 miljoner ton, se Figur 20. I region Väst har 96 handelsområden3 identifierats varav 15 i 
Halland, 67 i Västra Götaland och 15 i Värm-
land.  
 
Detaljhandel innebär enbart konsumtion av  
varor eftersom detaljhandelns ”produktion” inte 
genererar godstransporter utan persontranspor-
ter (se metodkapitlet). Partihandel däremot 
 innebär godstransporter på både konsumtions- 
och produktionssidan. Det innebär att inom 
 partihandel räknas samma gods två gånger, 
medan det för detaljhandeln bara räknas en 
gång. 
 
De flesta identifierade handelsområdena karakteriseras av 
detaljhandel snarare än partihandel, vilket kan utläsas av 
att producerad varumängd understiger 50 % av konsumtionen på grund av ovanstående. Det 
finns dock ett mindre antal handelsområden där produktionen överstiger 50 % av konsum-
tionen vilket tyder på en större andel partihandel och dessa listas i Tabell 1 nedan.  
 
 
 

3 Handelsområden är sammanhängande bebyggelse med arbetsställen för dagligvaruhandel, person-
bilhandel, restauranger - med sammanlagt minst 100 anställda enligt SCB:s Företagsdatabas 

Figur 20: Godsmängd inom detalj- 
respektive partihandel 
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Tabell 1: Handelsområden som karaktäriseras av partihandel 

Handelsområde Län 
Borgås handelsområde Halland 
Flygstaden handelsområde Halland 
Sannarp bilhandelsområde Halland 
Högsbo-Sisjön handelsområde Västra Götaland 
Hulan centrum Västra Götaland 
Vara centrum Västra Götaland 
Kardanvägen bilhandelsområde Västra Götaland 
Johannefred handelsområde Västra Götaland 
Sävedalen centrum Västra Götaland 
Ålleberg Center Västra Götaland 
Mariestad södra handelsområde Västra Götaland 
Framnäs köpcentrum Västra Götaland 
Majorna centrum Fiskhamnen Västra Götaland 
Mölndalsvägen handelsområde Västra Götaland 
Våxnäs handelsområde Värmland 
Bilhandelsområde Hamnen Värmland 
 
 
När det gäller detaljhandeln genereras störst godsmängder i Göteborgs centrum, följt av tre 
andra handelsområden i Göteborg (se Figur 21 och Figur 22). Därefter är det två handels-
områden i Karlstad, Karlstad centrum och Bergvik, där detaljhandeln genererar stora gods-
mängder. Överby köpcenter i Trollhättan och Nordby köpcenter vid Svinesund finns också 
med bland de 10 handelsområden som genererar mest gods, samt Ullared i Halland och  
Västra Frölunda centrum i Göteborg. 
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Figur 21: De 10 handelsområden i region Väst som genererar störst godsmängder  
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Figur 22: De 10 handelsområden i region Väst som genererar störst godsmängder (tusentals ton) 

 
En detaljerad lista över handelsområdenas beräknade godsmängder för konsumtion och  
produktion finns i bilaga 4.  
 

4.4 Godsmängder fördelat på trafikslag 
Den största andelen gods sett till vikt transporteras på lastbil – runt 70 miljoner ton per år, 
både till konsumtion och från produktion, se Figur 23. Detta inkluderar även gods som  
fraktas på lastbil till en hamn eller flygplats för att transporteras vidare. 
 
Järnvägen beräknas transportera runt 13 miljoner ton gods per år, för konsumtion respek-
tive produktion. I denna kategori räknas allt gods som transporteras på järnväg i något led, 
det vill säga alla kombitransporter som inkluderar järnvägen. 
 
Sjöfarten står för en större andel än järnvägen. Här räknas endast gods som hanteras i  
industrihamnarna med, det vill säga gods som lastas av från fartyg direkt till användning i 
olika anläggningar (konsumtion) och som lastas på fartyg direkt från produktionen. Även om 
detta gods utgör en relativt stor andel, är det ett fåtal företag som genererar godsmängderna. 
Det gods som hanteras i öppna hamnar körs till och från dessa med lastbil eller järnväg och 
därmed ingår detta tonnage i de ovan nämnda lastbils- eller järnvägsvolymerna. Gods via sjö-
fart, se kapitel 6. 
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Figur 23: Godsmängd fördelat på trafikslag 

4.5 Godsmängder fördelat på lasttyper 
De största godsmängderna i region Väst transporteras som flytande bulk och de utgörs till 
stor del av olja och oljeprodukter ifrån raffinaderierna i Lysekil och Göteborg, se Figur 24. 
Huvuddelen av detta transporteras sjövägen. Den näst största lasttypen, fast bulk, utgörs i 
princip av varor som lastas med skopa. Det handlar om grus, sten, jordbruksprodukter, flis 
mm och går i huvudsak på väg. Transporter av rundvirke ingår i ”andra godstyper”. Varor till 
detaljhandeln transporteras vanligen som pallastat gods medan varor som importeras/ 
exporteras via hamnarna transporteras i containers. En detaljerad beskrivning över de olika 
lasttyperna återfinns i bilaga 4. 
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Figur 24: Godsmängder fördelat på lasttyp 
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5 Infrastruktur och trafikslag 
I detta kapitel redogörs kortfattat för infrastrukturen, flödet av godstransporter samt kapaci-
tetsbegränsningar i region Väst. Utöver det finns ett avsnitt om näringslivet upplevda  
begränsningar.  

5.1 Nationellt utpekat strategiskt nät för långväga godstransporter 
I den Nationella planen utpekades det strategiska nät och de strategiska noder som bedöms 
ha störst betydelse för långväga godstransporter. För Västra Götalands del pekas vägarna 
E6, E20 och riksväg 40 ut som centrala och Västra Stambanan, Norge/Vänerbanan och  
Västkustbanan pekas ut som de strategiska järnvägarna, se Figur 25. När det gäller strategis-
ka hamnar återfinns Brofjorden, Göteborgs hamn och hamnarna i Stenungsund. I Västra  
Götaland finns även en kombiterminal som anses ha strategisk betydelse och den ligger i 
Gullbergsvass i centrala Göteborg. Landvetter flygplats är utpekad som central flygplats.  
 
E6 och Västkustbanan fortsätter genom Halland och utöver dessa pekas hamnarna i Varberg 
och Halmstad ut som strategiska.  
 
För Värmlands del pekas väg E18 samt banorna Norge/Vänerbanan, Värmlandsbanan,  
Inlandsbanan och Bergslagsbanan ut som strategiska.  
 

 
 
Figur 25: Utpekat strategiskt nät för långaväga godstransporter4 

4 Trafikverket 2012:119 Godstransporter 
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5.2 Väg 

Flödet av tunga fordon 

ÅDT-kartor5 (Årsmedeldygnsvärde) för region Väst visar att flest tunga fordon går på E6  
genom Göteborg. Vid Lindomemotet strax söder om Göteborg uppgår antalet tunga fordon 
till ca 5100 per dygn vilket är 11 % av den totala trafiken, se Figur 26. Söderut i höjd med  
Falkenberg uppgår årsmedelsdygnstrafiken för tunga fordon till 4100 per dag, vilket utgör 20 
% av den totala trafiken. På E6 i höjd med Munkedal i Bohuslän har antalet minskat till ca 
2970 och utgörs här till stor del av transittrafiken till/från Norge. Hela E6 är sett till gene-
rerade godsmängder det största stråket, bortsett från Göteborg samtidigt som omfattande 
transittrafik går här.  
 
På riksväg 40 mellan Göteborg och Borås uppgår antalet tunga fordon till drygt 4000 vilket 
är 11 % av den totala trafiken. Den tunga trafiken mellan Stockholm och Göteborg går i  
huvudsak här. På E20 uppgår antalet tunga fordon till ca 2700 per dygn (8 % av total trafik) 
strax utanför Göteborg och avtar sedan till ca 1600 i höjd med Vårgårda. Här utgör den tunga 
trafiken 20 % av den totala trafiken vilket innebär att E20 norr om Vårgårda är den väg-
sträcka som har störst andel tung trafik.  
 
För Värmlands del går det största flödet på E18. Strax utanför Karlstad uppgår antalet tunga 
fordon där till drygt 2000 per dygn, vilket motsvarar ca 17 % av den totala trafiken på vägen.  
 
Mindre flöden på knappt 1000 tunga fordon per dygn finns på ett flertal vägar i regionen, 
t.ex. E45, riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, rikväg 41 mellan Varberg och Borås, 
riksväg 61 mellan Karlstad-Charlottenberg, riksväg 26 mellan Halmstad och Jönköping m.fl.  
 

5 Trafikverket genomför kontinuerligt slangmätningar på de statliga vägarna i Sverige utifrån  
mätningarna beräknas sedan ett genomsnittligt årsmedelsdygnsvärde (ÅDT). I dessa mätningar går 
det att särskilja tunga fordon genom avståndet på fordonets axelpar. Däremot går det inte att särskilja 
exempelvis lastbilar från bussar.  
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Figur 26 Antal tunga fordon (lastbilar och bussar) på de största vägarna i Region Väst, samt andel av 

total trafik %6 

6 Källa: Trafikverket Trafikflödeskartan http://vtf.trafikverket.se/  SeTrafikfloden. Obs siffrorna speglar 
flödet i enskilda mätpunkter och inte hela sträckan 
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Lastbilstransporterna i region Väst 

Två tredjedelar av lastbilstransporterna (sett till transporterad godsmängd) i region Väst 
både lastas och lossas inom regionen, se Figur 27. Av återstående transporterad godsmängd 
är det ungefär lika mycket som transporteras ut ur regionen som in till regionen. Av transpor-
terna ut från regionen, fraktas mest gods till Skåne, Jönköping och Stockholm. Av godset som 
fraktas in till länet kommer de största andelarna från Skåne, Örebro och Jönköping. 
 
De flesta transporterna är kortväga. Av den totala godsmängden som lastas på i region Väst 
transporteras 52 % kortare än 50 km. Nationella siffror7 visar att jord- och skogsbruks-
produkter, grus, sten och lera samt andra ickemetalliska mineraler (cement, byggmaterial 
mm) är de varugrupper som transporteras kortast sträckor. Längst sträckor transporteras 
livsmedel och trä och träprodukter, se Figur 28. Det är troligt att samma förhållande gäller 
för region Väst. Det innebär att det troligen är grus och sten, cement/byggmaterial samt jord- 
och skogsbruk som återfinns i de 52 % som transporteras kortare än 5 mil. Dessa varu-
grupper utgör en stor del av varumängderna i region Väst, se Figur 7. Endast 20 % av gods-
mängden som lastas i Region Väst fraktas längre än 15 mil och det är troligt att livsmedel och 
trä/massa/papper, som är varugrupper som transporteras längre sträckor, återfinns i dessa 
transporter. 

 
 

Figur 27: Inrikes transporter med svenska lastbilar i region Väst 

 

7 Trafikanalys – Lastbilsundersökningen 2011 
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Figur 28: Transportavstånd för inrikes transporter fördelat på varugrupp (överst) och transportavstånd 

för lastbilstransporter totalt i Region Väst (nederst) 

 
När det gäller utrikes transporterade godsmängder från Sverige till utlandet och till Sverige 
från utlandet, återfinns både Västra Götaland och Värmland bland de län som störst gods-
mängder transporteras till och från, se Figur 29. 
 

 
Figur 29: Andel transporterad godsmängd till/från utlandet från/till Sverige per start-/slutlän, år 2010.8  

 

8 Trafikanalys Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige 
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5.3 Godstransporter på järnväg 
I detta kapitel beskrivs godstransporterna på järnvägen i region Väst översiktligt. Fokus  
ligger på det strategiska järnvägsnätet i regionen samt de med flest godståg. En mer  
detaljerad beskrivning för samtliga banor finns respektive länsrapport. Det finns totalt 15  
banor i region Väst (Figur 30), varav fem är nationellt utpekade som strategiska för gods-
transporter, se kapitel 5.1.  
 
Störst antal godståg trafikerar Hamnbanan mellan Göteborg och Göteborgs hamn. Där upp-
går antalet godståg som mest till 77 st per dygn.  
 
Näst störst flöde går på Västra Stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Där uppgår  
antalet till ca 50 godståg per dygn, vilket motsvarar ca 21 % av trafiken närmast Göteborg. 
Västra Stambanan ingår i det transeuropeiska järnvägsnätet (TEN-T) och den nordiska  
triangeln Stockholm-Oslo-Köpenhamn. 
 
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är också en del av det transeuropeiska järnvägs-
nätet (TEN-T) och den nordiska triangeln Stockholm-Oslo-Köpenhamn. Banan i Västra  
Götaland är dubbelspårig. Trafiken domineras av persontåg i regionaltrafik, men trafikeras 
även av ett antal godståg varje dygn. På sträckan Göteborg-Varberg går ca 22 godståg per 
dygn. I genomsnitt utgör godstågen ca 30 % av den totala trafiken på Västkustbanan, med 
undantag för sträckan Göteborg-Kungsbacka där andelen är lägre eftersom pendeltrafiken är 
stor. En stor del av godstransporterna utgörs av högförädlat gods som transporteras som 
kombitransporter till/från Göteborgs hamn.9 
 
Norge/Vänerbanan går från Göteborg och delar sig i Skälebol där en del fortsätter mot  
Norge (Norgebanan) och den andra delen fortsätter mot Kil i Värmland (Vänerbanan). Banan 
är enkelspårig och elektrifierad med en relativt hög andel godstrafik. Sträckan Göteborg-
Öxnered trafikeras av 38 godståg per dygn, vilket utgör 30 % av trafiken. På Norgebanan går 
5 godståg per dygn och Vänerbanan 11 per dygn, vilket utgör 42 % av den totala tågtrafiken 
på båda banorna.  
 
Värmlandsbanan mellan Charlottenberg och Laxå passerar städerna Arvika, Karlstad och 
Kristinehamn. Godstrafiken är relativt omfattande och det är framförallt Green Cargo som 
kör på den svenska sidan. Antalet godståg är som högst 22 per dygn mellan Karlstad och Kil. 
De största flödena utgörs av skogsprodukter från och till bruken i Grums och Skoghall. Bland 
övrig trafik kan nämnas Vänerexpressen som kör containertåg på sträckan Karlstad-
Göteborg. 
 
På Bergslagsbanan går fem godståg per dygn mellan Nykroppa och Kil vilket utgör 100 % av 
trafiken på banan. 
 

9 Trafikverket 2013:102 Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg-Malmö 
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Figur 30: Järnvägsinfrastruktur i region Väst, samt antal godståg per dygn och andel [%] av total 

tågtrafik på respektive bana10 

 

5.4 Kapacitetsbegränsningar enligt kapacitetsutredningen 
Kapacitetsutredningen visar brister för delar av järnvägsnätet i region Väst, främst när det 
gäller järnvägsstråken in mot Göteborg. Stora begränsningar råder på Hamnbanan, Västra 
Stambanan mellan Göteborg-Alingsås och på Värmlandsbanan mellan Karlstad-Kil, se Figur 
31. Medelsvåra begränsningar finns på resterande del av Västra Stambanan mellan Alingsås-
Skövde, på Västkustbanan, Kust till kustbanan, Bohusbanan, delar av Norge-Vänerbanan 
samt Värmlandsbanan. På resterande banor råder endast små eller inga kapacitetsbegräns-
ningar.  
 
I kapacitetsutredningen konstateras även att det finns kapacitetsbrister i viktiga godsvägar i 
och runt Göteborg.  
 
Inga kapacitetsbrister bedöms finnas när det gäller sjöfart och flyg. Kustsjöfarten bedöms ha 
en stor potential att avlasta väg och järnväg.11 

10 Trafikverket: Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2012 
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Figur 31: Kapacitetsbegränsningar hösten 2012, dygnstrafik12 

 

 
 

5.5 Av näringslivet upplevda begränsningar  
I samband med de dialogmöten som genomförts tillsammans med näringslivet inom ramen 
för denna kartläggning har ett antal begränsningar kopplat till infrastruktur och godstrans-
porter påtalats av näringslivet. I detta avsnitt sammanfattas kortfattat det som kommit fram 
på dialogmötena kring de delar som är något mer generella för hela region Väst. Mer speci-
fika begränsningar i respektive län återfinns i respektive länsrapport.   
 
En begränsning som tas upp är att kommuner generellt sett har mycket dålig kunskap om 
godstransporter, vilket upplevs som ett stort problem då de i många fall tar viktiga beslut 

11 Trafikverket publikation 2012:109 Kapacitetssituationen och möjligheter att effektivisera inom  
befintligt vägnät 2012-25 
12 Trafikverket: Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2012 

Kapacitetsbegränsningar är ett kvalitativt mått som används av Trafikverket för att  
bedöma kapaciteten på järnvägen. Det baseras på en bedömning utifrån kvantitativa  
beräkningar av kapacitetsutnyttjande, men även utifrån trafikefterfrågan, trafikens  
betydelse samt åtgärdens ”storlek” för att lösa begränsningen på banan.  
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som berör förutsättningarna för godstransporterna. Det är av stor vikt att kommunerna får 
bättre kunskap om godsflöden och vad som påverkar och ger upphov till godstransporter.  
 
Det anses också viktigt att Trafikverket och andra myndigheter får en bättre helhetsbild när 
det gäller godstransporter.  Ett exempel som tas upp är när förbud mot farligt gods i  
Tingstadtunneln infördes samtidigt som delar av E45 grävdes upp, vilket väsentligt för-
svårade transporter av farligt gods till de petrokemiska företagen i Stenungssund. Detta  
gjordes till stor del utan kunskap om vilken betydelse det hade för dessa företag och utan att 
kommunicera detta med företagen i ett tidigare skede.  
 
Det stora problemet med järnvägstransporter anses av näringslivet vara precisionen i leve-
rans. Förseningar anses vanligt förekommande vilket innebär stora kostnader för företagen 
som är svåra att hantera då mycket av verksamheterna har smala tidsfönster och just in time 
leveranser. Lastbilstransporter har bättre precision.  
 
Överlag anses kapacitetsbristen vara den största nackdelen med järnvägen. Persontrafiken 
prioriteras alltid framför godstrafiken. Ofta saknas vagnar och tider på spåren och det anses 
rörigt med alla aktörer. Det råder brist på lastplatser, stickspår och sidospår. Omlastning är 
ett problem eftersom det gör det dyrt och långsamt med järnvägstransporter.  
 
En annan begränsning som påtalas av näringslivet är problematiken kring uppställnings-
platser. Det behövs fler uppställningsplatser, även säkra uppställningsplatser.  
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6 Noder – hamnar och terminaler 
I detta kapitel görs en genomgång av viktiga godsnoder i region Väst i form av hamnar, järn-
vägsterminaler, vägterminaler och flygplatser. Region Väst är ett hamnrikt område med ett 
tjugotal hamnar på Västkusten och i Vänern, se Figur 32. Vägterminalerna är framförallt 
knutna till Göteborgsområdet och längs med riksväg 41 och E20. Nedan görs en närmare  
beskrivning av dessa godsnoder.  
 

 
 

Figur 32:Godsnoder i region Väst 
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Totalt lyftes ca 73 miljoner ton gods över kaj 2010 i hamnarna i region Väst. 93 % av den 
 totala godsvolymen hanterades i Västra Götaland, där nästan 60 % hanterades i Göteborgs 
hamn. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och hanterar 30 % av Sveriges  
utrikeshandel. Den näst största hamnen, Brofjorden, är en privat industrihamn för Preems 
raffinaderi i Lysekil och där hanterades ca 20 miljoner ton olja per år, vilket motsvarar 26 % 
av de totala volymerna i hamnarna i region Väst. Wallhamn är den hamn som har ökat sina 
godsmängder mest sedan 2000. De har haft en ökning på 123 %. Wallhamn är specialiserade 
på import av personbilar. Många hamnar i Västra Götaland och Värmland har minskat sina 
godsmängder väsentligt sedan 2000, se Tabell 2. 
 
4,2 miljoner ton hanterades i Hallands hamnar, vilket motsvarar 6 % av de totala volymerna i 
region Väst. Halmstad är den största hamnen i Halland följt av Varberg och sedan Falken-
berg. Jämfört med år 2000 är Varberg den hamn som har ökat sina godsmängder mest, ca 22 
%, medan Halmstad har gjort en något mindre ökning om 8 %. Falkenbergs hamn har unge-
fär lika stora godsmängder 2010 jämfört med 2000.  
 
I Värmlands hamnar hanterades totalt 1,2 miljoner ton 2010, vilket motsvarar 2 % av de  
totala volymerna i region Väst. Det enskilt största godsflödet i Vänern hanteras i Gruvöns 
hamn i Grums och det är en privat industrihamn som används av Billerud AB för import av 
massaved.  
 
Mer ingående information om respektive hamn, se rapporterna för respektive län.  
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Tabell 2: Översikt över hamnarna i region Väst13 

 Godsmängd 
2010  
(1000-ton) 

Utveckling 
de senaste 
10 åren 

Andel 
av total 
volym 
[%] 

Förhållande 
import/export 

Län 

Göteborg             42 938 29% 59% 52/48 Västra Götaland 
Brofjorden 19 017 i.u 26% 51/49 Västra Götaland 
Stenungssund 2 970 i.u 4% i.u Västra Götaland 
Halmstad             2 069 8% 3% 71/29 Halland 
Varberg              1 740 22% 2% 42/58 Halland 
Uddevalla            993 -23% 1% 51/49 Västra Götaland 
Gruvön* 543 24% 1% 75/25 Värmland 
Wallhamn             534 123% 1% 41/59 Västra Götaland 
Falkenberg           410 0% 1% 46/54 Halland 
Lidköping* 422 -14% 1% 65/35 Västra Götaland 
Otterbäcken* 343 31% 0% 15/85 Västra Götaland 
Karlstad* 314 -45% 0% 40/60 Värmland 
Strömstad            224 -20% 0% 30/70 Västra Götaland 
Kristinehamn* 215 -34% 0% 35/65 Värmland 
Lysekil              110 -76% 0% 53/47 Västra Götaland 
Skoghall 107 iu 0% iu Värmland 
Surte 200 iu 0% iu Västra Götaland 
Vänersborg 45 iu 0% iu Västra Götaland 
Hönsäter 45 iu 0% iu Värmland 
Åmål 20 iu 0% iu Västra Götaland 
Trollhättan 15 iu 0% iu Västra Götaland 
Totalt 73 273     
* Utvecklingen avser 2002-2010 

6.1 Terminaler 

Vägterminaler 

En vägterminal definieras här som en plats/byggnad där gods växlas från ett fordon till ett 
annat14. Syftet med en vägterminal är att sprida eller samlasta gods (t.ex. distributions-
central), sortera, sekvensera15 eller utföra andra värdeskapande aktiviteter av godset eller att 
lagra gods.  
De identifierade vägterminalerna visas i figur 32, där det framgår att det finns en koncentra-
tion till Göteborgsområdet. Även Borås har ett antal vägterminaler. Utöver det ligger enstaka 

13 Transportgruppen Hamnstatistik samt Trafikverket (2013-04-04), Trafikslagsövergripande stråk-
studie och åtgärdsvalsanalys Götaälv-Vänerstråket 
14 WSP (2013-05-17): Metod för kartläggning av godsterminaler 
15 Sekvensera avser här att placera gods i rätt ordning 
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terminaler runt om i Västra Götaland. En fullständig lista med godsterminaler för väg i  
Västra Götaland återfinns i bilaga 6.  
 
Hur stora godsmängder som hanteras på de respektive terminalerna saknas i dagsläget  
kunskap om och vid förfrågningar tycks det vara något som företagen ogärna lämnar ifrån 
sig. 

6.2 Järnvägsterminaler 
Det finns enligt Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning16 16 järnvägsterminaler för gods i  
region Väst. Nio i Västra Götaland, tre i Halland och fyra i Värmland, se Figur 32. De är klassi-
ficerade enligt följande:  

• Rangerbangård  
• Övriga bangårdar 
• Lastplatser för gods 

Det finns en rangerbangård, Sävenäs i Göteborg. Sju terminaler är klassificerade som Övrig 
bangård, sju andra är klassificerade som Övrig lastplats för gods och en terminal är klassad 
både som Övrig bangård och Övrig lastplats för gods. 
 
Utöver dessa terminaler finns järnvägsgodsterminaler som inte hanteras av Trafikverket, till 
exempel terminaler på industriområden. Samtliga järnvägsterminaler i Värmland har kart-
lagt inom ramen för en annan studie17 och där har ytterligare fem järnvägsterminaler identi-
fierats i Säffle, Arvika, Sunne, Torsby och Filipstad. I Halland finns utöver ovanstående an-
slutning till järnväg i hamnarna. I Västra Götaland finns ett antal sådana terminaler, t.ex. 
finns terminaler hos några av de petrokemiska industrierna i Stenungssund med egna 
 industrispår som ansluter till Bohusbanan. Volvo har ett systemtåg mellan Göteborg och 
Umeå samt mellan Göteborg och Gent och en egen terminal inne på området i Torslanda. 

6.3 Flygplatser 
I regionen finns fem flygplatser som hanterar gods – Landvetter och Göteborg-City i  
Göteborg, Trollhättan-Vänersborg, Karlstad och Halmstad. Sammanlagt hanterade dessa 
knappt 42 000 ton gods 2011. I princip 100 % av godset hanterades på Landvetter och ut-
gjordes till 99 % av utrikes gods. 

  

16 Trafikverket Järnvägsnätsbeskrivning 2013 http://jnbkarta.trafikverket.se/2013/ 
17 Trafikverket (utkast): Kapacitetsanalys av godsströmmarna genom Värmland med fokus på Karlstad 
central 
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7 Transittrafik på väg 
Med transittrafik avses här godstransporter på väg som har start- och målpunkt utanför  
region Väst och som går genom regionen utan omlastning. Även transporter  
som lastas om i hamn är en form av transit men dessa behandlas i kapitel 6. Eftersom transit-
trafik just är genomgående trafik är den starkt förknippade med de stora godsstråken.  
 
Totalt beräknas det största transitflödet på väg i region Väst gå på E6. Antalet fordon  
beräknas till ca 1500 per dygn i området kring Göteborg och motsvarar där ca 30 % av flödet 
av tung trafik, se Figur 33. En stor del av detta flöde utgörs av godstransporter till och från 
Norge. På E18 i Värmland beräknas antalet fordon i transittrafik uppgå till ca 600 per dygn 
öster om Karlstad, vilket skulle motsvara ca 30 % av den tunga trafiken även på den sträckan. 
Den fördelas sedan relativt jämt mellan väg 61 och E18 väster om Karlstad med ca 300 for-
don per dygn på respektive väg. Det skulle motsvara ca 45 % av den tunga trafiken på dessa 
vägar. Även transittrafiken på E18 bedöms i huvudsak utgöras av gods som transporteras 
mellan Sverige och Norge.  
 
Ett visst transitflöde går även på E20 och beräknas till ca 90 fordon per dygn. Det motsvarar 
endast 5 % av den tunga trafiken i höjd med Mariestad. Transittrafiken på E20 utgörs till stor 
del av inrikestrafik mellan södra Sverige och Dalarna/Örebro i norr. 
 
Ett fåtal fordon beräknas även gå på E45 och utgörs av inrikestrafik mellan Skåne och  
Dalarna/Jämtland men dessa bedöms som försumbara i sammanhanget.   
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Figur 33: Transittrafik på väg genom region Väst, antal lastbilar per dygn samt andel av ÅDT för tung 
trafik. Gult flöde illustrerar transitflödet medan grönt flöde illustrerar totalt flöde av tung trafik 

 
Transittrafiken har beräknats i tre delar: 1) inrikestrafik, 2) import/export till Norge och  
Europa samt 3) utrikes trafik mellan Europa och Norge som enbart passerar Sverige. 
 
Inrikes transittrafik beräknas utifrån offentlig statistik över transporterade godsmängder18 
mellan Skåne, Dalarna, Örebro och Jämtland samt mellan dem en antagen andel av detta 
gods som passerar region Väst (båda riktningar).  Transporter mellan övriga län i Sverige  
bedöms inte passera region Väst. Utländska lastbilar antas endast ha betydelse för utrikes 

18 Trafikanalys – Lastbilsundersökningen 2011 
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transporter. Cabotage19  är marginellt i sammanhanget (1-3 % enligt den officiella statistiken) 
och ingen uppräkning för utländska lastbilar har gjort för inrikestrafiken 
 
Import/export till Norge 
När det gäller transporter av import/exportgods mellan Sverige och Norge har statistik om 
totalt transporterad godsmängd mellan Norge-Sverige hämtats från Lastbilsundersökning-
en20. För att beräkna hur stor del av detta som går genom region väst har ÅDT för tunga for-
don studerats på samtliga större väggränspassager mellan Norge-Sverige (se tabell 2) och hur 
fördelningen av tunga fordon ser ut i dessa gränspassager i förhållande till varandra. Samma 
förhållande antas gälla transittrafiken och den totalt transporterade godsmängden mellan 
Norge-Sverige har fördelats ut i respektive stråk. Det innebär t.ex. att 56 % av den totala 
godsmängden som transporteras med lastbil mellan Norge och Sverige antas passera gränsen 
på Svinesundsbron i Västra Götaland och 18 % respektive 19 % på väg 61 och E18 i Värmland. 
Statistiken från Lastbilsundersökningen avser transporter med svenska lastbilar, men andra 
studier 21 visar att andelen utländska fordon för gods till Norge uppgår till 50 % och från  
Norge till 70 %. Underlaget har därför räknats upp för att även inkludera de utländska  
fordonen.   

Tabell 3: Antal tunga fordon i gränspassagerna mellan Norge och Sverige, samt fördelning av den 
tunga trafiken i dessa punkter 

Gränspassager mellan 
Norge och Sverige 

ÅDT tunga 
fordon 

Andel av tung trafik vid 
resp. gränspassage 

E8 130 3% 
E14 Meråker 160 4% 
Väg 61 Charlottenberg 690 18% 
E18 Örje 740 19% 
E6 Svinesundsbron 2170 56% 
 
Utrikes trafik mellan Europa och Norge som enbart passerar Sverige  
När det gäller andelen utrikes transit, d.v.s. transporter som enbart passerar Sverige på sin 
väg till/från Norge, utgjordes ca 40 % av trafiken på Svinesundsbron av trafik från andra 
 länder än Norge och Sverige22. Underlaget har därför räknats upp för att även inkludera 
denna utrikes transit. 
 
Många källor redovisar enbart godsmängder och omräkning till antal fordon utgår från ett 
antagande om att varje lastbil transporterar 13,8 ton. Antagandet baseras på statistik från 
hamnarna om genomsnittliga vikter för ett ekipage med en dragbil+trailer.23  

Beräkningarna av transittrafiken baseras på tillgänglig statistik och bedömningar varför  
siffrorna bör betraktas med försiktighet. 

19 Inrikestransport som utförs med utlandsregistrerade fordon  
20 Trafikanalys: Lastbilsundersökningen 2011 
21 Trafikanalys: Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige 
22 Vägverket Konsult (2004): Godstransporter i riksgränssnittet mellan Norge och Sverige 
23 Transportgruppen: Hamnstatistik 2011 
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8 Slutsatser  
Totalt beräknas företagen i region Väst årligen konsumera cirka 100 miljoner ton gods och 
producera ungefär lika mycket. Västra Götaland genererar omkring 75 % av dessa gods-
mängder, Värmland ca 14 % och Halland ca 12 %. Sett till varugrupper är konsumtionen 
störst av malm, gruvor, stenbrott och torv, vilken till största delen utgörs av grus, sten och 
lera i detta område. Godsmängden uppgår till drygt 20 miljoner ton, vilket motsvarar 20 % av 
regionens konsumerade gods.  Näst störst konsumtion, 18,7 miljoner ton, sker av jord- och 
skogsbruksprodukter följt av kol, olja, gas på 18,4 miljoner ton. Utöver det konsumeras ca 9 
miljoner ton vardera av kol- och petroleumprodukter, livsmedel och trä, massa, papper. Den 
största varugruppen sett till produktion är också grus, sten och lera och den står för ca 20 % 
av regionens totala produktion. Nästan lika mycket kol- och petroleumprodukter produceras 
i regionen vilket till stor del härleds till raffinaderierna i Brofjorden och Göteborg. Utöver det 
produceras ca 12 miljoner ton trä, massa, papper, ca 12 miljoner ton icke-metalliska mineral-
produkter (byggmaterial, cement, kalk), 11 miljoner ton jord- och skogsbruksprodukter samt 
knappt 9 miljoner ton livsmedel.  
 
En geografisk analys av godsmängderna visar att störst godsmängder genereras i Karlstad-
området, Grums, Lysekil, Stenungsund, Göteborg, Varberg och Hylte. Många av platserna 
karakteriseras av större industrianläggningar eller pappersbruk, såsom Gruvön och Skoghall 
i Värmland, Preems raffinaderi i Brofjorden, de petrokemiska industrierna i Stenungsund 
samt Värö bruk och Hylte bruk i Halland, där omfattande godsmängder genereras.  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan länen med avseende på vad som transporteras. Västra  
Götaland är det i särklass största länet i regionen sett till totalt hanterad godsmängd, men 
inte inom alla varugrupper. Sett till konsumtion av jord- och skogsbruksprodukter genereras 
de största godsmängderna i Värmland och förhållandevis mycket i Halland. Konsumtion av 
kol/olja/gas samt grus/sten/lera genereras i huvudsak i Västra Götaland. Livsmedel samt 
trä/massa/papper konsumeras förhållandevis mycket i Halland. När det gäller produktion är 
skillnaderna inte lika tydliga, bortsett från produktion av kol- och petroleumprodukter som 
endast sker i Västra Götaland. Förhållandevis stora godsmängder av trä/massa/papper gene-
reras i Värmland och Halland och Västra Götaland producerar även stora mängder 
grus/sten/lera. 
 
En mer ingående stråkanalys av ett antal nationella eller regionala stråk av betydelse för 
godstransporter har analyserats och det kan konstateras att nästan 30 % av regionens totalt 
konsumerade godsmängder och 20 % av de producerade godsmängderna genereras i  
Göteborg. Karlstad är en viktig nod för Värmland men utifrån hela regionens perspektiv är 
godsmängderna som genereras där relativt små (ca 4 %). Sett till stråk genereras störst 
godsmängder längs E6/Västkustbanan/Bohusbanan. 13 % av regionens konsumerade gods-
mängd och 14 % av den producerade godsmängden. I stråken längs med E45, E20, E18 samt 
riksväg 40 genereras ungefär lika stora godsmängder, vilket motsvarar någonstans runt 5 % 
av regionens totala godsmängd.  
  
I huvudsak transporteras godset på väg. Den totala godsmängden på lastbil beräknas till om-
kring 70 miljoner ton för både konsumtion och produktion, vilket motsvarar ca 70 % de 
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 totala godsmängderna. I det inräknas även det gods som transporteras till närmaste hamn. 
Näst störst godsmängder transporteras via sjöfarten. 
 
Inom detaljhandeln i region Väst hanteras ca 4,8 miljoner ton varor, där Göteborgs centrum 
står för de största mängderna följt av tre andra handelsområden i Göteborg. Därefter är det 
två handelsområden i Karlstad, Karlstad centrum och Bergvik, där detaljhandeln genererar 
stora godsmängder. Överby köpcenter i Trollhättan och Nordby köpcenter vid Svinesund 
finns också med bland de 10 handelsområden som genererar mest gods, samt Ullared i 
Halland och Västra Frölunda centrum i Göteborg.  
 
Totalt beräknas det största transitflödet på väg i region Väst gå på E6. Antalet fordon beräk-
nas till ca 1500 per dygn i området kring Göteborg och motsvarar där ca 30 % av flödet av 
tung trafik. En stor del av detta flöde utgörs av godstransporter till och från Norge. Transitt-
flödet är något större i Halland eftersom där även ingår transittrafik från södra Sverige till i 
huvudsak Västra Götaland. På E18 i Värmland beräknas antalet fordon i transittrafik uppgå 
till ca 600 per dygn öster om Karlstad, vilket skulle motsvara ca 30 % av den tunga trafiken 
även på den sträckan. Den fördelas sedan relativt jämt mellan väg 61 och E18 väster om  
Karlstad med ca 300 fordon per dygn på respektive väg. Det skulle motsvara ca 45 % av den 
tunga trafiken på dessa vägar. Även transittrafiken på E18 bedöms i huvudsak utgöras av 
gods som transporteras mellan Sverige och Norge.  
 
Totalt lyftes ca 73 miljoner ton gods över kaj 2010 i hamnarna i region Väst. 93 % av den  
totala godsvolymen hanterades i Västra Götaland, där nästan 60 % hanterades i Göteborgs 
hamn. Den näst största hamnen, Brofjorden, är en privat industrihamn för Preems raffinade-
ri i Lysekil och där hanterades ca 20 miljoner ton olja per år, vilket motsvarar 26 % av de  
totala volymerna i hamnarna i region Väst. Många av de mindre hamnarna är nischhamnar 
specialiserade inom särskilda områden och har därför avgörande betydelse för näringslivet i 
hela regionen. Varbergs hamn är exempelvis en av Sveriges största hamnar vad gäller sågade 
trävaror och har hela södra Sverige som sitt upptagningsområde. Wallhamn är specialiserade 
på import/export av personbilar och har ett nationellt upptagningsområde för sin verksam-
het.  
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Bilaga 1 Metodbeskrivning 
Volymerna för producerade och (av näringslivet och offentlig verksamhet) konsumerade  
varor har beräknats med en tidigare framtagen metod för regional kartläggning av gods-
flöden, som i detta projekt delvis har vidareutvecklats. Metoden beskrivs kortfattat nedan och 
därefter beskrivs den vidareutveckling som gjorts i detta projekt mer noggrant. För en mer 
fullständig beskrivning av den ursprungliga metoden, se metodrapporten för utvecklings-
arbetet 201224. 

Metod för regional kartläggning av godsflöden 
Metoden består av flera steg, där de olika delarna kompletterar varandra.   

 
1. Generering av gods 
2. Beräkning av flöden 
3. Intervjuer med stora företag och noder 
4. Dialogprocess 

 
Steg 4, som består av dialog med representanter för regionen och näringslivet, löper parallellt 
med de övriga stegen. 

Generering av gods 

Uppskattningen av genererat gods bygger på tanken att arbetsplatser skapar godstransporter 
– tillverkningsindustrier behöver få råvaror transporterade in till anläggningarna och färdiga 
produkter ut, till skolor och sjukhus transporteras olika förbrukningsvaror, och så vidare. 
Genom att titta på vad olika branscher producerar och konsumerar, kan karaktären på godset 
som fraktas till och från enheter inom olika branscher uppskattas. Med hjälp av information 
om storlek av och branschtillhörighet hos enheterna kan mängden gods uppskattas och  
genom att placera ut enheterna på en karta kan slutligen källor (det vill säga där gods gene-
reras/produceras, eller startpunkter för godsflöden) och sänkor (det vill säga slutdestina-
tioner, eller där godset konsumeras) för godsflöden identifieras. 
 
Metoden utgår från genomsnittliga värden vad gäller till exempel vilka varor som förknippas 
med olika branscher och hur antalet anställda på ett arbetsställe relaterar till värdet av den 
producerade och konsumerade varumängden, och även om resultatet av beräkningarna kan 
sorteras efter enskilda enheter, blir det meningsfullt först då flera enheter aggregeras. Aggre-
geringen kan exempelvis göras över geografiska områden – eftersom varje enhet kodats med 
koordinater –, branscher eller storlek på arbetsstället. 
 
 
 
 

24 ”Metodrapport – Metod för mätning av regionala godsflöden”, WSP Analys & Strategi på uppdrag av 
Regionförbundet Örebro, 2012 
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Beräkningarna görs på följande sätt: 
 

• Utgångspunkten är statistik över arbetsställen från SCB. En lista beställs med alla  
arbetsställen i regionen med minst en anställd. För varje arbetsställe (”enhet”) finns 
branschtillhörighet (SNI 2007 2-ställig) och antal anställda angivet, samt läget 
(adress, koordinater och kommun).  

 
• För varje bransch och storlekskategori för arbetsställen finns nyckeltal för omsättning 

per anställd framtagna. Med hjälp av dessa uppskattas omsättningen per enhet. 

 
• Omsättningen sätts lika med värdet av de varor och tjänster som arbetsstället produ-

cerar. Utifrån Nationalräkenskaperna har för varje bransch en kvot tagits fram, som 
ger andelen av produktionsvärdet som i genomsnitt används till att köpa insats- och 
förbrukningsvaror. Följaktligen kan värdet av mängden producerade respektive  
konsumerade varor och tjänster per arbetsställe uppskattas. 

 
• I Nationalräkenskaperna finns matriser som beskriver vilka varor och tjänster som 

produceras i Sverige på ett år, uppdelat på branscher. Det finns också matriser som 
beskriver vilka varor och tjänster som konsumeras i produktionen. Med hjälp av dessa 
fördelas värdena som beräknades i föregående steg ut på varugrupper. 

 
• Varugrupperna i Nationalräkenskaperna är många och omfattar olika typer av  

tjänster och varor som distribueras med ledning, till exempel el och vatten. Dessa är 
inte relevanta för godstransporter, så fördelningen över varugrupper räknas om till en 
annan klassificering som är anpassad till transportstatistik (NST2007). 

 
• Med hjälp av typvärden från Varuflödesundersökningen (Trafikanalys, 2009) räknas 

varumängden om från värde i kronor till mängd i ton. 

 
• På så sätt erhålls två databaser, en för producerade varor och en för konsumerade  

varor. För varje arbetsställe finns där uppskattningar för antal ton per år som produ-
ceras respektive konsumeras av olika varor. Dessa enheter kan aggregeras på olika 
sätt som beskrivits ovan för att beskriva vilka varugrupper som fraktas till och från 
olika områden. Dock ges i detta steg ingen information om vart det producerade  
godset ska eller varifrån det konsumerade godset kommer, eller hur mycket som 
stannar inom området. 

 
• Varugrupperna kan även räknas om till lasttyper (pallastat gods, fast/flytande bulk, 

etc.). Detta görs genom att en nyckel som beskriver kopplingen mellan varugrupp och 
lasttyp appliceras på databaserna ovan. 

 
Med hjälp av GIS kan godsmängderna sedan placeras ut på en karta och analyseras. 
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Beräkning av flöden  

Nästa del i metoden är beräkning av flöden, där resultatet från godsgenereringen används för 
att uppskatta transportflöden på olika platser/områden i länet. Genom att allt material  
relateras till regionens samtliga arbetsställen kan godsmängder fördelas ut i geografin och 
relateras till infrastruktur och befintlig statistik såsom lastbilsundersökningen, ÅDT-
mätningar och flöden på järnvägen.  
 
Utöver detta görs beräkningar för transittrafiken på väg genom regionen, d.v.s. den trafik 
som enbart passerar och som har start- och målpunkt utanför den studerade regionen.  
Transitberäkningarna baseras i huvudsak på uppgifter om transporterad godsmängd mellan 
olika geografiska områden i Sverige som hämtas från lastbilsundersökningen25 och som  
sedan relateras till flödet av tung trafik på de stora lederna (ÅDT). En närmare beskrivning av 
vilka antaganden och beräkningar som har gjorts för transittrafiken görs direkt i det kapitlet, 
se kapitel 5.  

Intervjuer med stora företag 

Det finns ofta ett mindre antal stora arbetsställen i varje region, som tillsammans står för en 
stor del av godstransporterna. På grund av sin påverkan på totalresultatet, är dessa intressan-
ta att studera separat. Eftersom beräkningarna för generering av gods, som beskrivs ovan, 
bygger på genomsnittliga värden är resultaten inte tillförlitliga för enskilda enheter. Därför 
har dessa arbetsställen kontaktats och ombetts bidra med information om sina godsflöden. I 
Hallands län kontaktades ett sjuttiotal av de största företagen, varav 17 företag valde att med-
verka. Det motsvarar en svarsfrekvens på ca 25 % vilket kan tyckas lågt, men det bör nämnas 
att de största och mest godsalstrande företagen i Halland har besvarat enkäterna.  De värden 
som angavs för respektive arbetsställe, har fått ersätta de beräknade värdena i resultaten.  
Företagen ombads ange sina godsflöden mätt i ton, per varugrupp, lasttyp och med fördel-
ning över trafikslag. Godsgenereringen mätt i värde (SEK), är därför inte justerade efter 
 intervjuundersökningen. De modellberäknade godsmängderna fördelas på järnvägs- och 
lastbilstransporter, i vilka transporter till/från hamn och flygplats ingår. I vissa av enkät-
svaren framgår att ett fåtal större företagtar emot och/eller skickar varor direkt sjövägen via 
en egen industrihamn eller, i de fall anläggningen ligger i direkt anslutning till en sådan, via 
en öppen hamn, vilket i inte täcks in av modellen. De godsmängder som redovisats gå direkt 
sjövägen i enkäterna har därför särredovisats i resultaten efter trafikslag. Antalet företag med 
direkt tillgång till hamn bedöms vara begränsat och den största andelen sådant gods bör där-
för täckas in av enkätundersökningen. 

Dialogprocess 

Inom ramen för detta uppdrag har två dialogmöten med näringslivet genomförts och ett  
dialogmöte med kommunerna. Dialogen med näringslivet har syftat till att få ta del av deras 
kunskap om transporter och godsflöden i länet men också att stämma av de resultat som 
kommit fram i studien. Dialogen syftar också till att få upp intresset för frågorna och öka 

25 Trafikanalys – Lastbilsundersökningen 2011 
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samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Ett samarbete som förhoppningsvis skall 
kunna fortgå även efter projektets slut och då skall ses som ett resultat av detsamma.  

Dialogmöte I 

På det första dialogmötet presenterades uppdraget och själva metoden för näringslivet. Syftet 
med det var att diskutera vilka frågor som var extra intressanta för Värmlands län, diskutera 
hur resultatet skulle användas och för att få mer information om näringslivets sammansätt-
ning för att underlätta intervjuundersökningarna. Det första dialogmötet syftade även till att 
informera om kommande enkätundersökning och entusiasmera näringslivet till att delta i 
kartläggningen och svara på enkäterna.  

 Dialog II 

Den andra omgången dialogmöten hölls efter enkätundersökningarna och beräkningarna  
av godsmängder, så att de preliminära resultaten kunde stämmas av med näringsliv och  
kommunrepresentanter. Syftet med det var att få ytterligare önskemål om kompletteringar, 
ändrade geografiska indelningar samt att få en verifiering av resultaten.  

Dialog III - slutseminarium 

Den tredje och sista omgången med möten genomfördes när då kartläggningen i stort sett var 
färdig och dokumentationsfasen pågick.  Detta för att kunna presentera ett färdigt resultat 
men ändå lämna utrymme för ändringar. 

Vidareutveckling av metoden 
Under arbetets gång upptäcktes ett antal möjligheter att förbättra metoden för att ge resultat 
med större tillförlitlighet, eller för att illustrera resultaten bättre. Det har också framkommit 
att vissa aspekter av metoden, som till exempel en del antaganden eller rimligheten hos vissa 
resultat, behöver utförligare beskrivningar. Dessa kompletterande beskrivningar ges nedan. 

Handel 

Metoden för godsgenerering behandlade ursprungligen alla branscher lika, det vill säga att 
när den uppskattade omsättningen räknades om till ekonomiskt värde per vara, användes 
Nationalräkenskapernas supply-matris för alla branscher tillsammans med en nyckel för om-
räkning mellan olika varugruppsklassificeringar. Då dessa två tabeller slogs ihop, erhölls en 
fördelningsnyckel, som anger vilken andel av omsättningen för en viss bransch som består av 
produktion av en viss typ av vara (i genomsnitt). Resultatet för handelsbranscherna (SNI 45: 
Handel med och reparation av motorfordon, SNI 46: Parti- och provisionshandel, SNI 47: 
Detaljhandel), bedömdes inte vara rimliga, sett till hur varorna kan kopplas till transporter. 
För dessa tre branscher har därför fördelningsnyckeln justerats manuellt, på det sätt som  
beskrivs nedan. 
 
Handeln producerar och konsumerar ju egentligen inte varor på samma sätt som andra  
branscher, utan hanterar dem bara. Alla varor som transporteras in till en handelsverksam-

62 

 



het, transporteras också därifrån, utan att ha modifierats nämnvärt däremellan. Däremot är 
vi endast intresserade av transporter som sker med lastbil, godståg etc. och inte de  
transporter som utförs med personbilar av privatpersoner som köpt varorna.  

SNI 47: Detaljhandel 

Alla transporter ut från detaljhandeln, antas utföras av privatpersoner och utgör därför inte 
en del av de godsflöden vi är intresserade av här. ”Produktionen” i denna bransch har därför 
satts till 100 % tjänster och bidrar därmed inte till produktionen av (transporterbara) varor i 
länet. Däremot är varorna som transporteras in till butikerna en viktig del av de regionala 
godsflödena. För att uppskatta dessa användes ett underlag från Handelns Utrednings-
institut26 där finansiella nyckeltal för detaljhandeln har uppskattats. Medianvärden för  
bruttovinsten anges för ett antal olika detaljhandelsbranscher. Bruttovinsten är skillnaden 
mellan varuförsäljningen och inköpsvärdet av varorna. Utifrån detta underlag uppskattades 
andelen av omsättningen som går till inköp av varor till 65 %, för en genomsnittlig detalj-
handelsenhet. ”Konsumtionen” för detaljhandeln sattes alltså till att, mätt i värde, motsvara 
65 % av den uppskattade omsättningen, och fördelades ut på olika varutyper enligt följande: 
 

Varugrupp Andel 
4 Livsmedel 28 % 
5 Textil, läder 9 % 
6 Trä, massa, papper (pappersprodukter, trycksaker, 

media) 
1,5 % 

7 Kol, och petroleumprodukter (bensin, diesel) 16 % 
9 Icke-metalliska mineralprodukter (byggmaterial) 1,5 % 
11 Maskiner, apparater 5 % 
13 Möbler, tillverkade varor 4 % 
Summa 65 % 

 
Fördelningen på varutyper gjordes med stöd från Ekonomifaktas sammanställning av hur 
svenska hushåll fördelar sin konsumtion27. 

SNI 46: Parti- och provisionshandel 

På samma sätt som för detaljhandel, fraktas samma varor in till (”konsumtion”) och ut från 
(”produktion”) partihandlarna. Skillnaden är att båda flödena är intressanta för modellen, 
eftersom de görs med lastfordon. Andelen av partihandelns omsättning som går till inköp av 
varor bedöms vara runt 70 %. Värdet av sålda varor är 100 % av omsättningen. Men eftersom 
varumängden som ”produceras” behöver vara samma som varumängden som ”konsumeras”, 
sett till vikt, och vikten beräknas med samma nyckeltal för kronor per ton behöver andelarna 
av omsättningen för ”produktion” och ”konsumtion” av varor vara densamma och sattes  

26 ”Finansiella nyckeltal 2012 – nyckeltal i detaljhandeln”, HUI Research, 2012 
27 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-konsumtionsutgifter-
efter-andamal/ 2013-04-23 
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följaktligen till genomsnittet 85 %. Resterande andel av ”produktionen” definierades som 
tjänster. Fördelningen över varugrupper antogs vara samma som för detaljhandeln, med  
undantag för varugrupp 7 som innefattar bensin och diesel, då de varorna antas fraktas direkt 
från raffinaderi till bensinmackarna utan att passera en partihandel. 
 
Varugruppsindelningen antogs alltså vara följande, både för produktion och konsumtion: 
 
Varugrupp Andel 
4 Livsmedel 49 % 
5 Textil, läder 16 % 
6 Trä, massa, papper (pappersprodukter, trycksaker, 

media) 
2 % 

9 Icke-metalliska mineralprodukter (byggmaterial) 2 % 
11 Maskiner, apparater 8 % 
13 Möbler, tillverkade varor 8 % 
- Tjänster (endast produktion) (15 %) 
Summa 85 % (100 %) 

SNI 45: Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 

Denna bransch inbegriper såväl verkstäder för fordon, som försäljning av fordon. 75 % av 
omsättningen antas bestå av försäljning av fordon. Vidare antas hälften av fordonen säljas till 
privatpersoner, och hälften som partihandel. Det innebär att 37,5 % av omsättningen antas 
bestå av varor som transportereras ut från arbetsstället på lastfordon och där med bidrar till 
”produktionen” i länet. Övriga 62,5 % sätts till att bestå av tjänster. Med samma logik som för 
SNI 46 ovan, behöver dock alla varor transporteras in till arbetsstället, oavsett om de säljs 
som partihandel eller till privatpersoner. ”Konsumtionen” sätts därför till 75 % av den upp-
skattade omsättningen. Både produktion och konsumtion i denna bransch antas bestå av  
varugrupp 12: Transportmedel. 
 
Varugrupp Andel 
Produktion 
12 Transportmedel 37,5 % 
- Tjänster 62,5 % 
Summa 100 % 
Konsumtion 
12 Transportmedel 75 % 
Summa 75 % 

Uppskattningen av godsvolymer och vad som inte kommer med 

Beräkningarna för godsvolymer baseras på omsättningen per arbetsställe, och andelen av 
omsättningen som går åt till att köpa insatsvaror och förnödenheter (det vi kallar ”konsum-
tion”). Andelen som går åt till konsumtion baseras på genomsnitt per bransch, för hur  
mycket varor som köps in. Det innebär att varor som används, men som inte har köpts in, 
inte kommer med i uppskattningen. Det kan vara exempelvis varor som kommer från egen 
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produktion, fast på en annan plats, eller från råvarutillgångar som till exempel egen skog  
eller egen utvinning.  
 
På grund av detta kan resultatet för exempelvis skogs- och pappersindustri bli att produktio-
nen är mycket större än konsumtionen, trots att det ibland transporteras mycket fler ton  
varor in till produktionsanläggningen än ut. Det beror på att transporten från skogen in till 
anläggningen underskattas, eftersom den del som inte köps in utan kommer från företagens 
egna tillgångar, inte finns med i beräkningarna. Just skogstransporterna står i vissa delar av 
landet för en mycket stor andel av de totala volymerna som transporteras. Samtidigt är det 
till exempel i pappers- och massaindustrin så att ett litet antal av bruken står för cirka 70 % 
av kapaciteten i branschen28. Det innebär att om man genom intervjuer med de största  
arbetsställena, på det sätt som beskrivits ovan, får tillgång till de verkliga transportvolymerna 
för detta fåtal arbetsställen, kan beräkningsresultaten justeras upp för att stämma bättre med 
verkligheten. Så har också skett i studien för Halland, Värmland och Västra Götaland, där 
svarsfrekvensen för skogs- och pappersindustrin varit god och alla större pappersbruk finns 
med bland de arbetsställen vars resultat justerats efter intervjusvaren. 
 
På samma sätt som varor som inte köps in inte kommer med i uppskattningen av konsum-
tion, kommer varor som inte säljs inte med i uppskattningen av produktion. Det kan alltså 
vara så att ett arbetsställe i verkligheten producerar en stor volym varor, men om de inte säljs 
i samma utsträckning som genomsnittet för branschen, utan t.ex. transporteras till en annan 
enhet inom företaget, så kommer volymerna underskattas i beräkningsresultatet. 
 
I många tillverkningsprocesser används mycket vatten. Vatten har antagits transporteras 
uteslutande via ledningar och kommer därför inte med i godsvolymerna. I produktions-
anläggningar där till exempel vatten tillförs i tillverkningen, blir produktionen också mycket 
större än konsumtionen, mätt i vikt. 

 
Figur 1: Produktion och konsumtion för ett enskilt arbetsställe 

28 ”Skogsindustrin – En faktasamling – 2011 års branschstatistik”, Skogsindustrierna, 2012 
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Tolkning av beräkningsresultat 

Som beskrivs ovan, kan beräkningarna för generering av godsvolymer ge en skev bild av  
verkligheten om man tittar på resultaten för enskilda arbetsställen. Tanken är heller inte att 
resultaten ska användas på det sättet, utan resultaten ska aggregeras på olika sätt, så att de 
genomsnittliga värden som används blir mer tillförlitliga. I föregående avsnitt beskrivs några 
av anledningarna till att volymerna för konsumtion och produktion vid första anblick ibland 
kan verka orimliga, då det kan se ut som varumängder mätt i vikt uppstår ur tomma intet, 
eller försvinner, på ett arbetsställe. 
 
En annan anledning till att resultaten för produktion mätt i ton ibland kan blir större än  
konsumtionen, är att beräkningarna baseras på ekonomiska tal och sedan räknas om till vikt 
för ett begränsat antal varugrupper. Av naturliga skäl behöver värdet av företagens produk-
tion vara större än värdet av konsumtionen. Däremellan sker någon typ av förädling av  
varan, det vill säga det är inte exakt samma typ av vara som transporteras in till arbetsstället, 
som sedan transporteras ut. Men i och med att antalet varugrupper här har begränsats till 15 
stycken, blir det ibland så att konsumerad och producerad vara räknas till samma varugrupp. 
Det innebär att omräkningen från värde (kronor) till vikt (ton) görs med samma schablontal, 
och därmed bevaras relationen mellan produktionens och konsumtionens storlek (se även 
figuren nedan). 
 

 
 
Vissa branscher, som till exempel utbildning, sjukvård och detaljhandel, antas ha en produk-
tion som består till 100 % av tjänster, och bidrar därför inte till länets produktionsvolym mätt 
i ton. Däremot konsumeras varor av branscherna, som till exempel mat i skolorna, hygien-
artiklar på sjukhusen och alla detaljhandelsvaror som levereras till butikerna. På arbets-
ställen i dessa branscher blir därför konsumtionen större än produktionen istället. 

Produktion och konsumtion på regional nivå 

Godsvolymerna beskriver alltså varumängder som köps (konsumtion) och säljs (produktion) 
av arbetsställen i regionen. Dessa används för att göra analyser av transporterna. Dock är det 
så att alla varor som produceras i ett län, inte konsumeras i samma län, och alla varor som 
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konsumeras i länet, har inte producerats i länet. Alltså behöver den sammalagda produktio-
nen i länet inte vara lika stor som den sammanlagda konsumtionen. Vissa varor som produ-
ceras i länet exporteras till andra län eller länder, andra varor säljs till hushållen, ytterligare 
andra används som insatsvaror till ytterligare produktion. På samma sätt importeras en del 
av de konsumerade varorna, medan övrig konsumtion kommer från produktion i länet. Där-
för skär volymerna för produktion och konsumtion varandra på så sätt att de beskriver  
samma transport – i det fallet då en vara som producerats i länet, även konsumeras av ett 
arbetsställe där. Detta illustreras i figuren nedan. På grund av detta kan volymerna för  
produktion och konsumtion inte adderas helt för att få den totala transporterade volymen i 
länet. Tvärtom är det så, att en stor andel av transporterna som sker i ett län, ofta har båda 
start- och slutpunkt inom länet29. I de fallen räknas den aktuella godsmängden med både i 
produktion och konsumtion.   
 

 
 Illustration av konsumtion och produktion på regional nivå 

 

29 Se t.ex. Trafikanalys Rapport 2012:8, ”Godsflöden i Sverige – Analys av transportstatistik inom last-
bilstrafik, bantrafik och sjötrafik” 
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Bilaga 2 Kommuner 
En lista med de 30 största kommunerna sett till antal invånare i Region Väst.30  
 
Kommun Invånare 
Göteborg 528014 
Borås 105015 
Halmstad 93310 
Karlstad 87071 
Kungsbacka 76740 
Mölndal 61734 
Varberg 59254 
Trollhättan 55874 
Uddevalla 52701 
Skövde 52282 
Kungälv 41819 
Falkenberg 41423 
Lerum 39105 
Alingsås 38354 
Lidköping 38286 
Vänersborg 37021 
Partille 35853 
Härryda 35359 
Mark 33751 
Falköping 31735 
Ale 27865 
Arvika 25807 
Stenungsund 24861 
Kristinehamn 23743 
Mariestad 23742 
Laholm 23432 
Ulricehamn 22976 
Skara 18346 
Vara 15524 
Säffle 15304 
 

 
 
 
 

30 SCB 2013-03-31 
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Bilaga 3 Varugrupper 
Varugruppsindelning enligt NST 2007  
 
1 Jordbruks-, jakt- och skogs-

bruksprodukter; fisk och andra 
fiskeriprodukter 

Spannmål, Potatis, Sockerbetor, Annan 
färsk frukt och färska grönsaker, Skogs-
bruksprodukter, Levande växter och  
blommor, Andra ämnen av vegetabiliskt ur-
sprung, Levande djur, Obearbetad mjölk 
från nötkreatur, får och getter, Andra rå-
varor av animaliskt ursprung, Fisk och 
andra fiskeriprodukter  

2 Stenkol och brunkol; rå-
petroleum och naturgas 

Stenkol och brunkol, Råpetroleum, Naturgas  

3 Metallhaltiga malmer och övriga 
produkter från gruvor och sten-
brott; torv; uranmalm och  
toriummalm 

Järnmalm, Icke-järnmalm, Uranmalm och 
toriummalm, Kemiska och (naturliga) mine-
raliska gödselmedel, Salt, Sten, sand, grus, 
lera, torv och diverse andra produkter från 
utvinning av malmer och mineral 

4 Livsmedel, dryckesvaror och  
tobak 

Kött, oberedda hudar och skinn samt kött-
produkter, Beredd och hållbarhetsbehandlad 
fisk och fiskeprodukter, Beredda och håll-
barhetsbehandlade frukter, bär och köks-
växter, Animaliska och vegetabiliska oljor 
och fetter, Mejerivaror och glass, Kvarn-
produkter, stärkelse, stärkelseprodukter och 
beredda djurfoder, Drycker, Övriga livs-
medel och tobaksvaror  

5 Textil- och beklädnadsvaror;  
läder och lädervaror 

Textilvaror, Kläder och pälsvaror, Läder och 
lädervaror  

6 Trä och varor av trä och kork 
(utom möbler), varor av halm 
och andra flätningsmaterial; 
massa, papper och pappersvaror, 
trycksaker och ljudmedia 

Varor av trä och kork (utom möbler),  
Massa, papper och pappersvaror, Tryck-
saker och ljudmedia 

7 Stenkolsprodukter och raffinera-
de petroleumprodukter  

Stenkolsprodukter; briketter och liknande 
fasta bränslen, Flytande raffinerade petro-
leumprodukter, Gasformiga, kondenserade 
eller komprimerade petroleumprodukter, 
Fasta eller vaxartade raffinerade petrole-
umprodukter 
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8 Kemikalier, kemiska produkter 
och konstfibrer; gummi- och 
plastvaror; kärnbränsle  

Kemiska basprodukter av mineraliskt ur-
sprung, Kemiska basprodukter av organiskt 
ursprung, Kväveföreningar och gödselmedel 
(utom naturgödsel), Plaster och syntet-
gummi i obearbetad form, Läkemedel och 
färdigvaror från kemisk industri inkl.  
bekämpningsmedel och andra lantbruks-
kemiska produkter, Gummi- och plastvaror, 
Kärnbränsle 

9 Andra icke-metalliska mineralis-
ka produkter 

Glas och glasvaror, keramiska produkter 
och porslinsprodukter, Cement, kalk och 
gips, Andra byggnadsmaterial, färdigvaror 

10 Metaller; metallvaror, utom  
maskiner och apparater 

Järn, stål och ferrolegeringar och produkter 
av primärbearbetat järn och stål, Andra  
metaller än järn samt produkter därav, Rör, 
ihåliga profiler och tillbehör, Byggnads-
metallvaror, Pannor, järnvaror, vapen och 
andra metallvaror  

11 Övriga maskiner; kontors-
maskiner och datorer; diverse 
andra elektriska maskiner och 
apparater; radio, tv- och tele-
produkter; precisionsinstru-
ment, medicinska och optiska 
instrument samt ur  

Jord- och skogsbruksmaskiner, Hushålls-
maskiner och hushållsapparater (vitvaror), 
Kontorsmaskiner och datorer, Diverse 
andra elektriska maskiner och apparater, 
Elektroniska komponenter samt utrustning 
för utsändning och överföring, Radio- och 
tv-mottagare samt apparater för upp-
tagning och återgivning av ljud och video-
signaler (brunvaror), Precisionsinstrument, 
medicinska och optiska instrument samt ur, 
Andra maskiner, maskinverktyg och 
maskindelar 

12 Transportmedel  Bilindustriprodukter, Andra transportmedel 
13 Möbler; diverse andra tillverkade 

varor 
Möbler, Andra tillverkade varor 

14 Returråvara; kommunalt avfall 
och annat avfall  

Hushållsavfall och liknande avfall, Annat 
avfall och returråvara 

15 Post och paket Post, Paket, små försändelser 
16 Utrustning och material som an-

vänds vid varutransporter  
Containrar och växelflak under användning, 
tomma, Pallar och annat emballage under 
användning, tomma 

17 Gods som flyttas i samband med 
flytt av hushåll eller kontor;  
bagage och effekter som åtföljer 
resande; motorfordon som  
fraktas för reparation; övriga  
varor som inte omsätts på en 
marknad  

Flyttning av hushåll, Bagage och effekter 
som åtföljer resande, Fordon för reparation, 
Anläggningsutrustning, byggnadsställning-
ar, Övriga varor som inte omsätts på en 
marknad 
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18 Samlastat gods: flera olika slags 
gods som fraktas tillsammans 

Samlastat gods 

19 Oidentifierbart gods: gods som av 
någon anledning inte kan identi-
fieras och därför inte kan hänfö-
ras till någon av huvudgrupperna 
01–16. 

Oidentifierbart gods i containrar och växel-
flak, Annat oidentifierbart gods 

20 Diverse andra varor  Diverse andra varor 
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Bilaga 4 Handelsområden 
Se bilaga 1 – metodbeskrivning för en mer ingående beskrivning av hur godsmängd inom  
detalj- respektive partihandeln beräknas.  
 
Beräknad godsmängd inom detalj- och partihandeln för handelsområden i region Väst 
 
 Godsmängd [1000-ton]  
Handelsområde Detalj 

handel 
Andel 
[%] 

Parti 
handel 

Andel 
 [%] 

Göteborg centrum 672 14% 515 15% 
Högsbo-Sisjön handelsområde 173 3,6% 931 27% 
Backaplan handelsområde 171 3,6% 125 3,6% 
Bäckebol handelsområde 147 3,1% 1 0,0% 
Bergvik Köpcenter  139 2,9% 10 0,3% 
Karlstad centrum  126 2,6% 67 1,9% 
Överby handelsområde 115 2,4% 22 0,6% 
Nordby handelsområde 105 2,2% 0 0,0% 
Ullared handelsområde  102 2,2% 7 0,2% 
Västra Frölunda centrum 101 2,1% 1 0,0% 
Brämhultmotet handelsområde 98 2,0% 43 1,2% 
Kållered handelsområde 97 2,0% 19 0,5% 
Torp handelsområde 93 1,9% 3 0,1% 
Knalleland 91 1,9% 12 0,4% 
Halmstad centrum  79 1,7% 12 0,3% 
Allum Partille handelsområde 79 1,7% 2 0,0% 
Kungsmässan handelsområde  77 1,6% 14 0,4% 
Borås centrum 75 1,6% 11 0,3% 
Norrmalm handelsområde 74 1,5% 23 0,6% 
Varberg centrum  73 1,5% 32 0,9% 
Skövde centrum 72 1,5% 9 0,3% 
Mölndalsvägen handelsområde 72 1,5% 431 12,4% 
Eurostop-Stenalyckan  70 1,5% 0 0,0% 
Charlottenberg handelsområde  60 1,3% 6 0,2% 
Uddevalla centrum 60 1,3% 33 0,9% 
Alingsås centrum 58 1,2% 14 0,4% 
Stenungsund centrum 55 1,2% 19 0,5% 
Arvika centrum  54 1,1% 8 0,2% 
Flygstaden handelsområde  54 1,1% 65 1,9% 
Borgås handelsområde  53 1,1% 145 4,1% 
Kungälv centrum 51 1,1% 3 0,1% 
Våxnäs handelsområde  50 1,1% 56 1,6% 
Skara västra handelsområde 50 1,1% 39 1,1% 
Falkenberg centrum  49 1,0% 2 0,0% 
Lidköping centrum 48 1,0% 23 0,7% 
Mariestad centrum 45 0,9% 24 0,7% 
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Töcksfors Shoppingcenter  44 0,9% 1 0,0% 
Trollhättan centrum 40 0,8% 3 0,1% 
Stampen handelsområde 35 0,7% 8 0,2% 
Strömstad centrum 32 0,7% 6 0,2% 
Sunne centrum  32 0,7% 12 0,3% 
Majorna centrum Fiskhamnen 31 0,6% 136 3,9% 
Torslanda flygfält handelsområde 30 0,6% 0 0,0% 
Angered centrum 28 0,6% 1 0,0% 
Vänersborg centrum 28 0,6% 12 0,3% 
Handelsområde i Brunnsberg  28 0,6% 3 0,1% 
Trandågatan handelsområde 27 0,6% 10 0,3% 
Mölndal centrum 27 0,6% 2 0,0% 
Säffle centrum  27 0,6% 11 0,3% 
Assbergs handelsområde 25 0,5% 9 0,2% 
Skara centrum 25 0,5% 1 0,0% 
Gällstad handelsområde 24 0,5% 1 0,0% 
Årjäng centrum  24 0,5% 5 0,1% 
Vara centrum 23 0,5% 78 2,2% 
Wieselgrensplatsen   23 0,5% 1 0,0% 
Eriksberg handelsområde 23 0,5% 0 0,0% 
Torsby centrum  22 0,5% 9 0,3% 
Tidaholm centrum 22 0,5% 13 0,4% 
Stallsiken handelsområde 22 0,5% 0 0,0% 
Mölnlycke centrum 22 0,5% 3 0,1% 
Lysekil centrum 21 0,4% 7 0,2% 
Åmål centrum 21 0,4% 2 0,1% 
Falköping centrum 20 0,4% 8 0,2% 
Stormarknad i Larsfrid  20 0,4% 3 0,1% 
Mellbystrand handelsområde  20 0,4% 1 0,0% 
Vilan handelsområde 20 0,4% 0 0,0% 
Kinna centrum 19 0,4% 8 0,2% 
Ale Torg handelsområde 19 0,4% 0 0,0% 
Götene centrum 19 0,4% 12 0,4% 
Munkebäck handelsområde 19 0,4% 6 0,2% 
Svinesunds handelsområde 18 0,4% 3 0,1% 
Hagaplan stormarknad 18 0,4% 3 0,1% 
Kristinehamn centrum  18 0,4% 2 0,0% 
Mariestad södra handelsområde 18 0,4% 31 0,9% 
Ulricehamn centrum 18 0,4% 1 0,0% 
Kristinehamn centrum  17 0,4% 6 0,2% 
Inlag handelsområde  17 0,4% 5 0,1% 
Lerum centrum 16 0,3% 4 0,1% 
Kungsbacka centrum  16 0,3% 1 0,0% 
Oslovägen handelsområde 16 0,3% 1 0,0% 
Enedalsgatan handelsområde 15 0,3% 0 0,0% 
Ytterby handelsområde 15 0,3% 9 0,2% 
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Hjo centrum 14 0,3% 0 0,0% 
Filipstad centrum  14 0,3% 1 0,0% 
Mellerud centrum 14 0,3% 0 0,0% 
Partille centrum 14 0,3% 28 0,8% 
Kardanvägen bilhandelsområde 9 0,2% 31 0,9% 
Olskroken centrum 8 0,2% 21 0,6% 
Ålleberg Center 7 0,2% 18 0,5% 
Rudsmotet handelsområde  7 0,2% 0 0,0% 
Lassabacka handelsområde  5 0,1% 0 0,0% 
Bilhandel Torslanda 4 0,1% 1 0,0% 
Sannarp bilhandelsområde  4 0,1% 15 0,4% 
Johannefred handelsområde 2 0,0% 179 5,1% 
Hulan centrum 1 0,0% 2 0,1% 
Framnäs köpcentrum 1 0,0% 18 0,5% 
Bilhandelsområde Hamnen  0 0,0% 14 0,4% 
Totalt 4 762  3488  
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Bilaga 5 Beskrivning av lasttyper och lastbärare 
Definition av lasttyper och dess koppling till lastbärare har tagits fram av en arbetsgrupp 
inom FN och används i denna godskartläggning.31  

 
 

31 The Working Party on Facilitation of International Trade 
Procedures United  Nations Economic Commission for Europe: Recommendation 21 
CODES FOR TYPES OF CARGO, PACKAGES AND PACKAGING MATERIALS WITH 
COMPLEMENTARY CODES FOR PACKAGE NAMES 
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Bilaga 6 Godsterminaler väg 
 
Företag Ort  
JAS Transport AB GÖTEBORG 
BENGT OLOFSSONS ÅKERI KOMMANDI BILLDAL 
LENNART LUNDBERGS ÅKERI AKTIEB ÄLGARÅS 
BENGT-ÅKE OHLSSONS ÅKERI AKTIE LARV 
TRÄDETS TRANSPORT, DALEBRO & S TRÄDET 
Linnabäcken Rental AB VEDUM 
STEFOTRANS AKTIEBOLAG VEDUM 
Eggvena Kyl Transporter AB VÅRGÅRDA 
FORSBERG & SÖNERS ÅKERI AKTIEB LJUNG 
S. MOSSBERGS ÅKERI AB MELLERUD 
JOHANSSONS ÅKERI I OD AKTIEBOL LJUNG 
Kjell Hallgrens Åkeri AB TÖREBODA 
AB ANDERSSONS SKOGSTRANSPORTER ED 
KURT LARSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG ULRICEHAMN 
TIMMERSDALA SKOGSTRANSPORT AB TIMMERSDALA 
KYLLE TRANSPORT AKTIEBOLAG MOHOLM 
MATS JEPPSONS ÅKERI AKTIEBOLAG OTTERBÄCKEN 
BENGAN BROBERGS ÅKERI AB MELLERUD 
SKOGSTRANSPORTER I SVENLJUNGA  SVENLJUNGA 
PERSSONS ÅKERI I SVENLJUNGA AB SVENLJUNGA 
KENNETHS ÅKERI I STENSTORP AKT STENSTORP 
Mellemarka Åkeri AB SKARA 
RÖDESUNDS TRAFIK AKTIEBOLAG KARLSBORG 
ALLTRANSPORT I GÖTENE AKTIEBOL GÖTENE 
JVD Express AB TIMMERSDALA 
BRÖDERNA DAHLS TRAFIK AKTIEBOL TIMMERSDALA 
GODS & PERSONTRANSPORT I GÖTEN LUNDSBRUNN 
PAULAS ÅKERI AKTIEBOLAG BULLAREN 
Anders Lindbergs Bil & Frakt A TIMMERSDALA 
M. ALMGRENS ÅKERI AKTIEBOLAG KARLSBORG 
GÖRAN SIGFRIDSSONS ÅKERI AKTIE GUDHEM 
Andersson, Tomas SVENLJUNGA 
AB Munkens Lotstjänst GUDHEM 
PER E. PERSSON TRANSPORT AKTIE HEDARED 
FRITS ARNES EFTR. ÅKERI AB ÖXABÄCK 
Bjärke Godstrafik AB SOLLEBRUNN 
ÄNGENS TRANSPORT AB FÄRGELANDA 
GHT SPECIALTRANSPORTER AB KUNGSHAMN 
K-E HULTBERG TRANSPORT I HERRL HERRLJUNGA 
Ekrady Åkeri AB TÖLLSJÖ 
TORBJÖRNTORPS ÅKERI AB FALKÖPING 
ENGSTRANDS ÅKERI HB HJO 
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HASSLÖSA TRANSPORT AB VINNINGA 
Å. Löfs Åkeri o Schakt AB VARA 
JAN STENDAHLS ÅKERI AKTIEBOLAG LILLA EDET 
Virkeskörarna i Väst AB MUNKEDAL 
KNUT ERBERGS ÅKERI AKTIEBOLAG ALINGSÅS 
EIVE MILLTONS ÅKERI AB SKARA 
ÅKERIET I HJÄLMHULT AB UDDEVALLA 
FREDRIKSSONS ÅKERI I TORRSKOG  BENGTSFORS 
LAXARBY TRANSPORT AKTIEBOLAG BENGTSFORS 
LARS-ÅKE ANDERSSONS ÅKERI AKTI FALKÖPING 
LAMBERGS ÅKERI AKTIEBOLAG TOLLERED 
THAGE SVANBERGS TRANSPORT AKTI LJUNGSKILE 
NETZ ÅKERI AKTIEBOLAG TROLLHÄTTAN 
U. EKSTRÖM TRANSPORT AKTIEBOLA UDDEVALLA 
MARK TRANSPORT AKTIEBOLAG NYGÅRD 
Hansson & Haglund Åkeri Aktieb ÄLEKULLA 
TBN's Åkeri AB FALKÖPING 
TRAUMER ÅKERI AB SURTE 
HÄLLNÄS TRANSPORT AKTIEBOLAG ALINGSÅS 
LARS-ALLAN OTTOSSONS ÅKERI AKT UCKLUM 
Hans Leuchovius AB STENSTORP 
GÖTE LARSSONS TRANSPORT HB DALSJÖFORS 
SCHENK TRANSPORT AB VAREKIL 
Bergs Åkeri i Falköping AB FALKÖPING 
Arne Jensens Åkeri AB TROLLHÄTTAN 
Bo Nilsson Transport & Reparat KUNGÄLV 
WALLENBRINGS FJÄRRTRANSPORTER  HYSSNA 
FRAKTPOOLEN I BORÅS AKTIEBOLAG FRISTAD 
Bemax Transporter i Uddevalla  UDDEVALLA 
AXELSSONS TRANSPORT HB TROLLHÄTTAN 
Borås Åkeri AB BORÅS 
Kollegan AB BORÅS 
TORE FRANSSONS ÅKERI AKTIEBOLA BOLLEBYGD 
AKTIEBOLAGET SIGURD JOHANSSON  ISTORP 
PAM AB ÖDSMÅL 
HJB Transport AB BORÅS 
SKULTORPS ÅKERI & GRUS AKTIEBO SKÖVDE 
Bert Carlsson Åkeri i Lidköpin LIDKÖPING 
Stefan Persson Transport AB ÖDSMÅL 
RÄVLANDA ÅKERI AB RÄVLANDA 
ÄNGÅS ÅKERI AB SVANESUND 
Sällströms i Lidköping AB LIDKÖPING 
ROGER BJÖRKLUNDS ÅKERI AKTIEBO SVENSHÖGEN 
MAUMARK AKTIEBOLAG SJÖMARKEN 
P.D. SERVICE I GÖTEBORG AKTIEB GRÅBO 
Aspensten, Håkan SKÖVDE 
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SHÅ I OLOFSTORP AB OLOFSTORP 
Bergums Allservice AB OLOFSTORP 
Hallgren, Johan OLOFSTORP 
John Erlandssons Åkeri AB FLODA 
BMJ TRANSPORT AB LYCKE 
Roger Nordmarks Åkeri AB GUNNILSE 
KTM Transport AB YTTERBY 
Andersson, Henrik LINDOME 
AKTIEBOLAGET LANDVETTERFRAKT LANDVETTER 
HANSEN, KAJ LYKKE SÄVE 
SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS AB GÖTEBORG 
Jasmin Lakota Transport AB GÖTEBORG 
Albinsson & Rydblom Aktiebolag ELLÖS 
Börje Larsson Åkeri AB YTTERBY 
NYA G A ÅKERIERNA AB HJÄLTEBY 
FRAKTPARTNER INTERNATIONAL AKT VÄSTRA FRÖLUNDA 
KABETEX KULLAGER & TRANSMISSIO KINNA 
LM KNUTSSON ÅKERI AB HISINGS BACKA 
Duvekärr Åkeri Aktiebolag HISINGS KÄRRA 
STENMANS ÅKERI AKTIEBOLAG STORA HÖGA 
CITY CARGO GÖTEBORG AB MÖLNDAL 
Linkab AB GÖTEBORG 
TYNNEREDS ÅKERI AB VÄSTRA FRÖLUNDA 
KTR i Göteborg AB PARTILLE 
STORA HÖGA TANK & FLAKTRANSPOR STORA HÖGA 
Tärnström, Maja ASPERÖ 
GALLIKER TRANSPORT AKTIEBOLAG GÖTEBORG 
Cabrinike AB GÖTEBORG 
GUNNES TRANSPORT AKTIEBOLAG HISINGS BACKA 
Copytrans AB PARTILLE 
ANDERS MELANDER TRANSPORT & SP KODE 
Fredrik Björk Transport AB BLEKET 
Eliasson & Lagerström System A GÖTEBORG 
LIG TRANSPORTER AKTIEBOLAG HJO 
RING, WENCHE BILLDAL 
HEDENSKOGS ÅKERI AKTIEBOLAG GÖTEBORG 
Nords Åkeri i Vegby AB ULRICEHAMN 
L P TRANSPORT I VÅRGÅRDA KOMMA SOLLEBRUNN 
KÅLLTORPS ÅKERI AKTIEBOLAG GÖTEBORG 
LAGERFORS KONVERTERING AB MOHOLM 
TA Company of Sweden AB BORÅS 
A.S.A.P Transport i Göteborg A LERUM 
PE-GES ÅKERI AKTIEBOLAG BORÅS 
HARRY JANNESSONS ÅKERI AKTIEBO GUNNILSE 
Roynas Transport AB SKENE 
SCANDTERM TRANSPORT LOGISTIC A GÖTEBORG 
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Mattsson, Ingvar GÖTEBORG 
STELLA TRANSPORT AB GÖTEBORG 
TORD CARLSSON ÅKERI AKTIEBOLAG HISINGS BACKA 
TANKSERVICE I BORÅS AKTIEBOLAG BORÅS 
KENTS TRANSPORT I FRISTAD AB FRISTAD 
ARTERIOS AKTIEBOLAG GÖTEBORG 
I TÖRNGREN TRANSPORT AB SURTE 
SCANDINAVIAN GATEWAY AB VÄSTRA FRÖLUNDA 
SNÖSTORPS ÅKERI AB Bollebygd 
Hogia Terminal Systems Aktiebo STENUNGSUND 
Transport & Logistik i Uddeval UDDEVALLA 
Kask, Andreas GÖTEBORG 
SEACON SHIPPING & LOGISTICS AK VÄSTRA FRÖLUNDA 
PATRIK RYBERG TRANSPORT AB KUNGÄLV 
Geodis Wilson Sweden AB BORÅS 
ÄLVÄNGENS KLÄD OCH SAMTRANSPOR HISINGS BACKA 
Eklöf, Lennart TROLLHÄTTAN 
Scandinavian Shipping & Logist VÄSTRA FRÖLUNDA 
FRÖLUNDA TRANSPORT JONAS NILSS VÄSTRA FRÖLUNDA 
RÖSBO ÅKERI AKTIEBOLAG HISINGS KÄRRA 
Logent 3PL-Consulting AB GÖTEBORG 
KOMPLETTFRAKT I SKÖVDE AKTIEBO SKÖVDE 
HAMBURG SüD NORDEN AB GÖTEBORG 
VILLE KARLSSONS ÅKERI AKTIEBOL HISINGS BACKA 
Vit Express AB MÖLNDAL 
BRÖDERNA BERGLUNDS I BRODDARP  LJUNG 
GTG FREIGHT AKTIEBOLAG HÄLLINGSJÖ 
GÖSTA SVENSSONS ÅKERIAKTIEBOLA HAJOM 
Torgersson Transport AB HENÅN 
EDS TRÄFRAKT AKTIEBOLAG ED 
HULELYCKANS ÅKERI AKTIEBOLAG MÖLNDAL 
JPP Trans AB HJO 
PA KULLANDER I VARA AKTIEBOLAG VARA 
RHODSIG COMPANY AKTIEBOLAG GÖTEBORG 
AJ Halmstad  
AKTIEBOLAGET TH. SCHÉLE HALMSTAD  
Bring Cargo Halmstad AB HALMSTAD  
BUSINESS LINC BL AB FALKENBERG  
CombiTrans AB VARBERG  
DHL Freight (Sweden) AB HALMSTAD  
HOLSHIP SVERIGE AKTIEBOLAG KUNGSBACKA  
IRT Logistics AB KUNGSBACKA  
Lidl HALMSTAD  
Långås Potatis och Rotfrukter  LÅNGÅS  
Mantum AB VARBERG  
Netto FALKENBERG  
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OK-Q8 AB HALMSTAD  
Posten Logistik HALMSTAD  
Retlog AB HALMSTAD  
Retlog AB HALMSTAD  
SCHENKER AB HALMSTAD  
SERVERA R&S AKTIEBOLAG HOLM  
Sigurd Anderssons Lager AB FALKENBERG  
Solar Sverige Aktiebolag HALMSTAD  
TPL i Halmstad AB HALMSTAD  
DSV Road AB KARLSTAD  
VÄNERHAMN AKTIEBOLAG KRISTINEHAMN  
Akzo Nobel Bygglim AB KRISTINEHAMN  
PÅLGÅRD & SÖNER KRAN AKTIEBOLA GRUMS  
DHL Freight (Sweden) AB KARLSTAD  
KONSUM VÄRMLAND EKONOMISK FÖRE-
NING 

KARLSTAD  

LBC - FRAKT I VÄRMLAND AKTIEBO KARLSTAD  
SCHENKER AB KARLSTAD  
SMA Mineral Logistik & Entrepr FILIPSTAD  
VÄNERHAMN AKTIEBOLAG KARLSTAD  
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