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En färdplan ska visa vägen  
i  Trafikverket

Transportsektorn står inför stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser 
från inrikes transporter i Sverige ska ha minskat med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med år 2010. År 2045 ska netto utsläppen av växt
husgaser vara helt borta. Under samma period förut spås transport behovet 
öka kraftigt. Trafik verkets prognoser pekar mot att transportarbetet 
kan komma att öka med drygt 60 procent fram till 2040. För att möta det 
ökande behovet av godstransporter och de nationella klimat målen behöver 
transportsektorn ställa om. 

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. 
 Genom strategin vill regeringen skapa förutsättningar för effektiva, kapa
citetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin ska samtidigt bidra till 
att nå de transportpolitiska målen, stärka näringslivets konkurrenskraft 
och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjö
fart. Signalen i godstransportstrategin är tydlig: godstransporter på järn
väg och med fartyg har en viktig roll i omställningen av transport systemet. 

För att kunna genomföra de olika insatser som beskrivs i godstransport
strategin har regeringen gett uppdrag till flera myndigheter, varav några 
direkt syftar till att främja en överflyttning av godstransporter från väg till 
järnväg och sjöfart. Bland annat fick Trafikverket i uppdrag att 

• tillsätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart

• intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter

• verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och 
med fartyg. 

I de hel och delredovisningar av regeringsuppdragen som gjordes  under 
2019 har Trafikverket presenterat en rad åtgärder som myndigheten själv 
kan vidta som främjar en överflyttning av godstransporter från väg till 
järnväg och sjöfart. Åtgärderna samlas nu i en gemensam färdplan för 
genom förande. 

Färdplanens syfte och innehåll 
Färdplanen ska på ett övergripande sätt beskriva hur Trafikverket prioriterar 
och genomför de åtgärder som tagits fram i de tre regeringsuppdragen och 
som främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och 
sjöfart. Huvudsyftet är att färdplanen ska vara 

• ett kommunikationsunderlag riktat till chefer och medarbetare inom 
Trafik verket, som översiktligt beskriver hur Trafikverket kommer att 
 prioritera och genomföra åtgärderna. 

• ett styr- och planeringsunderlag för Trafikverkets verksamhet som 
tydliggör vilka aktiviteter som ska genomföras, när de ska vara klara och 
var ansvaret ligger. 

Färdplanen ska också fungera som ett underlag för extern kommunikation. 
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Åtgärderna i färdplanen har kategoriserats i olika fokusområden och 
 prioriterats i följande tidsperspektiv: 

• prioriterade åtgärder: åtgärder som genomförs inom två år. 

• åtgärder på längre sikt: åtgärder som genomförs inom fem år.

Vid varje åtgärd finns en hänvisning till det regeringsuppdrag där åtgärden 
beskrivs närmare. Följande benämningar används: 

A: Tillsätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. 

B: Intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter. 

C: Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och 
med fartyg.

Disposition och avgränsningar
Färdplanen består av två separata delar: dels detta sammanfattande doku
ment, dels en detaljerad aktivitetslista. Det sammanfattande dokumentet 
utgör färdplanens kommunikationsunderlag medan aktivitetslistan är det 
interna styr och planeringsunderlaget. 

Färdplanen omfattar: 

• åtgärder som hittills identifierats i de tre regeringsuppdragen och som 
direkt främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg 
och sjöfart. 

• åtgärder som Trafikverket kan genomföra.
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Färdplanen omfattar inte: 

• åtgärder som ingår i redan planerade eller pågående projekt och upp
drag, exempelvis utvecklingen av marknadsanpassad kapacitetstilldel
ning (MPK) och beslutade investeringsåtgärder i nationell plan. 

• åtgärder som på annat sätt redan genomförs i Trafikverkets ordinarie 
verksamhet. 

• åtgärder som kräver mandat i form av nya regeringsuppdrag.

Mätbara mål som stöd i det fortsatta arbetet
Ett av Trafikverkets 19 långsiktiga mål är att Möjliggöra överflyttning av 
mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Den här färdplanen ska på en 
övergripande nivå bidra till att uppfylla målet och samtidigt samspela med 
regeringens ambitioner i den nationella godstransportstrategin. 

Hur effektiva åtgärderna i färdplanen är och i vilken grad de bidrar till en 
överflyttning behöver utvärderas och följas upp. Det övergripande målet 
 behöver därför brytas ner, specificeras och göras mätbart, så att det kan fung
era som grund för löpande prioritering av åtgärderna. Som en särskild åtgärd 
kommer Trafikverket därför att ta fram en tydlig målsättning och nyckeltal 
för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.
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Utmaningar och möjligheter

Lastbilen är på många sätt ett svårslaget transportsätt. Låga priser i 
kombination med stort utbud, korta transporttider, hög tillförlitlighet, få 
omlastningar och hög anpassningsförmåga bidrar till att göra lastbilen till 
ett attraktivt transportalternativ för en mängd typer av gods. För större 
sändningsvolymer av lågvärdigt gods som exempelvis oljeprodukter, malm 
och spannmål är däremot storskaliga transportmedel som järnväg och 
sjöfart ofta det enda rimliga alternativet. 

Även om miljöprestandan har fått en något större roll på senare år är  
priset fortsatt en avgörande faktor vid val av transportupplägg. Transport
köpare är normalt inte beredda att betala mer för transporter med lägre 
miljö belastning. Prisets betydelse blir särskilt tydlig för gods som ska 
transporteras från Sverige till andra länder i Europa. Åkerierna kan i de 
fallen erbjuda särskilt låga priser eftersom returtransporterna annars ofta 
går tomma tillbaka. Lägre kostnader för utländska åkerier och låga avgifter 
för transittransporter i Sverige är andra faktorer som ytterligare bidrar till 
att pressa priserna på transportmarknaden. 

Styrkan med intermodala transporter är att de kan bidra till både lägre 
miljöbelastning och minskad trängsel i vägsystemet. De positiva effekterna 
uppstår emellertid inte per automatik. För exempelvis sjöfarten har både 
fyllnadsgrad, transportsträcka och bränsletyp betydelse för hur trans
porten påverkar miljön. Med rätt planering finns en stor  potential i inter
modala transporter, men det förutsätter samtidigt att transporten lever 
upp till varuägarens grundläggande krav i form av service, punktlighet, 
transportfrekvens och transporttid. Dessutom behöver priset oftast vara 
i nivå med lastbilstransportens för att varuägaren ska välja en intermodal 
transportlösning. 

Men det finns också andra omständigheter som gör att  varuägarna tvekar 
till att transportera gods intermodalt. Bristande förtroende för tillförlitlig
heten i järnvägssystemet, svårigheter att få tillgång till attraktiva tåg lägen, 
komplicerat att boka och planera järnvägs och sjötransporter samt generellt 
ökande kostnader för både järnvägs och sjötransporter är några exempel 
på hinder som varuägarna upplever. Inte desto mindre innebär intermodala 
transporter en möjlighet för både näringslivet och samhället att möta fram
tida behov och krav på godstransporter. 

”Styrkan med inter-
modala transporter är 
att de kan bidra till både 
lägre miljö belastning 
och  minskad trängsel  
i väg systemet.”
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Fokusområde 1: Kunskap

För att andelen godstransporter på järnväg och med fartyg ska 
kunna öka behövs ett förändrat förhållningssätt vid planering och 
genomförande av godstransporter. Järnväg och sjöfart måste vara 
självklara alternativ till lastbilstransporter. Det förutsätter att det 
finns en god kunskap om intermodala transporter, både inom 
offent lig och privat sektor. Det behövs dessutom en grundläggande 
förståelse för de möjligheter och begränsningar som gäller för att 
flytta godstransporter från väg till andra trafikslag. Kunskapsnivån 
varierar emellertid hos såväl myndigheter som privata aktörer.

Varuägarna som grupp är fragmenterade och deras förutsättningar för och 
kunskap om godstransporter i intermodala upplägg varierar. Vissa varu ägare 
arbetar systematiskt med att planera och handla upp inter modala godstrans
porter, medan andra inte ens överväger alternativet. Skälet kan vara att 
förutsättningar faktiskt saknas, men det kan också bero på att kunskapen 
brister om godstransporter på järnväg och med sjöfart. Kännedomen om var 
gods kan lastas om mellan olika trafikslag kan också ha betydelse för varu
ägarnas val av transporter. I dag saknas en samlad geografisk bild över de 
intermodala omlastningspunkterna i Sverige. 

När det gäller trafik och godsflöden har Trafikverket en relativt god 
 kunskap om de regionala och nationella trafikflödena men sämre kunskap 
om godsets verkliga väg från avsändare till mottagare. Den kunskapen 
finns främst hos de enskilda varuägarna och transportörerna. Myndig
heterna behöver bygga upp en djupare förståelse och kunskap kring 
näringslivets godsflöden och behov av tillförlitliga och förutsägbara gods
transporter. Kunskapen behövs inte minst för att kunna överblicka kon
sekvenser av olika beslut som myndigheterna fattar. Inlandssjöfart är ett 
exempel på område där kunskapsnivån inom myndigheterna behöver höjas. 
Kunskapsglappet mellan industrin och delar av myndigheterna är i dag 
förhållandevis stort och frågorna drivs till stor del av ett fåtal marknads
aktörer som själva sitter på kompetensen. 

Samtidigt tycks de varuägare som i dag använder sjöfart och järnväg 
 överlag vara nöjda med sina transportupplägg, även om det också finns ut
maningar att hantera. Med bättre information skulle fler varuägare kunna 
uppmärksammas på de möjligheter som järnvägs och sjöfartstransporter 
erbjuder. Alternativen till långväga lastbilstransporter behöver tydliggöras 
och de positiva sidorna belysas.

”För att andelen 
 godstransporter på 
järnväg och med fartyg 
ska kunna öka behövs 
ett förändrat förhåll-
ningssätt vid planering 
och genomförande av 
godstransporter.”

”Järnväg och sjöfart 
måste vara självklara 
alternativ till lastbils-
transporter. ”
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Prioriterade åtgärder

•  Komplettera Trafikverkets informationssystem för att skapa en bättre 
överblick över de intermodala omlastningsplatserna i Sverige. (C)

•  Informera i branschöverskridande samverkansforum om möjlig
heterna med järnvägs, sjöfarts och intermodala transporter. (C).

• Stärk Trafikverkets kunskap om varuägarnas, transportköparnas och 
transportörernas behov och förutsättningar. (C)

•  Sprid information om aktuella forskning och innovationsprojekt för 
att öka kunskapen om utvecklingen inom inrikes sjöfart och inter
modala järnvägstransporter. (A)

• Genomför kunskapshöjande åtgärder riktade mot inlandssjöfarten 
 genom att kartlägga regelverken, analysera torrhamnar och om
lastningskajer samt utbilda myndighetspersonal om trafik på inre 
vattenvägar. (A)

Åtgärder på längre sikt

•  I samråd med berörda myndigheter utred hur klimat och miljömåls
kraven i miljöbalken påverkar förutsättningarna för överflyttning. (A)
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Fokusområde 2: Samverkan

För att kunna öka den egna och andras kunskap om sjöfart, järn-
väg och intermodala transporter behöver Trafikverket fördjupa 
och bredda dialogen med aktörerna i transportkedjan. Det gäller 
inte minst dialogen med varuägare och rederier, med vilka en mer 
systematisk samverkan saknas. Fördjupade och breddade sam-
verkansformer kan ge Trafikverket en djupare förståelse för närings-
livets förutsättningar. Det kan samtidigt fungera som en informa-
tionskanal för att öka transportköparnas kunskap om inter modala 
transporter. Med en djupare och mer kontinuerlig samverkan kan 
överflyttningsfrågan dessutom bevakas och hållas aktuell över tid. 
Nuvarande fokus på svårigheter och hinder behöver brytas. 

Trafikverket sammankallar regelbundet transportköpare,  transportörer 
och andra aktörer i transportkedjan till regionala godstransportråd. 
Inten tionerna med råden är goda och inriktningen tydlig: att utveckla och 
stärka samverkan och dialogen dels mellan olika trafikslag och dels mellan 
näringsliv och myndigheter. I dag genomförs godstransportråden i olika 
omfattning och på olika sätt runt om i landet. Detta behöver förändras och 
överflyttning till järnväg och sjöfart tydligare sättas på agendan. Frågan 
om överflyttning behöver återkommande diskuteras även i mindre mötes
format, exempelvis i workshoppar och arbetsgrupper. Viktiga  målgrupper 
för sådana aktiviteter är de varuägare och transportörer som både har 
förut sättningar och intresse för att faktiskt förändra sina transportupplägg. 

Förmågan att samverka med andra aktörer kan även spela en betydande 
roll om förutsättningarna i omvärlden plötsligt skulle förändras. Kanske 
en tågpendel startar, en ny terminal etableras eller nya styrmedel införs? 
Proaktiva samverkansinitiativ från Trafikverkets sida kan i de fallen öppna 
upp för neutrala mötesarenor och pragmatiska diskussioner aktörerna 
emellan, som i sin tur kan ligga till grund för gemensamma lösningar. Inom 
vissa områden finns särskilda behov av forum för samverkan. Det gäller 
bland annat inom inlandssjöfarten, där initiativet för att samverka i dag 
 ligger helt på branschens aktörer. Här behöver Trafikverket ta en större roll 
och ansvar och växla upp från ett passivt till ett mer aktivt engagemang. 

Sammantaget behöver samverkan med och mellan aktörerna i transport
kedjan bli mer målinriktad, lösningsorienterad och proaktiv. Den behöver 
också ha ett tydligare fokus på en överflyttning av godstransporter från 
väg till järnväg och sjöfart. Samverkansplattformar där transportkedjans 
aktörer kan mötas regelbundet för att öka sin kunskap om överflyttning är 
centralt. I sådan samverkan har Trafikverket en viktig roll och funktion. 

”Fördjupade och 
 breddade samverkans-
former kan ge Trafik-
verket en djupare 
f örståelse för närings-
livets förutsättningar.”
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Prioriterade åtgärder 

• Samordna och genomför regionala godstransportråd i enlighet med 
Trafik verkets intentioner och använda dessa för information och sam
verkan om överflyttning. (C)

• Ta initiativ till återkommande branschöverskridande dialoger i mindre 
format, i syfte att dela kunskap om överflyttning och intermodala 
transporter och stimulera till nya transportupplägg på järnväg och 
med fartyg. (C)

• Vid behov bjud in till en mer händelsestyrd samverkan, för att pro
aktivt hantera specifika händelser i omvärlden som påverkar förut
sättningarna för transporter av gods på järnväg och med fartyg. (C)

• Bjud in till högnivåmöten med syfte att öka andelen gods som trans
porteras med sjöfart på Vänern och Mälaren. (A)

•  Genomför samverkansfrämjande åtgärder riktat mot inlandssjöfarten 
genom att etablera ett svenskt forum för trafik på inre vattenvägar och 
se över vilka internationella sammanhang myndigheterna kan delta i 
för att öka närvaron i Europa. (C)

”Sammantaget  behöver 
samverkan med och 
mellan aktörerna i 
trans port kedjan bli mer 
målinriktad, lösnings-
orienterad och proaktiv.”
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Fokusområde 3: Planering

En av Trafikverkets huvuduppgifter är att ansvara för den lång-
siktiga infrastrukturplaneringen i Sverige. Ansvaret är trafik-
slagsövergripande och omfattar både väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. Utredning och planering av åtgärder görs i flera steg och 
inkluderar bland annat åtgärdsvalsstudier, samhällsekonomiska 
kalkyler och samlade effektbedömningar. Underlaget ligger sedan 
till grund för prioriteringar och beslut som fattas längre fram i 
processen. Avsiktsförklaringar och överenskommelser som syftar 
till att förtydliga parternas åtaganden är också viktiga i plane-
ringsarbetet. Det övergripande målet om en överflyttning behöver 
följa med i alla dessa planeringsfaser, från de tidiga skedena hela 
vägen till genomförande. Överflyttningspotentialen behöver bli en 
tydligare del av Trafikverkets planeringsunderlag. 

För att kunna bedöma vilka åtgärder som krävs för att få till stånd en över
flyttning på bredare front behövs en samlad bild av överflyttnings potentialen 
och de brister och behov som finns i transportsystemet. Under lag i form av 
trafik och godsflödesanalyser av stora godsflöden i olika delar av transport
systemet behöver tas fram. Resultaten av analyserna kan därefter utgöra 
underlag i nationella och regionala åtgärdsvalsstudier (ÅVS), där de åtgärder 
som ger störst nytta kan identifieras. En viktig utgångspunkt är att infra
strukturen ska fungera hela vägen från avsändare till mottagare. Ett över
gripande stråk och flödesperspektiv är därför centralt vid planering och 
prioritering av olika åtgärder i infrastrukturen, såväl mindre som större. 

Åtgärder som genomförs i infrastrukturen kan vara mer eller mindre 
omfattande, beroende på insatsens karaktär. Investeringar som överstiger 
100 miljoner kronor tas upp som namngivna objekt i den nationella planen 
för transportsystemet. Mindre kostsamma investeringar hanteras  istället 
som trimningsåtgärder. De grundläggande principerna för de bakom
liggande ÅVS:erna är att de ska göras förutsättningslöst och trafikslags
övergripande, och att lösningar i samtliga fyra steg i fyrstegsprincipen ska 
prövas. I verkligheten tenderar emellertid utredningarna att bli betydligt 
snävare i avgränsningarna redan från start.  

Genom trimningsåtgärder är det möjligt att med relativt små medel åstad
komma en stor nytta i transportsystemet. Det gäller inte minst åtgärder 
som förbättrar förutsättningarna för godstransporter på järnväg och med 
sjöfart. Det saknas i dag emellertid en heltäckande bild över vilka åtgärder 
det handlar om. Därmed är det också svårt att bedöma omfattningen av 
och nyttopotentialen med åtgärderna. Inom järnvägen finns en stor del av 
trimningsåtgärderna sammanställda, men det framgår inte vilka av dessa 
som främjar en överflyttning. På sjöfartssidan saknas en sådan samman
ställning helt, men det finns idéer. Vissa farleder behöver exempelvis 
anpassas till inlandssjöfart. Det skulle stärka sjöfarten som alternativ till 
vägtransporter, och det skulle helt eller delvis kunna lösas genom trim
ningsåtgärder. 

”En viktig utgångs-
punkt är att infra-
strukturen ska   
fungera hela vägen 
från  avsändare till 
mottagare.”
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Prioriterade åtgärder

• Ta fram trafik och godsflödesanalyser som beskriver överflyttnings
potentialen i internationella och nationella flöden och stråk. (C)

•  Genomför trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som 
konkretiserar vilka åtgärder som behöver vidtas för att realisera en 
överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Möjligheten 
att använda sjöfarten som avlastare till järnvägen behöver särskilt 
 beaktas. (C)

• Säkerställ att ÅVS:er genomförs med en bred ansats och att lösningar 
i samtliga trafikslag övervägs tidigt i processen. Den faktiska bristen 
och potentialen behöver tydligt beskrivas. (C)

• Förtydliga och sammanställ åtgärder enligt fyrstegsprincipen som 
Trafikverket kan föreslå och ta initiativ till och som främjar en över
flyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. (C)

•  Identifiera, planera och genomför trimningsåtgärder som möjliggör 
överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart. (C)

• I samråd med berörda aktörer utred och identifiera ytor och stickspår 
ägda av kommuner och hamnar som behöver förbättras för att möjlig
göra överflyttning. Det ska också undersökas hur eventuella brister 
kan finansieras. (A)

• Se över möjligheten att vid utbyggnad av statlig infrastruktur ingå 
överenskommelser med hamnar och terminaler om åtgärder som 
främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och 
sjöfart. (A, C)

• Säkerställ att statligt ägd infrastruktur i anslutningar till  terminaler 
och hamnar underhålls utifrån ett stråk och transportflödes
perspektiv. (C)

•  Utred brister i framtida farleder för inlandssjöfart och bedöm i sam
råd med branschen behovet av åtgärder. Det inkluderar bland annat 
farlederna som förbinder Norvik med Mälaren och Brofjorden med 
Göteborg. (A, C)

Åtgärder på längre sikt

• Genomför fördjupade analyser och värderingar av överflyttnings
effekterna i de fall en åtgärd förväntas leda till en överflyttning av gods 
från väg till järnväg eller sjöfart. (C)

•  Utveckla verktyg som stöd i selekteringsprocessen, för att säkerställa 
att de olika stegen i fyrstegsprincipen prövas. (C)

•  Utred tillsammans med Sjöfartsverket förutsättningar för att införa ett 
trafikslagsövergripande informationssystem för inre vattenvägar. (A)

”Överflyttnings-
potentialen  behöver 
bli en tydligare del 
av  Trafikverkets 
planerings underlag.”
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Fokusområde 4: Incitament

Att etablera nya transportupplägg med järnväg eller sjöfart är ofta 
förenat med stora risker för såväl transportören som transport-
köparen. Järnväg och sjöfart är storskaliga transportmedel och 
behöver stora godsvolymer och höga fyllnadsgrader för att bära 
sina kostnader. Transportfrekvensen är samtidigt en viktig faktor 
för transportköparen. Det kan behövas en eller flera avgångar 
per vecka för att det ska vara attraktivt att välja järnvägs- eller 
sjöfartslösningar. Ofta byggs de nödvändiga godsvolymerna upp 
över en längre tid. Transportköparna börjar gärna med mindre 
volymer och ökar dessa successivt när det bekräftats att trans-
portkonceptet fungerar. Ekonomiska stöd i den inledande fasen 
kan vara avgörande för att en operatör ska kunna starta en ny linje 
med järnväg eller sjöfart eller för att en transportköpare ska byta 
transportupplägg.

Trafikverket har vissa begränsade möjligheter att stödja nya transport
upplägg i uppstartsfaserna. Ekobonus för nya sjöfartsrutter, forsknings
medel för demonstrationsprojekt och stadsmiljöavtal för kommuner som 
utvecklar sina godstransporter är några exempel på stödformer som finns i 
dag. Trafikverket kan också ge stöd till ideella föreningar för olika  insatser 
som främjar intermodala godstransporter och överflyttning. Men det kan 
också komma att införas nya styrmedel. Trafikanalys har exempelvis 
före slagit en ny stödform för intermodala transporter, så kallad breddad 
eko bonus. Ett annat sätt att stödja nya transportupplägg ekonomiskt är att 
rabattera de infrastrukturavgifter som Trafikverket ansvarar för. Järn
vägslagen ger under vissa förutsättningar möjlighet att ge rabatt på ban
avgifterna, en möjlighet som inte utnyttjas i dag. 

Incitament kan även uttryckas i andra termer än rent ekonomiska. Skrym
mande gods transporteras i dag ofta på väg med dispens från Trafikverket. 
Förfarandet sker mer eller mindre rutinmässigt, trots att andra transport
sätt skulle kunna användas. Ett mer restriktivt förhållningssätt skulle 
kunna bidra till fler sjötransporter till och från närmsta hamn, för att und
vika långa transportsträckor på väg. Som stor upphandlare av trans porter 
kan Trafikverket också agera som föregångare och skapa incitament för 
innovativa transportlösningar. Att systematiskt ställa krav på att minimera 
belastningen på landinfrastrukturen skulle kunna stimulera till alternativa 
lösningar, inte minst sjötransporter. 

Sjöfartens avgifter påverkar i hög grad sjöfartens konkurrenskraft mot 
vägtransporter. Det saknas emellertid underlag som kvantifierar i vilken 
utsträckning avgiftsförändringar påverkar transportarbetets fördelning 
mellan trafikslagen. Starkare miljöstyrande incitament och mängdrabatter i 
såväl de statliga avgifterna som hamnavgifterna är andra frågor som disku
teras. Även avgifternas betydelse för inlandssjöfarten har uppmärksammats 
av branschen, som också framfört önskemål om att inlandssjöfart ska vara 
ett eget trafikslag. Trafikverket ansvarar inte för sjöfartens avgifter, men kan 
vid behov bistå med analyser och utredningar i det fortsatta arbetet. 

”Att etablera nya 
 transportupplägg med 
järnväg eller sjöfart 
är ofta förenat med 
stora risker för såväl 
 transportören som 
transportköparen.”
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Prioriterade åtgärder

•  Informera branschen om möjligheterna att ansöka om stöd för projekt 
som syftar till att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. (C) 

• Utred hur en rabatt på banavgifter för nya transportupplägg och på 
underutnyttjade sträckor skulle kunna utformas, med beaktande av 
eventuella negativa effekter för sjöfarten. (C)

•  Säkerställ att transportmöjligheterna med järnväg och fartyg beaktas 
vid transporter av skrymmande gods. Potentialen, konsekvenserna och 
miljönyttan med ett mer restriktivt förhållningssätt för dispenser på 
väg behöver klargöras. (A, C)

• Se över möjligheten och nyttan med att använda sjöfart för trans porter 
av byggnadsmassor vid upphandlingar av infrastrukturprojekt som 
 Trafikverket ansvarar för. (A)

• Kartlägg åtgärder som stärker inlandssjöfarten på motsvarande sätt 
som införandet av ett femte trafikslag förväntas innebära. (C)

Åtgärder på längre sikt

•  Bistå vid behov regeringen med att förbereda, etablera, informera om 
och genomföra ett stödsystem i enlighet med Trafikanalys förslag om 
en breddad ekobonus, förutsatt att beslut om införande fattas. (C)

•  Bistå vid behov Sjöfartsverket med fördjupade analyser av överflytt
ningseffekterna vid eventuella förändringar i de statliga avgifterna. (C)

• Utred och ta fram förslag på mängdrabatt i de statliga avgifterna och 
i de svenska hamnarna, tillsammans med Sjöfartsverket, Fossilfritt 
Sverige och Sveriges Hamnar. (A)

• Utred startupp garanti för nya intermodala tåg, förutsatt att Trafik
verket får ett sådant uppdrag. (B)

”Att systematiskt ställa 
krav på att minimera 
belastningen på land-
infrastrukturen skulle 
kunna stimulera till  alter - 
nativa lösningar, inte 
minst sjötransporter.”



FÄRDPLAN FÖR ÖVERFLYTTNING AV GODSTRANSPORTER FRÅN VÄG TILL JÄRNVÄG OCH SJÖFART 21 



FÄRDPLAN FÖR ÖVERFLYTTNING AV GODSTRANSPORTER FRÅN VÄG TILL JÄRNVÄG OCH SJÖFART22

Fokusområde 5: Kapacitet och 
 punktlighet i järnvägen

För att kunna öka andelen godstransporter på järnväg behöver 
 kapaciteten och punktligheten förbättras. Kapacitet på järnväg 
handlar dels om att bygga nya spår och mötesstationer och 
dels om att möjliggöra trafik med längre, tyngre och större tåg. 
Det handlar också om att utveckla och förbättra arbetet med 
kapacitets tilldelning och tågplan för att kunna erbjuda fler attrak-
tiva tåglägen för godståg. Hög punktlighet och tillförlitlighet är 
enligt järnvägsbranschen och transportköparna en av de mest 
 av görande faktorerna för att välja godstransporter med järnväg.  
I dag utgör bristande punktlighet ett avgörande hinder för att 
förmå varuägarna att flytta godstransporter från väg till järnväg.

En rad åtgärder för att öka kapaciteten för både person och godstrafik 
ingår i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Det handlar om 
 utbyggnad av fler spår och nya mötesstationer på flera delar av järnvägen. 
För att skapa effektivare transportlösningar, frigöra kapacitet på spåren 
och öka transportkapaciteten i godstågen ingår också åtgärder för att 
kunna köra längre, tyngre och större godståg och åtgärder som förstärker 
kraftförsörjningen. 

För att den intermodala järnvägstrafiken ska kunna öka behöver det 
 finnas bra och tillgängliga tidtabeller, både för befintliga tågupplägg och 
nytillkommande. Det är också nödvändigt att kapaciteten tilldelas så att 
transporttiden på järnvägen kan möta transportköparnas efterfrågan. Tid
tabellerna behöver också vara förutsägbara från år till år, så att befintliga 
tågupplägg med anpassade avgångar till anslutande trafikslag kan fortsätta 
i den intermodala transportkedjan. Tilldelningen av kapacitet behöver 
därför förändras. För att godstrafikens tåglägen ska bli effektivare behöver 
Trafikverkets arbetssätt för att ta fram förslag till tågplan ses över. 

För att utveckla arbetet med kapacitetstilldelning och tågplan arbetar 
Trafikverket i dag med olika program och projekt som möter flera av de 
utvecklingsbehov som branschen framfört. Genom dessa program och 
projekt finns möjlighet att frigöra kapacitet som kan användas till att köra 
fler tåg, genomföra underhålls och investeringsåtgärder och förbättra 
punktligheten. Det handlar bland annat om projektet Marknadsanpassad 
planering av kapacitet (MPK) inom programmet Digitalisering av tågläges
tjänsten (DAT) samt TTR (Redesign of the International Timetabling 
process) och KAJT (Branschprogram kapacitet i järnvägstrafiken). 

”För att kunna öka 
 andelen gods-
transporter på järnväg 
behöver kapaciteten 
och punktligheten 
f örbättras.”
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Det pågår dessutom ett intensivt arbete i branschen med att förbättra 
punktlig heten. Ett av dessa initiativ är Tillsammans för tåg i tid (TTT). 
TTT är ett branschsamarbete som startade 2013. Parterna i TTT är Trafik
verket, Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik, Swedtrain, Jernhusen och 
Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ). TTT:s uppdrag är att 
bidra till ett ökat förtroende för järnvägen genom att förbättra punktlig
heten. Målet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom 
5 minuter efter utsatt tid.

Flera insatser pågår även i forsknings och utvecklingsprogram för att för
bättra nyttjandet av järnvägssystemet och effektivisera godstransporter på 
järnväg. Inom KAJT utvecklas bland annat modeller, verktyg och metoder 
för att öka den svenska järnvägens effektivitet, kvalitet och flexibilitet. I 
det europeiska Shift2Rail drivs bland annat flera projekt för att utveckla 
effektivare lok och vagnar för godstrafik på järnväg. En fortsatt utveckling 
är viktig, samtidigt som det är angeläget att resultaten tas om hand och 
implementeras av branschens aktörer.

Som framgår ovan bedrivs redan i dag en rad projekt och uppdrag som 
syftar till att utveckla och effektivisera kapacitetstilldelningen och tåg
planearbetet samt förbättra punktligheten i järnvägstrafiken. Åtgärderna 
planeras och genomförs genom särskilt utpekade och beslutade projekt, och 
de redovisas därför inte i denna färdplan. 

Prioriterade åtgärder

• Utveckla arbetssätt för att kunna prioritera attraktiva tåglägen för 
godstrafiken. (B)

• Öka flexibiliteten för godstrafiken genom att möjliggöra förändringar  
i tilldelade tåglägen. (B)

• Ta fram nyckeltal för att mäta tågplanens effektivitet för godstrafik, 
till exempel fördröjningstid. (B)

Åtgärder på längre sikt

•  Utred om intermodal järnvägstrafik kan prioriteras i tågplanen så att 
attraktiva tåglägen och snabba omlopp kan erbjudas. (B)

”För att godstrafikens 
tåglägen ska bli effek-
tivare behöver Trafik-
verkets arbets sätt för 
att ta fram förslag till 
tågplan ses över.”
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Fokusområde 6: Forskning och 
 innovation

Regeringen har som ambition att göra Sverige till en permanent 
världsutställning för hållbara transportlösningar. Ett ökat fokus på 
forskning och innovation är en viktig del i det arbetet. Regeringen 
har gett Trafikverket i uppdrag att öka forskningsmedlen till sjö-
farten, från minst 55 miljoner kronor per år till 100 miljoner kronor 
per år. Forskningsinriktningen mot överflyttning behöver  emellertid 
tydlig göras. Ambitionen att flytta godstransporter från väg till 
järnväg och sjöfart behöver tydligare knytas ihop med  inriktningen 
i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan (FoI-plan). 

Trafikverket ansvarar på uppdrag av regeringen för finansieringen av 
forskning och innovation inom transportområdet. Forskningens inriktning 
beskrivs i Trafikverkets FoIplan, som uppdateras på regelbunden basis. I 
FoIplanen specificeras flera forskningsområden som bidrar till en över
flyttning, men de beskrivs i olika avsnitt och är inte samordnade. Kopp
lingen till överflyttning blir därför otydlig. Vid den senaste revideringen av 
FoIplanen infördes det en rad förändringar som lyfter fram forskningsbe
hoven inom överflyttning. Detta förbättringsarbete behöver fortgå även i 
kommande revideringar. Utöver specifika forskningsprojekt har Trafikver
ket också möjlighet att finansiera långsiktiga och mer samlade forsknings
program. Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart skulle 
kunna utgöra grunden för ett sådant program. 

Förutom den forskning som finansieras via Trafikverket pågår och  planeras 
det även en rad initiativ inom andra myndigheter, med inriktning mot över
flyttning till järnväg och sjöfart. En övergripande bild över de olika forsk
ningssatsningarna saknas emellertid i dag. 

”Ambitionen att  
flytta godstransporter 
från väg till järnväg  
och sjöfart behöver 
tydligare knytas ihop 
med inriktningen i 
Trafik verkets forsknings- 
och innovations plan.”
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Prioriterade åtgärder

•  Lyft in överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart som ett 
 prioriterat tema i Trafikverkets FoIplan. (C)

• Öka detaljeringsgraden i de forsknings och innovationsbehov som 
 beskrivs i Trafikverkets FoIplan. (C)

• Se över hur forskning och innovation inom pråmtrafik kan stärkas, 
med inriktning mot exempelvis marknadsmekanismer och logistik
upplägg. (A)

• Förtydliga möjligheterna att söka forskningsmedel för projekt som 
syftar till en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. (A)

 

Åtgärder på längre sikt

• Analysera möjligheterna och förbered för en förkommersiell upp
handling av ett långsiktigt forskningsprogram, med särskilt fokus på 
att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg. (C)

• Se tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten över om och 
hur innovationstävlingar kan användas för att hitta ny teknik eller nya 
innovativa transportupplägg som möjliggör överflyttning till järnväg 
och sjöfart. (A)

• Ta fram kunskapsunderlag om överflyttningseffekter mellan trafik
slagen. (B)

”Trafikverket 
 ansvarar på upp-
drag av  regeringen 
för  finansieringen 
av f orskning och 
innovation inom 
transport området.”
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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