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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Sjöfartens andel av det totala transportarbetet i 
Sverige är lägre än vad som kan förväntas trots EU:s 
längsta kuststräcka och seglingsbara insjöar. Det 
finns därför anledning att ställa frågan hur sjöfar-
tens andel av transporterna kan öka. På en stor del 
av järnvägsnätet finns kapacitetsproblem och på 
vägarna ökar trängseln, med ökad miljöbelastning, 
sämre trafiksäkerhet och framkomlighet som följd. 
Därtill kommer det de kommande 11 åren att satsas 
mycket på det eftersläpande järnvägsunderhållet 
(ökning 47 procent). 

Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssys-
temet skiljer sig från motsvarande brister i väg- och 
järnvägssystemen. De kapacitetsbrister som finns i 
systemet hör ihop med effektiviteten i transporten. 
Mottagningskapaciteten i en hamn kan dock vara 
begränsad, vilket innebär att köbildning för fartyg 
kan uppstå om flera fartyg ankommer ungefär 
samtidigt och gör anspråk på att förtöja vid samma 
kajplats och/eller nyttja samma lasthanteringsut-
rustning. De flesta hamnarna i Sverige har dock en 
överkapacitet när det kommer till lasthanteringsför-
måga.

Sjöfarten har outnyttjad kapacitet. Sjöfarten kan 
lasta mycket stor volym och därmed blir utsläppen 
per transporterad enhet låga. Mot bakgrund av 
outnyttjad kapacitet och låga utsläpp i förhållande 
till transporterad volym finns en ambition inom 
politik och myndigheter på transportområdet att 
få tillstånd en överflyttning av gods från väg till 
sjö. Sjöfarten är till sin natur internationell och det 
finns även en europeisk transportpolitik som syftar 
till att få ett ökat inslag av sjöfart i det transport-
arbete som bedrivs inom den europeiska unionen. 
Det finns en utbredd ambition inom både politik 
och näringsliv att Sverige skall ställa om till ett 
fossilfritt samhälle.

Inom sjöfarten är Sverige världsledande med detta 
genom försöksverksamhet med LNG och batteridrift 
för att nämna ett par exempel. Detta pekar mot 
en framtid där sjöfarten kommer att bidra med 
miljövänliga gods- och passagerartransporter och 
till omställningen av transportsektorn för att bryta 
fossilberoendet och minska utsläppen.

Detta förutsätter dock ett samhälle där vi använder 
transporter på ett smartare sätt och en överflyttning 
av gods från väg till järnväg och sjöfart. Regeringen 
skrev i den maritima strategin att faktorer som kan 
motverka sådana överflyttningar behöver identi-
fieras och förslag för att åtgärda dem presenteras.

I juni 2018 presenterade regeringen en nationell 
godstransportstrategi. Strategin tydliggör rikt-
ningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas. 
Strategin tar sikte på framtidens moderna gods-
transportsystem, där godstransporterna är effektiva 
och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och 
använder en större del av sjöfartens kapacitet.

Staten genomför i samband med den nationella 
godstransportstrategin en historisk satsning på 
effektiva och hållbara godstransporter.

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att utgöra ett
kunskapsunderlag och en gemensam orientering för
hur den offentliga sektorn samt näringslivet i Region
Mitt systematiskt kan arbeta tillsammans för en
överflyttning av gods från väg till järnväg och sjö,
samt från järnväg till sjö.

Resultatet av utredningen ska peka ut önskade
funktioner samt åtgärder som behövs för att främja
en överflyttning av gods från väg till järnväg och
sjöfart, samt från järnväg till sjö.

1.3 Metod

Del 1: Tillståndsbeskrivning
Arbetet med det första delen av utredningen -
Förstå situationen - består av intressentanalys 
och intervjustudie, tillståndsbeskrivning, allmän 
beskrivning av godshantering och styrande regel-
verk samt bristanalys.

Tillståndsbeskrivning och analys baseras på inter-
vjustudie samt på offentlig statistik och underlag 
avseende transportsystem, flöden och noder, 
näringslivsstruktur med mera.

Urval av intressenter och frågeformulär för intervju-
studien har tagits fram i samråd mellan beställare 
och konsult. Intervjuer har genomförts med ett 
tjugotal intressenter, bestående av regionala aktörer, 
kommuner, handelskammare, branschorganisa-
tioner, varuägare, transportföretag, hamnar, rederi, 
Sjöfartsverket och Trafikverk (se avsnitt 1.5).

Tillståndsbeskrivningen, del 1, har dellevererats 
och skickats ut på remiss till de som deltagit och 
bidragit med input till studien. Remisstiden var 
2019-12-13 - 2020-01-17.
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Del 2: Önskade funktioner, åtgärder och 
rekommenderad inriktning
Arbetet med att fastlägga mål, eventuella krav, 
önskade funktioner och prioritering har inletts med 
en workshop där viktiga aktörer ges möjlighet att 
komma med sina tankar och idéer. 

Redovisningen av önskade funktioner (kapitel 7)
baseras på dels intervjustudien och synpunkter 
från remissen av delrapporten, dels på workshopen 
med representanter för berörda aktörer i transport-
kedjan och dels på befintliga underlag. 

Sammanställningen av önskade funktioner utgör ett 
viktigt underlag till åtgärdsförslag och prioritering i 
kapitel 8.

1.4 Avgränsning
Uppdraget är geografiskt avgränsat till Trafikverkets 
Region Mitt. Detta området består av länen Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. 

Uppdraget innehåller även utblickar på nationella 
flöden samt generella problem. 

Studien är av övergripande karaktär och syftar inte 
till att gå ned på detaljnivå på enskilda objekt.

1.5 Intervjuade intressenter
• Mellansvenska handelskammaren

• Handelskammaren Mittsverige

• Näringslivets transportråd

• Metsä Board/Husums hamn

• Wallenius Sol (rederi)

• Länsplaneupprättare Västernorrland

• Länsplaneupprättare Dalarna

• Länsplaneupprättare Jämtland/Härjedalen

• Länsplaneupprättare Gävleborg

• Sveriges åkeriföretag

• Branschföreningen Tågoperatörerna

• Åkeri - Ernst Express

• Green Cargo

• Gävle hamn

• Sundsvalls hamn

• Örnköldsviks hamn och logistik

• Söderhamns stuveri och hamn

• Delta terminal AB

• Gävle kommun

• Sundsvalls kommun

• Örnsköldsviks kommun

• Trafikverket

• Sjöfartsverket

1.6 Deltagande organisationer/företag i 
workshop

I den workshop kring potentialer, brister och 
önskade funktioner som hölls i Gävle, 2020-02-19, 
deltog följande organisationer/företag:

• Mellansvenska handelskammaren

• Region Västernorrland

• Region Gävleborg

• Region Jämtland/Härjedalen

• Region Dalarna

• Gävle kommun

• Örnsköldsviks kommun

• Sundsvalls kommun

• Sundsvalls hamn

• Söderhamns Stuveri och Hamn AB

• Örnsköldsviks hamn och logistik

• Gävle hamn

• Sjöfartsverket

• Trafikverket

• AFRY
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2 Mål

2.1 Transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. Därutöver 
har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, 
miljö och hälsa. Funktionsmålet innebär att trans-
portsystemets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 
bidra till att det övergripande generationsmålet för 
miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till 
ökad hälsa. 

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens 
första fossilfria välfärdsland. Riksdagen har beslutat 
om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes trans-
porter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Det 
nationella klimatmålet är att Sverige senast år 2045 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

2.2 Näringspolitiska mål
Det övergripande näringspolitiska målet är att 
stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande 
företag. För ett av trafikslagen, sjöfart, finns även ett 
specifikt näringspolitiskt mål. Det näringspolitiska 
målet för sjöfarten är att på olika sätt tillvarata 
sjöfartens möjligheter som en konkurrenskraftig 
exportnäring och därigenom stärka betalningsba-
lansen, samt att den svenska handelsflottan tillför-
säkras rimliga konkurrensvillkor.

2.3 EU:s transportpolitik
Det övergripande målet för europeisk transport-
politik är att få till stånd ett system som stöder 
ekonomiska framsteg, ökar konkurrenskraften och 
erbjuder transporttjänster med hög kvalitet samti-
digt som resurserna används effektivare. Förverkli-
gandet av den inre marknaden är ett prioriterat mål, 
vilket förutsätter fungerande transporter inom och 
mellan medlemsstaterna samt EES-anslutna länder.

Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger 
väl i linje med de svenska transportpolitiska målen, 
där båda betonar den gränsöverskridande dimen-
sionen. För att understödja en samordnad gränsö-
verskridande utveckling har så kallade stomnätskor-
ridorer inrättats inom EU och grannländerna.

Viktiga utgångspunkter för stomnätskorridorerna 
är integrering av trafikslag, interoperabilitet och 
samordnad utbyggnad av infrastruktur.

TEN-T-förordningen definierar krav för infrastruk-
turen, med tydliga målår: år 2030 för stomnätet och 
år 2050 för hela TEN-T-nätet. Sverige har åtagit sig 
att utveckla nätet och genomföra lämpliga åtgärder 
så att nätet uppfyller förordningens riktlinjer under 
förutsättning att det ryms inom tillgängliga ekono-
miska resurser.

2.4 Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 
Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveck-
ling. Agendan och målen ska genomföras nationellt 
såväl som internationellt.

Målen berör bland annat hållbara transportsystem, 
hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
samt bekämpning av klimatförändringarna genom 
att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 
planering.
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2.5 Regionala mål

Västernorrland
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras 
att det krävs stora investeringar i järnvägen längs 
Botniska korridoren, Mittbanan och Ådalsbanan 
för att uppnå väl fungerande gods- och persontran-
sporter som bidrar till en hållbar regionförstoring.

Den regionala länsplanen för Västernorrland lyfter 
transportinfrastrukturens betydelse för länets 
utveckling med målet "Ökad tillgänglighet och väl 
fungerade gods- och persontransporter". 

Jämtland 
Den regionala utvecklingsstrategin för Jämtland har 
ett övergripande mål vad gäller tillgänglighet som är 

”Förbättrade kommunikationer som överbryggar de 
långa avstånden”. I strategin anges bland annat att 
vägarna i och till länet ska hålla en hög standard vad 
gäller framkomlighet, hastighet och trafiksäkerhet. 
Satsningar på det statliga vägnätet ska i första hand 
ske där det påtagligt kan förbättra förutsättningarna 
för bland annat näringslivets transporter.

Gävleborg
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram 
infrastruktur och kompetens som drivkrafter 
för den regionala utvecklingen och för att nå det 
över-gripande målet. Ett av tre målområden är 

"Tillgängliga miljöer" och berör infrastrukturen. 
En ändamålsenlig infrastruktur och väl utbyggd 
kollektivtrafik kan bidra till att exempelvis stärka 
regionens arbetsmarknad, näringslivets utveckling 
och förmåga till innovation. I Gävleborgs länsplan 
har fyra effektmål tagits fram. Det som berör 
godstransporter är ”Ett hållbart och säkert  
transportsystem”.

Dalarna
Dalastrategin pekar ut fyra vägval varav det tredje 
vägvalet är ”Tillgänglighet och infrastruktur”. Det 
vägvalet har i den regionala länsplanen för Dalarna 
brutits ner till regionala mål för transportsystemet. 
De mål som rör näringslivets godstransporter är 

”Dalarnas näringsliv ska ha god tillgänglighet till och 
från nationella och internationella marknader som 
därmed ska underlätta utveckling av företag.”

2.6 Trafikverkets Region Mitts mål avseende 
överflyttning av gods från väg till järnväg 
och sjöfart

Vid den workshop som hölls den 19 februari 2020, 
som en del av projektet, diskuterades  
gemensam målformulering för Trafikverkets Region 
Mitt avseende överflyttning av gods från väg till 
järnväg och sjöfart. Intressentgruppen kom fram till 
följande gemensamma mål:

Att i ett brett lagarbete skapa förutsätt-
ningar för en ökad överflyttning av gods 
från väg till järnväg och sjöfart och därmed 
effektiva, kapacitetsstarka och hållbara 
godstransporter.

Detta bland annat genom delmålen:

• ökad samverkan mellan aktörer för att uppnå
bra helhetslösningar.

• en jämlik konkurrenssituation mellan trafik-
slagen.

• en mer kostnadseffektiv hantering i
hamnarna/noderna.

• satsningar för att underlätta kompetensför-
sörjning och teknikutveckling.

• ökad tillgänglighet och robusthet för godstran-
sporter på järnväg och sjöfart.
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3 Trafikverkets Region Mitt

3.1 Näringslivsstruktur i Mellansverige
Näringslivet i Region Mitt som helhet karaktäri-
seras av relativt stor andel transportintensiv indu-
stri som är beroende av fungerande och hållbara 
transportsystem för att klara konkurrenskraften och 
vidareutvecklas i regionen. 

Jämtlands län har stor andel sysselsatta inom 
offentlig sektor, cirka 50 procent. Motsvarande 
siffra för hela Sverige är cirka 40 procent. Öster-
sund, som också är residensstad, har störst offentlig 
sektor. I Östersund återfinns bland annat Mittuni-
versitetet och flera myndigheter. 

I Jämtland karaktäriseras näringslivet av förhållan-
devis många små företag i olika branscher. Bräcke 
har relativt många sysselsatta inom skogssektorn 
och metallbearbetning. Strömsunds näringsliv har 
sin tyngdpunkt inom betong, elektronik, gummi, 
mekanik, skog, trä och turism. Även i Krokoms 
kommun är tillverkningsindustrin en stor arbets-
givare. Basnäringarna i Ragunda finns inom jord-
bruks- och skogsbruksrelaterad verksamheter. 

I Jämtlands län finns också en gedigen tradition 
av att producera tjänster av hög kvalitet, vilket har 
drivit på utvecklingen inom tjänstesektorn. Flera 
av länets största privata arbetsgivare finns inom 
kontaktcenter, kundservice, administration och 
tjänsteföretag. Besöksnäringen och upplevelse-
turismen är en grundläggande näring i Jämtlands 
län. Åre har stor privat sektor med flera företag 
inom turism- och besöksnäringen och handel.

Västernorrlands kommuner har ett högproduktivt 
och specialiserat näringsliv. Ånge har en utvecklad 
industriell tradition med kapitalintensiva och 
exporterande företag. Även Kramfors har relativt 
stor industrisektor. Turistnäringen inom Världs-
arvet Höga Kusten får allt större betydelse i närings-
livsstrukturen.

I Västernorrland är skogsindustrin betydelsefull 
med flera stora företag inom trävaru-, massa- och 
pappersindustrin längs med kusten som SCA, 
Mondi med flera. Fabriker finns bland annat i 
Husum, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall och 
Timrå. Sundsvall/Timrå-regionen har en omfat-
tande, kapitalintensiv tillverkningsindustri med 
betoning på massa och papper och kemisk industri 
samt många sysselsatta inom handel och kommuni-
kation (bland annat inom IT). 

Härnösand har såsom länscentrum stor offentlig 
sektor. I Sollefteå dominerar offentlig sektor samt 
tjänstesektor, service, skogsbruk och vattenkraft.

Örnsköldsvik har särskilt stor industrisektor med 
stora enheter inom massa- och pappersindustri, 
världsledande verkstadsindustri, med globala 
företag som BAE Systems, och omfattande småföre-
tagartradition.

Dalarna har ett konkurrenskraftigt näringsliv där 
industri, byggbransch, besöksnäring och vård är de 
största branscherna. Den växande sysselsättningen 
i Dalarna kommer främst från tjänstenäringarna. 
Besöksnäringen är numera den bransch som har 
den största andelen sysselsatta och som tillsam-
mans med bygg och anläggning, företagstjänster, IT 
och telekom samt reklam och media, står för nära 
hälften av sysselsättning i Dalarna.

Tillverkning av stål, trävaror, papper och utrustning 
för elkraftsöverföring karaktäriserar tillverknings-
industrin i länet. De stora företagen inom stålindu-
strin finns representerade i Dalarna med moderna 
och högteknologiska verksamheter i Avesta (Outo-
kumpu), Borlänge (SSAB), Smedjebacken (Ovako) 
och Långshyttan (Kloster Speedsteel). Avesta, 
Hedemora, Borlänge och Smedjebacken har stora 
andelar sysselsatta inom basindustrin. 

Skogsindustrin är stor i Dalarna och de största 
företagen inom massa och papper är Stora Enso 
Kvarnsveden, Stora Enso Fors och Arctic Paper 
Grycksbo.

Falun/Borlänge samt Säter har stor offentlig sektor. 
I Falun/Borlänge finns flera myndigheter, däri-
bland Trafikverket, Länsstyrelsen och Högskolan i 
Dalarna. Säter har många sysselsatta inom vård och 
omsorg och sociala tjänster. Borlänge och Leksand 
har även stark privat sektor bland annat inom 
handel. I Leksand finns Clas Ohlsons centrallager 
samt en stark besöksnäring.

Näringslivet i Gävleborg präglas traditionellt av 
skogs- och stålindustri. Industrinäringarna är 
samtidigt under kraftig omvandling med automati-
sering och digitalisering.

Huvuddelen av företagen i Gävleborg består av 
små- och medelstora företag. Det finns även stora 
tillverkningsindustrier inom stål- och metallfram-
ställning, papper och trä, som till exempel Sandvik, 
Ovako i Hofors, Billerud Korsnäs. Stora Enso ligger 
i Skutskär i Älvkarleby kommun.

Gävle har en stark offentlig sektor med exempelvis 
akutsjukhus, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, 
Region Gävleborg, Lantmäteriet och Högskolan i 
Gävle. Offentlig sektor är relativt stor i de mindre 
kommunerna som Ockelbo, Nordanstig och Bollnäs. 
Även Hudiksvall har stor offentlig sektor med 
exempelvis ett akutsjukhus.
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Figur 3.1:1 Näringslivsstruktur i Mellansverige 2018. Statistikkälla: SCB.
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3.2 Godsgenererande verksamheter
Generellt är regionens godsintensiva industrier 
koncentrerade kring städerna längs kusten och i 
Dalarna och längs de huvudsakliga väg- och järn-
vägsstråken. Eftersom en betydande del av industri-
produktionen går till export via sjöfart, är flera 
företag geografiskt tydligt samlade kring hamnarna. 

Regionens hamnar och terminaler är också bety-
delsefulla godsgenererande verksamheter. Dessa 
beskrivs närmare i avsnitt 3.3.

Basindustrin är stark i Region Mitt. Regionen har 
stora godsgenererande företag inom skogsbruk, 
tillverkning av träprodukter, papper och massa 
samt metaller och metallprodukter. 

Skogsproduktionen och transporter av timmer och 
massaved genererar stora godsflöden i regionen. 
Produktionen sker huvudsakligen i inlandet och 
leder till stora flöden till terminaler längs de större 
väg- och järnvägsstråken samt vidare till industrior-
terna längs kusten. Väg- och järnvägsförbindelserna 
i väst- och östlig riktning är mycket viktiga för 
industrins råvaruförsörjning.

Skogsägaren Holmen är en särskild stor aktör.

Massa- och pappersindustrin finns koncentrerad 
längs kusten samt i Borlänge och i Avesta. Metsä 
Boards massa- och kartongfabriken i Husum 
producerar cirka 700 000 ton massa och 600 000 
ton kartong och liner per år. I Östrand i Timrå 
kommun finns SCA:s massabruk, med en produk-
tionskapacitet på 900 000 ton per år. Detta gör 
anläggningen till den största produktionslinjen 
för blekt barrsulfatmassa i världen. SCA äger även 
Ortvikens pappersbruk i Sundsvall, som med en 
produktionsvolym på drygt 775 000 ton per år är ett 
av världens största tryckpappersbruk.

I Iggesund ligger Iggesund Paperboard som produ-
cerar cirka 330 000 ton kartong och papper per år.

I Gävle producerar Billerud Korsnäs cirka 700 000 
ton kartong och liner årligen. 

I Fors i Dalarna nordost om Avesta finns Stora 
Ensos bruk som producerar 455 000 ton kartong 
och 185 000 ton massa per år. 

Sågverksindustrin är också välrepresenterad i 
regionen. I Tunadal och i Bollsta har SCA sågverk 
som producerar cirka 540 000 respektive 560 
000 kubikmeter årligen. Iggesunds sågverk 
producerar drygt 400 000 kubikmeter per år och 
Stora Ensos sågverk i Ala norr om Gävle kommer 
upp till 490 000 kubikmeter i årlig produktion av 
sågat virke, processat trä och pellets. Fiskarheden 
i Malung-Sälen har en produktionskapacitet på 
350 000 kubikmeter per år.

Utöver skogsindustrin finns även en godsintensiv 
metallindustri. Sandvik i Sandviken är världsle-
dande inom bland annat verktyg för metallbear-
betning, maskiner, verktyg för gruv- och anlägg-
ningsindustrin samt inom avancerade stål- och 
speciallegeringar.

I Hofors och i Smedjebacken tillverkar Ovako Steel 
cirka 665 000 ton stålprodukter årligen.

SSAB Tunnplåt i Borlänge är med sina drygt 2,3 
miljoner ton per år Nordens största tunnplåtstill-
verkare. Outokumpu Stainless i Avesta producerar 
rostfri tunnplåt och sägs höra till de största produ-
centerna av rostfritt stål i världen. 

I regionen finns också stora distributionscentraler 
som exempelvis Icas centrallager i Borlänge. Enligt 
Transportanalys Bergslagsdiagonalen (2011) 
transporterades omkring 22 000 fulla lastbilar per 
år ut från Icas distributionscentral i Borlänge och 
motsvarande varuflöde in. Detta motsvarar, antaget 
25 ton gods per lastbil, omkring 1,1 miljoner ton per 
år. I Borlänge finns även Dagabs distributionslager, 
som levererar till varumärken som Willys, Hemköp, 
Snabbgross. I Insjön i Leksands kommun finns den 
stora distributionscentralen för detaljhandelskedjan 
Clas Ohlson.

Foto: Dieter Stöpfgeshoff, Gävle hamn.Foto: SSAB.
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Figur 3.2:1 Skogstillväxt, timmerflöden samt ett urval av större, godsgenererande verksamheter i Trafikverkets 
Region Mitt. Datakäll0r Rundvirke vägtransporter: Skogforsk, Årlig Skogstillväxt: The European Forest Institute. 
Godsgenererande verksamheter: Indikation på storleksordning av produktionsvolym, baserat på uppgifter från 
hemsidor etc.
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3.3 Transportsystem för gods

Väg
Vägsystemet är i sin grundkaraktär yttäckande och 
fungerar därför i betydelsefullt samspel med övriga 
trafikslag, såväl järnväg, flyg som sjöfart.

Vägsystemet har särskilt stor betydelse för lokala 
och inomregionala resor, godstransporter samt för 
turistresor.

Regionen har fyra europavägar; E4, E14, E16 och 
E45, samt ett flertal betydelsefulla riksvägar.

E4 går längs Norrlandskusten och har under senare 
år upprustats till att i huvudsak bestå av 2+1- och 
2+2-sträckor. Vägen är ett viktigt transitstråk.

E14 går mellan Sundsvall och Trondheim via Ånge 
och Östersund. Vägen har stor betydelse för såväl 
gods- som för persontrafik mellan Norge och 
Sverige.

E16 går mellan Gävle och Bergen via bland annat 
Falun, Borlänge, Kongsvinger och Oslo. Vägen har 
särskilt stor roll i stråket Borlänge-Falun-Gävle.

E45 går i nord-sydlig riktning i inlandet och har 
stor betydelse för transporter inom Norrlands 
inland, men även betydelsefull för transporter 
mellan till exempel Norra Sverige/Nordnorge och 
Osloregionen. Sträckan genom regionen har relativt 
låg standard.

Utöver europavägarna har riksvägar och länsvägar 
stor betydelse för näringslivet i regionen. 

Det finmaskiga vägnätet med mindre länsvägar 
och skogsbilvägar har betydelse för den ytmässiga 
tillgängligheten. Utförseln av skog är direkt bero-
ende av ett fungerande finmaskigt vägnät.

Järnväg
Dagens järnvägsnät har på flera sträckor stora 
brister i kapacitet, tillåtet axeltryck och hastighets-
standard. Samtliga banor i regionen har STAX 22,5 
ton, med undantag för Botniabanan, Stambanan 
genom övre Norrland samt Ställdalen-Hällefors 
som har STAX 25 ton. Noteras bör att transporter 
med upp till STAX 25 kan få tillstånd att gå som 
specialtransport på banor med STAX 22,5 ton.

Botniabanan
Botniabanan (Umeå-Västeraspby/Härnösand) 
öppnades för trafik 2010. Banan har hög standard 
både vad gäller tillåten hastighet och bärighet. 
Banan har däremot inte riktigt kommit igång som 
en godsbana eftersom kraven på signalsystemet 
ERTMS i loken har begränsat möjligheterna och 
eftersom standarden på Ådalsbanan inte är till-
räcklig (läs mer om ERTMS i avsnitt 4.4).

Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland
Norra Stambanan och Stambanan genom övre 
Norrland är i dag ett av de viktigaste godstran-
sportstråken i norra Europa. Banan är i huvudsak 
enkelspårig och särskilt Stambanan genom övre 
Norrland (Bräcke-Boden) har relativ låg hastighets-
standard och låga tillåtna vagnvikter beroende 
på alltför kraftiga stigningar. Banorna har även 
omfattande persontrafik, särskilt Norra Stambanan. 
Norra Stambanan är dessutom viktig som omled-
nings-/avlastningsbana till Ostkustbanan. 

Ostkustbanan
Ostkustbanan går mellan Stockholm och Sunds-
vall. Banan är SJ:s tredje viktigaste sträcka för 
persontrafik. Cirka 1,5 miljoner resor utförs med 
regiontågtrafiken på sträckorna Gävle–Sundsvall 
och Sundsvall–Umeå. 

Region Gävleborg och Region Västernorrland 
tillsammans med ett antal kommuner (Nya Ostkust-
banan) arbetar för att få tillstånd ett dubbelspår på 
sträckan Gävle-Härnösand, som är Sveriges mest 
belastade enkelspår. Orsakerna är kraftigt ökad 
trafikvolym och glest lokaliserade mötesstationer. 
Banan har dessutom stora variationer i hastighets-
standard och geometrisk standard. Sträckan mellan 
Sundsvall och Härnösand (del av Ådalsbanan) har 
mycket låg standard. 

Planering pågår för att öka kapaciteten mellan 
Sundsvall och Gävle. Bland annat planeras det för 
dubbelspår Sundvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan 
(Axmartavlan) i ett första skede. (Klart 2028 resp. 
2032).

I Sundsvall pågår anläggandet av ett triangelspår 
i Bergsåker samt ett nytt spår till/från Sundsvalls 
hamn och den planerade nya logistikparken och 
kombiterminal. Triangelspåret och anslutnings-
spåret kommer stå klara 2021. 

I Gävle pågår planering av ny godsbangård och 
arbete med att effektivisera anslutningen till/från 
Gävle hamn samt utbyggnad av containerhamnen. 
Utbyggnad av containerhamn/containerterminal 
i Gävle hamn beräknas klart år 2021. Spår till 
hamnen beräknas klart år 2024. Flytt av godsban-
gården är ej finansierad.

Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen (Storvik-Frövi-
Hallsberg-Mjölby) utgör tillsammans med Berg-
slagsbanan ”Godskorridoren genom Bergslagen” 
och är ett av de dominerande järnvägsstråken i 
regionen för vidaretransport av gods från norra 
Sverige samt producerat gods från regionens egna 
industrier. I dag råder kapacitetsbrist på banan och 
uppgradering av stråket sker. Bland annat planeras 
ett fem kilometer långt dubbelspår mellan Avesta 
Krylbo-Dalslund.
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Figur 3.3:1 Övergripande transportsystem i Södra Norrland och Dalarna. Den s.k. 
Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till 
Mjölby och Arlanda – Stockholm i söder. Sverige har lämnat in ansökan om att 
förlänga TEN-T stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean med den 
Botniska korridoren från år 2021. En lnkludering i denna formella korridor innebär 
en betydligt högre prioritet och tillgång till mer EU-finansiering.

Bergslagsbanan
Bergslagsbanan (Gävle-
Borlänge-Ställdalen-Kil) 
är ett högt prioriterat 
godsstråk i Mellansverige. 
Borlänge är utpekad som 
nod i en stråkstrategi från 
Norrland och Bergslagen 
ner mot Göteborg, via 
Vänernbanan, och Södra 
Stambanan.

Mittbanan/Meråkersbanan
Mittbanan binder samman 
Sundsvall-Östersund-
Storlien och vidare längs 
Meråkersbanan till 
Trondheim. Mittbanan är 
enkelspårig och hastighets-
standarden låg, särskilt på 
sträckan Sundsvall-Ånge 
och på den norska sträckan 
Storlien-Stjördal. Delen 
Ånge-Bräcke ingår i stråket 
Norra Stambanan och är 
dubbelspårig.

På norska sidan är järn-
vägen inte elektrifierad, 
vilket innebär ett stort 
hinder för både gods- och 
persontågstrafiken. Nu 
finns elektrifieringen 
av banan med i norska 
investeringsplaner med 
planerad utbyggnad till år 
2024. Med elektrifiering av 
banan kommer nya förut-
sättningar för järnvägstran-
sporter mellan länderna att 
tillskapas. 

Dalabanan
Dalabanan går Mora-
Borlänge-Uppsala(-Stock-
holm) och är viktig för såväl 
person- som godstrafik. 
Banan är enkelspårig. 
Planering av nya och 
förlängda mötesspår pågår.

Bergslagspendeln
Banan Ludvika-Fagersta-Västerås är en viktig del i 
Bergslagens och Mälardalens järnvägsnät och har 
stor betydelse för basindustrin i regionen. Berg-
slagspendeln är även viktig vid omledning mellan 
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. 
Bergslagspendelns bärighet har brister och åtgärdas 
detta finns en stor potential att använda Bergslags-
pendeln i större utsträckning för omledning.

Inlandsbanan
Inlandsbanan går mellan Mora och Gällivare och är 
enkelspårig och saknar elektrifiering. Nuvarande 
standard på Inlandsbanan mellan Mora och Arvid-
sjaur håller i stort samma nivå vad gäller axeltryck 
som det övriga järnvägsnätet, det vill säga STAX 
22,5 ton.

Hotingbanan
Hotingbanan går mellan Långsele och Hoting och är 
enkelspårig och saknar elektrifiering. Banan nyttjas 
för timmertransporter.
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Västerdalsbanan
Västerdalsbanan går mellan Repbäcken (Borlänge) 
och Malung och är enkelspårig och saknar elektrifie-
ring. Banan nyttjas i dag endast för godstransporter.

Kilaforsbanan
Kilaforsbanan sträcker sig mellan Söderhamn och 
Kilafors och har nyligen rustats upp. Banan är 
elektrifierad och klarar 750 meter långa tåg. 

Sjöfart
Norrlandskustens hamnar har stor betydelse för 
näringslivets transporter. 

Containertrafik finns vid fyra Norrlandshamnar; 
Piteå, Umeå, Sundsvall och Gävle. 

Det pågår flera investeringar för att effektivisera 
kopplingarna mellan järnväg och sjöfart i regionen, 
exempelvis i Gävle och Sundsvall. I Örnsköldsvik 
(Hörneborg) finns ambitioner om att tillskapa en ny 
allmän hamn med god funktionalitet. 

Viktiga noder, terminaler och hamnar
Hamnarna längs södra Norrlandskusten har 
stor betydelse för det svenska industrisystemet. 
Hamnarna är även specialiserade och inbördes 
kompletterande. Se figurerna 4.1:3 och 4.1:4.

Gävle hamn
Gävle hamn är en så kallad TEN-T hamn (Compre-
hensive) och är en viktig intermodal nod och 
avsändare och mottagare av gods. Hamnen hanterar 
över fem miljoner ton gods per år varav Dalarna 
står för närmare 20 procent. Järnvägen från 
hamnen ansluter till Bergslagsbanan, Ostkustbanan 
och Norra Stambanan. Vägförbindelser finns till 
närliggande E4 och E16. Hamnen har feeder-/
linjetrafik med containrar till Hamburg, Rotterdam 
St. Petersburg, Gdansk, Bremerhaven, Amsterdam, 
Antwerpen och Felixstowe. 

Gävle hamn är en viktig hamn för skogsindustrin i 
södra Norrland och norra Svealand och skogspro-
dukter skeppas till hamnar i Sverige, Baltikum och 
kontinenten. Hamnen växer kraftigt och har således 
inte bara en viktig funktion som transportnod för 
näringslivet i Gävleborg, utan är av riksintresse. 
Gävle hamn bidrar bland annat till varuförsörj-
ningen av Stockholm via tågpendeln "ContainerEx-
pressen" till kombiterminalen Yilport Stockholm 
Nord i Rosersberg.

Hamnen har ostkustens största containerhamn. 
Enhetsberett gods, främst containers, är det 
segment som ökar mest i Gävle hamn. Vid Kombi-
terminal Granudden i Gävle Hamn lastas tåg med 
daglig avgång till Göteborg samt daglig tågpendel 
till Gävle Containerterminal för vidare transport 
med feederfartyg. Terminalen hanterar cirka 
80 000 TEU per år, främst papper och massa. 

Den dedikerade kombiterminalen i hamnen 
(Fredriksskans) nyttjas inte i dag, utan container-
terminalen (Fredriksskans) fungerar i praktiken 
även som kombiterminal. För år 2018 var antalet 
TEU över kaj cirka 190 000 och den totala genom-
strömningen var cirka 230 000 TEU. 

För närvarande pågår utbyggnad med elektrifierad 
järnväg hela sträckan till hamnen, från Gävle 
godsbangård. Under 2021 beräknas även en helt ny 
containerterminal stå klar, som ökar kapaciteten till 
600 000 TEU. 

Förutom containers lastas och lossas skogs- och 
oljeprodukter. Hamnen är en av Sveriges största 
energihamnar och hanterar bland annat införseln 
av flygbränsle till Arlanda flygplats. Kring hamnen 
är många transportberoende företag lokaliserade, 
bland annat OKQ8 och Boliden Mineral AB. 

Gävle godsbangård
Gävle godsbangård har 18 spår för rangering och 
är en viktig järnvägsnod på ostkusten, särskilt med 
tanke på närheten till Gävle hamn och E4 och E16.

Mackmyra Terminal
Mackmyra är en järnväg- och biobränsleterminal 
på 45 000 kvadratmeter. Terminalen är lokaliserad 
vid E16 mellan Gävle och Sandviken (Trafikplats 
Forsbacka) och trafikeras av cirka 40 tåg per år, 
främst med biobränsle och timmer. Närhet till 
Forsbacka Miljöstation ger möjlighet att samut-
nyttja lastbilsvåg.

Borlänge bangård
Borlänge har en av Sveriges fyra största rangerban-
gårdar och är av riksintresse. Rangerbangården 
har totalt 26 spår, varav 22 spår är rangerspår och 
fyra spår är ankomstspår för ankommande godståg. 
Längden på rangerbangårdsområdet är cirka 
1 200 meter från stationshuset till lokstationen. 
Vanligtvis rangeras drygt 30 tåg per dygn och varje 
tåg tar cirka 20 minuter att rangera. Av de godståg 
som rangeras i Borlänge har de flesta destination 
Göteborg, Hallsberg eller Gävle. De tåg som ska 
till Göteborg går till största delen via Avesta-Frövi-
Hallsberg eller via Ställdalen-Frövi- Hallsberg och 
vidare på Västra Stambanan. Rangerbangården 
fungerar även som hubb för ett flertal större åkerier. 
Cirka fyra mil nordväst efter väg 70, i Insjön, finns 
en större kombiterminal som påverkar flödena till 
och från Borlänge. 

Var fjärde godståg i Sverige passerar, avgår från 
eller anländer till Borlänge varje dygn. 

Bangården har i huvudsak tre olika funktioner och 
fungerar som: 

• lokalbangård för industri- och frilastområden i
Borlänge.

• regional bangård för Dalarna och delar av
Västmanland.
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• transitbangård för tåg till och från Övre Norr-
land.

Borlänge kombiterminal
Borlänges kombiterminal, som är relativt liten, 
ligger cirka en kilometer från rangerbangården 
och har stor betydelse för näringslivet i regionen. 
Basindustrin har behov av att omlasta och lagra 
papper och stål. Kombiterminalen ingår som en 
av flera knutpunkter för järnvägstrafiken i Sverige. 
Bangården är lokaliserad strax sydväst om centrala 

Borlänge och ansluter till flera banor däribland 
till Bergslagsbanan norrifrån och Dalabanan samt 
Bergslagsbanan söderifrån. Dessutom finns anslut-
ningsspår, via Borlänge bangård, till Stora Enso 
Kvarnsvedens pappersbruk och anslutningsspår till 
SSAB Domnarvets stålverk norrifrån. 

Borlänge kombiterminal är bland annat en trans-
porthub för både SSAB och LKAB som sedan 2018 
samsas om kapaciteten i SSAB:s stålpendel mellan 
Borlänge och Luleå.

Figur 3.3:2 Ett urval av viktiga noder i Mellansverige.
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Insjöns kombiterminal
Insjöns kombiterminal är ett samarbete mellan 
detaljhandelsföretaget Clas Ohlson, trävaruföre-
taget Bergkvist och hustillverkaren Tomoku Hus. 
Terminalens fördelar är att den är uppbyggd kring 
företagens behov. Clas Ohlson, som har sitt central-
lager i Insjön, hämtar cirka 65 procent av sina varor 
från Asien. Bergkvist och Tomoku Hus å sin sida 
exporterar sina varor till stor del, i hög grad till 
asienmarknaden. 

Tägtens timmerterminal
Tägtens timmerterminal är en relativt stor timmer-
terminal för i första hand massaved. Den har 
järnvägsanslutning och ingår Trätågs terminalnät. 
Terminalen ligger på ett industrispår som ansluter 
till Dalabanan. 

Lomsmyrens timmerterminal
I Lomsmyren norr om Mora finns en av landets 
största timmerterminaler för järnväg med omkring 
sex dagliga timmertåg som lastas och lossas. Det 
strategiska läget nära råvaran i norra Dalarna och 
anslutning till såväl Inlandsbanan som Dalabanan 
innebär stora strategiska fördelar för Lomsmyrens 
timmerterminal. 

Vansbro timmerterminal
Vansbro timmerterminal är en stor timmerterminal 
som hanterar såväl sågtimmer som massaved. Den 
har järnvägsanslutning och ingår Trätågs termi-
nalnät. Terminalen ansluter till Västerdalsbanan.

Fiskarhedenterminalen (Malungsfors)
Fiskarhedenterminalen är en alldeles ny terminal 
som ska hantera varor från skogsbruket. Inled-
ningsvis är det fokus på sågade trävaror, sågverks-
flis och biobränsle. Terminalen kommer att möjlig-
göra en effektiv logistikkedja där många av tågen 
går till östersjöhamnarna för vidare transport till 
kontinenten. 

Avesta Krylbo
Avesta Krylbo är en viktig knutpunkt för järnvägen 
i södra Dalarna. Den ligger i korsningspunkten 
mellan Dalabanan och Godsstråket genom Berg-
slagen och tillhör därmed båda dessa banor. Den 
fyller en viktig funktion för båda banorna. Både 
Godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan 
är enkelspåriga, vilket innebär att Avesta Krylbo 
gränsar till fyra olika enkelspåriga linjer. Stationen 
Avesta Krylbo fungerar undermåligt med avseende 
på sin roll som mötesstation och som bangård för 
rangering av godståg vilket leder till kapacitetsbe-
gränsningar för både Dalabanan och Godsstråket 
genom Bergslagen.

Svegs timmerterminal
Svegs timmerterminal återstartade sin verk-
samhet 2014. Terminalen hanterar sågtimmer 
och massaved och ligger strategiskt placerad i ett 
område där det finns mycket skogsråvara. För 

terminalen är givetvis standard och tillgänglighet på 
Inlandsbanan av stor vikt. 

Söderhamns stuveri och hamn
Hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör 
opereras av Söderhamns Stuveri och Hamn AB. 
Hamnarna är främst verksamma med hantering av 
skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter 
och andra typer av gods.

Företaget är dessutom logistikleverantör för tre 
hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som 
alla är industrihamnar. Företaget äger även två 
bogserbåtar som även fungerar som isbrytare.

Orrskärs hamn i Söderhamn är en av Sveriges 
största träutskeppningshamnar för sågade trävaror. 
Hamnen får sågade trävaror från 25-30 sågverk 
och de sågade trävarorna skeppas vidare till inter-
nationella kunder. En stor del av exporten av de 
sågade trävarorna går till Nordafrika. Hamnen har 
järnvägsanslutning till Ostkustbanan och trafikeras 
av 11 000 lastbilar och 3 500 järnvägsvagnar årligen. 

Ånge gods- och rangerbangård
Ånge rangerbangård är placerad på en strategisk 
punkt där Norra Stambanan korsar Mittbanan. 
Rangerbangården är Sveriges nordligaste placerade 
rangerbangård och fyller en viktig logistikfunktion 
för gods som ska vidare norrut eller söderut. Ånge 
rangerbangård tillhör kategori 1 som omfattas av 
automatiska rangerbromssystem, enligt Trafik-
verkets klassificering.

Midnordic Logistic Park
I anslutning till Ånge gods- och rangerbangård 
ligger Midnordic Logistic Park, en terminal som 
hanterar skogsråvara. Ånge kommun äger termi-
nalen, som är öppen för alla aktörer. 

Den största typen av gods som hanteras vid termi-
nalen är skogsprodukter. Skogsprodukter innefattar 
bland annat biobränsle, rundvirke, virkespaket 
(sågade trävaror) och timmer. 

Omkring 200 000 kubik/år biobränsle lastas om 
på tåg (60 tåg/år), för vidare transport mot Mälar-
dalen. Rundvirkets volymer uppgår till cirka 100 
000 kubik/år, vilket ankommer till terminalen med 
lastbil och går ut på tåg. Utslaget på en vecka blir 
det två tåg per vecka, det vill säga cirka 100 per år. 

En annan vara som anländer terminalen är salt, i 
form av 2 000 ”Big Bags” med salt som ankommer 
på järnvägen (60 järnvägsvagnar/år) och lastas om 
på lastbil. 

En gång i månaden kommer Inlandståg från 
Storuman med timmer på ett tåg vilket lastas 
om och på lastbil till SCA:s anläggning i Östavall. 
Omkring tio vagnar/vecka på lastbil kör virkespaket 
från Gällö, som lastas om till spårbunden godstrafik 
för vidare färd mot Göteborg.
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Lugnvik terminaler
Reaxcer AB har i Lugnvik två terminaler, där de 
erbjuder företag omlastning tåg - lastbil. En av 
terminalerna (Lugnvik Terminal 4) är specifikt 
avsedd för rundvirke. 

Exempelvis transporterar Green Cargo gasol på 
järnväg till Östersund. Gasolen läktras i Lugnvik. 
En stationär plats som ligger på ett spårbundet 
industriområde med tillhörande frilastyta.

SCA:s timmerterminaler
SCA har totalt tio timmerterminaler som samtliga 
är belägna i Region Mitt och Region Norr. I Region 
Mitt har företaget sju terminaler enligt nedan;

•  Östavalls timmerterminal

•  Töva timmerterminal

•  Bensjö

•  Haxäng

•  Krokom

•  Hoting

•  Torsboda timmerterminal

SCA:s terminalnät möjliggör effektiva logistiklös-
ning från skogen i inlandet till industrierna som i de 
flesta fall är lokaliserade vid kusten. Virket trans-
porteras från skogen med timmerbil till närmaste 
virkesterminal där det lastas om till tåg. Från 
terminalen går tåget direkt till de industrier som 
har järnvägsanslutning. För de industrier som inte 
har järnvägsanslutning lossas virket vid närmaste 
lossningsterminal och därifrån körs virket med 
lastbil till industrin. 

Sundsvalls hamn
Sundsvalls hamn AB ansvarar för hamndrift och 
infrastruktur i Tunadalshamnen samt för adminis-
tration av Sundsvalls Oljehamn AB. Hamnen är en 
allmän hamn och således öppen för alla aktörer.

Sundsvalls hamn har effektiva transportlösningar 
och har järnvägsanslutning till hamnen. Både RoRo- 
och containerfartyg hanteras i hamnen. Sundsvalls 
hamn är en av Sveriges största hamnar avseende 
hantering av skogsprodukter med regelbundna 
transporter till Rotterdam, Lübeck och London. 

I anslutning till Tunadalshamnen pågår planering 
av ett transportnav under namnet Sundsvalls 
Logistikpark. Planeringen inbegriper byggande 
av en ny containerhamn, kombiterminal och 
ytor för logistikverksamhet. Satsningen innebär 
effektiva kopplingar mellan sjöfarts-, järnvägs- och 
vägtransporter och kommer att vara betydelsefullt 
för företag i södra Norrland. 

Sundsvalls kombiterminal
Sundsvalls kombiterminal ligger i centrala 
Sundsvall i anslutning till resecentrum. Det är 

Sandahlsbolagen Goods & Parcel som är terminalo-
peratör. Bland de fasta trafikuppläggen kan nämnas 
ett containertåg som går fem gånger i veckan till 
Göteborg.

Sundsvalls kombiterminal kommer att flyttas till 
det nya logistikområdet vid Sundsvalls hamn. Syftet 
är att koncentrera all logistikhantering till en och 
samma plats i kommunen där väg, järnväg och 
sjöfart möts och kan erbjuda effektiva logistiklös-
ningar. 

Sundsvalls rangerbangård
Sundsvalls rangerbangård, belägen i centrala 
Sundsvall, har åtta spår för rangering och är en 
viktig järnvägsnod i Västernorrland, särskilt med 
hänsyn till skogsindustrin och närheten till Sunds-
valls hamn och den kommande flytten av kombiter-
minalen samt närheten till E4 och E14.

Härnösands hamn
Härnösands djup- och oljehamn hanterar styck-
egods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster 
och RoRo-trafik. Det finns två stora magasin med 
järnvägsspår och utomhus finns det stor plats för 
upplag av bulk. 

Örnsköldsviks hamn
Örnsköldsviks hamn är skogs- och industritung 
(uttransporter). Det är också mycket kemikalier 
till industriföretag som kommer in via hamnen 
(intransporter). Varor som hanteras i Örnsköldsviks 
hamn kommer till stor del med lastbil från sågverk 
inom en radie på cirka 10 mil. 

På Domsjökajen hanteras sågade trävaror, 
sågtimmer, massaved samt övriga bulkvaror. I 
Köpmanholmen, där det finns stora lagerytor, lossas 
och lagras bland annat vindkraftverk på väg till 
bland annat norra Ångermanland och Jämtland.

Hamnen kan idag inte hantera container.

Arnäsvall kombiterminal
Arnäsvall kombiterminal ägs och drivs av 
Örnsköldsviks kommun. Terminalen byggdes i 
samband med byggandet av Botniabanan och 
öppnade 2008. Terminalen har potential för en 
ökad godshantering och att vidareutvecklas som 
logistik- och verksamhetsområde men är i behov av 
ombyggnad.

Husums hamn
Husums hamn, belägen knappt 30 kilometer 
nordost om Örnsköldsvik, ägs av massa- och 
kartongtillverkaren Metsä Board. Merparten av 
produktionen vid bruket i Husum exporteras 
till olika världsdelar, främst till USA. Det mesta 
skeppas ut via hamnen, som anlöps av cirka 500 
fraktfartyg per år. Hamnen trafikeras bland annat 
av en linje, som går i slinga, veckotrafik, Kemi-
Uleåborg-Husum-Lübeck.
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4 Godstransporter

4.1 Godstransporter i Region Mitt

Vägtransporter
Godstransporter på väg i Region Mitt kan delas in 
i tre huvudkategorier. Den första är gods som har 
både start och målpunkt inom Region Mitt och 
där endast lastbil används. Den andra kategorin är 
gods som har start eller målpunkt inom regionen 
men transporten startar eller har målpunkt utanför 
regionen. Den tredje och sista kategorin är gods-
transporter med lastbil som endast passerar igenom 
Region Mitt (transit). Givetvis kan det förekomma 
varianter av dessa kategorier med andra trafikslag 
inbegripna.

Godstransporter på väg inom Region Mitt där endast 
lastbil används
Rent volymmässigt är sannolikt detta den absolut 
största kategorin av godstransporter. Region Mitt 
har en stark industritradition, särskilt i Bergslagen 
och längs Norrlandskusten. I princip hela regionen 
är skogsindustrin en viktig näringsgren. Tillgången 
till råvara finns i hela regionen förutom i de västliga 
fjällområdena. Skogsindustrin har effektiva logis-
tikupplägg med både lastbilstrafik och intermodal 
trafik väg och järnväg. 

Den starka industritraditionen i regionen avspeglar 
godstransporter på väg inom Region Mitt. Det 
finns många underleverantörer till större industrier 
inom regionen, vilket innebär stora transportflöden. 
Potentialen att flytta över dessa transporter till 
järnväg är stor i teorin men i praktiken är det i 
många fall svårt, främst på grund av att antalet start- 
och målpunkter är många. 

ca 1100-1500 ÅDT

ca 1500-2600 ÅDT

ca 2600-3000 ÅDT

ca 1600-2000 ÅDT

ca 1800-2000 ÅDT

ca 1600-2100 ÅDT

ca 1200-2300 ÅDT

ca 200-600 ÅDT

ca 1000-1700 ÅDT

ca 400-500 ÅDT

ca 300-700 ÅDT

ca 300-600 ÅDT

ca 1000-1900 ÅDT

ca 200 ÅDT

ca 1000 ÅDT

ca 1000 ÅDT

ca 1500-1800 ÅDT

Figur 4.1.1 Årsmedeldygnstrafik, ÅDT, tung trafik, väg. Källa: Nationella Vägdatabasen, NVDB.
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Beroende på industrins sammansättning och 
skogens betydelse så är i princip hela vägnätet i 
Region Mitt viktigt för dessa transporter. Självklart 
är målpunkter som till exempel hamnar och större 
industrier viktiga och särskilt infrastrukturen kring 
dessa. 

Godstransporter på väg med start/målpunkt inom 
Region Mitt och start/målpunkt utanför regionen
Basindustrin och den högteknologiska industrin 
i Region Mitt är effektiva när det kommer till 
standardiserade uttransporter. Dessa sker ofta på 
järnväg eller järnväg/sjö. Däremot är det betydligt 
svårare när det kommer till insatsvaror som ofta går 
med lastbilstransport till industrierna. Orsakerna 
är flera. Dels är antalet leverantörer av insatsvaror 
till industrin väldigt många, vilket får till följd att 
startpunkterna utanför regionen är heterogena. 
Dels är ofta insatsvarornas storlek och beskaffenhet 
ofta väldigt varierande och därigenom är det svårt 
att standardisera dessa transporter för till exempel 
järnväg. "Just in Time" har blivit allt viktigare för 
industrin och där har lastbilen ett stort övertag 
gentemot andra trafikslag.

Ingående/utgående, godstrafik på väg, till Region 
Mitt i nord/sydlig riktning sker i princip på E4 
och E45 som huvudstråk beroende på start och 
målpunkt. Mängden gods på E4 är betydligt större 
än på E45. Det som varierar är anslutningsvägar i 
söder och norr för att komma till E4 och E45. 

Söderifrån (förutom E4 och E45) är väg 26, väg 50 
(Bergslagsdiagonalen), väg 70, väg 56 (Räta linjen) 
och i viss mån även E16 de naturliga anslutnings-
vägarna till E4 och E45. Många av dessa vägar har 
en ÅDT-andel för den tunga trafiken på cirka 20 
procent (rikssnittet ligger på ca 10 %). 

E16 och E14 är viktiga tvärförbindelser i Region 
Mitt som används för transporter på tvären genom 
regionen. Lastbilstrafiken på E14/Mittstråket har 
ökat kraftigt under de senaste 15 åren, särskilt 
mellan Östersund och riksgränsen. Antalet lastbilar 
som passerar svensk-norska gränsen i Mittstråket 
uppgår till cirka 290 per dygn.

Godstransporter på väg som passerar Region Mitt 
(transit)
Transittrafiken genom Region Mitt i nord/sydlig 
riktning har i princip samma huvudstråk som 
transporter med start/målpunkt inom Region Mitt 
och start/målpunkt utanför regionen.

Högakustenbron. Foto: AFRY



20

Järnvägstransporter
Analysen av godstransporter på järnväg i Region 
Mitt sker med samma uppdelning som för lastbils-
transporter. 

Godstransporter på järnväg inom Region Mitt 
Vissa godstransportupplägg på järnväg har både 
start- och målpunkt inom Region Mitt. Exempelvis 
större råvaruflöden från inlandet ut till industrier 
vid kusten. Exempelvis har SCA timmerterminaler i 
Krokom och Bräcke, varifrån stora volymer timmer/
massaved transporteras på järnväg till industrier i 
Sundsvalls- och Timråområdet. Ett annat exempel 
är skogsindustrins så kallad spotmarknad mellan 
företagen som innebär handel med sågtimmer och 
massaved mellan bruk och sågverket. Orsaken är 
att brist kan uppstå på en plats och samtidigt ett 
överskott på ett annat. Dessa transporter är inte 
obetydande till antalet.

Därutöver finns exempel på kortväga transporter 
inom regionen som sker varierat och på en stor del 
av järnvägsnätet. 

Godstransporter på järnväg med start/målpunkt inom 
Region Mitt och start/målpunkt utanför regionen
Basindustrin och den högteknologiska industrin 
i Region Mitt är effektiva när det kommer till 
standardiserade uttransporter. Dessa sker ofta på 
järnväg eller järnväg/sjö i upplägg som går regel-
bundet. Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Borlänge 
och Insjön har dessutom kombitrafik som mesta-
dels går i fasta upplägg på sjö, järnväg och väg. För 
järnvägstransporterna är flödena söderut vanligast. 
Här har Botniabanan, Stambanan genom övre 
Norrland, Norra Stambanan, Bergslagsbanan och 
Godsstråket genom Bergslagen avgörande betydelse. 

Många industrier i regionen tar dessutom in råvara 
med järnväg. För dessa transporter är det återigen 
de större stråken som är livsnerven men det är 
viktigt att understryka att anslutningen hela vägen 
till industrin måste fungera. 

Tvärbanorna fyller viktiga funktioner avseende 
godstrafik. Dels för råvarutransporter från inlandet 
till industrierna vid kusten, dels som matarbanor 
för godset till huvudbanorna. Stora volymer råvara, 
sågade trävaror med mera, kommer ofta från 
en mindre tvärbana för att sedan fortsätta på de 
större banorna. Exempelvis transporteras kraftigt 
ökade volymer skogsråvara längs Mittbanan till 
industrierna vid kusten och uttransporter av 
färdiga produkter matas från Sundsvallsområdet 
på Mittbanan till Ånge godsbangård för rangering 
och vidare transport söderut. Dessa transporter 
kommer att gynnas av den planerade Bergsåkertri-
angeln mellan Ådalsbanan och Mittbanan samt av 
nytt spår till Sundsvalls hamn. 

Idag går i princip inga godståg över svensk-norska 
gränsen i Mittstråket. Trafikverket har byggt en ny 

järnvägsbro för Mittbanan över Stora Helvetet, som 
togs i drift i oktober 2018. Att järnvägen är oelektri-
fierad på norska sidan av Mittstråket i kombination 
med brister i kapacitet och omlastningsmöjligheter 
begränsar idag möjligheterna till överflyttning av 
gränsöverskridande godstransporter från väg till 
järnväg. Planerad elektrifiering av Meråker- och 
Trönderbanan i kombination med vissa kapacitets-
åtgärder möjliggör dock betydande överflyttning av 
gods till järnväg i Mittstråket.

Sedan Kilaforsbanan mellan Söderhamn och 
Kilafors rustades har trafiken på banan ökat. År 
2019 gick SJ:s nattåg 71 och 72 den sträckan varje 
dag och ytterligare 4-5 godståg/vecka. År 2024 är 
prognosen 12 tåg totalt.

Godstransport på järnväg till och från Region Mitt 
går ofta långa sträckor (Skånehamnar och Göteborg 
är vanligast). Av figur 4.1:2 kan man inte utläsa 
detta, men det ger vid handen att antalet godståg i 
en trattliknande figur som utgörs av Bergslagsbanan 
och Godsstråket genom Bergslagen ”samlar upp” 
mycket av den långväga trafiken. Antal godståg 
har dock ökat på sträckan Ställdalen-Kil efter att 
upprustning av mötesstationer och fjärrblockering 
införts. Detta är positivt för det avlastar i förläng-
ningen Västra Stambanan. Härvid torde det finnas 
potential att i stället nyttja sjöfarten i Östersjön och 
samtidigt avlasta järnvägsnätet. 

Godstransporter på järnväg som passerar Region Mitt 
(transit)
Transittrafiken i nord/sydlig riktning söderifrån 
genom Region Mitt kommer i princip alltid via 
antingen Västra Stambanan/Väster om Vänern 
och Bergslagsbanan eller Västra Stambanan/Södra 
Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. I 
Storvik går godstågen vidare på Norra Stambanan 
och vidare på Stambanan genom övre Norrland. 

Rangerbangårdarna i Hallsberg, Borlänge och Ånge 
är viktiga noder för de av transittågen som rangeras. 
Det är även värt att notera att för transittrafiken är 
hamnarna i Skåne och Göteborg viktiga hubbar för 
såväl inkommande som utgående gods.

Inlandsbanan och Ostkustbanan används endast 
i begränsad omfattning för transittrafik genom 
regionen. 

Stålpendeln. Foto: Geen Cargo
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Figur 4.1:2 Trafik på järnväg, 2018. Datakälla: Trafikverket, Tidtabell 2018.
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Sjöfart och hamnterminaler
Godsvolym över kaj i Sveriges hamnars medlems-
företag redovisas i figur 4.1:3 nedan. 

Gävle hamn är regionens största hamn, sett till 
volym gods över kaj, följt av den privatägda Husum 
hamn och Sundsvalls hamn. 

De tre största hamnarna är också de som idag 
dominerar enhetsgodshanteringen för gods över kaj 
i regionen.

Övriga noder
Det saknas tillgänglig statistik över hanterade 
godsvolymer för flera av terminalerna i regionen. 

Vissa trafikvolymsuppgifter för terminaler i 
regionen redovisas även i terminalavsnittet i avsnitt 
3.3.

Figur 4.1:3 Hanterade ton över kaj vid svenska 
hamnar. Statistikkälla: Transportföretagen.

Figur 4.1:4 Hanterade enheter över kaj vid svenska 
hamnar. Statistikkälla: Transportföretagen.



23

Transittrafik
Transittrafiken mellan södra och norra Sverige är 
stor, vilket ställer höga krav på ett välfungerande 
och tillförlitligt transportsystem. Region Mitt är ett 
viktigt transitområde för dessa långväga godstran-
sporter (men även persontransporter) i nord-sydlig 
riktning. 

Flertalet godståg transiteras genom Mittstråket 
på bandelen Bräcke-Ånge. Godstågen i öst-västlig 
riktning trafikerar Ånge för rangering. Även i nord-
sydlig riktning rangeras vagnarna men det finns 
också genomgående tåg. Från Ånge och söderut kör 
de flesta tågen till eller via Hallsberg. Några enstaka 
tåg per vecka har destination Gävle och Iggesund.

På järnväg är det tydligt att transitfunktionen, 
särskilt med tyngre transporter, har stort behov 
av redundans mellan olika banor. Regionen är en 
transitlänk för exempelvis godstransporter från 
basindustrin i övre Norrland. Godset transporteras 
från produktionsanläggningarna i norra Norrland 
till vidareförädling och kunder i Mellan- och 
Sydsverige via Ånge, Storvik och Godsstråket 
genom Bergslagen. 

Region Mitt är också av stor betydelse som transit-
länk för norska inrikestransporter (med ARE- och 
NRE-tågen) mellan norra och södra Norge. Här 
passerar livsmedel, färdiga industriprodukter och 
oljeprodukter till och från Norge på väg och järnväg.

E14 har en internationell funktion för transitgods 
mellan Norge och Sverige men E4 är pulsådern för 
nord-sydlig transittrafik. Mycket transittrafik för 
gods som ska till exempelvis till Göteborgs hamn 
och Öresundsregionen söderut vidare till konti-
nenten förekommer även på Riksväg 50 och E16. 
Det är också en betydande mängd farligt godstran-
sporter som transiterar Region Mitt. Ett exempel är 
biogas som anlöper med fartyg till Lysekil varifrån 
distributionen sker med tankbilar till Sundsvall, 
Härnösand och övriga Norrland.

4.2 Godshantering och transportkedjor

Konventionella transportupplägg
Ur en transportköpares perspektiv är kostnad, 
ledtid (flödet genom hela anläggningen), leverans-
precision och i vissa fall buffertlagring eller utjäm-
ning av flödesvariationer de viktigaste faktorerna 
vid val av trafikslag. Ofta finns mellanhänder i 
form av speditörer eller transportförmedlare som 
hanterar val av transportväg, transportsätt och 
transportör.

Lastbilstransport
Lastbil tar sig från dörr till dörr. Hela resan kan 
hanteras av samma fordon eller kombinationer av 
fordon med liknande egenskaper gällande krav på 

paketering, lastsäkring, märkning etcetera. Sjöfart 
och järnväg har generellt hårdare krav i detta 
avseende. Dessutom är vägtransporter enkelt att 
upphandla, ofta räcker det med ett enda telefon-
samtal. Hela branschen fungerar nästan som ett 
Artificial Intelligence System (AIS) med självstän-
diga intelligenta aktörer. Transporten är ofta lätt att 
förstå, relativt förutsägbar gällande tidsåtgång och 
påverkbar gällande förutsättningar för leveransde-
taljer. Antalet start- och målpunkter för transporten 
är i princip obegränsat. En svensk lastbil kan lasta 
tre TEU (20 fots).

Järnvägstransport
Järnväg blir mer komplicerat. Ett tåg rymmer 
mycket mer än en lastbil, men är begränsad till 
järnvägsnätet och dess terminaler eller lastplatser. 
Det krävs därför ofta omlastningar och komplet-
terande transporter, såvida inte både sändare och 
mottagare har egna spår. För fjärrtransporterna 
behöver kapacitet (tåglägen) bokas upp av transpor-
tören långt i förväg och det kan vara svårt att klara 
av snabba förändringar i transportvolymer. Bokning 
av transport kräver ofta mer kunskap än att boka en 
lastbilstransport. Det är mer vanligt med speditörer 
eller andra transportförmedlare som sköter kontak-
terna med transportören. I de fall man har egna 
anslutningsspår är det ofta en annan aktör som 
ombesörjer att köra ut vagnarna från närmaste nod.

Ett tåg kan lasta omkring 80-86 TEU.

Sjöfart
Sjötransport rymmer i allmänhet mycket mer gods 
än ett tåg, men har få platser (hamnar) där det är 
möjligt att lasta och lossa. Själva sjötransporten 
har däremot väldigt stor kapacitet och förutsatt 
att man får tag i fartyg kan stora volymvariationer 
hanteras. Hantering i hamnar och lastning eller 
lossning kräver ofta stor och dyr specialutrustning 
i form av kranar och liknande. I allmänhet behövs 
speditörer eller transportförmedlare med speciali-
sering på sjöfart. Kompletterande transporter i form 
av järnväg eller lastbil krävs förutom i de fall man 
har egna hamnar med utrustning för lastning och 
lossning direkt till eller från produktionen. 

Storleken på fartygen avgör hur många TEU som 
kan lastas, men handlar om cirka 1 000-1 200 TEU i 
svenska farvatten. Oceanfartyget Emma Maersk har 
en kapacitet på 14 000 TEU.

Fartyg: 1100
TÅG: 86

TEU:s per transportsätt
Lastbil: 3

Figur 4.2:1 Lastkapacitet TEU per transportsätt, 
grov bedömning.
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4.3 Lagar och regelverk
I detta kapitel beskrivs olika regelverk och avgifts-
strukturer som gäller för transporter och gods-
hantering i hamnar. Dessa regelverk är nationella 
och styrs av politiska beslut eller i vissa fall inter-
nationella avtal och konventioner.

På regional nivå är dessa system inte något man 
råder över. Det man kan göra är att beskriva och 
förklara hur detta påverkar regionens näringsliv 
och tillväxtmöjligheter, så att dessa viktiga aspekter 
synliggörs och kan bli beslutsunderlag för framtida 
ändringar.

Vägtransporter
Vägavgifter för tunga fordon
Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbils-
ekipage som används uteslutande för godstransport 
och som har en totalvikt av minst 12 ton. Regler 
för tunga fordon på väg skiljer sig åt för svenska 
lastbilar och för utländska lastbilar.

Svenska tunga fordon
För svenska tunga fordon, med en totalvikt på 
minst 12 ton gäller en vägavgift på hela vägnätet där 
avgiften tas ut för ett år i taget. Vägavgiften höjdes 
1 juli 2019 och anpassades till nyare utsläppskrav 
för fordons motorer. Vägavgiftens storlek beror på 
antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar 
som ett fordons motor uppfyller. Höjningen av 
vägavgiften för lastbilar med EURO-klass V och 
EEV skedde den 1 januari 2020. 

Vägavgiften måste vara betald för att lastbilen eller 
lastbilsekipaget ska få köras på svenska vägar. I 
gengäld slipper en fordonsägare betala vägavgift 
i övriga länder som ingår i vägavgiftssamarbetet: 
Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Bero-
ende på axlar och euroklass varierar avgiften per år 
mellan 7 747 och 24 368 kr (2020 års avgift). 

Utländska tunga fordon
Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbils-
ekipage som används uteslutande för godstransport 
och som har en totalvikt av minst 12 ton.

Vägavgift ska betalas på alla motorvägar samt dessa 
vägar:

•  E4 mellan Uppsala och finska gränsen

•  E10 mellan Töre och norska gränsen

•  E12 mellan Holmsund och norska gränsen

•  E14 mellan Sundsvall och norska gränsen

•  E22 mellan Karlskrona och Norrköping

•  E65 mellan Svedala och Ystad.

Vägavgiften ska vara betald innan färd på väg-
avgiftsbelagd väg påbörjas.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till 
Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form 
av ett gemensamt uttag av vägavgifter för tunga 
godstransporter vid användandet av vissa vägar. I 
vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även 
Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En 
vägavgift som är betald i ett av dessa länder gäller 
även för färd inom övriga anslutna länders vägnät.

EURO-klass Högst tre axlar, avgift 
per år

Minst fyra axlar, 
avgift per år

0 14 534 kronor 24 368 kronor

I 12 633 kronor 21 093 kronor

II 11 001 kronor 18 346 kronor

III 9 565 kronor 15 939 kronor

IV 8 697 kronor 14 503 kronor

V och EEV 7 747 kronor 12 912 kronor

VI eller renare 7 747 kronor 12 912 kronor

Källa: Skatteverket 2019

Tabell 4.3:1 Vägavgiftstabell för svenska tunga 
fordon 1 juli 2019-31 december 2019

Tabell 4.3:2 Vägavgiftstabell för utländska tunga fordon 1 juli 2019-31 december 2019
Dag Vecka Månad År

Antal axlar 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+

Euroklass

0 123 123 382 640 1 446 2 427 14 534 24 368

I 123 123 330 557 1 260 2 107 12 633 21 093

II 123 123 289 485 1 094 1 828 11 001 18 346

III 123 123 247 423 950 1 590 9 565 15 939

IV 123 123 227 382 867 1 446 8 697 14 503

V + 123 123 206 340 774 1 291 7 747 12 912

Källa Ages 2019



25

På uppdrag av Eurovinjettländerna är tyska AGES 
ansvarig för att sälja Eurovinjetter. Betalning kan 
göras hos vissa bränslestationer och speditörer, 
eller online hos AGES.

Vägavgiftens storlek beror på hur länge man avser 
köra på avgiftsbelagd väg, vilken avgasklass (EURO 
0, I eller II) fordonet tillhör och hur många hjul-
axlar lastbilen/ekipaget har. Betalning kan göras för 
dag, vecka, månad eller år. Vägavgiften kan variera 
från 123 kronor för en dag (alla euroklasser) till 
drygt 24 000 kronor för fyra år (euroklass 0).

Av tabell 4.3:1 och 4.3:2 framgår det att kostnaden 
är densamma för lastbilar som avser köra ett helt år 
inom AGES samarbetet som de lastbilar som enbart 
kör i Sverige.

Tredjelandstransporter
Tredjelandstransport är enligt Transportstyrelsen 
transport av gods mellan två länder där inget 
av länderna är fordonets registreringsland. Ett 
exempel på en tredjelandstransport är en lastbils-
transport mellan Tyskland och Sverige som körs 
av lastbil registrerad i Polen. Tredjelandstransport 
kräver ett tillstånd, så kallat tredjelandstillstånd, 
som medger en transport tur och retur till eller från 
någon av de avtalsslutande parternas territorium 
och ett tredje lands terrritorium.

 Konkurrensen från europeiska åkerier, aktörer som 
har en annan kostnadsbild, främst genom lägre 
chaufförslöner och andra avtalsvillkor än svenska 
villkor, har de senaste 10 åren blivit allt hårdare 
enligt Trafikverkets rapport ”Hinder för ökad 
omlastning till intermodala järnvägstransporter”. 
Chaufförer som kör för utländska arbetsgivare 
tjänar betydligt sämre än förare som kör för svenska 
arbetsgivare. De har också sämre sociala förmåner. 
Det gör att marknadspriset på transporter sjunker 
vilket ger en prispress på svenska åkerier. Lastbils-
transporter blir konkurrenskraftigare mot järnväg 
och sjöfart på längre avstånd och lönsamheten 
för transportföretag med normala kostnadsnivåer 
försämras.1

Cabotageregler väg
År 2010 infördes nya tuffare bestämmelser om 
cabotagetransporter inom EU. Med en cabota-
getransport avses möjligheten för en transportör 
att utöva yrkesmässiga tillfälliga inrikes gods-
transporter i ett annat EU-land än där denne är 
etablerad. Sådana transporter ska vara av tillfällig 
art. En utländsk transportör som utfört en inter-
nationell godstransport på väg får utföra högst tre 
inrikestransporter i ett annat EU-land under en 
period av sju dagar.

Transportföretaget kan utföra några av eller alla de 
cabotagetransporterna som tillåts i vilken medlems-
stat som helst. Detta får ske under förutsättning 

1	 Trafikverket,	2019-12-17,	Hinder	för	ökad	överflyttning	till	intermodala	
järnvägstransporter.	Delredovisning	av	regeringsuppdrag.	2019:212.

att cabotagetransporterna begränsas till en per 
medlemsstat inom tre dagar efter att det olastade 
transportfordonet rest in i medlemsstatens  
territorium.

I december 2018 nåddes en överenskommelse 
bland EU:s medlemsländer i ministerrådet om 
ytterligare skärpta regler för cabotage som säger att 
lastbilar från andra EU-länder får köra högst tre 
cabotagetransporter under sju dagar efter att de 
kommit till Sverige med en internationell transport. 
Därefter måste lastbilarna stanna utanför Sverige 
i minst fem dagar innan de kan köra nya cabotage-
transporter i Sverige igen. 

Efter att ministerrådet nu har enats ska Europa-
parlamentet ta ställning till kommissionens förslag. 
Därefter följer förhandlingar mellan ministerrådet 
och Europaparlamentet.

Arbetstidsregler
I svensk rätt regleras arbetstiden i särskilda arbets-
tidslagar. Den huvudsakligen regleringen finns i 
Arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Syftet med lagen 
är att ge skydd mot för stora uttag av arbetstid. 

Körtidsregler väg
EU har gemensamma regler när det gäller kör- och 
vilotider för vägtransporter med fordon eller 
fordonskombinationer som har en totalvikt över 
3,5 ton. Reglerna fastställer nivåerna för maximal 
daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid 
och minsta period för dygns- och veckovila, med 
förbehåll för vissa specifika undantag. Nedan 
sammanfattas reglerna översiktligt:

• Den dagliga körtiden får vara högst nio timmar.
Du får förlänga den till tio timmar två gånger
per kalendervecka.

• Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under
två på varandra följande veckor får körtiden
vara maximalt 90 timmar.

• Efter en sammanlagd körperiod på fyra timmar
och 30 minuter ska du ta en rast på minst
45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30
minuter.

• En normal dygnsvila ska vara minst elva
sammanhängande timmar. Du får också dela
upp den i två perioder under förutsättning att
den första perioden är minst tre timmar och den
kan placeras fritt under arbetsdagen. Den andra
perioden ska vara minst nio timmar och ska tas
ut direkt efter avslutad arbetsdag. Summan av
en delad dygnsvila ska vara minst tolv timmar.

• En normal veckovila ska vara minst 45 samman-
hängande timmar, medan en reducerad vecko-
vila inte får understiga 24 sammanhängande
timmar. Under två på varandra följande veckor
ska du ta minst två normala eller en normal och
en reducerad veckovila.
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Sjöfart och hamnterminaler
Sjöfartens regelverk
Sjöfarten omfattas av mycket omfattande såväl 
internationella som nationella regelverk utgående 
från internationella konventioner. Syftet med 
reglerna är att säkerställa en säker sjöfart och 
trygga förutsättningar för internationell handel.

Det omfattande regelverket reglerar såväl fartyg, 
trafikering, som etablering, vilket gör att tröskeln 
för nya aktörer eller transportkoncept är hög.

Förutom regelverken är också grunderna för 
debitering av kostnader i hamn och av statliga 
avgifter snårig. Det gör det svårt att på förhand fullt 
ut förutsäga kostnaden, särskilt för nya aktörer. 

Hamnar omfattas av en ILO-konvention (Interna-
tional Labour Organisation nr 137) som tydliggör att 
endast hamnarbetare får arbeta med lastning och 
lossning av fartyg. Detta är en skyddslagstiftning för 
att säkerställa att arbetskraft har anständiga villkor 
i paritet med det omgivande samhället i landet. 
Ytterst är hamnar rikets gräns, även de som finns 
inne i Mälaren eller Vänern. Tyvärr har detta också 
medfört att metodutveckling för lastnings- och 
lossningsarbete gått onödigt långsamt och därmed 
gett konkurrensfördelar till lastbilstransporter.

Kostnadsstruktur
Regeringsuppdraget ”Analys av utvecklings-
potentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige” 
(2016) har gjort analyser av sjöfartens kostnader, 
bland annat genom ASEK-körningar (simuleringar). 
Dessa visar på följande kostnadsstruktur och 
genomsnittliga fördelning av kostnader:

• själva sjötransporten ca 43 procent

• hamnrelaterade kostnader ca 47 procent

• statliga avgifter ca 10 procent

Järnvägstransporter
Avgifter för trafikering på järnväg
Alla tågbolag som ska trafikera järnvägsnätet 
skriver ett trafikeringsavtal och betalar avgifter till 
Trafikverket varje månad. Avgifterna bygger på 
hur lång sträcka tåget åker, vilken vikt tåget har, 
var tåget åker och hur mycket el tåget förbrukar. 
Trafikverket tar även ut extra avgifter för handlägg-
ning av specialtransporter och när ett tåg parkeras 
(uppställning). Avgifterna motsvarar den kostnad 
som uppstår när järnvägen trafikeras. Tågbolagen 
betalar alltså för en del av det underhållsbehov som 
uppstår när de använder spåren. 

För att ett tågbolag ska få trafikera järnvägsnätet 
krävs bland annat att det har säkerhetsstyrnings-
system, försäkring, tillstånd från Transportstyrelsen 
och ett trafikeringsavtal med Trafikverket. Avtalet 
innehåller information om Trafikverkets och 
tågbolagets åtaganden.

En annan avgift är kvalitetsavgifter som betalas 
av den som orsakar en försening, det vill säga ett 
tågbolag eller Trafikverket.

Se tabell 4.3:3 för avgifter för tillträdestjänster för 
järnvägstransporter.

Arbetstidsregler
Arbetstiden regleras av Arbetstidslagen men avtalas 
bort genom kollektivavtal för arbete på järnväg. 

Även på järnväg finns det regler för hur länge en 
lokförare, och övrig personal, får arbeta i sträck 
samt regler för vila och pauser. Kollektivavtalen 
reglerar regelverket, som är invecklat. Tågbolagen 
har depåer längs järnvägen, dels för reparationer, 
dels för personalens hemvist. Dessa styr delvis hur 
tågrutterna läggs. 

Avgifter Enhet 2014 2015 2016 2017 2018

Spåravgift Bruttoton-
km

0,0045 0,005-0,014 0,0062-0,0074	(G)	
0,0140-0,0154	(P)

0,0056-0,0084	(G)	
0,0140-0,0154	(P)

0,0062-0,0094	(G)	
0,0146-0,0160	(P)

Tåglägesavgift
- Hög

- Mellan

- Bas

Tåg-km
4,29 6,00 6,30 7,50 7,80

0,60 2,30 2,30 2,30 2,30

0,20 1,90 1,90 0,50 0,50

Passageavgift	
storstad	
kl	07.00-09.00 
kl	16.00-18.00

Passage 260 260 416 416 433

Emissionsavgift Liter 0,66-1,50 1,11-2,50 1,11-2,50 1,42-3,20 1,42-3,20

Källa: Rapport Prissättning av kapacitet för järnvägstransporter, Trafikverket 2017

Tabell 4.3:3 Avgifter för minimipaket av tillträdestjänster för järnvägstransporter 
(kronor per enhet i löpande priser) 



27

Sjötransporten
Fartyg av olika storlek har olika kostnadsbild. 
Alltför stora fartyg blir snabbt en dålig affär. Av stor 
betydelse för kostnad per transporterad mängd är 
fyllnadsgrad och eventuella returtransporter eller 
möjligheten att hitta gods som möjliggör trafik i 
slingor med flera hamnar.

Hamnrelaterade kostnader
Hamnen tar in intäkter från ägare av fartyg som 
trafikerar hamnen. För allmänna hamnar regleras 
rätten att ta ut avgifter i lagen (1981 :655) om vissa 
avgifter i allmän hamn. I integrerade hamnar, det 
vill säga hamnar som äger hamninfrastruktur och 
bedriver terminalverksamhet inom samma bolag, 
avser avgifterna både hyra av infrastrukturen 
(kajplatser med mera) och avgifter för hantering 
av gods. I hamnar där terminalverksamheten lagts 
ut på en extern operatör avser hamnens avgifter 
endast hyra av infrastruktur. Avgifter för gods-
hantering och andra tjänster tas i det senare fallet 
istället ut av terminaloperatörerna och av andra 
som utför tjänster i hamnen. "Svensk hamntradi-
tion" innebär att hamnen inte har några intäkter 
direkt från operatörerna, exempelvis stuverier med 
undantag för eventuella arrenden och hyror av 
specifika ytor för operatörens enskilda nyttjande. 

Beslut om hamnavgifter fattas i normalfallet av 
bolaget självt (styrelsen) men större ändringar 
brukar ske efter beslut av ägaren av bolaget 
(kommunen). 

Hamnavgiften består vanligen av följande fyra 
kostnadsposter:

•  fartygshamnavgift som ska täcka hamnens
kostnader för muddring och underhåll av kaj
samt infrastruktur som kan kopplas till anlöp
(kronor per anlöp).

•  miljö- och avfallsavgift (kronor per anlöp).

•  varuhamnsavgift som ska täcka kostnader
för infrastruktur och administration som kan
kopplas till varuhantering (kronor/ton eller
kronor/enhet).

•  stuveriavgift som ska täcka den faktiska kost-
naden för att flytta godset (kronor/ton eller
kronor/enhet).

Dessa kostnadsposter fördelar sig enligt: 
• stuverikostnad, 58 procent

• godshamnavgiften, 26 procent

• fartygshamnavgiften, 14 procent

• Miljö- och avfallsavgiften, 2 procent

Lots- och farledsavgifter
Närmast kusten råder lotsplikt för fartyg som har en 
längd av 70 meter eller mer, en bredd på 14 meter 
eller ett djupgående av 4,5 meter eller mer. För 
sjötransporterna är lotsavgifter tillsammans med 
farledsavgifter en betungande börda. Med anled-
ning av den komplicerade uppbyggnaden av debite-
ringsgrunderna är det svårt att säga något generellt 
om kostnadens storlek, men man kan räkna med 
2 000 till 10 000 kronor per timme beroende på 
fartygets storlek.

Trots att lotsavgifterna ligger på en hög nivå är 
tidvis tillgången på lotsar knapp och kan medföra 
kostsam väntetid för fartyg. Det kan tilläggas att 
privat lotsning inte är möjlig i Sverige, men att 
dispens från lotsning kan ges för viss befälhavare 
på visst fartyg och på viss farled efter teoretiska och 
praktiska prov till hög kostnad.

Staten ansvarar genom Sjöfartsverket för farlederna 
och genom Trafikverket för landförbindelserna till 

Farledsavgift (SJÖFS 2019:3) Lotsavgift (SJÖFS 
2019:4)

Dräktighetsklass	(NT) Anlöpsavgift	miljöklass	(kr/anlöp) Beredskapsavgift	(kr/
anlöp)

Lotsavgift	(kr)

A B C D/E Startavgift Per	1/2	h

0 999 270 810 2 425 2 695 810 4 590 1 400

1 000 1 999 1 030 3 085 9 250 10 280 3 085 5 925 1 840

2 000 2 999 2 020 6 060 18 165 20 185 6 060 7 260 2 230

3 000 5 999 3 220 9 655 28 965 32 180 9 655 8 215 2 555

6 000 9 999 5 910 17 735 53 190 59 100 17 735 9 175 2 865

10 000 14 999 8 590 25 765 77 305 85 895 25 765 12 410 3 820

15 000 29 999 11 000 33 000 99 000 109 995 33 000 14 130 4 385

30 000 59 999 12 615 37 840 113 535 126 150 37 840 15 465 4 775

60 000 99 999 14 770 44 310 132 915 147 685 44 310 16 995 5 280

100 000 17 440 52 340 157 035 174 480 52 340 21 585 6 675

Tabell 4.3:4 Sjöfartsverkets avgiftsmodell för 2020

Källa: Sjöfartsverket. Dräktighetsklass NT är nettodräktigheten som är ett mått som på lastutrymmenas 
volym. Frekvent trafik får enligt en rabattrappa lägre anlöps och beredskapsavgift. Likaså linjetrafik som 
berör fjärrzonen.
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hamnarna. Investeringar i dessa beslutas av reger-
ingen. Till följd av att Sjöfartsverket drivs som ett 
affärsverk, som till övervägande del finansieras av 
avgifter, är farlederna emellertid helt finansierade 
av avgifter från rederierna. Farledsavgifterna och 
lotsavgifterna beslutas av Sjöfartsverket. Se tabell 
4.3:4 för gällande avgiftsmodell.

Svaveldirektivet
Svaveldirektivet innehåller EU:s gemensamma 
regler om vilken svavelhalt vissa bränslen får 
innehålla. Från 2020 får svavelhalten i marina 
bränslen endast vara 0,5 procent. Dessutom skall 
strängare regler gälla för Östersjön, Nordsjön och 
Engelska Kanalen som är av IMO beslutade svavel-
kontrollområden (SECA). SECA finns även längs 
Nordamerikas och Puerto Ricos kuster. Där får det 
endast användas bränslen med en svavelhalt om 
högst 0,10 procent från och med 2015.

Merkostnaderna för Sverige uppskattas till 1,4–1,8 
miljarder kronor 2015, varav 200–600 miljoner 
kronor avser kostnadsökningar för skogs- och 
metallindustrin enligt en utvärdering från Trafik-
analys från 2017.

Det kraftiga prisfallet på råolja och fartygsbränslen 
2014–2016 innebar lägre kostnader än befarat, 
vilket gjorde att chockeffekter av svaveldirektivet 
uteblev. Sjöfarten valde som regel det enklaste 
sättet att möta de nya kraven, ett skifte från restolja 
till destillatolja. Trafikanalys utvärdering två år 
efter införandet visade att inga regionala effekter 
på sjötransporter identifierats, varken överflyttning 
till andra trafikslag, ändrade fartygshastigheter eller 
rutter. Statistik om företagens ekonomi visade inte 
heller på några effekter på lönsamhets- och mark-
nadsutvecklingen för Sverige.

Kontroller av svavelhalten i fartygsbränslen och 
fjärrmätningar av svaveldioxidhalter visade på drygt 
95 procents efterlevnad i EU.

I händelse av prisförändringar på fartygsbränsle, 
eller andra marknadsförändringar, till exempel det 
globala taket på 0,5 procent svavelhalt 2020, 
kommer risker, för bristande efterlevnad, överflytt-
nings- och konkurrenseffekter, åter att aktualiseras. 
Det globala taket kommer att leda till större ekono-
miska risker och ökat behov av internationell 
samordning av kontroller och sanktioner.

Arbetstidsregler
Även inom sjöfarten finns det arbetstidsregler för 
arbetstagare på fartyg i trafik samt för fartyg som 
inte är i trafik. Arbetstidslagen är inte tillämplig för 
dem som utför fartygsarbete. Med fartygsarbete 
avses arbete för fartygets räkning som utförs 
ombord eller på annat ställe av arbetstagare som 
följer med fartyget. Lagen om vilotid för sjömän 
gäller i stället för arbetstidslagen för fartygsarbete. 

Arbetstidsregler sjöfart
Lagen om vilotid för sjömän gäller huvudsakligen 
för sjömän som är anställda för fartygsarbete på 
svenskt fartyg. Fartygsarbete definieras som arbete 
som sker i fartygets räkning som utförs ombord 
eller på annat ställe av arbetstagare som följer med 
fartyget. 

Sjömän har rätt till vilotid enligt följande: de bör 
få vila en dag i veckan och på allmän helgdag. 
Vilotiden måste vara minst tio timmar under varje 
24-timmarsperiod. Den får delas upp i högst två
perioder varav en måste vara minst sex timmar
lång. Tiden mellan viloperioder får inte överstiga
14 timmar. Vilotiden får inte heller understiga 77
timmar under varje sjudagarsperiod.

Foto: Gävle hamn. Fotograf: Natalie Germani.
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Arbetstidsregler hamnarbetare
Arbetstidsreglerna regleras av Hamnarbetarför-
bundets kollektivavtal. Ordinarie arbetstid förläggs 
måndag-fredag kl 07.00-16.30 med måltidsraster 
kl 09.00-9.30 och 12.00-13.00. Föreligger behov av 
fast förläggning av ordinarie arbetstid till annan tid 
än som föreskrivs upprättas efter överläggningar 
mellan de avtalsslutande parterna ett särskilt lokalt 
arbetstidschema för berörda arbetstagare. Tillägg 
för obekväm arbetstid utgör för annan tid än 
ordinarie tid och regleras i avtalet. Skiftarbete kan 
ske efter överenskommelse mellan avtalsslutande 
parter. 

Noder
För flertalet av noderna i regionen finns järnväg 
som ett trafikslag. Järnvägen är även det område 
som det finns europeisk och nationell lagstiftning 
gällande tillträde till järnvägsspår på en terminal/
hamn, tillträde till tjänster kopplat till järnvägsverk-
samheten och uttag av avgifter. För väg och sjöfart 
finns det inte liknande reglering men generell 
konkurrenslagstiftning gäller för dessa verksam-
heter. 

På generell basis kan sägas att alla noder som 
förvaltas av Trafikverket har fritt tillträde för 
godståg om det finns ett trafikeringsavtal. För noder 
(med järnväg) som inte förvaltas av Trafikverket 
finns det två olika varianter. Den första är de noder 
som förvaltas av en varuägare och som inte tar 
in annat gods än det egna på anläggningen. Den 
andra är de noder som förvaltas av en varuägare 
eller annan och tillåter övrigt gods på anläggningen. 
Då gäller järnvägslagstiftningen om bland annat 
konkurrensneutralitet och icke diskriminerande 
tillträde för kapacitet och tjänster.

Arbetstidsregler terminalarbetare
För terminalarbetare regleras arbetstiden i Trans-
portavtalet mellan Transportarbetareförbundet 
och Biltrafikens arbetsgivareförbund som helt 
avtalar bort arbetstidslagen. En viktig avgränsning 
i Arbetstidsavtalet är skillnaden mellan mobila och 
stationära arbetstagare. Med mobila arbetstagare 
avses arbetstagare som omfattas av förordningen 
(EG) 561/2006 om kör- och vilotider – i dagligt tal 
kallade för ”EG-förare”. Med stationära arbetsta-
gare avses alla andra – det vill säga terminalarbe-
tare och verkstadsarbetare och de förare som inte 
omfattas av EG-förordningen. 

4.4 Transportsektorns utveckling och 
utmaningar

Transporter är energikrävande och påverkar miljö 
och klimat på negativt sätt. Omställningen till ett 
hållbart samhälle kräver att transportsektorn vidtar 
omfattande åtgärder för att minska klimatpåverkan 
och andra miljöproblem i form av buller, luftföro-
reningar och personsäkerhet. Elvägar och elektri-
fieringen av tunga lastbilar för fjärrtransporter är 
under utveckling, men kommer att ta lång tid att 
införa. Eldrift på vägfordon leder inte heller till att 
minska transporterna på våra vägar.

För svensk konkurrenskraft är det samtidigt viktigt 
med effektiva och billiga transporter. Sverige har 
ett högt kostnadsläge, långa avstånd och samtidigt 
höga ambitioner avseende såväl miljömässig som 
social hållbarhet. 

Ändrade produktions- och framförallt distributions-
mönster för att anpassa till ändrade köpbeteenden 
hos konsumenter kräver en flexibilitet och förmåga 
till snabb anpassning.

Digitalisering, automatisering och robotisering med 
självkörande fordon etcetera ändrar spelplanen för 
transportmarknadens aktörer. Samordning mellan 
olika delar i produktion, transport och leverans blir 
viktigare och återkoppling av dessa data genererar 
konkurrensfördelar.

Transportkostnaderna för de olika trafikslagen har 
stor betydelse för varuägarnas val av transportlös-
ning. Kostnaden är dock inte en enskilt avgörande 
faktor, utan det krävs att en viss godtagbar nivå 
av transportkvalitet uppfylls. Varuägare och de 
speditions- och transportföretag som varuägare 
anlitar väljer inte mellan olika trafikslag, de fattar 
beslut om logistik- och transportlösningar.

Transportinfrastruktur är en av flera byggstenar 
i ett effektivt system för varuflöden. Andra bygg-
stenar är rullande materiel, utrustning för lastning 
och lossning, samt organisation och processer för 
planering och utförande.

Ansvar och finansiering av de olika ”byggstenarna” 
ligger på olika huvudmän och med skilda processer 
för beslut och allokering av resurser. Detta kan leda 
till ”skeva” system där vissa delar överpresterar, 
medan andra delar inte håller måttet. En kedja är 
inte starkare än sin svagaste länk.
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För att satsningar på en av byggstenarna ska ge 
resultat behöver den mötas av satsningar också på 
de andra byggstenarna. 

För bästa effekt behöver olika aktörer samverka och 
tillsammans skapa harmoniska, ändamålsenliga 
system. Det handlar om att bygga effektiva flöden 
som stärker regionens konkurrenskraft.

Anpassningar för 750 meter långa tåg
Det finns EU-krav om en anpassning av TEN-T:s 
stomnät till 2030 för att klara 750 meter långa tåg. 
Sverige har under flera år byggt nya mötes- och 
förbigångsspår för att uppfylla detta (maximalt 
750 meter långa tåg). I nationell transportplan 
för 2018-2029 prioriteras åtgärder för triangeln 
Hallsberg-Göteborg-Malmö. Det finns också ett 
annat namngivet objekt i planen som inrymmer 
anpassningar av det övriga stomnätet ”Övrigt 
stomnät, åtgärder för långa godståg”. I första hand 
är det TEN-T:s stomnät ("core network") som ska 
anpassas för att klara långa tåg, men det finns även 
planer på anpassning av det övergripande järnvägs-
nätet ("comprehensive network") på längre sikt.

I Trafikverkets Region Mitt finns det ett antal drifts-
platser som pekats ut för förlängning. Trafikverket 
har beställt funktionsutredningar för dessa. Medel 
finns avsatta för genomförande 2024-2029. 
Åtgärder på Godsstråket genom Bergslagen och 
Norra Stambanan är prioriterade i Region Mitt. 
Det finns även föreslagna åtgärder för några drifts-
platser på Bergslagsbanan och Mittbanan. 

En annan faktor som har stor betydelse för 
kapaciteten i järnvägssystemet är lastprofil C. För 
tunga masstransporter innebär en utökad lastprofil 
möjlighet till att rymma mer gods i varje tågläge och 
samtidigt medföra lägre transportkostnader.

För exempelvis rundvirke, som är en vanlig järn-
vägslast i region Mitt, innebär lastprofil C nära nog 
50 procent högre lastkapacitet per tåg jämfört med 
ett lika långt tåg i lastprofil A.

ERTMS
Som en del av EU:s långsiktiga strategi för att 
standardisera järnvägstrafiken syftar ERTMS till att 
skapa ett gemensamt europeiskt signalsystem av en 
ny generation jämfört med de flesta länders nuva-
rande system. ERTMS består av ETCS (mark- och 
ombordutrustning för signalering och säkerhet) och 
GSM-R (standard och utrustning för radiokommu-
nikation). Ett nytt modernt gränssnitt ger föraren 
en tydligare bild av situationen, ökade möjligheter 
att med förbättrade verktyg kunna planera och en 
dynamisk framförhållning. Enhetlighet och standar-
disering gör att igenkänningsfaktorn ökar. Genom 
att kommunikationen sker kontinuerligt mellan tåg 
och marksystem kan avvikelser hanteras dynamiskt.

Utbyggnaden av det nya signalsystemet kommer 
att pågå till omkring 2035. I enlighet med en 
EU-förordning ska stomnätet i EU år 2030 ha 
uppnått vissa funktionskrav, såsom införande av 
ERTMS.

I Sverige är för närvarande endast Botniabanan, 
Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan 
utrustade med ERTMS. Detta, i kombination med 
kostsamma installationer av ombordutrustning, har 
medfört att vissa godstågoperatörer avvaktar med 
att förse loken med nödvändig ombordutrustning. 

Utbyggnaden ERTMS i det övriga järnvägsnätet 
planeras att ske enligt följande:

• Södra Stambanan Stockholm–Malmö inklusive
en del av Västra Stambanan och Godsstråket
genom Bergslagen driftsätts 2023–2029.

• Trelleborg via Göteborg mot norska gränsen
driftsätts 2027–2029.

• Övriga banor efter 2029. I den nuvarande natio-
nella planen för transportsystemet som gäller
2018–2029 har de två sista etapperna, övrigt
stomnät och övriga banor senarelagts efter
2029. År 2035 är det tänkt att utbyggnaden ska
vara klar.
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4.5 Statliga stöd
Staten genomför en historisk satsning på effektiva 
och hållbara godstransporter. Det finns omfattande 
medel att söka. Några av de främsta listas nedan:

• Klimatklivet: till exempel för laddstolpar i
hamn. Lokala och regionala åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser
som påverkar klimatet. Två miljarder kronor
2020.

• Ekobonus (återinfört 1/1, 2020), avser nya
transportupplägg eller förbättringar i befintliga.
Får beviljas för drifts- eller investeringskost-
nader. 50 miljoner kronor per år i tre år (2020-
2022).

• Näringslivspott järnväg: Riktade och snabba
åtgärder för näringslivets transportbehov på
järnvägen. 1,2 miljarder kronor  2018-2029.
(Del av nationell plan för transportsystemet.)

• Forskning och innovation: 7,9 miljarder kronor
2018-2029. (Del av nationell plan för transport-
systemet.) Till de prioriterade forsknings- och
innovationsområdena hör:

– Planering av ett effektivt transportsystem
som stödjer en hållbar utveckling av
samhället

– Utveckla ett effektivt, modernt och hållbart
underhåll av väg och järnväg

– Skapa förutsättningar för väl fungerande
och säkra resor och transporter

– Förnyelse och effektivisering av sjöfarts-
systemet

– Övergripande och långsiktigt perspektiv
samt strategiska samarbeten

Ekobonus
För att stimulera överflyttning av godstransporter 
från väg till sjöfart, och i syfte att minska utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser, kan Trafikverket 
från och med januari 2020 lämna stöd i form 
av ekobonus. Stöd kan lämnas för åtgärder som 
leder till att gods överflyttas från vägtransporter 
till sjötransporter. Även nya sjötransporter eller 
förbättringar av befintliga sjötransporter som 
möjliggör att vägtransporter ersätts med sjötran-
sporter kan få medel. 

Stöd kan lämnas till redare som bedriver sjöfart 
med fartyg som är registrerade i fartygsregister i 
ett EES-land och där fartygens resor inkluderar 
åtminstone en lossning eller lastning av överflyttat 
gods i svensk hamn.

Foto: Stockholms hamnar

Foto: Stockholms hamnar
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el från vattenkraft, vindkraft eller solceller. Även 
kärnkraftproducerad el är klimatmässigt gynnsam, 
men innebär andra typer av miljöproblem.

Batteridrift är ett alternativ, men osäkerhet gällande 
batteriers livslängd i de krävande marina tillämp-
ningarna gör de ekonomiska kalkylerna osäkra. 
Detta innebär risker som gör att finansieringen 
blir svår eller dyr. Vissa positiva signaler från 
finanssektorn börjar synas avseende hur man ska 
hantera dessa risker i samband med omställning av 
sjöfarten. 

Frånvaron av enhetlig laddinfrastruktur i kombi-
nation med höga effektkrav som kan medföra 
följdinvesteringar i elnätet (transformatorstationer, 
kablar/kraftledningar och ställverk) gör att de 
initiala investeringarna för hamnar eller rederier 
kan bli mycket stora.

Både bränsleceller och batteridrift fungerar bäst 
under vissa driftförhållanden och kan behöva 
komplettera varandra, vilket också gör installatio-
nerna dyra. 

På plussidan när det handlar om helt nya fartyg 
är att den elektriska framdrivningen öppnar för 
möjligheten att designa effektivare skrovformer 
gällande såväl energibehov som lastförmåga.

Hamnanläggningar (och andra terminaler)
Hamnanläggningar, som ofta är kommunala, är 
långlivade och dyra byggnadsverk. De kräver ytter-
ligare komponenter i form av farleder, komplette-
rande installationer, kranar och annan hanterings-
utrustning, samt själva hanteringsprocesserna och 
organisation för detta. Dessa olika komponenter 
har ofta olika huvudmän, finansieringsmodeller och 
avkastningskrav. Detta bidrar till att kostnadsnyt-
tooptimering inte sker fullt ut och leder ofta till att 
någon eller några delar är under- respektive överdi-
mensionerad. Ytterst handlar det om investeringar i 
lokal, regional och nationell konkurrenskraft.

Vattennära områden är attraktiva exploateringsytor 
för bostäder och kontor som ger hög ekonomisk 
avkastning på marken. Godshantering, terminaler 
och kajer trängs i många fall undan och får hitta 
nya etableringar längre ut från centrum, samtidigt 
som de fordon som sköter varuförsörjning och 
avfallshantering både ekonomiskt och miljömäs-
sigt (klimat, föroreningar, buller) skulle behöva 
kortare körsträckor för ett mer hållbart samhälle. 
Nya typer av noder i form av flytande anläggningar 
och hanteringsutrustning eller samnyttjande av 
vattennära ytor skulle kunna kompensera och till 
och med göra systemet bättre än tidigare. Goda 
exempel på detta finns i exempelvis Paris och flera 
städer i Nederländerna. Kortare distributionsvägar 
möjliggör en snabbare övergång till miljövänligare 
distributionstrafik.

4.6 Sjöfartens utveckling och potential

Fartygsstorlek
Den långväga sjöfarten har länge haft en utveckling 
mot allt större fartyg. Detta ger minskad kostnad 
per fraktad enhet, förutsatt att fyllnadsgraden är 
hög. För rutter med stora fraktvolymer och långa 
avstånd är det ekonomiskt fördelaktigt och medför 
att de mindre fartygen flyttas över på kortare rutter. 

Om fartyg är för stora för de volymer som behöver 
fraktas kommer fyllnadsgraden och därmed 
lönsamheten minska (eller fraktkostnaderna öka) 
om inte frekvensen av turer sänks. Med större fartyg 
och lägre frekvens blir ledtiderna för transporten i 
genomsnitt längre eftersom en del av godset måste 
buffras innan det har blivit ett fullt fartyg. Stora 
fartyg tar också lång tid att lasta och lossa. Onödigt 
stora fartyg i relation till kapaciteten i de hamnar 
de trafikerar drabbas dessutom av ännu längre tider 
för lastning och lossning, vilket också påverkar 
ledtiden. Det bästa är därför att ha fartyg och hante-
ringsutrustning som är anpassade till varandra och 
till den rutt de ska betjäna.

Minskad klimatpåverkan från sjöfarten
Sjöfarten står inför stora utmaningar i närtid 
avseende miljö och klimat. Sjöfartens egna mål 
och åtaganden (IMO International Maritime 
Organisation) talar om minst 50 procent minsk-
ning av klimatpåverkan senast 2050. Fartygs långa 
livslängd, cirka 50 år, gör att de för lång tid kommer 
påverka miljön och detta gör att omställningen 
brådskar. Dessutom pekar de flesta prognoser på 
en fortsatt kraftig ökning av mängden gods som ska 
transporteras.

Forskning och utveckling har påbörjats för att lösa 
de tekniska utmaningar som finns i form av alterna-
tiva energilösningar för framdrift respektive energi-
försörjning i hamn. Ett kluster av svenska rederier 
i Göteborg/Donsö/Lidköping ligger i framkant på 
denna utveckling och har redan idrifttagna fartyg 
som uppfyller de krav som ställs av IMO för 2050.

Alternativa bränslen i form av LNG (flytande 
naturgas) som också är ett fossilt bränsle minskar 
klimatpåverkan och många andra miljöproblem. 
LBG (flytande biogas) kan direkt ersätta LNG och 
är ett förnybart bränsle, men tillgången till LBG kan 
vara en begränsande faktor eller tvinga andra delar 
av transportnäringen eller andra tillämpningar att 
välja sämre alternativ.

Elmotorer drivna av bränsleceller med LNG som 
energikälla kan genom en bättre verkningsgrad 
minska klimatpåverkan med bortåt 50 procent. 
Med biogas minskar klimatpåverkan till nära noll. 
Bränsleceller med vätgas som energikälla kan vara 
ett hållbart alternativ om vätgasen produceras med 
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Terminalhantering
Hantering av gods i terminaler har potential att 
kunna effektiviseras avseende ledtider, energiför-
brukning och driftkostnader.

Ett tydligare fokus på förbättring av processer med 
förståelse för att flödet genom hamnen också ingår 
i samma försörjningskedja som kundföretagens 
övriga verksamhet där man ständigt förbättrar och 
kapar sekunder och ören. Här behöver hamnar 
och fackföreningar göra gemensam sak för att öka 
sjöfartens konkurrenskraft och med det långsiktig 
överlevnad.

Hamnar förser samhället med viktiga funktioner 
för att kunna hantera lagringsbehov, projektlaster 
varierande eller extraordinära händelser, liksom 
snabba omställningar. Dessa funktioner skulle 
vara väldigt dyra att bygga upp för alla de företag 
eller verksamheter som någon gång skulle kunna 
ha behov av dem. Ur ett samhälleligt perspektiv är 
det god ekonomi att samla dessa buffertfunktioner. 
Hamnarnas krav på lönsamhet gör att kostnaden 
för denna samhällsnytta idag tas ut huvudsakligen 
på de varor som passerar kaj.

Automatisering och digitalisering 
Inom sjöfarten pågår en utveckling mot en mer 
automatiserad och digitaliserad hantering av last 
till och från fartyg, vilket beskrivs i Trafikanalys 
PM Hamnar i fokus (2019). Redare och hamnar 
behöver i ökad utsträckning kunna lasta och lossa 
fartyg med automatiskt styrd utrustning samt 
kunna hålla kontroll över lasten och sköta kontakter 
och administration med kunder och myndigheter 
(tullklarering) genom digital teknik. 

Teknisk utveckling och innovation i kranteknik 
tillåter till exempel att containerkranar i dag kan 
utföra sitt arbete utan bemanning. Detta har 
möjliggjorts genom optiska system på kranarna för 
att lokalisera containern, tillsammans med särskild 
programvara i hamnens IT-baserade styrsystem. 
Från hamnterminalens kontrollrum övervakas 
systemen med möjlighet att ta över manuellt vid 
behov. De nya systemen möjliggör kraftiga förbätt-
ringar i produktivitet och tillförlitlighet i container-
hanteringen. 

En översiktlig studie av automatiseringen av 
hamnar i Europa och andra delar av världen, 
visar att beroende på vilket system som väljs, kan 
hamnen minska behovet av hamnarbetare med 
30–50 procent genom automatiserad lasthantering. 
Enligt samma studie utgör personalkostnaden 
omkring 60 procent av de operativa terminalkost-
naderna. Kostnadsandelarna varierar med vilken 
typ av last som hamnen hanterar. För hantering av 
bulklaster är andelen 15–20 procent, för styckegods 
40–75 procent och för containers 50–70 procent.2

2	 Trafikanalys,	Hamnar	i	fokus,	2019.

Automatisering är förknippat med betydligt högre 
investeringskostnader än i manuella hamnar. 
Samtidigt leder den till en optimering av arbets-
kraften, där ett antal enkla jobb med låga utbild-
ningskrav kan bytas mot ett mindre antal övervak-
ningsjobb med högre kompetenskrav. Detta innebär 
att automatisering i första hand är motiverat i 
högkostnadsländer medan hamnar i låglöneländer 
har större skäl att förbli manuella.

Investeringar i automatisering och ny teknik 
innebär dock förutom stora utgifter även höga krav 
på kompetens vid planering och implementering 
av automatiseringssystemet. I Trafikanalys studie 
om hamnar i Sverige framkommer att det idag, 
åtminstone på kort sikt, finns brist på nödvändig 
kompetens för att utveckla och driva mer automa-
tiserade system. För att automatiseringen ska bli 
lönsam behöver produktiviteten öka till följd av 
investeringen. Det är därför viktigt att hamnar och 
terminaler även investerar i ”mjuka” resurser som 
kan planera, organisera och förvalta systemet.

Inlandssjöfart
I stora delar av världen står trafikering med 
pråmar eller fartyg på inre vattenvägar (floder, 
sjöar, kanaler) för betydande andel av det totala 
transportarbetet. I Tyskland exempelvis drygt en 
tredjedel av alla tonkilometer. I Europa har inlands-
sjöfart både inom och mellan länder utvecklats till 
ett relativt standardiserat och konkurrenskraftigt 
trafikslag. EU har utarbetat regelverk för dessa 
transporter och räknar det som ett femte trafikslag 
vid sidan om sjö, tåg, bil och flyg. Ett nätverk av 
transportleder för inlandssjöfart täcker stora delar 
av Europa och även Sverige har börjat klassa vissa 
vattenvägar för inlandssjöfart, men Sverige har 
vissa särregler som fördröjer utvecklingen av detta 
trafikslag. Mälaren och Vänern/Göta älv är klas-
sade för inlandssjöfart i Sverige. Utredning pågår 
gällande att möjliggöra trafik med inlandssjöfart 
i skärgårdsområden (Göteborg - Uddevalla på 
Västkusten, respektive Kalmar till Öregrund på 
Ostkusten, samt Öresund.)

Inlandssjöfart innebär att trafiken sker i områden 
där man är så nära befintlig räddningstjänst att 
man inte behöver ha full incidentberedskap ombord 
och därför kan klara sig med mindre bemanning. 
Inlandsfartygen är också anpassade att gå i mer 
skyddade vatten med lägre signifikant våghöjd 
och har därför bland annat lägre krav avseende 
kantringsstabilitet och lägre fribord (skrovsidans 
höjd över vattenlinjen). Sammantaget ger det en 
klart lägre kostnad jämfört med konventionella 
fartyg. Det finns även pråmar som bogseras eller 
knuffas fram, ibland sammanfogade till en konvoj 
med två till tolv pråmar.
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För Region Mitt är renodlad inlandssjöfart inget 
alternativ. De utvidgningar av områdena för 
inlandssjöfart som Transportstyrelsen och Sjöfarts-
verket gemensamt utreder når inte upp till våra 
kuster.

Kustsjöfart
I Belgien finns inlandsfartyg som, i enlighet med 

"Royal Decree 2007"3, är dubbelklassade för inlands-
sjöfart och inrikes kustsjöfart. Dessa inlandsfartyg 
har starkare skrov för att klara trafik i vågor, bättre 
stabilitet och högre fribord enligt den Europeiska 
standarden ES-TRIN (CESNI). De får trafikera 
längs Nordsjökusten i väderförhållanden då 
signifikant våghöjd är max 1,9 meter. Samma typ av 
upplägg finns även på några få ställen i Frankrike, 
Italien och Kina där oceanhamnar behöver knytas 
samman med inlandssjöfart på floder och kanaler. 
Nordsjökusten har större våghöjder än den svenska 
kusten. 

I Östersjön finns oceangående, isklassade knuf-
fade pråmar för malmtransport mellan Luleå och 
Finland respektive Baltikum.

Utvecklingspotential för inlands- och kustsjöfart i 
Sverige
Regeringsuppdraget ”Analys av utvecklingspotenti-
alen för inlands- och kustsjöfart i Sverige”4 visar att 
grundförutsättningarna för att föra över gods från 
land till sjö är goda. Det finns tänkbara godsflöden, 
ledig kapacitet i hamnar och farleder samt lämpligt 
tonnage. Den typ av sjöfart som kan åstadkomma 
önskad överflyttning har dock svårt att konkurrera 
med transporter på väg och järnväg. Under nuva-
rande marknadsförutsättningar saknas incitament 
för branschen att utveckla nya transportupplägg. 
Transportköparna ser inte behovet och redarna ser 
inte affärsmöjligheterna.

Transportpriset är den enskilt viktigaste faktorn 
vid val av transportupplägg. Transport med sjöfart 
innebär i de allra flesta fall omlastning av godset. 
De fallstudier som genomförts inom ramen för 
regeringsuppdraget visar att omlastningsmomentet 
är mycket kostnadsdrivande.

3	 Belgian	Royal	Decree	for	sea-going	inland	vessels:	A	review	for	
container	and	bulk	cargo	vessels,	Donatini	et	al	2018.

4	 Sjöfartsverket,	Regeringsuppdrag	Analys	av	utvecklingspotentialen	för	
inlands-	och	kustsjöfart	i	Sverige,	December	2016

Regeringsuppdraget lyfter fram att den stora poten-
tialen när det gäller att föra över gods från land till 
sjö ligger i närsjöfartslösningar baserade på slingor 
som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar 
med andra europeiska hamnar. Transportavstånden 
är långa eller medellånga, det totala transportar-
betet är högt och de positiva effekterna vid överflytt-
ning blir därmed signifikanta. Närsjöfarten kan med 
ett anpassat upplägg också hantera godstransporter 
med start- och målpunkter inom landet.

Den inrikes sjöfarten sker i dag mestadels som 
”taxi”, där transport sker mellan en avsändare och 
en mottagare och med en stor volym som både 
kräver och möjliggör sjöfart. Ofta ligger avsändare 
eller mottagare i dessa fall i anslutning till hamn. 
Många transportköpare efterfrågar dock inte den 
skala som är sjöfartens främsta komparativa fördel. 
Därför lyfts i regeringsuppdraget fram att sjöfartens 
utbud behöver öppnas upp för fler transportköpare, 
som efterfrågar mindre volym per sändning och 
istället erbjuda högre frekvens, gärna enligt en fast 
tidtabell. Det handlar om att få fler att kunna åka 

”buss” och inte enbart ”taxi”.

I ”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och 
kustsjöfart i Sverige” testas ett antal olika kost-
nadsnivåer för inlands-, kust och närsjöfart för att 
se vid vilka kostnadsnivåer överflyttningar mellan 
trafikslagen kan förväntas.

Om det vore möjligt att reducera kostnaderna 
och omlastningstiderna i hamnar med tio procent 
skulle det kunna innebära ett ökat transportarbete 
för sjöfart i Sverige med omkring tio procent, från 
39,6 miljarder tonkilometer till 43,6 miljarder 
tonkilometer. Samtidigt skulle transportarbetet 
på väg minska från 47,9 miljarder tonkilometer 
till 44,9 miljarder tonkilometer, det vill säga med 
6,2 procent. (Det totala transportarbetet för alla 
trafikslag sammantaget är i det närmaste oförändrat 
vid dessa kostnadsförändringar, vilket tyder på att 
transportsträckorna inte förändras nämnvärt när 
godsvolymer flyttas från väg och järnväg till sjöfart.)
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Figur 4.6:2 Isokroner som visar 
ungefärliga gångtider för fartyg  
(18 knop), jämfört med ungefärliga 
körtider för lastbilstransporter.

Figur 4.6:1 Gröna linjer visar inrikes sjöfart 
mellan två svenska hamnar. Gul markering 
visar dagens områden för inlandssjöfart. Röd 
markering visar potentiella områden för 
inlandssjöfart som nu utreds av  
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
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5 Resultat från intressentdialog

5.1 Branscher med potential till ökad 
överflyttning

Väg till sjöfart
Enligt Sveriges Åkeriföretag och Näringslivets 
transportråd bör långa transporter (30 mil och 
längre) av främst produkter från basnäringen kunna 
flyttas över från väg till såväl järnväg som sjöfart.

Näringslivets transportråd ser potential för över-
flyttning från väg till sjöfart främst hos företag i 
kustlandet, framför allt hos medelstora och stora 
företag inom handel och industri. Transportrådet 
men även Örnsköldsviks hamn ser störst potential 
på uttransporter. Bäst potential ser de hos gods som 
kan transporteras i container. Alternativt att godset 
kan gå intermodalt med trailers som kan lastas på 
järnväg eller ro-ro-fartyg. 

Enligt Näringslivets transportråd underlättas 
överflyttningen om det finns en hamnanslutning 
även där godset skickas till/kommer ifrån. Det mest 
intressanta enligt rådet blir noder i Nordsjön eller 
södra Östersjön, Amsterdam, Rotterdam eller vid 
nordtyska kusten.

Flera av de intervjuade menar att det finns ett 
utrymme för exempelvis skogsindustrin att öka sina 
transporter på sjöfart, särskilt när det kommer till 
intransporter men även uttransporter. Det menar 
Handelskammaren Mittsverige, Region Jämtland/
Härjedalen, Länsplaneupprättare Västernorrland, 
Örnsköldsviks, Sundsvalls och Gävle kommuner, 
Gävle hamn och Örnsköldsviks hamn. Exempel på 
företag som bedöms ha potential för överflyttning är 
SCA, Smurfit Kappa, Korsnäs och Stora Enso.

Sjöfartsverket lyfter fram potentialen för ökad kust-
sjöfart tex från Norrlandskusten till södra Sverige 
och vidare mot kontinenten, om mer ro-ro trafik 
blir verklighet. Detta kan också inkludera mindre 
aktörer med små volymer. Men då krävs nog att 
man har stora/långa kontrakt i ryggen. Det kan 
handla om skogsprodukter från Norrland söderut 
och i princip vilken trailerlast som helst från södra 
Sverige/Mälardalen upp till Norrland.

Handelskammaren Mittsverige, Region Jämtland/
Härjedalen, Gävle hamn och Gävle kommun samt 
Näringslivets transportråd lyfter fram bulkindustrin 
samt stålverken som exporterar och levererar sina 
produkter till en internationell marknad och menar 
att de skulle kunna lägga över mer av transporterna 
på sjöfart. Exempel på företag är Ovako och SSAB. 
Mycket av dessa transporter går idag via Göteborg, 
Sundsvall och Gävle hamn samt Oxelösunds hamn. 
Region Jämtland/Härjedalen menar att även 

Trondheims hamn blir intressant när järnvägen på 
norsk sida elektrifieras. Sundsvalls kommun pekar 
även ut kemiindustrin. 

Intransporterna för den stora processindustrin 
pekar Delta terminal ut och menar att sådana 
företag kan dra stor nytta av att flytta över till 
sjöfart. De har idag effektiva järnvägs- och sjöfarts-
transporter för sina färdiga produkter men inte för 
insatsvarorna som idag går på lastbil. Konfektions-
industriprodukter, exempelvis, skeppas ofta till 
Göteborg för att sedan gå med lastbil och järnväg 
till stora lagerlokaler i mittsverige. Från central-
lagren går dessa varor ofta på gummihjul norrut, det 
borde kunna gå på järnväg, alternativt hoppa över 
Göteborgs hamn och gå på sjöfart längre norrut. 

Mellansvenska handelskammaren menar dock att 
det kan vara svårt att hitta företag i regionen som 
kan ha potential att flytta över stora volymer från 
väg till sjöfart, eftersom långa transporter till stor 
del redan går på sjöfart och järnväg. Därför kan det 
vara nyttigt att titta på möjligheterna att samla ihop 
flera företag som tillsammans kan ha tillräckligt 
stora volymer som går att flytta över till järnväg 
eller sjöfart.

Sundsvalls hamn menar att sjöfarten har svårt att 
konkurrera med korta ledtider för dagligvaror som 
ska fram snabbt. Men transporter till exempelvis 
Ikea, från Polen varifrån godset idag transporteras 
med lastbil till Sverige, skulle potentiellt kunna 
flyttas över till sjöfart. Det finns potential för ökat 
containergods i hamnen. 

Väg till järnväg
Som nämnts ovan ser bland andra Näringslivets 
transportråd och Sveriges Åkeriföretag potential 
för överflyttning av långa transporter (30 mil och 
längre), främst inom industri och handel till såväl 
järnväg som sjöfart. 

Foto: Projekt Mittstråket.
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Region Jämtland/Härjedalen menar att produkter 
från skogs- och tillverkningsindustrier men även 
livsmedel, post och paket i större utsträckning 
skulle kunna gå på järnväg. Även Mellansvenska 
handelskammaren pekar ut timmertransporter och 
menar att det finns en fortsatt potential för över-
flyttning från väg till järnväg. Sundsvalls kommun 
pekar ut såväl skogs- och träindustrin som kemiin-
dustrin som aktuella för ökad överflytt till järnväg.

Livsmedelsprodukter, som tidigare (för 25 år sedan) 
gick på järnväg men som idag går med lastbil, skulle 
kunna flyttas över till järnväg igen, menar Region 
Jämtland/Härjedalen. Livsmedel, särskilt långa 
transporter upp till Norrland pekas även ut av 
branschföreningen Tågoperatörerna (BTO). 

BTO ser även potential för transporter av vitvaror 
och elektronisk utrustning som går på container på 
väg men som borde kunna flyttas över till järnväg. 

Länsplaneupprättare i Västernorrland ser också 
potential avseende styckegods och pakethandeln 
och nämner blomtransporter från Holland, som ett 
exempel.

Region Dalarna nämner att Clas Olsson vore en 
intressant aktör som skulle kunna flytta över en del 
av sina transporter till järnväg. Även uttransporter 
från Spendrups, som har sin produktion bredvid 
järnvägsspåret i Grängesberg, nämns som ett flöde, 
där överflyttning från väg till järnväg skulle kunna 
vara aktuellt.

Handelskammaren Mittsverige menar att 
biobränsle nog skulle kunna köras på järnväg 
istället för på väg. De nämner SEKAB i 
Örnsköldsvik som ett bra exempel där man har lagt 
över sina lastbilstransporter på järnväg.

Generellt menar Delta terminal att små och medel-
stora företags import- och exportflöden i större 
utsträckning skulle kunna lyftas över på järnväg. 
Delta terminal anser att stora delar av konfektions-
industrins transporter som idag till stor del går med 
lastbil likväl skulle kunna gå på järnväg. 

Järnväg till sjöfart
Enligt Gävle kommun möjliggör containerhamnen 
som byggs ut i Gävle en stor potential även för små 
volymer att flyttas över till sjöfart. Företaget Gevalia 
tar idag in sitt kaffe i container (från Sydamerika) 
via Gävle hamn. Från hamnen går det sedan med 
lastbil till rosteriet.

Rederiet Wallenius Sol trafikerar Bottenviken och 
Östersjön med en linjetrafik från fem hamnar med 
regelbundna anlöp på kontinenten och i Storbritan-
nien. Rederiet betonar att sjöfarten främst konkur-
rerar med järnvägen och att det är där potentialen 
finns för överflyttning till sjöfart. Enligt rederiet 
är skogsprodukter som gjorda för att gå på fartyg. 

Även Wallenius Sol ser stor potential i insatsvaror 
till industrin, där betydligt större volymer skulle 
kunna gå via sjöfart. Rederiet för samtal med flera 
industrier/verksamheter angående ökade sjötran-
sporter. 

Handelskammaren Mittsverige pekar på att 
biobränsle i princip skulle kunna gå med sjöfart 
istället för med tåg. Detta ställer dock krav på 
att hamnarna kan hantera farligt gods med 
lossningsanordningar som har rätt klassificering. 
Handelskammaren tänker sig även att företag som 
Mondi Dynäs, som idag har uttransporter med 
tåg, har potential att transportera med sjöfart till 
slutkunderna i Europa.

Det har varit möjligt att transportera gods på 
järnväg ända fram till Gävle hamn (Fredriksskans) 
ända sedan hamnen byggdes 1905. Den planerade 
elektrifieringen av befintligt spår gör den skillnaden 
att ellok kan trafikera ända fram till en överläm-
ningsbangård i direkt anslutning till hamnområdet 
(dvs. man behöver inte byta till diesellok för att ta 
sig den sista sträckan från godsbangården fram till 
hamnen, såsom sker idag). Detta stärker förutsätt-
ningarna för överflyttning till sjöfart.

5.2 Utpekade nyttor med förbättrade 
transportmöjligheter i regionen

Effektivare transporter och ökad konkurrenskraft
Utöver miljönyttor finns enligt Näringslivets 
transportråd potentiella ekonomiska nyttor med 
överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Detta 
genom att konsolidera gods och få upp transportef-
fektiviteten.

Länsplaneupprättare i Västernorrland ser enorma 
nyttor, men betonar vikten av utbyggnad av 
Ostkustbanan (OKB) med dubbelspår för att stärka 
förutsättningarna för överflyttning. Utbyggnaden av 
OKB skulle möjliggöra att köra fler och längre tåg. 
Dubbelspår skulle ge minst fyrdubblad kapacitet 
och företag som Real Rail skulle kunna få omlopp 
som går på ett dygn och kunna använda färre 
tågsätt för fler transporter.

Förbättrade transportmöjligheter i regionen leder 
till ökad regional konkurrenskraft. Detta nämns 
av Mellansvenska handelskammaren, Länsplane-
upprättare i Västernorrland, Sundsvalls kommun, 
Örnsköldsviks kommun och Region Dalarna. 
Förbättrade transportmöjligheter ger ökade möjlig-
heter till utveckling av besöksnäringen och andra 
näringar. Det skulle även, enligt Delta terminal, 
kunna ge bättre förutsättningar att förädla råvaran i 
högre grad än idag. 

Region Dalarna nämner även att det är bra ur 
arbetspendlingssynpunkt. Förbättrade transport-
möjligheter underlättar kompetensförsörjningen.
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En ökad överflyttning av gods från väg till järnväg 
och sjöfart leder enligt många av de intervjuade 
aktörerna till ett mer optimerat transportsystem. 
Trafikslagen kan användas på ett mer effektivt sätt 

— långa och volymkrävande transporter på järnväg 
och sjöfart och övriga transporter på väg. 

Handelskammaren Mittsverige menar att den 
största nyttan av förbättrade transportmöjligheter 
är att det leder till snabbare och mer kostnadsef-
fektiva transporter till marknaden. Det i sin tur 
leder till konkurrensfördelar på den globala mark-
naden, särskilt för branscher där slutprodukten 
är ”lågvärdig” som till exempel i skogsbranschen. I 
skogsbranschen utgör transport- och logistikkost-
nader cirka 20 procent av varuvärdet/produktions-
värdet. Därför är det mycket viktigt att i den här 
typen av verksamheter effektivisera och optimera 
logistiken kring transporterna. 

Förbättrad trafiksäkerhet samt miljö och klimat
Sjöfartsverket pekar på att det finns samhälls-
ekonomiska och miljömässiga vinster med att 
fler transporter sker på sjöfart. En överflyttning 
av transporter från väg och järnväg till sjöfart 
skulle frigöra mer väg- och järnvägskapacitet och 
innebära bättre trafiksäkerhet (färre transporter= 
färre trafikolyckor), vilket också är positivt ur ett 
samhällsperspektiv.

Även Region Jämtland/Härjedalen framhåller att 
överflyttning av godstransporter till sjöfart skulle 
avlasta transportsystemet på väg och järnväg 
söderut. Pia Berglund, nationell samordnare för 
inrikes sjöfart och närsjöfart, menar att den största 
fördelen med sjöfart är att man får ut mycket 
transportarbete i relation till energianvändning. 
Sjöfart har ett energieffektivt 1/5 i förhållande till 
vägtransporter.

Sveriges Åkeriföretag anser även de att det ska 
flyttas mer gods från väg till järnväg och sjöfart 
för att avlasta vägtrafiken och förbättra trafiksä-
kerheten. Det ger ett bättre flyt på vägarna, bättre 
varuflöde och ökad leveranssäkerhet samt bättre 
arbetsmiljö, inte minst för yrkesförarna. 

Åkeriföretaget Ernst Express menar att de främsta 
nyttorna är minskad användning av flytande 
drivmedel, vilket leder till minskad klimatpåverkan, 
och ökade möjligheter för persontrafik och kollek-
tivtrafik på elvägar.

Även branschföreningen Tågoperatörerna ser flera 
nyttor som exempelvis minskad trängsel på vägarna 
och minskad miljö- och klimatpåverkan. 

För hamnarnas del ser de möjligheter till bättre 
affärer med ökade volymer, detta nämner Sunds-
valls hamn och Örnsköldsviks hamn. 

Delta terminal menar att det inte är någon 
konkurrens mellan järnväg och sjöfart, utan att de 
trafikslagen kompletterar varandra. De poängterar 
att lastbilstrafiken är viktig för att kunna nå ut till 
slutkund. En överflyttning till järnväg och sjöfart 
skulle innebära att man kan få bort långkörarna, 
det skulle ge färre olyckor, bättre framkomlighet, 
mindre slitage och stora miljövinster. Även Delta 
terminal ser potential för nya godsflöden och 
transportupplägg. 

Flera av de intervjuade aktörerna pekar på vikten 
av att bygga ut BK4 som förbättrar trafiksäkerheten 
och leder till färre lastbilar på vägen men med 
bibehållen transportvolym. Detta nämner Mellan-
svenska handelskammaren, Metsä Board, Ernst 
Express och Sveriges Åkeriföretag. 

Örnsköldsviks kommun betonar även att det är 
viktigt med en fortsatt prioritering och investering 
på vägnätet, både för tyngre och längre fordon, 
eftersom lastbilstransporter kommer att fortsätta 
utgöra en stor andel av inkommande gods. 

5.3 Hur olika aktörer kan påverka val av 
transportsätt

Bättre samverkan mellan tranportlagen och 
harmoniserande avgifter
Delta terminal menar att det behövs en bättre 
samverkan mellan trafikslagen. Det ligger på staten 
att få till kommunikationen mellan järnväg, väg 
och sjöfart. De anser att avgifterna måste harmo-
niseras till exempel genom att lägga till avgifter för 
utländska biltrafik och sänka avgift för linjetrafik för 
fartyg som går in i flera hamnar. De statliga avgif-
terna, som farledsavgifter, lotskostnader etcetera 
behöver bli intermodala, så att godset prismässigt 
tål att byta trafikslag.

Gävle och Sundsvalls kommuner pekar på att de 
som kommuner kan se till att det finns effektiva 
lösningar i kommunen samt länka företag så att 
de ligger nära järnväg. Gävle kommun planerar 
bland annat att bilda ett kluster i Tolvfors med 
samordning av transporter in till Gävle. Sundsvalls 
kommun gör satsningar på en ny logistikpark för 
att möjliggöra och förenkla intermodala transporter. 
Kommunen har även ett dialogforum för aktörer 
inom transportsektorn för att bättre förstå de behov 
som finns. Örnsköldsviks kommun har nyligen 
startat en godssamverkan med likadant syfte, som 
det Sundsvall beskriver.

Strategier och planer
Flera av de intervjuade aktörerna pekar på vikten 
av att föra upp frågan på strategisk nivå. Enligt 
branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) behöver 
man få företagsledningar att prioritera val av 
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transportsätt. Det handlar enligt BTO bland annat 
om attityder hos transportköpare och speditörer. 

Region Västernorrland beskriver att den övergri-
pande styrningen på regional nivå sker genom den 
regionala utvecklingsstrategin som tas fram med 
olika aktörer och intressenter. Denna används mer 
konkret genom olika handlingsplaner mot det som 
är strategiskt utpekat. Region Gävleborg och Region 
Västernorrland äger tillsammans med ett flertal 
kommuner bolaget Nya Ostkustbanan, vars uppgift 
är att få till ett dubbelspår på sträckan Gävle-
Härnösand. 

Vidare arbetar de med länsplaner för regional 
infrastruktur. Vad gäller järnväg använder de 
länsplanepengar till medfinansiering av järnvägs-
investeringar. Regionala utvecklingsansvaret är att 
vara en möjliggörare, ett smörjmedel. 

Region Gävleborg påtalar att regionerna har 
möjligheter att påverka val av transportsätt genom 
exempelvis:

• prioritering av medel i länsplanen

• ge stöd kopplat till medel från Tillväxtverket
(regionerna har beslutanderätt)

• medfinansiering av åtgärder

• arbete med investeringsplan.

Ett konkret exempel är att Region Gävleborg samfi-
nansierar elektrifiering av spåranläggning till Gävle 
hamn, vilket innebär att godståg kommer att kunna 
köras med ellok ända fram till en överlämningsban-
gård i direkt anslutning till hamnområdet.

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes 
sjöfart och närsjöfart, nämner att de kommer att i 
högre grad börja styra hur vindkraftstransporterna, 
som idag är omfattande i många hamnar, går. 
Arbetet kommer sedan att utökas till fler varu-
grupper, och styra det stora tunga godset till järnväg 
men främst sjöfart. Översyn pågår även avseende 
exempelvis att kunna ta in ännu större fartyg och 
att som i Rotterdam kunna lasta stora fartyg med 
containers från pråmar.

Angående kommuners och regioners roll framhåller 
Berglund att regionerna behöver hålla ihop, det 
kommer att kunna löna sig. Region Stockholm 
har, som ett exempel, tagit fram en ny strategi 
för godshanteringen i regionen som syftar till att 
skapa en regional samsyn om godshanteringen i 
Stockholms län och föreslå vilka typer av åtgärder 
som länets aktörer bör fokusera på. De syftar bland 
annat till att flytta godset från väg till spår- och 
sjötrafik. Region Stockholm har gått in med ett 
forskningsprojekt för att få till överflyttning.

Krav, uppföljning och kontroll
Enligt Sveriges Åkeriföretag kan de som transport-
säljare och åkerier föregå med gott exempel och visa 
vad de gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och 
tänka klimatsmart. Dels för att påverka transport-
köparna att ta bättre beslut, dels för att transportkö-
parna i sin tur ska ställa krav på slutkunderna.

Sveriges Åkeriföretag anser att den offentliga 
sektorn, kommuner, regioner och Trafikverket 
måste gå i bräschen och inte enbart börja ställa 
krav på hållbarhet vid upphandlingar. De måste 
också kontrollera att kraven som ställs uppfylls för 
att sålla bort de oseriösa aktörerna. Så är det inte 
idag enligt Sveriges Åkeriföretag. Vissa kommuner 
ställer inte krav på hållbarhet vid sina upphand-
lingar. Trafikverket gör det visserligen men lämnar 
till utförare att se till att de lever upp till de miljö- 
och hållbarhetskrav som ställdes när upphand-
lingen genomfördes. Sverige Åkeriföretag menar att 
det är naivt att utgå ifrån att kraven efterlevs och 
riktlinjer följs enbart för att utförare har utlovat det. 
Det krävs ökad medvetenhet hos transportköpare 
och speditörer. 

Rederiet Wallenius Sol pekar på att en orsak till att 
det inte går mer på sjöfart finns i strukturen med 
speditörer. 

Tågoperatörerna påpekar, i likhet med ovanstående, 
att speditörerna inte längre jobbar aktivt i samma 
utsträckning med att hitta hållbara upplägg. Frågan 
blir då vem som ska ta det ansvaret. Tidigare 
var tågföretagens transportsäljare på många sätt 
logistikrådgivare men så är fallet sällan idag. 

Handelskammaren Mittsverige pekar på att om 
miljöinriktningen är uttalad och välförankrad hos 
varuägare så kan denne ställa krav på transportören 
så som till exempel företaget Polarbröd gör. De 
pekar även på att några transportörer utvecklar 

”gröna” tjänster, vilket kan skapa en efterfråga på 
gröna transportalternativ som exempelvis åkeri-
företaget Sundfrakt i Sundsvall erbjuder.

Näringslivets transportråd menar att varuägare kan 
styra transportörernas val av transportsätt, men att 
det är sällan görs. Varuägaren kan säga att de vill att 
transporten ska gå på järnväg, men då kan svaret 
från transportören ofta bli i stil med att "ok, men då 
blir det tio procent dyrare".

Metsä Board menar att de i branschen kan ta fram 
en uppförandekod men att det viktigaste är att den 
blir tvingade så att alla i branschen rättar sig efter 
den. Det kan inte bara vara ett val för då kan spedi-
törerna säga nej eller kontra med ett kostnadspåslag 
som varuägarna inte är beredda att betala. 
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Styrmedel och incitament
När det gäller styrmedel och incitament betonar 
Sveriges Åkeriföretag att det är av stor vikt att det 
ges förutsättningar för att leverera mer hållbara 
transporter. Får de inte betalt för det, då gör de inte 
det. Kunden kan inte ställa krav och sedan vägra 
betala för det. Mer miljövänlig diesel kostar i regel 
en krona mer per liter än vanlig diesel och vid långa 
avstånd med stora volymer blir det en väsentligt 
stor skillnad. Vid upphandlingar är det fortfarande 
så att det är det billigare alternativet som vinner. 
Även IKEA vars varor är Svanenmärkta har inga 
krav på att transporter ska ske på ett miljövänligt 
och hållbart sätt. Även Ernst Express och Green 
Cargo pekar på att priset på leveransen alltid 
kommer högst i val av transportsätt. Hållbarhets-
tänket väger allt tyngre, ja, men priset väger fortfa-
rande tyngst. Styrmedel är därför väldigt viktiga. 

Region Gävleborg ser att de kan påverka val av 
transportsätt genom påverkansarbete på nationell 
nivå. Länsplaneupprättare i Västernorrland lyfter 
också fram vikten av att man nationellt arbetar 
med branschen och speditörerna, med målet att 
hitta system som gynnar/stimulerar till att i högre 
grad flytta över. Det behöver göras satsningar så att 
branschen har förtroende för alternativet.

5.4 Brister

Brister i infrastruktur
Väg
De handelskammare som intervjuats (Mellansverige 
och Mittsverige handelskammare) tillsammans 
med kommunerna i Örnsköldsvik, Sundsvall samt 
Region Gävleborg, menar att det finns brister i 
kapacitet och robusthet i nuvarande vägsystem. 
Enligt Sundsvalls kommun och Region Gävleborg 
är bristerna särskilt påtagliga vid övergång mellan 
statliga och kommunala vägar. Handelskammarna, 
kommunerna i Örnsköldsvik och Sundsvall, Region 
Gävleborg samt Ernst åkeri betonar därför vikten 
av en utbyggnad av BK4. BK4 behöver gälla även på 
broar (enligt Region Västernorrland och Örnskölds-
viks kommun) och gärna hela vägen till hamnen 
enligt kommunerna i Örnsköldsvik och Sundsvall. 
Region Jämtland Härjedalen och Mellansverige 
handelskammare poängterar att utöver BK4 är 
möjligheten att köra längre lastbilar av stor bety-
delse. 

Handelskammaren Mittsverige menar att för 
skogsindustrin, är det viktigt att vägnätet har sådan 
bärighet att transportkedjan är tillförlitligt året om, 
även under vinterhalvåret. De anser att vinterväg-
hållningen är bristfällig på vissa sträckor. 

Vissa vägsträckor har hastighetsnedsättningar som 
påverkar transporttider och punktlighet negativt. 
Överlag behöver väganslutningar till hamnar, 
omlastningscentraler och andra viktiga målpunkter 

förbättras. Detta enligt Mellansverige handelskam-
mare, hamnarna i Gävle, Örnsköldsvik och Söråker 
samt Örnsköldsviks och Sundsvalls kommuner 
och Regionerna Dalarna och Jämtland Härjedalen. 
Åtgärder planeras i Sundsvalls hamn och Gävle 
hamn.

Mellansvenska handelskammaren menar att det 
finns en paradox i att det finns stora kapacitetspro-
blem på järnvägen men samtidigt vill man flytta 
över mer gods från väg till järnvägen. Det har hög 
prioritet att bidra till mer hållbara transporter och 
nå målet om fossilfria transporter, men de anser att 
det blir fel om överflyttningen behandlas separerat 
från andra lösningar. Man bör enligt handelskam-
maren i samma kontext titta på möjligheterna att 
skapa fossilfria korridorer även på väg. Det skulle 
kunna handla om elvägar men också om vätgas som 
energilagring för fossilfria transporter. 

Mellansvenska handelskammaren hoppas att 
arbetet med utbyggnad av elvägar kommer att 
gå fortare än det ser ut just nu. De undrar om 
elektrifiering kan vara med i den regionala infra-
strukturplaneringen redan nu, så att god beredskap 
finns när det blir dags att bygga ut elvägar. Mellan-
svenska handelskammaren anser att det är tråkigt 
att E16 mellan Storvik och Gävle hamn inte är med i 
det arbetet för närvarande. De pekar på att sträckan 
har bra potential för elektrifiering. Stor del av de 
lastbilar som trafikerar sträckan kör kontinuerligt 
på samma sträcka och några åkerier/lastbilscen-
traler är dominerande (Dalafrakt, MaserFrakt, 
Ernsts Express), till skillnad från exempelvis E20 
Örebro där det är betydligt större andel utländska 
lastbilar. Dessa anses inte ha samma incitament 
att elektrifieras, eftersom de kör på den aktuella 
sträckan mer sällan. 

Enligt Ernst Åkeri behövs fler elvägar särskilt kring 
Gävle-Borlänge-Avesta.

Specifika vägavsnitt som har betydande brister 
avseende kapacitet, användbarhet och robusthet 
är enligt Sveriges Åkeriföretag, Region Dalarna, 
Mellansverige handelskammare, Gävle hamn och 
Gävle kommun, väg 56 från Dalälven till Gävle 
hamn, E16 från Djurås i Dalarna och västerut samt 
E45 norr om Orsa ända upp till Jämtland, väg 50 
kring Ludvika mot Borlänge, väg 50 kring Gränges-
berg, väg 70 norr om Borlänge, väg 70 Sälenfjällen 
och Idrefjällen. 

Järnväg
Merparten av de intervjuade aktörer menar att 
kapacitetsbehoven i regionen ter sig i form av 
högre bärighet (axellast), bättre kraftförsörjning 
(elektrifierade järnvägsanslutningar), fler tåglägen 
och bättre möjlighet att köra längre men också 
tyngre tåg (Mellansverige handelskammaren) samt 
bristande robusthet i järnvägen (Näringslivets 
transportråd). 
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Figur 5.4:1 Bärighetsklasser på det statliga vägnätet. Datakälla: Nationella Vägdatabasen, NVDB.
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Tvärbanor från inlandet till kusten där hamnarna 
finns saknas och fler banor skulle behöva dubbel-
spår enligt Sundsvalls hamn. 

ERTMS, där det är infört, har blivit en betydande 
flaskhals som stänger ute många aktörer och 
begränsar volymen som transporteras via järnväg. 
Detta påtalas av Green Cargo, Tågoperatörerna, 
Örnsköldsviks kommun, Delta Terminal och 
Mittsverige Handelskammare.

Överlag behöver järnvägsanslutningar till hamnar, 
omlastningscentraler och andra viktiga målpunkter 
förbättras. Ibland finns spåranläggningar till en kaj 
men ofta är dessa inte elektrifierade, vilket kräver 
att trafiken till kajen sker med ett dieseldrivet 
fordon. Lokbyte från elektrifierat till dieseldrivet lok 
innebär dels högre kostnader men också en ökad 
känslighet vid fordonsfel, jämfört med om man 
hade kunnat använda samma fordonstyp hela vägen 
till kaj. Detta enligt bland annat Gävle kommun och 
Handelskamrarna. 

Ostkustbanan (Gävle–Sundsvall) och delar av 
Ådalsbanan upplevs ha låg standard, vilket leder 
till en begränsad kapacitet och störningskänslighet 
enligt Örnsköldsviks hamn och Region Västernorr-
land. Enkelspårsträckorna är långa och mötessta-
tionerna få och korta. I Hudiksvall går enkelspåret 
genom centrala stan, vilket påverkar användbarhet 
och punktlighet enligt Tågoperatörerna. Green 
Cargo perkar på att topografin norr om Ånge har 
lutningar upp till 17 promille samt långa stigningar. 
Så stora lutningar begränsar vilken vagnvikt som är 
möjlig att framföra. Det kan krävas två eller tre lok 
för att framföra ett tungt tåg. Det kan även behövas 
ett antal uppställningsbromsar för att kunna säkra 
fordonssättet mot rullning. 

Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge saknar 
dubbelspår och har betydande robusthets- och 
kapacitetsbrister på båda sidor av Storvik. Banan 
är högt trafikerad och flera backar innebär begräns-
ningar för tunga godståg, särskilt mellan Falun och 
Storvik. Detta enligt Mellansverige handelskam-
mare, Näringslivets transportråd, Sverige Åkeri-
företag, och Ernst Åkeri. Även Dalabanan Avesta-
Borlänge-Mora har betydande kapacitetsbrister 
enligt Region Dalarna.

Enligt Region Jämtland Härjedalen har Inlands-
banan begränsningar i bärighet, axellast och 
hastighet (bitvis endast 40 km/tim). Banan 
saknar dessutom elektrifiering, vilket innebär att 
den endast kan nyttjas med dieseldrivna fordon. 
Mellansvenska handelskammaren pekar på att 
investeringar i Inlandsbanan kan innebära att 
timmertransporter flyttas från väg till järnväg, ökad 
redundans för stålpendeln samt att eventuella nya 
transportupplägg möjliggörs.

Sjöfart och hamnar
Betydande brister finns bland annat avseende kapa-
citet och funktion enligt hamnarna i Örnsköldsvik, 
Sundsvall, Söderhamn, Branschföreningen 
Tågoperatörerna samt kommunerna Örnsköldsvik 
och Sundsvall, Mittsverige handelskammare och 
Näringslivets transportråd. 

Vissa anläggningar, som till exempel Örnsköldsviks 
hamn, är föråldrad och behöver moderniseras enligt 
hamnen. I vissa hamnar är det trångt på kajen och 
brist på lagringsytor.

Örnsköldsviks kommun pekar på att Örnskölds-
viks hamnar har mycket stora underhållsbehov. 
Dessutom finns ingen samlad ”allmän hamn” för 
industrin, sjöfarten är istället spridd på nio olika 
lägen. Det är svårt att hantera viss typ av gods som 
är särskilt skrymmande, och det krävs stora inves-
teringar för att åtgärda detta. Kommunens genom-
förda utredning kring infrastruktur för framtida 
godstransporter föreslår en samlad ”allmän hamn” 
och intermodal knutpunkt i Domsjö verksamhets-
område med utökad kapacitet.

Näringslivets transportråd framhåller att effekti-
viteten i hamnar och kombiterminaler generellt 
ofta inte är tillräcklig för att få konkurrenskraftiga 
upplägg. Detta på grund av för låg automatiserings-
grad för att hålla ned kostnaderna. 

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjövägarna 
fram till hamnområdena, där kommunen eller 
hamnbolaget tar över "stafettpinnen". Sjöfartverket 
arbetar med farledsdjup, muddringsbehov, etcetera, 
men begäran för att de ska göra det måste komma 
från hamnarna själva. Det är dock långa ledtider för 
denna typ av projekt (MKB osv. krävs). Generellt 
och sjöfartsmässigt ser Sjöfartsverket inga stora 
brister när det gäller infrastrukturen i Region Mitt. 

Rederiet Wallenius Sol påpekar dock att de allt 
större fartygen kan innebära behov av muddringar 
och breddningar för att kunna hantera dessa. Även 
Söderhamns stuveri och hamn anger att de har 
behov av farledsfördjupning och breddning. 

Noder
Eftersom avstånden ofta är långa mellan start- och 
målpunkter är omlastningsterminalerna av stor 
betydelse i Region Mitt. Merparten av de inter-
vjuade anser att det är viktigt att noder binder ihop 
vägs- och järnvägsstråken på ett funktionellt sätt 
för att inte begränsa möjligheten till överflyttning 
mellan trafikslagen. 

Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, 
brister i kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid 
rangering, brister i hantering av längre fordonskom-
binationer samt väg- och spåranslutningar till och 
från noderna. 
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Godsbangården i Gävle behöver rustas upp. Det 
är trångt och 750 meter långa godståg kan inte 
hanteras. Depåanläggningar ligger både norr och 
söder om Gävle centralstation och matchar inte 
med de anslutande bangårdarna. Flytt av godsban-
gården planeras. Utredning pågår och planeras vara 
klar under 2020.

Snart är containerhamnen i Gävle utbyggd till 
dubbel kapacitet, men spåranläggning till kajen är 
inte elektrifierad. Elektrifiering av spåret planeras 
där kommun och region är med och samfinansierar.

Befintlig kombiterminal i Sundsvall har betydande 
kapacitetsbrister. Ny logistikpark planeras i anslut-
ning till hamnen, liksom förbättrade järnvägskopp-
lingar till hamnen. 

Kombiterminalen i Arnäsvall i Örnsköldsvik saknar 
direkt anslutning till hamnen vilket framhålls av 
Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland 
och Mittsverige handelskammaren. Järnvägsspåren 
behöver förlängas och terminalytor anpassas för att 
göra anläggningen mer användbar och få en mer 
effektiv hantering av gods och för att kunna möta 
behov hos nya kunder.

Örnsköldsviks kommun betonar att "effektiva och 
hållbara transporter är ett måste för att våra 
företag ska vara konkurrenskraftiga." Vidare 
framhåller kommunen att detta, och möjliggörandet 
av överflyttning till sjöfart, kräver intermodalitet, 
vilket kräver stora investeringar. Investeringar som 
ofta måste tas av en kommun.

En flaskhals enligt flera aktörer (Sveriges Åkerifö-
retag, Region Jämtland Härjedalen, Mellansverige 
handelskammare och Trafikverket) är att det 
saknas en allmän omlastningsterminal (särskilt för 

trävaror) i Östersund. Generellt råder det, enligt 
bland annat Söderhamns stuveriföretag, brist på 
lämpliga på- och avlastningspunkter nära produ-
center.

Administrativa brister
Överlag anser merparten av de intervjuade att 
det behövs mer långsiktighet och tillförlitlighet. 
Samverkan mellan tranportslagen behöver 
förbättras. Avgifterna och regelverket behöver 
harmoniseras för att göra alla trafikslag konkur-
renskraftiga. Kompetensförsörjning på väg-, järn-
vägs- och sjöfartssidan behöver förbättras.

Väg
Lägre regelefterlevnad (färre trafikpoliser) på 
väg jämfört med på järnväg möjliggör bristfälliga 
cabotagetransporter och andra typer av fusk som 
snedvrider konkurrensen på transportmarknaden 
enligt bland annat Green Cargo och Tågoperatö-
rerna.

En annan stor flaskhals som lyfts fram av bland 
annat Delta Terminal och Sveriges Åkeriföretag är 
kompetensförsörjning. Det råder stor brist på yrkes-
förare. Detta spås blir ett stort problem i framtiden 
om trenden fortsätter. 

Järnväg
Betydande administrativa brister som lyfts fram 
är kostnad, punktlighet samt tillförlitlighet. Dessa 
brister är delvis relaterade till infrastrukturen och 
delvis till administrativa frågor.

Mellansvenska handelskammaren pekar på att det 
krävs ökad tillförlitlighet för järnvägen om överflytt-
ning ska ske. Företagen behöver veta när de kan 
förvänta sig att godset kommer fram.

Foto: Projekt Mittstråket.
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Enligt Tågoperatörerna är samhällets krav på just-
in-time-leveranser och brist på leveranssäkerhet en 
stor akilleshäl för järnvägstransporter (och sjötran-
sport) som gör det svårt att konkurrera med lastbil.

Flera av de intervjuade aktörerna anser att banav-
gifter är för höga. Detta, i kombination med att 
gränsöverskridande lastbilstransporter inte upplevs 
betala den kostnad de ger upphov till, bidrar till en 
missgynnsam konkurrenssituation mellan väg- och 
järnvägstransporter.

Vidare anses regelverket (främst EU:s) för betung-
ande och kostsamt. ERTMS anses dels innebära 
en fördyring trots att den inte ger fördelar, dels 
implementeras systemet på ett okoordinerat sätt 
som inte gynnar en ökning av godstransporter på 
järnväg.

Näringslivets transportråd lyfter fram resursbrist 
hos varuägare, som ett problem för att åstadkomma 
överflyttning. Normalt på ingående transport sitter 
inköpare och köper in på d- eller c-villkor, det vill 
säga leverantören sköter transporten. En överflytt-
ning kräver att varuägaren tar hand om transporten 
själv och då krävs det mer personella resurser, 
vilket innebär ett motstånd.

Ett annat problem som Näringslivets transportråd 
lyfter är tröskeleffekter och bristande incitaments-
struktur. Vid överflyttning av transporter/nytt 
upplägg måste man börja i liten skala. De första 
transporterna är dyra. Varuägare behöver incita-
ment för att ta sig över denna tröskel. Härvid är 
det ett problem att Ecobonus hittills endast varit 
tillgängligt för redarna och att Miljökompensa-
tion för överflyttning till järnväg bara får sökas av 
tågoperatörer. 

Aktörer verksamma i regionen som till exempel 
Green Cargo, Tågoperatörer, Region Gävleborg 
nämner också att tågtidtabellen inte är optimerad, 
vilket leder till onödig ståtid och extra kostnader. 
Även på järnvägssidan är det är brist på yrkesförare 
(lokförare) enligt bland annat Delta Terminal.

Det lyfts också fram att det kan finnas målkonflikter 
mellan regionala aktörer och Trafikverket, vilket 
kan ha en negativ inverkan på godstransporter på 
järnväg. Det kan handla om att regionala aktörer 
ofta har fokus på den egna regionen, snarare än på 
helheten för godstransporter, exempelvis ofta på 
persontrafiken.

För järnvägstransporter innebär ovan nämnda 
brister sammantaget stor konkurrensnackdel 
gentemot vägtransporter. 

Sjöfart och hamnterminaler
Tillgängligheten till sjötrafiken och flexibilitet i 
sjöfartsystemet anses vara begränsade. Tiden att 
nå hamnen från väg och järnväg är lång. Dessutom 
är flera av hamnarna privata eller domineras av en 
eller ett fåtal stora aktörer vars behov prioriteras. 
Detta begränsar volymerna som hanteras vid hamn 
enligt bland annat Trafikverkets expert, Sveriges 
Åkeriföretag och Sundsvalls kommun.

Effektiviteten i hamnar uppges ofta vara för låg för 
att möjliggöra konkurrenskraftiga upplägg. Vissa 
hamnar kan inte ha öppet dygnet runt året runt och 
godshanteringen är långsam och kostsam enligt 
bland annat Näringslivets transportråd. Rederiet 
Wallenius Sol betonar att hamnar behöver moder-
niseras. De menar att hamnar lever kvar i gamla 
kollektivavtal som leder till låg eller avsaknad av 
service dygnet runt alla dagar. 

Angående öppettider nämner Gävle hamn att ordi-
narie arbetstid där är dagtid för icke-enhetslastat 
torrbulk gods. Våtbulk (tank) lossas/lastas normalt 
dygnet runt i hamnen. Containerterminalen är 
öppen dygnet runt (förutom vissa storhelger). 
Större hamnar, som Gävle, har normalt bättre 
möjligheter att hålla en hög servicenivå gällande 
öppettider.

Gävle hamn lyfter fram att en fallstudie visar att 
alternativet att köra stålpendeln (Luleå-Borlänge) 
med sjöfart via Gävle hamn skulle vara cirka 20-25 
procent dyrare än nuvarande transportupplägg.

Regelverket, exempelvis Svaveldirektivet, är kost-
samt att implementera och även lastdokumentation 
är komplicerad och tidskrävande enligt Gävle hamn 
och Tågoperatörerna.

I stort sett alla intervjuade aktörer menar att hela 
avgiftskedjan är en stor administrativ flaskhals och 
till konkurrensnackdel för sjöfart. Farleds-, hamn-, 
och tullavgifter är för höga. Även isbrytartjänster är 
kostsamma.

Sjöfartsverket nämner att ett problem kan vara att 
lastbilstransporter är för billiga idag och det kan 
också vara så att om hela transportkedjans miljö-
påverkan var synliggjord kanske det skulle vara 
till fördel för sjöfart vid val av trafikslag. Farleds-
avgifter och andra avgifter som Sjöfartsverket 
tar är i grunden en politisk fråga. Vill politiken 
verkligen lyfta fram sjöfarten så får man sätta in 
nödvändiga styrmedel för att sjöfarten ska bli mer 
konkurrenskraftig gentemot väg och järnväg, menar 
Sjöfartsverket.

Det kan enligt Sjöfartsverket också handla om 
kunskapsluckor hos speditörer som gör att man inte 

”vågar” gå över till sjöfart.
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Wallenius Sol menar att farledsavgiften innebär 
dyra anlöp, som inte alltid motiverar angöringar. 
Det krävs oftast mycket stora volymer för att ett 
anlöp ska motiveras ekonomiskt. Vidare pekar de 
på att det faktum att järnvägen är subventionerad 
snedvrider konkurrensen, vilket missgynnar sjöfart.

Isbrytningstjänster är begränsande och kostnads-
drivande enligt Mittsverige handelskammare. 
Enligt Metsä Group bedriver Sjöfartsverket en väl 
fungerande isbrytning under vinterhalvåret på de 
platser i Sverige där det behövs. Kostnaden för 
isbrytartjänsterna påförs industrin. Metsä Group 
och Mellansvenska handelskammaren framför att 
det snarare borde anslagsfinansieras och på så vis 
jämföras med vinterväghållning på väg och järnväg. 

Merparten av de intervjuade påpekar också att 
lotsarnas bemanning är bristfällig. Lotsarna är få 
och en del saknar behörighet att lotsa stora fartyg. 
Detta leder till väntetider, förseningar och fördy-
ringar. Sjöfartsverket är medvetna om bristen på 
lotsar och det är något som de arbetar aktivt för att 
förbättra. De arbetar med exempelvis rekrytering 
och utbildning för att få till fler lotsar och minska 
väntetider. 

Enligt Gävle hamn skulle landbaserad lotsning 
kunna vara en del av lösningen gällande lotsbristen. 
Detta innebär att en person utför lotsning från en 
annan plats än på det aktuella fartygets komman-
dobrygga. En förutsättning för att det ska bli en 
effektivisering är naturligtvis att personen i fråga 
kan genomföra flera lotsningar. Gävle hamn pekar 
även på att större fartyg visserligen innebär längre 
ledtider men att genom att koncentrera volymer till 
några få hamnar kan man få till kostnadseffektiva 
sjötransporter. 

Att inrikes kusttrafik saknas är en flaskhals enligt 
bland annat Delta Terminal. Enligt Gävle hamn 
finns det en överetablering av hamnar i regionen 
(överetableringen förklaras delvis av de långa 
avstånden i regionen, brist på statlig styrning och 
ökad specialisering). Denna överetablering leder till 
hård konkurrens mellan hamnar i stället för ökad 
samverkan och samordning. Bättre samordning kan 
exempelvis vara en gemensam administrativ plane-
ring, vilket kan underlättas av den ökade tillgången 
på verktyg och system för insamling, digitalisering, 
filtrering, sortering och spridning av information.

Överlag anses information och kunskapsspridning 
om sjötransporter vara bristfällig. 

Rederiet Wallenius Sol framhåller att hamnar 
är mycket viktiga och deras roll och potential i 
transportkedjan behöver lyftas upp och tydliggöras. 
Hamnarna behöver vara supereffektiva. Att de 
allmänna hamnarna är kommunala gör det, enligt 

Wallenius Sol, inte lättare att modernisera och 
effektivisera dem, eftersom kunskapen om hamnar 
inte alltid finns hos beslutsfattarna.

Noder
Näringslivets transportråd anser att kostnader i 
omlastningspunkter (t.ex. kombiterminaler och 
hamnar) är ett problem för att åstadkomma ökad 
överflyttning.

Befintliga noder är inte optimerade och inte alltid 
strategiskt placerade. Ofta är det omlastningen 
som gör att uppläggen blir för dyra. Effektiviteten 
i hamnar och kombiterminaler är ofta inte är 
tillräcklig för att möjliggöra konkurrenskraftiga 
upplägg. Detta på grund av för låg automatiserings-
grad för att hålla ned kostnaderna. 

På vissa ställen saknas balans i varuflöden, vilket 
gör det olönsamt att bedriva terminalverksamhet. 
Svårigheter att uppnå god fyllnadsgrad i såväl tur- 
som returtransport är ett hinder för överflyttning 
till järnväg och sjöfart. Lastbilens flexibilitet gör 
att den kan plocka upp returgods längs vägen och 
därmed få högre fyllnadsgrad. För transportföretag 
är det ofta avgörande för lönsamheten vilken intäkt 
de kan få på transporten tur och retur. 

Det är dessutom brist på ”allmänna”, ”öppna-för-
alla” noder där även mindre aktörer kan verka. 
Detta enligt bland annat Tågoperatörerna, Green 
Cargo och Trafikverkets expert.

5.5 Utpekade behov för att få till ökad 
överflyttning

Mellansvenska handelskammaren pekar ut behovet 
av markant minskade omlastningskostnader för 
sjöfart. Mer automatiserad godshantering är också 
viktigt. De ställer sig också frågan om isbrytare kan 
finansieras av Sjöfartsverket. De menar även att det 
är viktigt att inte ställa trafikslag mot varandra, till 
exempel saknas det på många ställen alternativ till 
vägtrafik. 

Mellansvenska handelskammaren och Region 
Jämtland/Härjedalen vill se möjligheter att köra 
längre fordon, särskilt på de stråk som går från 
industrier till hamnar.

Handelskammaren Mittsverige pekar på vikten av 
att ha hela bilden av hur transportkedjan påverkas 
av statens olika avgifter/avgiftshöjningar. Ofta 
pratas det bara om effekterna av en enskild åtgärd, 
till exempel högre avgifter för vägslitage eller 
högre bränsleskatt på diesel. Det kan dock bli stora 
effekter om företagen drabbas av flera höjda avgifter 
vilket ofta är fallet eftersom företag ofta nyttjar flera 
olika trafikslag. Detta får stora konsekvenser för 
den enskilda industrin. 
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Gävle hamn framför det framtida behovet av 
uppställningsplatser för yrkestrafiken. Idag finns 
uppställningsplatser vid Gävle Bro samt en yta i 
direkt anslutning till hamnen. Enligt Gävle hamns 
bedömning är det dock bara en tidsfråga innan 
lastbilstrafiken är så omfattande att det behöver 
anläggas ytterligare uppställningsplatser för yrkes-
trafiken. Frågan är dock vem som tar ansvaret för 
infrastrukturen som omfattas av TEN-T-vägnätet 
samt hur kostnader, genomförande och ägande/
förvaltning ska fördelas mellan stat, kommun och 
det privata. 

Söderhamns stuveri och hamn nämner behov av att 
få till bättre järnvägsanslutningar till hamnarna. 

Enligt Sundsvalls kommun är det av stor vikt 
att kunna bygga järnvägen för att klara tunga 
tågtransporter. Idag finns stora brister när det 
kommer till lutningar på järnvägen, vilket gör att 
tågtransporterna inte blir kostnadseffektiva. Ytter-
ligare kostnader som påförs järnvägstransporterna 
betyder att risken ökar för att tåg som trafikslag 
väljs bort.

Utbyggnad av BK4 pekas ut som viktigt av Mellan-
svenska handelskammaren, Metsä Board, Ernst 
Express och Sveriges Åkeriföretag. Region Väster-
norrland pekar på att det ofta finns problem på sista 
sträckan in till hamnarna där vägen är kommunalt 
ansvar. Exempelvis finns det flaskhalsar med 
broar som inte klarar BK4-klassning på väg in till 
hamnen, och då krävs det kommunala investeringar 
som kan vara svåra att få till. Detta nämner även 
Örnsköldsviks kommun som ett problem. Det krävs 
investeringar på de kommunala vägarna för att hela 
sträckan till godsets målpunkt i Husum, Domsjö 
och Högland ska kunna BK4-klassas. 

Gävle hamn betonar att stordriftsfördelar ger 
kostnadsbesparingar. Närheten till hamnar i 
volymstarka områden kan fånga flöden via sjöfart 
eftersom stordriftsfördelar krävs för sjöfart. 
Sammanfattningsvis styrs valet av sjötransporter 
av linjeutbud (destinationsutbud), kostnader och 
frekvenser/ledtider.

5.6 Goda exempel på överflyttning
Lindbäcks, lokaliserade i anslutning till Piteå hamn, 
har börjat frakta sina husleveranser via sjöfart.

Polarbröd, som har en produktionsanläggning i 
Örnsköldsvik, kör sitt bröd med lastbil till Umeå 
och därifrån används tåg. Polarbröd har beslutat att 
prioritera järnvägstransporter. 

Mondi Dynäs i Kramfors kör huvuddelen av sina 
transporter med järnväg. 

Västerdalsbanan i Dalarna har rustats och Mellan-
skog har flyttat över virkes- och skogsbränsle-
transporter från lastbil till järnväg.

SCA i Sundsvall och Timrå har flyttat över så mycket 
som möjligt av sina volymökningar på järnväg. 

Fiskarheden har nyligen flyttat över sina transporter 
av sågverksflis, biobränsle (och så småningom 
sågade trävaror) till hamnen i Stockholm från 
lastbil till järnväg. Företaget räknar med att koldi-
oxidutsläppen på sikt minskar till en femtedel. På 
sikt kan det innebära en minskning med 75 lastbilar 
i veckan. För att komma dit har projektet krävt 
sammanlagt 100 miljoner kronor. Malung-Sälens 
kommun, Fiskarheden, Malungs jordägare, Lima-
och Transtrands besparingsskogar och Mellanskog 
har också investerat i projektet. Trafikverket har 
rustat banan Malung-Rågsveden och genom Klimat-
klivet har man fått stöd från regeringens satsning på 
att flytta gods till mer klimatvänliga transporter.

Ernst Express är ett exempel på åkeriföretag som 
möjliggör mer hållbara vägtransporter.

Sveriges Åkeriföretag har lanserat ett så kallad Fair 
Transport som ska vara ett hållbart erbjudande 
och branschens sätt att synliggöra hållbara trans-
porter. Det innebär att åkeriföretaget lever upp till 
lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och 
arbetsmiljö samt att åkeriföretaget mäter, öppet 
redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. 

Livsmedelsföretaget Coop beslutade för 10-15 
år sedan att satsa på järnväg och lade därför sin 
lagerhållning i anslutning till järnväg. Coop har 
reducerat sina logistikkostnader med 30-40 procent. 
De transporterar på tåg från Malmö till Bro och är 
på gång att starta upp ett par tåg till. 
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SSAB har i samarbete med LKAB kopplat på 
returtransporter i stålpendeln, som tidigare gick 
tom tillbaka till Luleå.

SSAB nyttjar även samlastning i hamn. I Oxelö-
sunds hamn delas ett fartyg av och en del av fartyget 
lastas med stål och en annan del med sågade 
trävaror. Fartyget chartras av Thor Shipping & 
Transport, ett speditions- och logistikföretag, som 
har ett rederi (Sun Line). Enligt Näringslivets 
transportråd är det troligen Thor Shipping själva 
som fördelar lastutrymmet och styr verksamheten. 

Flygbränsle som tidigare gick på lastbil går numera 
på tåg från Gävle hamn till Arlanda. Två dagliga tåg 
har ersatt 55 tankbilar.

Sandahlsbolagen började profilera sig på lastbil 
men har successivt gått över till järnväg och en del 
sjöfart. De kör styckegods och blommor. De kör 
blommor på tåg till Norrbotten och Västerbotten 
(åt Willys). De försöker även lägga mer på järnväg 
till Västernorrland. Real Rail och Sandahlsbolagen 
ändrar transportupplägg på eget initiativ baserat på 
innovation. De har reservvagnar och reservkapacitet 
runt om i Sverige, och ser tågtransporter som minst 
lika effektiva och robusta som lastbilstransporter.

5.7 Dåliga exempel där överflyttning gått i 
motsatt riktning till väg

Ica distributionslager i Borlänge har tidigare haft 
industrispår ända till lagerlokalerna. Detta har 
tagits bort och transporterna har flyttats från 
järnväg till lastbil.

Clas Ohlson har under 2018–2019 behövt avbryta 
järnvägstransporter från Insjön till Oslo på grund 
av alltför frekventa störningar i tågtrafiken som 
påverkade leveranstiderna negativt.

Postnord har meddelat att de efter december 2019 
slutar köra på järnväg till Sundsvall. Postnord 
kommer istället att köra lastbil till Sundsvall. 
Kostnadsfrågan är den i särklass viktigaste frågan. 
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6 Bristanalys

6.1 Infrastrukturstandard

Väg
Cirka 88 procent av den godsmängd som trans-
porteras inom Sverige går på väg. Kapaciteten och 
tillgängligheten på vägnätet är generellt sett god. 
För näringslivet och särskilt skogsnäringens tunga 
transporter utgör bärighetsrestriktioner i vägnätet 
under delar av året ett hinder, vilket främst drabbar 
det kapillära vägnätet.

Ett införande av en ny bärighetsklass, BK4, som ger 
möjlighet för tyngre fordon med högre lastförmåga 
(74 ton) att trafikera vägnätet kommer att bidra till 
ökad kapacitet och positiva samhällsekonomiska 
effekter. För att införandet av BK4 ska bli fram-
gångsrikt krävs långa, sammanhållande, inter-
modala stråk där noderna är viktiga för överflytt-
ning mellan trafikslagen.

Trafikverket ansvarar för planering av vägtransport-
systemet och för att på uppdrag av regeringen 
genomföra beslutad nationell plan. Uppgifterna 
består dels av att bygga nytt och bygga om befint-
ligt vägtransportsystem. En annan, nog så viktig 
uppgift för den tunga trafiken, är att vidmakthålla 
vägtransportsystemet. I vidmakthållandet är en 
effektiv drift viktig för den tunga trafiken. Särskilt 
vinterdriften med halkbekämpning och snöröjning 
är helt avgörande för att den tunga trafiken ska ha 
en tillförlitlig framkomlighet vintertid. 

Trafikverket arbetar med olika så kallade vinter-
klasser som, beroende på vägtyp och årsdygnstrafik 
(ÅDT), bestämmer när plogning ska ske. Dessutom 
arbetar Trafikverket med vinterkritiska punkter, 
ofta punkter där det är svåra lutningsförhållanden, 
som bevakas särskilt vid nederbörd, temperatur-
svängningar etcetera. Trafikverket har i och med 
detta förbättrat vinterväghållningen och tillförlit-
ligheten för trafikanterna och den tunga trafiken i 
synnerhet. 

Det är i detta sammanhang viktigt att Trafikverket 
använder trafikantinformation på ett effektivt sätt 
vid störningar såväl sommar som vinter. Det är värt 
att notera att den höga andel av utländska åkare 
som finns på det svenska vägnätet kan ha svårare 
att nås av trafikantinformationen från Trafikverket. 
Här bör verket arbeta för att med tekniska lösningar 
försöka nå så många som möjligt, även de utländska 
åkarna. 

Prioriteringar i nationell plan för transportsystemet 
har stor påverkan på förutsättningar för tyngre och 
eventuellt längre ekipage att trafikera i utpekade 
stråk och anslutningar till noder, samt genom 
bidrag till enskilda vägar. Flödena berör dock sällan 
bara det vägnät som hanteras i den nationella 
planen. Vägnätet som hanteras i länsplaner och i 
viss mån kommuner berörs också av bristerna.

På delar av E45 finns periodvis betydande brister 
inom kapacitet utifrån tillväxten inom besöks-
näringen samt vid arbetspendling. Bristerna är 
tydligast genom Mora samt mellan Mora och Orsa 
när trafikintensiteten är extra hög.

Vintertid uppstår brister i robusthet för den tunga 
trafiken vid backarna kring Söråker och Skuleberget 
på E4 samt väster om Duved vid Rännbergsback-
arna på E14. Vid Skuleberget saknas dessutom 
omledningsmöjligheter för den tunga trafiken.

Sjöfart
I Mellansverige pekas Sundsvalls hamn ut med 
brister i farleden och behov av farledsfördjupning. 
Den containerhamn som finns idag är omodern. I 
det pågående projektet Sundsvalls logistikpark 
ingår planering av en ny containerhamn. Även 
Örnsköldsviks hamnar pekas ut att vara i behov av 
stora investeringsåtgärder. 

Det finns problem med brister i anslutningar till 
hamnar. Exempelvis är järnvägsspåret från Gävle 
godsbangård till hamnen, med undantag för en 
sträcka på cirka 100 meter närmast godsbangården, 
oelektrifierat. Det innebär kostnadskrävande 
hantering. 

Generellt sett är tillgängligheten vad gäller farleds-
djup, lotsmöjlighet och isbrytning viktiga faktorer 
för alla hamnar. En djupare farled innebär att större 
fartyg kan anlöpa hamnen och därigenom kan 
logistiken utföras mer effektivt. 

Järnväg
Ostkustbanan har stora brister i infrastrukturen på 
grund av långa enkelspårsträckor med få mötes-
stationer.

På Mittbanan mellan Sundsvall och Ånge finns flera 
betydande brister vad gäller tillgänglighet, vilket 
beror på att banans standard begränsar banans 
användbarhet, minskar robustheten och punktlig-
heten.

Betydande brister finns på Norra Stambanan söder 
om Ljusdal och på Stambanan genom övre Norr-
land norr om Bräcke, framförallt inom punktlighet, 
på de flesta delsträckorna. Betydande brister finns 
främst avseende kapacitet, men även avseende 
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Figur 6.2:2 Kapacitetsutnyttjande på järnvägen 2018 
maxperiod 2 timmar. Källa: Trafikverket 2019.

Figur 6.2:1 Kapacitetsbegränsningar på järnvägen 
över dygnet. Källa: Trafikverket 2019.

Tabell 6.2:1 Gradering av kapacitetsutnyttjande

Kapacitetsut-
nyttjande

Kvalitetsgradering

0-60% Ledig	kapacitet	finns	under	delar	av	dygnet

61-80% Ett	störningskänsligt	system	och	problem	att	utföra	
banunderhåll

80-100% Ingen	ledig	kapacitet,	hög	störningskänslighet	och	
stora	problem	att	utföra	banunderhåll

användbarhet och robusthet, på Norra 
Stambanan sträckorna Ockelbo–Gävle, 
Holmsveden–Kilafors, Bollnäs–Ljusdal.

Övre Ådalsbanan med sin sträckning 
Långsele-Västeraspby skapar en länk mellan 
Stambanan genom övre Norrland och 
kuststråket Sundsvall —Umeå. Banan har 
idag en mycket låg standard, med en största 
tillåtna hastighet av 40 km/timme och inga 
mötesmöjligheter.

Bergslagsbanan har stora brister i infra-
strukturen. Lutningsförhållandena vid 
Ryggen och Granstandabackarna gör att 
endast 1 600-tonståg går att framföra och 
orsakar stora problem för godstågen vid 
lövhalka på hösten. Strömförsörjningen 
efter Bergslagsbanan behöver uppgraderas 
i syfte att nya och moderna ellok ska kunna 
användas för att dra tyngre och längre tåg.

Silverhöjdsspåret, Grängesberg–Ställdalen 
har betydande brister i robusthet, utifrån 
låg tillåten hastighet, dåligt spår och 
låg bärighet. Bristerna ökar när malm-
transporter till Oxelösund kommer igång. 
Järnvägsnätsbeskrivningen visar på risker 
för varaktig nedsättning av hastigheten på 
grund av bärighetsproblem.

Godsstråket genom Bergslagen har precis 
som Bergslagsbanan brister vad gäller några 
lutningsförhållanden på sträckan. Även 
strömförsörjningen på Godsstråket genom 
Bergslagen behöver uppgraderas i syfte att 
nya och moderna ellok ska kunna användas 
för att dra tyngre och längre tåg. 

Såväl Bergslagsbanan som Godsstråket 
genom Bergslagen har potential att öka 
kapaciteten för godstrafiken om fler och 
längre stationer byggs. Med längre stationer 
avses möjlighet för 750 meter långa tåg. 
Om även samtidig infart införs på nya och 
befintliga stationer ökar kapaciteten ytterli-
gare. Fler stationer efter Godsstråket genom 
Bergslagen har dock inte lika stor effekt som 
på Bergslagsbanan. Orsaken är att det är en 
avtagande nytta ju fler stationer som byggs. 
Det finns alltså en brytpunkt mellan fler 
mötesstationer och när det är effektivare att 
bygga ut till dubbelspår. 
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Noder
Trafikverkets noder
En generell synpunkt som inkommit i inter-
vjusvaren är att Trafikverkets noder har brister vad 
gäller möjligheten att ta emot 750 meter långa tåg. 
I sammanhanget bör det även påpekas att kraftför-
sörjningen inte är tillräcklig i noderna för att klara 
långa tåg. De intervjuade uppger även att noderna i 
vissa fall är gamla och föråldrade. 

Även anslutningar från väg- och järnvägslinjer har 
brister i infrastrukturen. Det går i dagsläget, till viss 
del, att hantera men på bekostnad av sämre effekti-
vitet och transportekonomi. Vad gäller anslutnings-
vägar utgörs ofta anslutningarna av kommunala 
vägar till en lastplats som Trafikverket förvaltar. 
Här är alltså dialogen mellan varuägare, transportör, 
Trafikverket och aktuell kommun viktig. 

Om placering av lastplatser och rangerbangårdar 
som Trafikverket förvaltar studeras får det anses 
rimligt med en koncentration kring kusten, 
Borlänge och Ånge. Flytten och uppgraderingen av 
Gävle bangård kommer även den bli betydelsefull. 
Det har i intervjusvaren framkommit att det finns 
brister i bangården i Ånge. Om Inlandsbanan på 
sikt kommer att förbättras avseende bärighet och 
kapacitet kommer ett behov uppstå i inlandet av 
ytterligare omlastningsmöjligheter.

Övriga noder
Sett till den näringslivsstruktur som enligt figur 
3.1:1 beskriver sammansättning av olika närings-
livsgrenar i region mitt ligger tyngdpunkten på 
tillverkningsindustrin i kustlandet, Dalarna och 
mindre orter i inlandet. De flesta av noderna som 
Trafikverket inte förfogar över drivs på kommer-
siell grund och därigenom har marknaden delvis 
löst uppgiften gällande lämpliga placeringar och 
funktioner av noder. Däremot för mindre företag 
och näringslivsgrenar som inte har lika mycket 
transporter föreligger det sannolikt ett behov av att 
samordna etablering av nya noder/kombiterminaler 
i syfte att få till en överflyttning från väg till järnväg. 
Det är svårt att inom ramen för denna studie 
precisera dessa behov. 

Från intervjusvaren kan utläsas att en tydlig brist 
vad gäller lokalisering av en allmän omlastnings-
central är att en sådan saknas i Östersundsområdet. 
Detta framhåller Sveriges Åkeriföretag, Region 
Jämtland Härjedalen, Mellansveriges handelskam-
mare och Trafikverket. 

Kombiterminalen i Arnäsvall i Örnsköldsvik saknar 
direkt anslutning till hamnen vilket framhålls av 
Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland 
och Mittsveriges handelskammare. Det är ett 
bra exempel på att den geografiska placering av 
såväl kombiterminal, hamn och godsgenererande 

verksamhet hänger ihop i ett logistikperspektiv. I 
Örnsköldsviksområdet finns ytterligare hamnar och 
i intervjusvaren har det framförts att det uppstår 
en grad av utspriddhet av mindre enheter som inte 
främjar effektiviteten. 

Enligt intervjusvaren har Ljusdalsterminal stora 
kapacitets- och funktionsbrister. Järnvägsspåren 
behöver förlängas och terminalytor anpassas för att 
göra anläggningen mer användbar och få en mer 
effektiv hantering av gods och för att kunna möta 
behov hos nya kunder.

Att anlägga en ny kombiterminal är dyrt och kräver 
noggrann eftertanke och samverkan mellan bran-
schens aktörer såsom Trafikverket, aktuell kommun, 
aktuell region, varuägare och transportörer.

6.2 Kapacitetsbrister

Järnväg
I samband med översiktliga beskrivningar av 
kapacitetsutnyttjande i Sverige görs ofta grova 
beräkningar av linjekapaciteten med den så kallade 
UIC-metoden. Denna metod bygger på en beräk-
ning av den konsumerade kapaciteten (belagda 
tiden) som sedan ställs i relation till den tillgängliga 
kapaciteten. Den konsumerade kapaciteten beror på 
antalet tåg, deras körtider mellan stationerna samt 
den tid det tar att genomföra tågmöten. Kortare 
avstånd mellan mötesstationerna, höjd hastighet 
och anpassningar som gör tågmöten effektivare 
innebär att den konsumerade kapaciteten blir 
lägre. Metoden tar alltså inte hänsyn till efterfrågad 
kapacitet, som exempelvis långa godståg, vilket kan 
ses som en brist men det finns inte utrymme inom 
ramen för detta projekt att analysera efterfrågad 
kapacitet.

Kvoten mellan konsumerad kapacitet (belagd 
tid) och tillgänglig kapacitet är det så kallade 
kapacitetsutnyttjandet. Grovt sett innebär ett lågt 
kapacitetsutnyttjande (<60 procent) att det finns 
plats för fler tåg på banan och att de som finns kan 
framföras utan alltför stora förseningar. Utifrån 
kapacitetsutnyttjandet för dygnet gör Trafikverket 
en bedömning av hur kapacitetsbegränsningarna 
ser ut. Dessa illustreras i figur 6.2:1. Se figur 6.2:2 
för kapacitetsutnyttjandet för maxperioden två 
timmar.

I Mellansverige är kapacitetsutnyttjandet över 
dygnet generellt lågt till medelhögt. Under max-
perioden om två timmar, den tid som flest tågope-
ratörer önskar tåglägen, finns det ett flertal sträckor 
och banor som har högt kapacitetsutnyttjande. Det 
innebär att det inte finns ledig kapacitet och att 
störningskänsligheten är hög. Dessa rödmarkerade 
sträckor är bland annat Mittbanan mellan Öster-
sund och Åre samt mellan Sundsvall och Ånge, 
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Ostkustbanan mellan Sundsvall och Hudiksvall 
samt Söderhamn och Gävle, och Bergslagsbanan 
mellan Gävle och Falun. Få sträckor har lågt 
kapacitetsutnyttjande under maxperioden. 

I rapport Mittstråkets potential som grön godskor-
ridor från 2019 pekas Trafikverkets korttidspla-
nering ut som bristfällig. I rapporten menar inter-
vjuade aktörer att det resulterar i att tågoperatörer 
söker fler tåglägen än nödvändigt för att gardera sig. 
Tåglägen söks ett år i förväg. Det resulterar även 
i onödiga stopp i väntan på mötande tåg som inte 
körs. ”Överansökan” av tåglägen är inte ett tecken 
på att kapacitetsutnyttjandet är högre, det är en 
brist i Trafikverkets planerinsprocess. Bristande 
korttidsplanering är särskilt illa för branscher med 
stora volymvariationer som exempelvis är fallet 
med skogsindustrin.

Sjöfart och hamnar
Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssys-
temet skiljer sig från motsvarande brister i väg- och 
järnvägssystemen. För farleder finns normalt inga 
begränsningar i hur många fartyg som kan passera 
ut och in till en hamn. Kapacitetsbristerna i farleder 
uppstår när det finns ett behov av att trafikera med 
större fartyg eller att öka tillgängligheten genom att 
reducera trafikbegränsningar som beror på väder- 
och siktförhållanden. De åtgärder i farleder som då 
blir aktuella är framför allt fördjupning och bredd-
ning genom muddring, kombinerat med ny utmärk-
ning. I förhållande till investeringar i förbättrad 
landinfrastruktur är dessa åtgärder vanligtvis 
mindre kostnadskrävande, eftersom större delen 
av infrastrukturen redan finns genom tillräckligt 
djup och bredd på farleden. Åtgärderna kan därför 
begränsas till specifika områden. Exempelvis kan 
det räcka att muddra ett grundområde eller att räta 
ut en gir för att kraftigt förbättra framkomligheten. 

De kapacitetsbrister som finns i systemet hör ihop 
med effektiviteten i transporten. Mottagningskapa-
citeten i en hamn kan dock vara begränsad, vilket 
innebär att köbildning för fartyg kan uppstå om 
flera fartyg ankommer ungefär samtidigt och gör 
anspråk på att förtöja vid samma kajplats och/eller 
nyttja samma lasthanteringsutrustning. De flesta 
hamnarna i Sverige har dock en överkapacitet när 
det kommer till lasthanteringsförmåga.

Inom sjöfarten finns outnyttjad kapacitet och 
sjötransporter bedöms kunna öka väsentligt. 
Däremot framkommer det att det finns brister i 
tillgängligheten till hamnar. De flesta hamnarna i 
regionen är antingen privata eller domineras av en 
eller ett fåtal stora aktörer vars behov prioriteras. 
Detta begränsar volymerna som hanteras vid hamn.

Effektiviteten i hamnar sägs generellt vara för låg 
för att möjliggöra konkurrenskraftiga upplägg. 

Vissa hamnar kan inte ha öppet dygnet runt året 
runt och godshanteringen är långsam och kostsam. 
Den stora skillnaden mellan hamnarbetare och 
övriga terminalarbetare är att kollektivavtalet för 
hamnarbetare i detalj reglerar arbetstiden, så även 
när lunchrasten ska ske, nämligen mellan klockan 
12-13. Lokalt kan detta avtalas bort men kostar då
pengar för arbetsgivaren. Det innebär att flexibilitet
för arbete i hamn är begränsad jämfört med i övriga
terminaler.

Rapporten "Tillstånd och brister i transportsys-
temet" från 2017, pekar ut att några av dagens 
farleder begränsar möjligheterna att göra anlöp 
med större fartyg som skulle kunna förbättra sjöfar-
tens konkurrenskraft i förhållande till landtransport. 
Det finns även brister i landinfrastrukturen vid 
anslutningar till och från hamnar. 

I länsplanen för Region Gävleborg nämns att Gävle 
hamn har stor utvecklingspotential, både avseende 
hantering av gods över kaj och som kombiterminal. 

Även länsplanen för Västernorrland lyfter 
hamnarnas vikt. Planen pekar särskilt ut Sundsvall 
hamn och industrihamnen i Husum. Sundsvalls 
hamn är en av Sveriges största hamnar när det 
gäller hantering av skogsindustriprodukter och i 
anslutning till Tunadalshamnen pågår planering för 
transportnavet Sundsvall Logistikpark, vilket är en 
satsning på ny containerhamn, kombiterminal och 
ytor för service- och logistikverksamhet.

Noder
Kapacitetsbrister i noder är en komplex fråga 
därför att många parametrar påverkar kapaciteten 
i noderna. Tillgången och längd på järnvägsspår, 
utrymme på hårdgjorda ytor, lyftanordningar 
(mobila eller fasta), personalens arbetstider, even-
tuell överlämningsbangård i närheten av kombi-
terminal/rangerbangård med mera är exempel på 
faktorer som påverkar kapaciteten i terminaler.

Ett exempel på komplexiteten är om följande 
studeras: intill en kombiterminal (förvaltas av 
annan än Trafikverket) finns en överlämningsban-
gård (förvaltas av Trafikverket). För att det aktuella 
långa godståget fullastat med containers ska kunna 
hanteras på terminalen (kan ej ta emot långa 
godståg) behöver vagnar ställas upp och växlas in 
från överlämningsbangården. Det krävs med andra 
ord kapacitet på både bangården och kombitermi-
nalen för att effektivt kunna bedriva verksamheten. 
Eftersom det är två olika huvudmän finns det en 
risk att det uppstår kapacitetsbrist hos endera 
parten. På terminalen kan det vara arbetstidsregler, 
tillgång på truckar med mera. Det är därmed svårt 
att generellt ange kapacitetsbrister på de noder och 
terminaler som finns i regionen. 
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För de noder som Trafikverket förvaltar kan det 
ytterligare läggas till att det är viktigt för godstra-
fiken att det finns verkstäder för lättare och tyngre 
underhåll i anslutning till noderna. Verkstäderna 
bedrivs i kommersiell regi med oftast långa 
kontraktstider för att säkerställa förutsägbarhet. 
Detta kan göra det svårt för en varuägare och 
transportör att få tillgång till verkstadstjänster. 

6.3 Brister i regelsystem

Väg
Det finns kända problem med cabotagetransporter 
och nya skärpta regler diskuteras på EU-nivå. 
Missnöje mot cabotagetransporterna har också 
framkommit i intervjuerna. Det som framförs är 
att regelefterlevnaden är alltför låg och snedvrider 
konkurrensen. Transportstyrelsen föreslog i sin 
rapport om regelefterlevnad inom yrkestrafiken 
2014 om nya regler för att ge polisen bättre förut-
sättningar att genomföra kontroller av cabotage-
transporter. 

Transportstyrelsen ansvarar även för kör- och 
vilotider. Man kan betrakta kör- och vilotider 
utifrån olika aspekter men främst trafiksäkerhet, 
arbetsmiljö och konkurrensförhållanden. Reglerna 
är framtagna av primärt trafiksäkerhets- och arbets-
miljöskäl. Konkurrensförhållanden innebär att 
samma regler måste gälla för samtliga och att tillsyn 
och övervakning av den tunga trafiken måste ske 
mot samtliga tunga fordon. Ett problem som lyfts i 
genomförda intervjuer är att även om lagstiftningen 
är lika i de flesta EU-länder så har inte Transport-
styrelsen mandat att kontrollera utländska åkare. 
Det finns med andra ord ett mörkertal avseende 
regelefterlevnaden för utländska fordon. För 
svenska lastbilar är regelefterlevnaden god. 

Det råder förarbrist för såväl godstransporter på 
väg som järnväg. I en behovsanalys från Transport-
fackens yrkes- och arbetsmiljönämnd från 2019 
framkom att det kommer behövas 50 000 nya 
yrkeschaufförer inom de närmaste tio åren. I den 
nationella godstransportstrategin framgår det att 
det på vägtransportsidan, enligt branschen, fattas 
5 000–7 000 yrkesförare. Det framgår även att 
antalet sökande till transportrelaterade utbildningar 
i många fall sjunker. 

Järnväg
Järnvägen har en lång tradition av att vara detalj-
reglerad inom såväl infrastruktur (förvaltare) som 
trafik (järnvägsföretag). För Trafikverket i egenskap 
av infrastrukturförvaltare innebär det att verket 
måste leva upp till den reglering som anges i lag, 
förordning och föreskrifter ställer. Transportsty-
relsen är ansvarig myndighet för reglering och 
tillsyn. Det främsta syftena med regleringen som 
berör Trafikverket är säkerhet, kapacitetstilldelning, 
tillträde till tjänster vid anläggningar och avgifts-
sättning. Regleringen i sig utgör inget hinder för 
överflyttning av gods för Trafikverkets infrastruktur 
och anläggningar. Däremot är det viktigt att 
Trafikverket lever upp till kraven som regleringen 
ställer i syfte att ha hög trafiksäkerhet och att 
marknaden fungerar effektivt.

I Trafikverkets rapport "Åtgärder för ökad andel 
godstransporter på järnväg och med sjöfart" från 
2019 framgår att banavgifterna för järnväg är alltför 
höga i förhållande till avgifter för vägtransporter. 
Detta snedvrider konkurrensen till fördel för 
vägtransporter. Detta framkommer även i intervju-
erna. I intervjuerna framfördes också att införandet 
av nya system som ERTMS innebär fördyringar som 
inte gynnar ökning av godstransporter på järnväg.

Precis som på vägsidan råder det stor brist på 
yrkesförare (lokförare). Det råder även brist på 
spårentreprenörer och signaltekniker vilket lyfts i 
den nationella godstransportstrategin.

Sjöfart
I "Åtgärder för ökad andel godstransporter på 
järnväg och med sjöfart" (2019) berörs betydelsen 
av sjöfartens avgifter för att öka sjöfartens konkur-
renskraft gentemot vägtransport. I rapporten 
framkommer det att Svensk Sjöfart, branschför-
ening för rederier, anser att hamnarnas avgiftsuttag 
från sjöfarten i förhållande till vägtrafikens avgifter 
bidrar till att de politiska målen om ökad överflytt-
ning till sjöfart känns avlägsna. Enligt Svensk 
Sjöfart har många hamnar alltför begränsade 
normala öppettider, låg effektivitet och höga kost-
nader som i sin tur driver kostnaderna för sjöfarten. 

Avgiftskedjan lyfts fram av intervjuade aktörer som 
en stor administrativ flaskhals. Till exempel visar 
en fallstudie att alternativet att köra stålpendeln 
(Luleå-Borlänge) med sjöfart via Gävle hamn skulle 
vara cirka 20-25 procent dyrare än nuvarande 
transportupplägg.
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Enligt den nationella godstransportstrategin har 
antalet sökande till de svenska sjöbefälsutbildning-
arna minskat påtagligt de senaste åren, även om 
demografiska orsaker räknas bort. Detta kommer 
att innebära utmaningar för sjöfartens kompetens-
försörjning. I intervjuerna lyfts bristen på lotsar 
som ett problem som i sin tur leder till väntetider, 
förseningar och fördyringar.

Noder
För noder som förvaltas av andra än Trafikverket 
kan det finnas problem med tillträde och kapacitet 
för varuägare som inte har ett ägande i noden. Detta 
trots att det finns regleringen om konkurrensneu-
tralitet och icke-diskriminering vad gäller tillträde 
och avgifter. Transportstyrelsen är regel-, tillstånds- 
och tillsynsmyndighet inom detta område. Det kan 
däremot vara svårt för myndigheten att kontrollera 
verksamheterna i noderna. 

Av intervjusvaren att döma finns en kritik att det 
är för dyrt att nyttja noder, i synnerhet hamnter-
minaler. För varuägaren, som måste optimera hela 
logistikkedjan, är kostnadsandelen för noderna 
relativt stor, vilket delvis hänger samman med 
regler och avgifter. 

6.4 Samverkanssystem
I detta avsnitt ges en beskrivning av hur vägtrafik, 
järnvägstrafik och sjöfarten samverkar eller har 
brister i samverkan för att flytta över gods från 
väg till järnvägs- och sjötransporter. Avsnittet 
tar sin utgångspunkt i infrastruktur, reglering, 
organisation med mera. Det är värt att notera att 
Trafikverket är en aktör bland många andra när det 
handlar om möjligheten att bedriva intermodala 
transporter.

Väg
För att det ska vara möjligt att flytta över gods från 
väg till järnväg och sjöfart måste infrastrukturen 
möta de behov som transportköparna har i hela 
transportkedjan. Det innebär till exempel att vid en 
transport med timmerbil BK4 lastad med massaved 
så måste den enskilda vägen i anslutning till skogs-
produktionen, de regionala och statliga vägarna, 
den kommunala och eventuellt den privata vägen i 
transportkedjan alla leva upp till BK4. Om det felar 
en länk i denna kedja kommer sannolikt lastbilen 
att köras på väg en längre sträcka ända fram till 
målpunkten (bruk). Ansvaret här ligger alltså på 
många fler aktörer än Trafikverket och särskilt 
viktigt är att det kommunala gatunätet är anpassat 
till BK4 så att den tunga trafiken på ett smidigt sätt 
kan ta sig till en terminal. Därför är det av stor vikt 
att Trafikverket informerar andra väghållare om 
planerna i utbyggnad av BK4-nätet i god tid så att 
berörda har möjlighet att anpassa vägnätet för BK4.

På motsvarande sätt som för tyngre fordon (74 ton) 
gäller att Trafikverket informerar andra väghållare 
om planerna för att tillåta långa lastbilar. Särskilt 
på det kommunala vägnätet kommer de fysiska 
förutsättningarna kräva att anpassningar görs för 
att kunna möta behoven för längre fordon. Om inte 
detta genomförs finns risken att lastbilen går hela 
vägen från startpunkt till målpunkt. 

Järnväg
Under cirka trettio år har det kapillära järnvägs-
nätet (industrispår/hamnspår ofta kommunalt eller 
privat ägda) i Sverige minskat i omfattning. I dag 
finns enligt Transportstyrelsen cirka 450 olika infra-
strukturförvaltare av järnvägsspår. En vanlig situa-
tion är att Trafikverket, som förvaltare av statens 
spåranläggning, har en kommunal förvaltare 
närmast. Bortanför det kommunala industrispåret 
finns ofta industrier, hamnar och terminaler med 
industrispår. Det är främst industrierna som har 
minskat sitt innehav av aktiva industrispår vilket 
får till följd att järnvägstransporter från startpunkt 
blir omöjliga. Transporten går då ofta hela vägen 
på vägnätet i stället. Även de kommunala industri-
spåren har blivit färre under perioden. Orsakerna 
till detta är flera men nedan görs en översiktlig 
analys avseende de viktigaste orsakerna:

• Kostnader. Det är relativt dyrt att förvalta ett
industrispår. Kostnaderna består främst av
administrativa kostnader och kostnader för drift
och utveckling av järnvägsanläggningen.

• Regelverk. Sverige har i jämförelse med många
andra europeiska länder gått väldigt långt vad
gäller de administrativa kraven som Transport-
styrelsen ställer på de mindre infrastruktur-
förvaltarna. Det krävs ett tillstånd för att vara
infrastrukturförvaltare och löpande arbete med
säkerhetsstyrningen. Transportstyrelsen tar ut
avgifter för såväl tillståndet som för tillsyn.

Det ska i sammanhanget nämnas att det finns
många industrispår som ligger i träda i Sverige.
Kostnaden att börja använda dessa är inte
obetydlig men i jämförelse att bygga nytt är det
en stor kostnadsskillnad.

• Tillträde till terminaler och hamnar med järnväg
regleras i järnvägslagen och Transportstyrelsen
bedriver tillsyn. Existerande regelverk syftar till
konkurrensneutralt och icke-diskriminerande
tillträde till spår och tjänster som krävs för
intermodal trafik. Det finns formellt därför inget
regleringsproblem för tillträde och utnyttjande
av kombiterminaler och hamnar. Däremot är
det av största vikt att Transportstyrelsen genom
tillsyn kontrollerar att regelefterlevnaden
fungerar i syfte att skapa förutsättningar för
intermodal trafik.
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För järnvägens del handlar ovanstående om att 
andra aktörer än Trafikverket måste inse/uppleva 
att järnväg är ett miljövänligt och kostnadseffektivt 
trafikslag och en viktig del när det handlar om 
överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. 

Sjöfart
För sjöfartens del gäller att i hamnar, som inte är att 
betrakta som industrihamnar, är regelefterlevnad 
gällande icke diskriminering och konkurrens-
neutralitet viktig vid hantering av järnvägs- och 
vägtransporter. Marknadens aktörer behöver ha 
förtroende för/god tillgänglighet till hamnar och 
terminaler, som utgör en central funktion i en 
intermodal transportkedja.

Noder
Sjöfarten är traditionellt väldigt internationellt 
styrd. Järnvägsdelen av hamnen/terminalen 
regleras av den nationella järnvägslagen, som sedan 
EU-inträdet delvis harmoniserats inom EU. Mellan 
dessa regelverk kan kulturkrockar uppstå, varför 
det finns ett behov av harmonisering av regelverket.

Sedan i mars 2019 gäller EU:s hamnförordning i 
Sverige. Förordningen reglerar bland annat frågor 
om rätt till tillträde till en hamn för att utföra 
hamntjänster. Vidare inrättas en tydlig ram med 
öppna, rättvisa och icke-diskriminerande bestäm-
melser om finansiering av och uttag av avgifter för 
hamninfrastrukturer och hamntjänster. 

EU:s hamnförordning har tillkommit bland annat 
för att integration av hamnar i sammanhängande 
transport- och logistikkedjor är nödvändig. Detta 
för att bidra till tillväxt och för att det transeuro-
peiska transportnätet och den inre marknaden ska 
kunna fungera bättre och mer effektivt.

I intervjustudien har framkommit att det kan vara 

ett hinder för vissa aktörers nyttjande av terminaler 
när de domineras av någon eller några större 
aktörer. Möjligen kan det bero på att förordningen 
är så pass ny att den inte hunnit göra avtryck ännu. 

Det är många aktörer som ansvarar för olika delar 
av samma flödeskedja. Sjöfartsverket ansvarar 
exempelvis för farleder, lots och isbrytning medan 
Trafikverket ansvarar för statlig anslutande infra-
struktur och kommuner för kommunala anslut-
ningsvägar. Hamnterminaler ansvarar exempelvis 
för kajer och vissa resurser i hamnen, medan 
entreprenörer/stuveri ansvarar för viss utrustning 
och lagring och rederierna för fartyg som trafikerar 
hamnen och speditörer för transport till/från hamn. 
Varuägaren ansvarar för sin produktionsprocess. 

Dessa aktörer måste samverka för att noden ska 
fungera bra och för att maximera nyttan av olika 
investeringar. Här brister det många gånger idag. 
Exempelvis om hamnen förstärker en kaj och/eller 
Sjöfartsverket fördjupar en farled, vad gör då andra 
aktörer? Är det kompatibelt med fartygen som ska 
trafikera? Behövs processutveckling i hamnverk-
samheten? Anpassning av utrustning och arbetsätt? 
Det är viktigt att bygga harmoniska system, så att 
det olika delarna i flödeskedjan fungerar ihop.

 Sammanfattning samverkanssystem
Trafikverket är en central aktör när det handlar om 
möjligheten att flytta över gods från väg till järnväg 
och sjöfart. Dock har Trafikverket inom flertalet 
av områden inte egen rådighet. Andra offentliga 
organ och privata företag måste tillsammans med 
Trafikverket samverka för att ge goda förutsätt-
ningar till överflyttning av gods. Det kan vara här 
utmaningen för Trafikverket är som störst.

Foto: Dieter Stöpfgeshoff, Gävle hamn
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7 Önskade funktioner för att realisera potentialerna

Väg till järnväg
Följande områden bedöms ha störst potential för 
överflyttning från väg till järnväg:

• Timmer och massaved. Under de senaste åren
har en omfattande ökning av timmer och massa-
vedstransporter skett på järnväg i regionen,
bland annat till SCA:s anläggningar i Sunds-
vallsområdet. Ytterligare potentialer finns.

• Längre transporter (30 mil och längre) inom
industri och handel.

• Skogsindustri- och andra tillverkningsindustri-
produkter. Ett exempel på en sådan överflytt-
ning är Fiskarheden, som nyligen flyttat över
sina transporter av flis och biobränsle till hamn
i Östersjön från lastbil till järnväg. Även sågade
trävaror avses flyttas över.

• Livsmedel, som delvis tidigare gick på järnväg,
men som idag går med lastbil, skulle kunna
flyttas över till järnväg igen, särskilt långa
transporter till norra Sverige.

• Vitvaror och elektronisk utrustning som går på
järnvägsvagn till lager i Mellansverige (Örebro),
men därifrån på lastbil.

• Styckegods och paket. Exempelvis Sandahls-
bolagen (Real Rail) har flyttat över sådana
flöden på järnväg. Ytterligare potentialer finns.

• Biobränsle. Ett exempel på detta är SEKAB i
Örnsköldsvik, som har lagt över sina lastbils-
transporter på järnväg. Ett annat är Mellanskog,
som efter att Västerdalsbanan i Dalarna
rustades, har flyttat över virkes- och skogs-
bränsletransporter från lastbil till järnväg.

• Godsflöden, inom bland annat konfektionsindu-
strin, som skeppas till Göteborgs hamn för att
sedan gå med lastbil och järnväg till centrallager
i Mittsverige. Från lagren går varorna ofta på
väg norrut. Potential finns för större andel på
järnväg (eller sjöfart direkt till Norrlandshamn).

Järnväg till sjöfart
Det finns även potential för överflyttning av gods 
från järnväg till sjöfart. En sådan överflyttning 
skulle delvis kunna underlätta den ansträngda 
kapacitetssituationen i järnvägssystemet. Här 
handlar det om att sjöfart och järnväg ska kunna 
komplettera varandra på bästa sätt och inte konkur-
rera om gods. 

Följande områden har identifierats som särskilt 
intressanta när det gäller överflyttning från järnväg 
till sjöfart:

I föreliggande studie har betydande potentialer 
identifierats avseende överflyttning av godstrans-
porter från väg till järnväg och sjöfart samt från 
järnväg till sjöfart. Trafikverkets kapacitetsutred-
ning visar att det kan komma att krävas att gods 
flyttas från järnväg till sjöfart och har slagit fast ett 
sådant mål. För att möjliggöra en större överflytt-
ning från väg till järnväg måste sjöfarten nyttjas till 
att i första hand flytta gods från järnväg till sjöfart.

En överflyttning förutsätter utveckling av både stråk 
och noder, så att en effektiv omlastning blir möjlig. 
Det krävs översyn av administrativa regler, nya 
affärsmodeller och digitala lösningar för informa-
tionsutbyte mellan alla aktörer som berörs i en 
hamn eller terminal.

Om potentialerna för överflyttning till järnväg och 
sjöfart realiseras kan det ge mycket stora  nyttor 
för miljö, klimat och trafiksäkerhet, men även 
för framkomligheten på vägar och närings-livets 
konkurrenskraft. Det skulle innebära viktiga bidrag 
till uppfyllnad av målen i Agenda 2030, nationella 
och regionala mål. 

För att överflyttningspotentialerna och därmed 
nyttorna ska kunna realiseras behöver berörda 
aktörer vidta åtgärder för att tillgodose vissa behov 
eller önskade funktioner.

Nedan sammanfattas inledningsvis de potential-
områden där överflyttning till järnväg och sjöfart 
identifierats som särskilt intressant. Därefter 
redovisas i avsnitt 7.1-7.9 de önskade funktioner, 
som i studien har identifierats som särskilt viktiga, 
för att potentialerna ska kunna realiseras. 

Väg till sjöfart
Inom följande områden bedöms finnas störst 
potential avseende överflyttning från väg till sjöfart:

• Företag i kustlandet.

• Medelstora och stora företag inom handel och
industri.

• Transportflöden där hamnanslutning finns
även i anslutning till målpunkt/startpunkt, till
exempel noder i Nordsjön eller södra Östersjön,
som Amsterdam, Rotterdam eller i nordtysk-
land.

• Skogs-, stål- och bulkindustri.

• Containeriserat gods, alternativt trailers som
kan lastas på järnväg eller Ro-Ro-fartyg.

• Linjetrafik från Norrlandskusten till södra
Sverige och vidare mot kontinenten.
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• Skogsprodukter. Det nystartade rederiet Walle-
nius Sol driver ett exempel på sådant upplägg.
De transporterar skogsprodukter och annat
gods i slinga Kemi-Uleåborg-Husum-Lübeck.

• Insatsvaror till industrin, där betydligt större
volymer skulle kunna gå via sjöfart.

• Biobränsle skulle i princip kunna gå med sjöfart
i stället för med tåg.

• Godsflöden som idag skeppas till/från Göte-
borgs hamn för att gå med lastbil och järnväg till
centrallager i Mittsverige, kan potentiellt i högre
grad gå med sjöfart till Region Mitt.

• Enhetsgods på sjöfart via Sundsvalls hamn
respektive Gävle hamn. Planerad elektrifiering
av järnvägsanslutningarna till hamnarna i
kombination med utvecklad enhetsgods- 
hantering stärker förutsättningarna för sjöfart.
Med containerhamnen som byggs ut i Gävle
hamn finns stor möjlighet även för små volymer
att flyttas över till sjöfart.

7.1 Ökad samverkan i hela transportkedjan
Transportkedjan består av olika delar, där infra-
strukturen är en av flera ”byggstenar” i ett effektivt 
system. Andra byggstenar är rullande materiel, 
utrustning för lastning och lossning, samt organisa-
tion och processer för planering och utförande. 

Olika ansvariga myndigheter, varuägare och trans-
portörer behöver arbeta i hop i större utsträckning 
för att skapa bra helhetslösningar och maximera 
nyttan av investeringar.

Det finns idag många exempel på suboptimering av 
investeringar i olika delar av en godstransportkedja.  
Omfattande investeringar genomförs i en del av 
kedjan, men samordnas inte med investeringar i 
angränsande länkar. Detta resulterar ofta i låg eller 
utebliven utväxling på investeringen.

Ett exempel kan vara när det görs stora investe-
ringar i nya kajer i en hamn. Det är då viktigt att 
planera så att hanteringsutrustningen i hamnen 
matchar den nya kajkapaciteten. Detta för att kunna 
nyttja de nya kajlägena på ett effektivt sätt, och 
undvika en situation där det till exempel inte finns 
utrustning till att hantera mer än ett fartyg i taget. 
Även om hamnen förfogar över delar av utrust-
ningen i hamnen är det vanligt att entreprenörer 
svarar för andra delar av utrustningen som nyttjas 
för godshanteringen. Vid investeringar i hamn-
kapacitet är det viktigt att det sker en samplanering, 
så att systemet med kajer, lastnings- och loss-
ningsutrustning, vidarebefordran/omplacering av 
gods på och mellan lagringsytor matchar varandra 
kapacitetsmässigt. Det är viktigt att en samordning 
bland infrastrukturkedjans alla aktörer sker för att 
uppnå maximal samhällsnytta för alla.

I vissa fall kan utrustning för att få iväg godset 
snabbt från kajen, så att inte kajläget låses upp av 
stora godsupplag, vara en mer kostnadseffektiv 
lösning än en ny kaj. Det kan handla om att till-
skapa möjlighet att lasta direkt på ett transportsätt, 
så godset kommer iväg från kajen till en billigare 
upplagsyta, varifrån godset sedan (successivt) kan 
transporteras vidare efter behov. 

Utrustning som behövs för att kunna nyttja 
nya anläggningar missas ofta för att det saknas 
samverkan mellan olika aktörer. 

Foto: Scania
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Ett annat exempel är utbyggnad av ERTMS i en 
enskild länk i systemet (som i fallet Botniabanan), 
medan större delen av järnvägssystemet inte 
planeras byggas ut för ERTMS förrän cirka 15-20 år 
senare. Detta innebär att det saknas incitament för 
transportföretagen att genomföra de stora investe-
ringar i tågutrustning som krävs för att kunna nyttja 
banor med ERTMS. De godsrelaterade nyttorna av 
Botniabanan, bland annat i form av överflyttning 
från väg till järnväg, har därmed kraftigt försenats.

Transportkedjan är inte starkare än sin svagaste 
länk och det behöver därför finnas en god samord-
ning mellan aktörer som ansvarar för olika delar i 
kedjan.

Det behövs ökad medvetenhet om att transporten är 
en del i en processkedja, där alla steg behöver vara 
effektiva, planerbara och förutsägbara.

Varje avsteg från detta är en risk som måste 
hanteras, bevakas och kompenseras, exempelvis i 
form av ökade buffertar. Risk kostar pengar.

Ofta krävs en samordning inför investeringar, där 
man skapar åtagande från parterna, för att få ut 
nyttorna. Detta kan ske genom en avsiktsförklaring 
eller ett avtal. 

Ett exempel på samverkan är det pågående projekt 
Sundsvalls Logistikpark. I projektet samarbetar 
kommunen, Trafikverket och SCA kring utveckling 
av ett effektivt och hållbart transportnav i anslut-
ning till Sundsvalls hamn. Samordnare är det 
kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB.

Samverkan med transportföretag/speditörer är 
viktigt vid lokalisering av noder. Detta exempelvis 
för att det ska fungera ihop med arbetstidsregler. 
När till exempel Gävle godsbangård ska flyttas 
från området Näringen är detta viktigt för att 
uppnå god funktion. Idag tar det 8:57 timmar 
för vissa transporter till terminalen i Gävle. Max 
körtid är 9 timmar, varför det är viktigt att den nya 
lokaliseringen inte försvårar förutsättningarna för 
transporterna.

Ett exempel på hur nodägare arbetat framgångsrikt 
för ökat nyttjande av noden är Göteborgs hamns 
arbete med marknadsföring. Representanter för 
hamnen åkte runt och träffade godstransportaktörer 
över hela Sverige och berättade om sin verksamhet, 
vilket bidrog till att det startades järnvägsskyttlar 
och nya terminaler för godsflöden till hamnen. Nya 
transportupplägg kom igång på kontinuerlig basis.

När det gäller ökad samverkan i transport-
kedjan kan nämnas att regeringen uppdragit åt 
Trafikverket att i dialog med berörda aktörer, 
som transportföretag, fordonstillverkare och 
transportköpare, utarbeta förslag på system för 
informationsutbyte och öppna data för horisontell 
samordning och ökad transporteffektivitet och 

minskad klimatpåverkan. Detta till exempel genom 
minskade tomtransporter och ökad fyllnadsgrad. I 
uppdraget ingår att föreslå hur ett sådant system 
bör organiseras och förvaltas.

7.2 Samordnad infrastrukturplanering
Godsflöden berör sällan bara det vägnät som 
hanteras i den nationella planen för transport-
systemet. Vägar som hanteras i länsplaner och i 
viss mån kommuner utgör också ofta viktiga delar i 
godsstråken. 

Idag finns brister i samordningen mellan olika 
delar i centrala stråk. Det finns behov av en i högre 
grad samordnad infrastrukturplanering mellan 
EU-, statlig, läns- och kommunal nivå för att skapa 
sammanhängande, effektiva stråk och noder.

Exempelvis vid en transport med timmerbil BK4 
lastad med massaved, så måste den enskilda 
vägen (skogsproduktion), de regionala och statliga 
vägarna, den kommunala och eventuellt den privata 
vägen i transportkedjan alla leva upp till BK4.  

Det finns på vissa ställen problem på sista sträckan 
in till hamnarna, där vägen är kommunalt ansvar, 
till exempel med broar som inte klarar BK4-klass-
ning. Det krävs då investeringar på de kommunala 
vägarna för att hela sträckan till godsets målpunkt 
ska kunna BK4-klassas. Detta har i studien påtalats 
i synnerhet gällande stråk till hamnar och industrier 
i Västernorrlands län. Det är viktigt med samman-
hängande BK4-stråk från producent till hamn/
terminal, för att underlätta intermodala transporter 
väg-sjöfart samt väg-järnväg.

För att stärka förutsättningarna att få till samman-
hängande stråk är det av stor vikt att Trafikverket 
informerar andra väghållare om planerna i 
utbyggnad av BK4-nätet i god tid, så att berörda har 
möjlighet att anpassa vägnätet för BK4.

Det är också viktigt att BK4-nätet och järnvägen kan 
komplettera varandra i sammanhängande system. 
Malungsfors är ett bra exempel, där vägen från 
Norge är BK4-klassad till Malungsfors, där omlast-
ningsterminal (Fiskarheden) finns och möjlighet till 
järnvägstransport ut till hamnar vid kusten.

Idag upplevs det oklart vem som tar ansvaret för 
infrastrukturen som omfattas av TEN-T-nätet 
samt hur kostnader, genomförande och ägande/
förvaltning ska fördelas mellan stat, kommun och 
det privata. Förtydligande kring vad som gäller för 
infrastrukturen som ingår i TEN-T-nätet behöver 
ske inom ramen för aktörers egna ansvar/organisa-
tion. Detta är viktigt för att få till fungerande stråk 
och för att kommuner/län ska kunna prioritera 
satsningar på sina delar i stråken. 

Flera hamnar rapporterar vidare att de på olika sätt 
begränsas av brister i angränsande infrastruktur.

Foto: Scania



58

Det kan exempelvis röra sig om en anslutande 
väg som inte motsvarar kraven på de fordon som 
behöver ta sig till och från hamnen, exempelvis 
långa vindkraftblad ut ur hamnen. Sveriges Hamnar 
lyfter betydelsen av att regionalt betydelsefulla 
hamnar i högre utsträckning tas med i den övergri-
pande infrastrukturplaneringen även i de fall där 
förbättringar inom själva hamnområdet inte ligger 
inom statens ansvar. 

7.3 Fysisk infrastruktur

Långa och tunga tåg
Idag finns stora brister när det kommer till 
lutningar på järnvägen. Det begränsar kapaciteten 
för järnvägstransporter och innebär att tågtransport 
i många fall inte blir kostnadseffektivt. 

Järnvägen behöver i större utsträckning klara tunga 
tågtransporter. Även i detta sammanhang är det 
viktigt att tänka i hela stråk. En backe, till exempel 
Granstanda eller Ryggen, kan väsentligt försvåra 
transporterna i ett i övrigt fungerande stråk. 

För att förstärka kapaciteten och möjliggöra mer 
kostnadseffektiva järnvägtransporter finns även 
behov av fler mötesstationer för långa tåg samt, i 
vissa stråk, lastprofil C. Längre tåg möjliggör lägre 
kostnad per transporterad enhet med järnväg. För 
tunga masstransporter innebär en utökad lastprofil 
möjlighet att rymma mer gods i varje tågläge och 
därmed lägre transportkostnader.

Även strömförsörjningen kan i vissa fall, till 
exempel på Godsstråket genom Bergslagen, behöva 
uppgraderas i syfte att nya och moderna ellok ska 
kunna användas för att dra tyngre och längre tåg.

Den planerade elektrifieringen av Meråkerbanan 
mellan Trondheim och Storlien, som beräknas 
vara klar 2024, skapar förutsättningar för ökade 
godstransporter på järnväg i Mittstråket Trondheim 

- Storlien - Sundsvall. Utvecklade möjligheter att
framföra långa och tunga tåg skulle öka potentialen
för överflyttning till järnväg i stråket ytterligare.

Tillgänglig och robust järnväg
Tillgången till och kapaciteten för järnvägstransport
från upptagningsområden i inlandet till industrier
och hamnar längs kusten är i många fall bristfällig,
vilket idag försvårar överflyttning från väg till
järnväg. Kapacitetsförstärkta järnvägskopplingar
från inlandet till strategiska målpunkter vid kusten
är därför viktigt för att främja överflyttning. Järn-
vägsanslutningar till hamnar, omlastningscentraler
och andra viktiga målpunkter behöver ses över
och i vissa fall förbättras. Detta gäller exempelvis
järnvägskopplingen till Sveriges största utskepp-
ningshamn för sågade trävaror, Söderhamns stuveri
och hamn från Östavall respektive Dalarna. Idag går
järnvägstransporterna från Östavall till Söderhamns

hamn via Gävle rangerbandgård. Denna järnvägs-
transport tar ofta lång tid och leveranssäkerheten 
har betydande brister.

Järnvägsnätet generellt lider av bristande kapacitet 
och bristande robusthet. Det gör att överflytten till 
järnväg försvåras. Transportköpare behöver kunna 
lita på att godset levereras på överrenskommen tid.

Under max-perioden om två timmar, den tid som 
flest tågoperatörer önskar tåglägen, har ett flertal 
bansträckor högt kapacitetsutnyttjande. Det 
innebär att det under den tiden inte finns ledig 
kapacitet och att störningskänsligheten är hög. 
Dessa sträckor är bland annat Mittbanan mellan 
Östersund och Åre samt mellan Sundsvall och Ånge, 
Ostkustbanan mellan Sundsvall och Hudiksvall 
samt Söderhamn och Gävle, och Bergslagsbanan 
mellan Gävle och Falun. Dubbelspår behövs på de 
av dessa mest högbelastade sträckorna. Enklare 
åtgärder som fler stationer och trespårsstationer 
(till exempel på Mittbanan) och att man bygger 
ihop de kvarvarande korta enkelspåren mellan två 
dubbelspår (Norra stambanan) kan vara ändamåls-
enligt.

Öppna terminaler
Det är viktigt för utvecklingen av nya, effektiva 
transportkoncept att alla aktörer har tillgång till 
omlastningsterminal. Där det inte finns statliga 
terminaler, behöver tillgänglighet till terminal-
funktioner på andra sätt säkerställas genom olika 
samverkanslösningar, exempelvis genom avtal med 
privata terminaler eller samverkanslösning mellan 
kommun och näringsliv.

Uppställningsplatser
Idag finns uppställningsplatser vid Gävle Bro samt 
en yta i direkt anslutning till Gävle hamn. Last-
bilstrafiken bedöms dock snart vara så omfattande 
att det behöver anläggas ytterligare uppställnings-
platser för yrkestrafiken. 

Tillgång till lastbärare och uppställningsspår
Bristande tillgång på järnvägsvagnar och containers 
är ett hinder för flera aktörer som nyttjar järnväg 
och sjöfart. 

Ett system med reservvagnar och reservkapacitet är 
önskvärt, eftersom det kan bidra till mer välfung-
erande tågtransporter. Ett exempel på detta är 
järnvägsoperatören Real Rail, som har reservvagnar 
och reservkapacitet runt om i Sverige.

I och med att många industrispår tagits bort, 
saknas uppställningsspår för att ställa tomvagnar. 
Näringslivet är beroende av tillgång till fungerande 
uppställningsspår. Var dessa behövs är en fråga för 
näringslivet och transportoperatörer. 
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7.4 Tillgänglighet till hamnar

Servicegrad/Öppettider
Det finns ett behov av modernisering och effektivi-
sering av hamnar. Detta kan ske genom bland annat 
automatisering och digitalisering men också genom 
moderna arbetssätt.

Näringslivet producerar dygnet runt och har därför 
behov av materialflöden in och ut. Fartygstrafiken 
opererar dygnet runt och kostar dygnet runt, även 
när fartygen ligger stilla. Dessa två kopplas samman 
i hamnar, som huvudsakligen opererar dagtid, 
vardagar (07-16). Rederier och näringslivsaktörer 
pekar på att detta idag begränsar möjligheterna till 
effektiva transportupplägg. Hamnarnas öppettider 
begränsas främst av arbetstidsavtal, som behöver 
moderniseras för att motsvara marknadens krav.

Icke-diskriminering
För sjöfartens del gäller att i allmänna hamnar 
är regelefterlevnad gällande icke-diskriminering 
och konkurrensneutralitet viktig vid hantering av 
järnvägs- och vägtransporter. Marknadens aktörer 
behöver ha förtroende för/god tillgänglighet till 
hamnar och terminaler, som utgör en central  
funktion i en intermodal transportkedja.

7.5 Kostnadseffektivitet

Lägre omlastningskostnader
Det finns ett behov av markant minskade omlast-
ningskostnader för sjöfart. Mer automatiserad, och 
kanske även digitaliserad, godshantering är viktigt 
och kan bidra till lägre omlastningskostnader, 
särskilt i högskostnadsländer som Sverige. Studier 
visar att automatisering har särskilt stor potential 
att minska lasthanteringskostnaderna vid hantering 
av containers, följt av styckegods.

Stordriftsfördelar
De låga kostnaderna per transporterad enhet för 
själva sjötransporten gör sjöfarten till ett attraktivt 
transportalternativ, framför allt när det gäller 
stora volymer. Områden med stora volymer gods 
har bäst förutsättningar att dra nytta av detta. 
Genom aggregering av gods från större geografiska 
områden kan fler dra nytta av sjöfartens fördelar. 
Effektiviteten i hamnarna och anslutande transport-
system, inklusive lastplatser och ändterminaler, är 
helt avgörande för hur stort detta område är. Detta 
utvidgade område brukar med en tysk term kallas  
för ”Hinterland”, ett ofta använt begrepp särskilt 
när det gäller förutsättningar och design av trans-
portsystem med inlandssjöfart.

7.6 Utvecklad kustsjöfart
Med effektiva omlastningskoncept i hamnarna och 
anpassade fartygsstorlekar kan kustsjöfart bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ till väg och järnväg.

Det finns intresse hos aktörer på såväl nationell 
som regional nivå att få till stånd bättre fungerande 
kustsjöfart, där det blir attraktivt att samlasta 
mindre volymer. Nya transportupplägg genom 
samverkan mellan varuägare och speditions- och 
logistikföretag/rederi är önskvärt. Det gäller att 
hitta transportupplägg som ger:

• hög fyllnadsgrad – helst båda riktningarna - för
att få god ekonomi på själva transporten,

• hög frekvens och regelbunden tidtabell för att
det ska bli enkelt och attraktivt.

Detta behövs för att sjöfart ska kunna nyttjas även 
för mindre volymer. 

Den ökade tillgången på verktyg och system för 
datainsamling och digitalisering kan underlätta en 
gemensam administrativ planering.

7.7 Harmoniserade avgifter för intermodala 
transporter

Dagens avgiftskedja, innebär som helhet, en 
konkurrensnackdel för sjöfart. Farleds-, lots-, 
hamn-, och tullavgifter blir i många fall för höga. 
Isbrytartjänster på statligt område är inkluderade 
i farledsavgifterna. Det finns även isbrytartjänster  
som påförs industrin separat.

Det är viktigt att se hela bilden av hur transport-
kedjan påverkas av statens olika avgifter och 
avgiftshöjningar. Ofta talas det bara om effekterna 
av en enskild åtgärd, till exempel högre avgifter för 
vägslitage eller högre bränsleskatt på diesel. Det kan 
dock bli stora effekter om företagen drabbas av flera 
höjda avgifter, vilket ofta är fallet eftersom företag 
nyttjar flera olika trafikslag. 

Flera studier (föreliggande intervjustudie, liksom 
Trafikverkets rapport "Åtgärder för ökad andel 
godstransporter på järnväg och med sjöfart" samt 

"Mittstråkets potential som grön godskorridor", 
båda från 2019) tar upp att banavgifterna för 
järnväg är alltför höga i förhållande till avgifter för 
vägtransporter. Detta snedvrider konkurrensen till 
fördel för vägtransporter. Införandet av nya system 
som ERTMS innebär därtill fördyringar som inte 
gynnar ökning av godstransporter på järnväg.

Farledsavgiften är idag ett hinder för utvecklad 
kustsjöfart. Den innebär dyra anlöp som inte alltid 
motiverar angöringar. Det krävs oftast mycket stora 
volymer för att ett anlöp ska motiveras ekonomiskt.

Det finns önskemål om att isbrytningstjänster ska 
anslagsfinansieras och på så vis jämföras med 
vinterväghållning på väg och järnväg.
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7.8 Styrmedel och incitament
En övergång till mer hållbara transportsätt är ofta 
förknippat med ett initialt ökat resursbehov och 
högre kostnader. Det är för många avgörande 
att få stöd för en initial investering eller för att 
få möjlighet att testa ett nytt transportupplägg i 
mindre skala. Om testet slår väl ut kan volymen i 
det nya transportupplägget skalas upp, skalfördelar 
uppnås och det nya transportupplägget bli såväl 
ekonomiskt som miljömässigt fördelaktigt.

Styrmedel är viktigt för att hjälpa varuägare och 
transportföretag att "komma över tröskeln" och 
få till nya transportupplägg på järnväg och sjöfart. 
Det behövs en incitamentsstruktur som inte enbart 
riktar sig till redare eller järnvägsföretag (som varit 
fallet med Ekobonus och Miljökompensation för 
godstransporter på järnväg), utan som även riktar 
sig till varuägare. Det finns ett färdigt förslag som 
bereds på regeringskansliet och som riktar in sig 
även på varuägarna ”en breddad ekobonus”.

7.9 Tillgång till kompetens
Idag råder brist på flera yrkesgrupper och den 
bristen förväntas kvarstå och i vissa fall förvärras i 
framtiden. Därför behövs insatser för att förbättra 
tillgången på kompetens avseende:

• Lokförare

• Lotsar. Idag är lotsarna få och en del saknar
behörighet att lotsa stora fartyg. Detta leder
till väntetider, förseningar och fördyringar.
Sjöfartsverket arbetar för att förbättra
situationen genom exempelvis rekrytering och
utbildning för att få till fler lotsar och minska
väntetider.

• Sjöbefäl

• Automatisering och digitalisering.
Det behöver utredas om kompetensen finns
att tillgå eller om det behövs utbildnings- och
utvecklingsinsatser av kompetens som kan
utveckla och driva mer automatiserade system
i hamnar.
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8 Rekommenderad inriktning och förslag till åtgärder

I detta kapitel föreslås åtgärder för att främja över-
flyttning av godstransporter från väg till järnväg och 
sjöfart. I studien har identifierats att åtgärder bör 
ske på nationell nivå, regional och lokal nivå samt 
bland privata aktörer.

Merparten av åtgärdsförslagen föreslås påbörjas 
eller genomföras på kort sikt. Tidsperspektivet kort 
sikt motsvarar här 0-3 år. 

8.1 Nationell nivå
Många önskade funktioner som kan främja över-
flyttning av gods är politiskt styrda. Inriktningen 
på nationell nivå bör vara att främja överflyttning 
till järnväg och sjöfart genom ett tydligare statligt 
grepp. Detta kan ske genom åtgärder på en rad 
områden, som beskrivs under nedanstående 
rubriker.

Styrmedel
Ekonomiska och regulatoriska styrmedel är mycket 
viktiga för att systemet ska nyttjas på ett effektivt 
sätt och för att styra det i rätt riktning. Dessa 
behöver dock implementeras varsamt, eftersom 
en alltför snabb och kraftfull förändring riskerar 
att slå hårt mot såväl transportsektorn som 
näringslivet. Det gäller till exempel i fall man går 
i otakt med omvärlden och inför skatter, subven-
tioner, avgifter eller begränsningar, som påverkar 
förutsättningarna för verksamheter. Detta har lyfts 
fram från näringslivsföreträdare i denna studie och 
nämns också i storregional godstransportstrategi 
för Mälardalen.5 Olika standards och regelverk 
försvårar därtill gränsöverskridande transport-
lösningar.

Det krävs långsiktiga, pålitliga och förutsägbara 
spelregler med beaktande av såväl omvärlden som 
externa effekter. 

Den strategiska satsning på effektiva och hållbara 
godstransporter som staten nu genomför är mycket 
viktig för att främja överflyttning till järnväg och 
sjöfart. Den kan exempelvis väsentligt bidra till 
en mer kostnadseffektiv hantering i hamnarna/
noderna, till exempel genom att stötta initiativ 
avseende automatisering och digitalisering.

För att göra det enklare för varuägare att gå över 
till mer hållbara transportsätt som järnväg och 
sjöfart bör staten se över incitamentstrukturen och 
överväga att öppna upp för varuägare att ansöka 
om stöd från fler statliga incitamentsprogram. 
Det ska i så fall ske inom ramen för aktörers egna 

5	 Mälardalsrådet,	Storregional	godsstrategi	för	Stockholm-Mälarregionen,	
Delrapport	2018.

ansvar/organisation. Även om det är ett rederi eller 
en järnvägsoperatör som håller i själva sjö- eller 
järnvägstransporten, så kräver en överflyttning från 
väg till dessa trafikslag ofta en initialt ökad resurs-
åtgång även för varuägarna. Det kan handla om 
extra planering och anpassningar av processer för 
produktion, lager och logistik för att fungera ihop 
med det nya transportsättet. Det finns ett förslag till 

”en breddad ekobonus” som Trafikanalys tagit fram 
på uppdrag av regeringen. Trafikverket ställer sig 
bakom förslaget.

Industrispår medför att kostnadsdrivande omlast-
ningar kan undvikas, vilket gör järnvägstransport 
till ett mer naturligt val. Det är därför betydelsefullt 
att göra det så enkelt som möjligt för industri-
spårsägare. Transportstyrelsen föreslås se över 
möjligheten att underlätta för industrispårsägare, 
för att motverka trenden med att industrispår läggs 
ned/tas ur drift.

Tidsperspektiv 
Åtgärder som att se över/förbättra incitamentstruk-
turen för att underlätta för varuägare kan påbörjas 
redan nu/på kort sikt. Detsamma gäller översyn av 
möjligheten att underlätta för industrispårsägare

När det gäller åtgärder som berör banavgifter, 
farledsavgifter och regler som är kostnadsdrivande 
för lastbil (så som arbetsmiljöregler, som styrs i 
hög grad på EU-nivå), se "Harmoniserad avgifts-
struktur".

Aktörssamverkan 
För att underlätta godstransporter generellt och 
överflyttning till järnväg och sjöfart specifikt, är 
det viktigt att privata och offentliga aktörer förmår 
samlas kring en övergripande idé om transport-
systemets utveckling. 

För att främja aktörssamverkan har det nationella 
godstransportrådet, som drivs av regeringen, och 
dess samverkan med det regionala godstransport-
råden en viktig roll. Trafikverket fungerar som 
rådets kansli.

Det är viktigt att den nationella nivån, exempelvis 
via den nationella godsstrategin och godstransport-
rådet, initierar projekt/studier som främjar ökad 
överflyttning och därmed ett mer effektivt nyttjande 
av samtliga trafikslag. 

Kopplat till den önskade funktionen "Ökad 
samverkan i hela transportkedjan" (avsnitt 7.1), 
föreslås att man låter göra en fallstudie av ett 
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antal relevanta infrastrukturprojekt, exempelvis 
avseende utveckling av noder och transportnav för 
intermodala transporter. Detta i syfte att fördjupa 
kunskapen kring hur aktörssamverkan lämpligen 
kan utformas för att främja väl fungerande helhets-
lösningar, identifiera kritiska länkar och aspekter 
i transportkedjan där samordningen tenderar att 
vara bristfällig samt utfärda rekommendationer på 
området. Som ett alternativ kan en sådan fallstudie 
initieras från den regionala nivån.

I avsnitt 7.2 lyftes behovet av att regionalt betydel-
sefulla hamnar i högre utsträckning tas med i den 
övergripande infrastrukturplaneringen även i de 
fall där förbättringar inom själva hamnområdet inte 
ligger inom statens ansvar. Trafikverket föreslår i 
handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart att 
dessa kartläggs i ett första skede. Det gäller både 
de hamnar som ligger inom statligt och kommunalt 
ansvar. Kartläggningen föreslås även omfatta 
hamnarna eller terminaloperatörerna. Därefter 
kan frågan om ansvarsfördelning och finansiering 
diskuteras.Några exempel på denna typ av åtgärder 
är mindre justeringar i stickspår, kranar, kajytor 
och muddring.

Tidsperspektiv 
Arbetet med aktörssamverkan pågår, exempelvis 
genom godsstrategin och det nationella godstrans-
portrådet. 

Det är viktigt att man från nationell nivå fortsätter 
att initiera studier och projekt som främjar ökad 
överflyttning till järnväg och sjöfart. Ovan före-
slagna fallstudie är en åtgärd som kan göras i närtid.

Trovärdiga och väl kommunicerade planer
Miljardinvesteringar i intermodala transportnav 
med ökad kapacitet för kombitrafik planeras i 
Region Mitt, i Gävle, Sundsvall och Umeå. Dessa 
investeringar är beroende av/påverkas i hög grad 
av statliga investeringar i anknytande infrastruktur. 
Det är därför viktigt att staten arbetar med 
trovärdiga och väl kommunicerade planer, att med 
god framförhållning avisera planer och minimera 
oklarheter om tidpunkter för åtgärder. Här är 
det viktigt med en god dialog, för att uppnå goda 
helhetslösningar och synergieffekter mellan stat-
liga, regionala och lokala investeringar och för att 
undvika suboptimering.

En översyn föreslås ske inom ramen för aktörers 
egna ansvar/organisation avseende om ansvarsför-
delningen för infrastrukturen som omfattas av TEN-
T-nätet behöver tydliggöras eller om det behövs en 
tydligare kommunikation från statens sida, och/
eller en förstärkt dialog mellan EU-, statlig, regional 
och kommunal nivå i denna fråga. Detta för att 
stärka förutsättningarna för att uppnå tidsmässigt 
synkroniserade investeringar i sammanhängande 
stråk.

Vidare föreslås att Trafikverket ser över rutinerna 
för att säkerställa att hänsyn tas till TEN-T-utveck-
lingen, såväl i Trafikverkets operativa verksamhet 
som i projekt. Det ska ske inom ramen för aktörers 
egna ansvar/organisation. Avseende projekt kan 
detta exempelvis innebära att i upphandlingar ha 
med att kopplingen till TEN-T-utvecklingen ska 
beaktas. 

Tidsperspektiv 
Ovan beskrivna åtgärder föreslås påbörjas redan 
nu/på kort sikt. 

Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet
Tillräcklig kapacitet och tillförlitliga transporter är 
centralt för att åstadkomma ökad överflyttning till 
järnväg. 

Avseende kapacitet finns bland annat behov av att 
kunna köra längre och tyngre tåg för att möjliggöra 
med kostnadseffektiva järnvägstransporter (se 7.3).

Flera järnvägssträckor i regionen har kapacitets-
brist under högtrafik och är störningskänsliga, 
vilket leder till bristande leveranssäkerhet.För att 
förbättra tillgänglighet och robusthet för järnvägs-
transporter, och därmed förutsättningarna för ökad 
överflyttning till järnväg, är arbetet med att åtgärda 
kapacitetsbrister i systemet grundläggande. I detta 
sammanhang är det också viktigt att arbeta bort 
underhållsskulden i järnvägssystemet.

Kan ett godståg förskjutas till en period utanför 
maxperioden om två timmar, så kan det vara en 
lösning, som kan bidra till ökat nyttjande av järn-
vägen /mindre störningar. Om inte Trafikverket kan 
erbjuda tågläge på den tid som företaget ansökt om, 
så bör man se över möjligheterna till att samordna 
och lösa det.

En åtgärd som kan förbättra tillgången på tåglägen 
på kort sikt är översyn och förbättring av Trafikver-
kets korttidsplanering. I dagsläget söker tågopera-
törer fler tåglägen än nödvändigt för att gardera sig. 
Det innebär att kapaciteten inte nyttjas optimalt 
och resulterar i onödiga stopp i väntan på mötande 
tåg som inte körs ("spöktåg"). Bristande korttids-
planering är särskilt illa för branscher med stora 
volymvariationer som exempelvis den för regionen 
viktiga skogsindustrin, där yttre omständigheter 
som insektsangrepp och stormfällningar påverkar 
var timmerflöden uppstår. 

Vidare är det angeläget att Trafikverket verkar för 
att minimera störningar i trafiken i samband med 
banarbeten. Störningar i trafiken till följd av kapa-
citetsbrist parat med banarbeten riskerar annars att 
omkullkasta det för näringslivet så viktiga behovet 
av leveranssäkerhet.

Trafikverket har i två nyligen publicerade regerings-
uppdrag studerat bland annat kapaciteten i järn-
vägssystemet och kommit med rekommendationer.
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Tidsperspektiv 
Åtgärdandet av infrastrukturella kapacitetsbrister i 
systemet är ett långsiktigt arbete, som delvis pågår 
och behöver fortgå i oförminskad, helst ökad, takt.

Förbättring av Trafikverkets korttidsplanering är en 
åtgärd som kan påbörjas på kort sikt, liksom dialog 
med nyttjare i samband med tåglägestilldelningen 
kring möjligheten att förlägga tågläge utanför 
maxperioden.  

På kort sikt föreslås även en översyn av möjlig-
heterna till att, i ökad grad, vidta åtgärder för att 
minimera störningar i trafiken i samband med 
banarbeten.

Harmoniserad avgiftsstruktur  
En harmoniserad avgiftsstruktur mellan trafikslag 
är viktig för att få till stånd ökad överflyttning till 
järnväg och sjöfart. Detta eftersom den samlade 
avgiftskedjan för järnvägs- och sjötransporter i 
många fall snedvrider konkurrensen till nackdel för 
dessa mer hållbara trafikslag. 

Det pågår en översyn kring hur man kan anpassa 
farledsavgiften så att den gynnar transporter att 

”sick-sacka” över Bottenviken. Om full avgift betalats 
för ett fartyg i Luleå hamn och fartyget därefter 
anlöpt finsk hamn vore det rimligt att inte behöva 
betala full farledsavgift igen i exempelvis Gävle. 
Detta är viktigt och en sådan åtgärd skulle kunna 
främja god fyllnadsgrad och ekonomi i sjötranspor-
terna och därmed överflyttning till sjöfart.

Översyn av den samlade avgiftskedjan och dess 
påverkan på konkurrenskraften för olika trafikslag
Som komplement till ovanstående är det angeläget 
med en översyn, som belyser hela godskedjans 
avgiftsuttag, och inte enbart banavgift eller 
farledsavgift. Studien behöver belysa hur de olika 
avgifterna och regelverken påverkar totalkostnaden 
för transporten, konkurrenskraften och därmed 
överflyttningspotentialen. Översynen kan med 
fördel inkludera ett antal fallstudier. Förslag på 
fallstudier kan vara Postnords transporter till 
Sundsvall, som sedan slutet av 2019 flyttats från 
järnväg till väg av kostnadsskäl, samt transport av 
enhetsgods på linjelagt fartyg till/från kontinenten 
jämfört med järnvägs- eller lastbilstransport.

I översynen kan även beaktas om isbrytartjänster, 
som idag påförs industrin, i stället skulle kunna 
anslagsfinansieras, på motsvarande sätt som 
vinterväghållning på väg och järnväg. 

Studier visar att tågoperatörer upplever att 
utländska lastbilstransporter inte belastas med 
hela den kostnad de ger upphov till, och att det 
snedvrider konkurrensen till nackdel för järnvägs-
transporter. Även om förbättringar gjorts i detta 
avseende det senaste året, så bör denna aspekt 
beaktas vid en avgiftsöversyn, eftersom detta lyfts 
fram som en viktig aspekt av ett flertal aktörer.

Tidsperspektiv
Översyn av den samlade avgiftskedjan föreslås 
påbörjas på kort sikt.

Uppföljning av regel- och avtalsefterlevnad 
Ökade krav på uppföljning av regel- och avtals-
efterlevnad i samband med upphandlingar av 
transporter är ett annat åtgärdsförslag som syftar 
till att uppnå en mer jämlik konkurrenssituation 
mellan trafikslagen. Den offentliga sektorn (staten, 
Trafikverket, men också kommuner och regioner) 
behöver utöver att ställa krav på hållbarhet vid 
upphandlingar även följa upp att utförare lever upp 
till de miljö- och hållbarhetskrav som ställdes när 
upphandlingen genomfördes.  

Transportstyrelsen har inte mandat att kontrollera 
utländska åkare. Det bedöms finnas ett mörkertal 
avseende regelefterlevnaden för utländska fordon, 
vilket innebär snedvridning av konkurrensen. Detta 
behöver beaktas i arbete för en jämlik konkurrens-
situation.

EU:s hamnförordning, som syftar till att säkerställa 
att tillträdet till hamntjänstemarknaden är icke 
diskriminerande, inträdde i Sverige i mars 2019. 
Det är av vikt att Transportstyrelsen, som ansvarig 
myndighet, arbetar proaktivt med att bygga 
upp kunskapen om skyldigheter och rättigheter 
i hamnarna kopplat till den nya förordningen. 
Aktörer kan klaga till Transportstyrelsen inom 
ramen för det förordningen reglerar.

Tidsperspektiv
Ökade krav på uppföljning av regel- och avtals-
efterlevnad i samband med upphandlingar av 
transporter föreslås som en åtgärd på kort sikt.

Staten bör föregå med gott exempel
Det är viktigt att staten föregår med gott exempel. 
Att staten väljer att lägga över transporter till 
hållbara alternativ ska inte underskattas när det 
kommer till att förmå privata företag att göra 
detsamma. Att Postnord slutat köra på järnväg till 
Sundsvall från 2020 sänder en negativ signal till 
näringslivet. Ytterligare transportvolymer medför 
också möjlighet till attraktivare järnvägstransporter, 
eftersom det ger underlag för investeringar i 
trafikslaget samt högre transportfrekvens och lägre 
transportkostnader.

Tidsperspektiv
Direktiv med skärpta krav på hållbara godstran-
sporter för statliga verksamheter föreslås som en 
åtgärd på kort sikt.

Tydligare och mer sammahållen roll för hamnarna
Även om hamnarna är viktiga noder och knut-
punkter för sjöfar är styrning med konkreta mål 
och åtgärder för dessa tämligen frånvarande i den 
nationella politiken. Utarbetning av en tydligare 
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och mer sammanhållen roll för hamnarna ur ett 
nationellt transportpolitiskt perspektiv skulle kunna 
bidra till ökad uppfyllelse av de svenska transport-
politiska målen.6

Tidsperspektiv
Utarbetning av en tydligare och mer sammanhållen 
roll för hamnarna ur ett nationellt transportpolitiskt 
perspektiv är en tänkbar åtgärd på kort sikt.

8.2 Regional och lokal nivå
På regional och lokal nivå bör inriktningen för att 
främja överflyttning av godstransporter till järnväg 
och sjöfart vara ökat samarbete mellan aktörer.

Plattform för samverkan kring godsfrågorna
Föreliggande studie föreslås användas som ett 
underlag för fortsatt dialog och samverkan mellan 
regionala och lokala aktörer inom offentlig och 
privat sektor om vad som behöver åstadkommas 
och hur det ska ske. Sådan fortsatt dialog och 
samverkan kan inkludera en samordnad priori-
tering och planering av föreslagna åtgärder. Det 
förutsätter en plattform för arbetet som kan samla 
berörda aktörer.

Det regionala godstransportrådet är ett naturligt 
forum för samordning av godsfrågor i Trafikverkets 
region Mitt. Det regionala godstransportrådet  
arbetar för att utveckla och stärka samverkan 
mellan trafikslagen. De ska fungera regionalt som 
en nära länk i samarbetet mellan näringsliv och 
myndigheter. I rådet sitter representanter från 
näringslivet, Handelskammaren, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Sveriges hamnar och Trafikverket. 
Trafikverket är sammankallande. Formerna för 
godssamordningen utformas lämpligen koordinerat 
med länsplaneupprättare i berörda regioner. 
Förslagsvis bör även länsplaneupprättarna ingå i 
det regionala godstransportrådet.

Vidare är det angeläget att det sker en samordning 
mellan det nationella och det regionala godstrans-
portrådet. Föreliggande studie, primärt önskade 
funktioner i kapitel 7 och föreslagna åtgärder i 
kapitel 8, utgör ett underlag för dialogen mellan 
regional och nationell nivå i frågan avseende att 
främja överflyttning av gods till järnväg och sjöfart.

Liksom påtalas i Stockholms regionala godsstra-
tegi från 20197, finns en utmaning i att utveckla 
arbetsformer som möjliggör helhetsperspektiv 
över godstrafiken och dess beroenden till andra 
områden, men som samtidigt är så väl avgränsade 
och behovsanpassade att de möjliggör fokus och 
ger resultat. Arbetsformerna behöver också ge 
förutsättningar för tillit och transparens och vara 

6	 Trafikanalys,	Hamnar	i	fokus	-	beskrivning	och	analys	av	hamn- 
branschen,	2019,

7	 Region	Stockholm,	Godsstrategi	för	Stockholmsregionen,2019.

så effektivt utformade att de bedöms relevanta och 
hanterbara för deltagande även av mindre aktörer. 
Förslagsvis  bildas arbetsgrupper under godstran-
sportrådet, för att arbeta med olika frågor kopplat 
till överflyttning av gods, och godstransportrådet 
samordnar helheten.

Tidsperspektiv
Dialogen och samverkan mellan regionala och 
lokala aktörer inom offentlig och privat sektor 
behöver fortgå och kan intensifieras nu/på kort sikt. 
Följande studie kan tjäna som underlag, primärt 
önskade funktioner i kapitel 7 och föreslagna 
åtgärder i kapitel 8.

Regionala godstransportrådet föreslås inleda en 
dialog med den nationella nivån nu/på kort sikt 
med denna studie som underlag, primärt önskade 
funktioner i kapitel 7 och föreslagna åtgärder i 
kapitel 8.

Sjöfartsforum 
Ett Sjöfartsforum har lyfts fram som ett intressant 
åtgärdsförslag av flera aktörer, och att det i detta 
är viktigt att få med rederinäringen. I studien har 
framkommit att hamnar behöver samarbeta mer, 
främst avseende feedertrafiken. Samarbete mellan 
hamnar och rederier behövs för att skapa attraktiva 
transportupplägg med en bra prisbild. 

Ett Sjöfartsforum behövs, liknande samarbeten 
på järnvägssidan (exempelvis Järnvägsforum). Ett 
förslag är att sjöfartsforumet skulle kunna vara en 
arbetsgrupp inom det regionala godstransportrådet. 
Eller att det på annat sätt sker en samordning 
mellan samverkansforumen, för att stärka förutsätt-
ningarna för väl fungerande transportsystem.

Tidsperspektiv
På kort sikt kan aktörer i Trafikverkets Region 
Mitt föra en dialog om hur ett Sjöfartsforum skulle 
kunna upprättas och drivas.

Pilotprojekt 
Från nationellt håll välkomnas att regionala aktörer 
söker stöd för pilotprojekt, som kan främja över-
flyttning till järnväg och sjöfart. 

Via Klimatklivet och Ekobonus finns omkring 
2 miljarder kronor i budget, som ansöks via 
Naturvårdsverket respektive Trafikverket. Medel 
för forskning och innovation inom den nationella 
planen för transportsystemet 2018-2029 omsluter 
cirka 7,9 miljarder kronor. Dessa kan sökas för 
bland annat Förnyelse och effektivisering av 
sjöfartssystemet.

Det sexåriga uppdraget "Inrikes sjöfart och närsjö-
fart", under regeringsuppdraget godsstrategin, 
erbjuder varuägardialoger som ett stöd. Det finns 
även möjlighet att söka stöd från CLOSER. För 
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gränsöverskridande koncept kan det också finnas 
stödmöjligheter från EU.

Ett åtgärdsförslag är att handelskammare eller det 
regionala godstransportrådet utbildar i hur medel 
kan sökas och av vilka. Möjligen kan detta göras i 
samband med att man även bjuder in aktörer som 
arbetat med likartade pilotprojekt för att berätta om 
sina erfarenheter.  

Några förslag på pilotprojekt som framkommit i 
studien presenteras nedan. 

Digitaliserade hamnar
Framtidens utmaningar inom transportsektorn är 
komplexa och kräver helt nya samarbeten. Med ny 
teknik, nya bränslen, digitalisering och nya affärs-
modeller skapas stora effektiviseringsmöjligheter. 

CLOSER är en plattform som kan stötta idéer hos 
företag och myndigheter som kan leda till demon-
strationsprojekt och på sikt till implementering 
i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa 
produkter och lösningar som både hjälper trans-
portbranschen och bidrar till nya, hållbara gods-
transportlösningar. Ett exempel på idé kan vara  

”Vi vill vara den digitala, gröna hamnen”. 

Det finns möjlighet att gå in i ett CLOSER-
samarbete och vara testplattform för digitala, gröna 
hamnar. CLOSER finansieras av bland annat 
Vinnova och Trafikverket.

Pilotprojekt samlastning
Många små och medelstora företag har var för sig 
för små volymer för att fylla ett tåg eller ett fartyg. 
Exempel: ett stålföretag i Gävleborg kör idag trans-
porter på lastbil till Polen för att volymerna är för 
små för att skickas med eget fartyg. Mellansvenska 
handelskammaren hjälper till med att hitta samlast-
ning. Förslagsvis kan man för detta, eller liknande 
exempel, söka medel för att kunna genomföra ett 
pilotprojekt. Sjöfartssamverkan kan vara ett sätt 
att åstadkomma ökad överflyttning till sjöfart, och 
Region Mitt skulle kunna vara testpilot. Förslagsvis 
kan berörd region, det regionala godstransportrådet 
eller näringslivsorganisation, så som handelskam-
mare ansöka om stöd för projektet. 

Som ett led i att arbeta med pilotprojekt rekommen-
deras att ta del av erfarenheter från andra pilot- 
projekt. Ett exempel på Closer projekt vars erfaren-
heter kan vara intressanta att ta del av är "Multi-
modal informationsdelning".

Utbildning/upplysning om hur medel för pilot-
projekt kan sökas samt erfarenhetsutbyte föreslås 
ske i närtid. 

Ansökan av stöd till pilotprojekt föreslås ske på kort 
sikt, gärna inom det närmsta året.

Exempel : Multimodal informationsdelning

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och 
förbättra effektiviteten i försörjningskedjor. Bris-
tande transparens och tillförlitlighet är två exempel 
på utmaningar som skapar frågor angående var 
lasten befinner sig och hur den hanteras under 
transporten samt om lasten kommer fram i tid och 
i rätt skick. I transportutövande skapar detta behov 
av bättre samarbete mellan aktörer. Detta med mål 
om att minska eller eliminera osäkerheter. 

Syfte

• Kartlägga var informationsbrist uppstår som
skapar osäkerhet och effektivitetsförluster i
försörjningskedjan.

• Digitalisera informationen.

• Sprid information till fler intressenter, inte
enbart till din närmsta ”granne”

• Skapa effektiva förutsättningar att dela
information säkert.

• Informationsutbyte ska ske utan behov av nya
format och standarder.

Genomförande

• Test och demonstration av plattform för seman-
tisk kommunikation.
Sammankoppla Sandvik, Geodis och RoadCargo
för kommunikation via Internet of Logistics´.

• Undersöka och utvärdera alternativa/adderande
datakällor.
Vilka andra datakällor, som idag inte innefattas
i försörjningskedjan, finns tillgängliga för att
öka tillförlitlighet och transparens för skepp-
ningar under transit? Hamn- och sjötrafikdata
med mera.

• Organisering, styrning och säkerhet.
Vid en framtida implementering, hur kan vi
säkerställa att information kan sändas säkert,
att systemet utvecklas och inte minst vidmakt-
hålls. Frågor kring oberoende, utveckling och
inte minst uppskalningsmöjligheter.

Projektinformation Fas 2

• Tid: December 2018 – februari 2020

• Budget: 3,75 MSEK (varav 50 % finansierat via
VINNOVA)

• Partners: Sandvik, Geodis, Ericsson, Trafik-
verket, Sjöfartsverket, RISE och CLOSER
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Fortsatta utredningar och fördjupningar
Områden som identifierats som viktiga att utreda 
vidare presenteras nedan. Förslagsvis bildas 
arbetsgrupper under godstransportrådet, för att 
arbeta med dessa.

Fördjupad studie med avseende på näringslivets 
transportbehov
En fördjupning av underlaget som inkluderar fler 
varuägare och speditörer föreslås för att skapa en 
bättre förståelse för marknaden – och därmed dels 
fördjupa och dels validera de slutsatser som finns. 
En sådan fördjupning inbegriper förslagsvis hur 
transporterna sker och hur transportlogistiken ser 
ut, särskilt med hänvisning till logistikområdena i 
Mälardalen som till stor del försörjer Region Mitt 
med insatsvaror och konsumentprodukter. Vidare 
kan en sådan studie fördjupa förståelsen för vad 
som styr näringslivets val av transportalternativ och  
vad som krävs för att de ska kunna byta till järnväg 
och sjöfart.

Fördjupningen föreslås ske på kort sikt.

Identifiera och studera stråk och flöden där potential 
finns att flytta över gods till järnväg och sjöfart
• Var finns det störst potential och hur kan den tas

tillvara?

Där potential finns att flytta över gods till järnväg 
och sjöfart bör fördjupade studier initieras. I dessa 
fördjupande studier ska hela transportkedjan 
studeras, från start till mål. Hela transportkedjans 
användare ska involveras och samverka i studierna. 
Potentialer/marknadssegment där överflyttning till 
järnväg och sjöfart bedöms vara särskilt intressant 
har identifieras i föreliggande studie. 

Åtgärden föreslås ske på kort sikt.

Case som har uppkommit under denna studie:

Järnvägstransporter till Söderhamns hamn
Söderhamns stuveri och hamn är Sveriges största 
hamn för utskeppning av sågade trävaror. Till 
hamnen transporteras stora volymer trävaror från 
Jämtland/Östavall och Dalarna/Mora. Cirka 90 
procent kommer in på lastbil och cirka tio procent 
på järnväg. Hamnen ser potential för att ta in mer 
på järnväg, men kapacitetsbrister i järnvägssys-
temet och bristande tillgång på lokförare försvårar 
detta. 

Tågoperatören kan uppge att de kan få in godset 
till hamnen om två dagar, men i praktiken kan 
det ta 14. Godset går från exempelvis Östavall till 
Gävle bangård, där det är betydande kapacitetsbrist 
vid rangering. Det vore värdefullt att klargöra vad 
kapacitetsbristen består i (infrastruktur, rullande 
materiel, process/planering). 

Ibland uteblir utlovade transporter med hänvisning 
till brist på lokförare. 

Tillförlitlighet är väldigt viktigt, för att kunna 
planera exempelvis bemanningen för lossning av 
inkommande gods till hamnen.

Ett fördjupat underlag avseende vad bristerna 
består i och alternativa åtgärder för att åtgärda 
dessa är angeläget att ta fram. Detta för att främja 
att transporterna till hamnen i så stor utsträckning 
som möjligt ska kunna gå på järnväg.

Ett annat problem är att Stora Enso äger största 
delen av industrispåret ut till huvudbanan och 
de vill inte ha det kvar. (Hamnen äger 500 meter 
precis i anslutning till hamnen.) Härvid föreligger 
osäkerhet kring hur det ska fungera med järnvägs-
transporter till hamnen i framtiden. En utredning 
av huruvida kommunen, Trafikverket eller hamnen 
kan ta över spåret föreslås för att säkerställa tillgång 
med järnväg till hamnen. Hur spårkartan ser ut 
påverkar sannolikt vem som är lämplig huvudman.

Behovsinventering öppen omlastningsterminal i Jämtland
Transporter från inlandet har stor potential, till 
exempel Östersund-Sundsvall samt Östersund-
Gävle, men det behövs uppsamling och terminal 
för att köra mer på järnväg. Ett åtgärdsförslag som 
framkommit i studien är att samla näringslivet 
och göra en behovsinventering. Steg 2 kan vara att 
göra en kopia på Fiskarheden, som fått pengar från 
Klimatklivet. Där har kommun och näringsliv tagit 
över en bit järnväg, och rustat upp den med statligt 
stöd. 

Åtgärdande av flaskhalsar i strategiska BK4-stråk
En kartläggning och prioritering av brister i 
strategiska BK4-stråk från producentområden 
till hamn/terminal föreslås tas fram, liksom en 
plan för åtgärdande av dessa. Detta för att främja 
effektiva, intermodala transporter väg-sjöfart samt 
väg-järnväg.

Konkurrenskraft i intermodala och multimodala 
transportkedjor
Konkurrenskraften i intermodala transportkedjor 
behöver analyseras "dörr till dörr". Konkur-
renskraften beror till stor del på om den kapillära 
infrastrukturen i och kring noden är konkurrens-
kraftigt utformad och kostnadseffektiv. Fördjupad 
utredning av ett urval intermodala transportkedjor 
i regionen och deras konkurrenskraft föreslås. 
Härvid behöver nodens funktion i konkurrens-
kraftiga transportkedjor belysas.

Fördjupad kapacitetsanalys
Det finns kapacitetsbrister i regionens järnvägs-
system som hindrar överflyttning till järnväg (se 
bland annat avsnitt 7.3). En djupare kapacitets-
analys föreslås i syfte att närmare identifiera 
kapacitetsbristerna och prioritera vilka kapacitets-
åtgärder som har störst effekt för att främja en 
överflyttning av gods till järnväg. I analysen behöver 
olika aspekter av kapacitet beaktas, så som tillgång 
på tåglägen, bärighet, kraftförsörjning, möjlighet att 
köra långa och tunga tåg samt robusthet.
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Möjligheten att köra längre och tyngre tåg har stor 
betydelse för järnvägens konkurrenskraft. Genom 
att längre/tyngre tåg möjliggör för samma gods-
mängd att transporteras med färre tåg, kan även 
kapacitet på järnvägen frigöras. 

I Trafikverkets Region Mitt finns det ett antal 
driftsplatser som pekats ut för förlängning. 
Trafikverket har beställt funktionsutredningar för 
dessa. Medel finns avsatta för genomförande 2024-
2029. Åtgärder på Godsstråket genom Bergslagen 
och Norra Stambanan är prioriterade i Region 
Mitt. Det finns även föreslagna åtgärder för några 
driftsplatser på Bergslagsbanan och Mittbanan. 
Utredning av huruvida planerade åtgärder för långa 
och tunga tåg är tillräckliga eller om ytterligare 
åtgärder krävs för att säkerställa denna viktiga 
funktion föreslås som en del av den fördjupade 
kapacitetsanalysen.

En annan faktor som har stor betydelse för kapa-
citeten i järnvägssystemet är lastprofil C. Det sker 
omfattande massavedstransporter i Region Mitt 
och utökad lastprofil kan ha stor betydelse för 
transporteffektiviteten i dessa. Behovet av utökad 
lastprofil för järnvägstransporter i regionen bedöms 
därmed vara av intresse att studera vidare. Behöver 
lastprofilen byggas ut i vissa stråk eller fungerar 
det ändå, genom exempelvis dispanser? Utökad 
lastprofil blir särskilt viktigt när BK4 införs för att 
inte järnväg ska förlora i konkurrenskraft. Även 
större samordningsvinster mellan väg och järnväg 
uppnås om BK4 kompletteras med större möjlighet 
till lastprofil C.

Fördjupad kapacitetsanalys föreslås som en åtgärd 
på kort sikt.

Ytterligare frågor att arbeta med
Tydliggöra/integrera arbetet med TEN-T
Mot bakgrund av behovet av en i högre grad 
samordnad infrastrukturplanering, föreslås 
Trafikverket se över sina rutiner för att säkerställa 
att hänsyn tas till TEN-T-utvecklingen. Det ska ske 
inom ramen för aktörers egna ansvar/organisation. 
Avseende projekt kan detta exempelvis innebära att 
i upphandlingar ha med att kopplingen till TEN-T-
utvecklingen ska beaktas. 

Tidsperspektiv 
Åtgärden föreslås påbörjas redan nu/på kort sikt. 

Uppföljning av regel- och avtalsefterlevnad 
Ökade krav på uppföljning av regel- och avtals-
efterlevnad i samband med upphandlingar av 
transporter föreslås. Detta i syfte att uppnå en mer 
jämlik konkurrenssituation mellan trafikslagen. 

Kommuner och regioner behöver, utöver att ställa 
krav på hållbarhet vid upphandlingar, även följa 
upp att utförare lever upp till de miljö- och hållbar-
hetskrav som ställdes i upphandlingen. 

Tidsperspektiv
Åtgärden föreslås påbörjas på kort sikt. 

Foto: Green Cargo
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8.3 Näringsliv
Inrikningen för näringslivet bör vara delaktighet 
i att främja överflyttning till järnväg och sjöfart 
genom samverkan med andra aktörer i transport-
kedjan. Nedan föreslagna åtgärdsområden kan med 
fördel påbörjas redan på kort sikt. 

Engagera sig i regionala samverkansforum 
För att bidra till en bättre samverkan och trans-
portlösningar är det viktigt att näringslivsrepresen-
tanter, primärt större godsgenererande verksam-
heter samt näringslivsorganisationer, engagerar sig 
i relevanta samverkansforum, som det regionala 
godstransportrådet och ett eventuellt Sjöfartsforum.

Enkelhet/Digitalisering
Kunskapen om järnvägs- och sjöfartslösningar är 
låg. Vägtransporterna är enklare och speditörer 
tenderar att välja vägtransporter, kanske delvis för 
att speditörerna vuxit fram från åkeriföretag. Här 
behöver branscherna vidta åtgärder för att bli bättre. 
Digitalisering kan vara ett hjälpmedel. Trans-
portköpare bör kunna köpa plats på en "chartrad 
tur" direkt hos transportoperatörerna. Medel för 
utveckling av denna typ av innovativa transport- 
koncept finns att söka via exempelvis Närings-
livspott järnväg för riktade, snabba åtgärder för 
näringslivets transportbehov på järnvägen, och 
Klimatklivet.

Förbättrad tillförlitlighet 
Tillförlitligheten är en av de mest centrala  
faktorerna vid val av transportupplägg. Som  
nämnts ovan finns brister i leveranssäkerhet i 
järnvägstransporter. Sjöfarten har också problem 
med tillförlitligheten, eftersom den är väderkänslig. 

En del i arbetet för mer tillförlitliga transporter är 
att skapa buffertar i systemet. Det kan exempelvis 
handla om att skapa mellanlager i hamnarna, 
tillgång på reservjärnvägsvagnar i systemet, föra 
dialog med andra berörda aktörer kring behov 
av industri- och uppställningsspår samt back-up 
avseende lokförare.

8.4 Kompetensförsörjning
Åtgärder för att förbättra tillgången på efterfrågad 
kompetens är ett delat ansvar för nationell-, regional- 
och lokal nivå samt näringslivet. Det behövs sannolikt 
samverkan mellan de olika aktörerna för att tillgodose 
lämpliga utbildningsinsatser.

Som åtgärd föreslås en behovsanalys och utifrån 
den relevanta insatser för att förbättra tillgången på 
kompetens avseende:

• Lokförare
• Lotsar. Landbaserad lotsning kan vara en del av

lösningen gällande lotsbristen.
• Sjöbefäl
• Automatisering och digitalisering i hamnar.

Trafikanalys kan vara en lämplig aktör för att ansvara 
för en sådan behovsanalys.

Tidsperspektiv 
Åtgärden föreslås påbörjas på kort sikt. 
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