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Sammanfattning 

Samhällsekonomiska effekter med en kombitransport; beräkningar på järnvägsvagnen 

Flexiwaggon 

av Kristofer Odolinski (VTI), Anders Genell (VTI) och Sara Janhäll (VTI). 

 

I Sverige och EU finns det ett uttalat mål om att kombinera fler godstransporter på väg med järnvägs-

transporter. Syftet är att minska utsläpp av växthusgaser, men även en minskning av bullerutsläpp och 

andra externa effekter som trängsel, olyckor och vägslitage anges vara viktiga mål. För att kombinera 

fler godstransporter på väg med järnväg kan det behövas innovationer och nya transportlösningar. 

Föremål för denna studie är en ny transportlösning i form av en järnvägsvagn som kan transportera 

lastbilar och framföras i 160 kilometer i timmen. Syftet med studien är att beräkna de samhälls-

ekonomiska effekter järnvägsvagnen kan innebära om den används på en sträcka som utgör en 

konkurrensyta mellan godstransporter på väg och järnväg. I detta ingår att studera vilka miljö- och 

energieffekter lösningen har, samt att beräkna den företagsekonomiska kostnaden. 

Att precisera en aktuell konkurrensyta för en ny transportlösning kan vara svårt, då det finns många 

olika – och ofta samverkande – faktorer som avgör val av trafikslag. I litteraturen anges dock 

transportavstånd och godssändningens egenskaper vara viktiga faktorer, där exempel på godsets 

egenskaper är dess värde, skadekänslighet, tidskänslighet och vikt (vilket till stor del fångas av vilken 

varuslagsgrupp godset tillhör). Ett transportavstånd som ofta anges vara en tröskel för när järnvägen 

kan vara konkurrenskraftig är 300 kilometer. I studien väljs tre utredningsalternativ med transport-

avstånden 280, 420 och 670 kilometer. Därutöver antas att olika varuslagsgrupper transporteras då 

detta påverkar beräkningarna.  

Jämförelsealternativet (JA) i studien består av enbart vägtransporter utförda av tunga lastbilar med 

släp, medan den största delen av transportsträckan i utredningsalternativet (UA) sker på järnväg där 

lastbilarna är lastade på järnvägsvagnen. Lastbilschaufförerna följer inte med järnvägstransporten. 

Miljö- och energieffekter (exklusive buller) beräknas med hjälp av en kalkylator från Nätverket för 

Transporter och Miljön (NTM). Skillnader i utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, svaveldioxid, 

kolmonoxid, kväveoxider och partiklar redovisas, där UA har lägre utsläpp än JA. Även en mindre 

mängd energi (mätt i megajoule) används i UA jämfört med JA. 

I den företagsekonomiska kostnaden ingår trafikeringskostnader samt kostnader förknippat med 

transporttid och godstidsvärden. Kostnaden per fordonskilometer (avser en lastbil från start- till 

slutpunkt) är lägre i UA än JA (ca 7–12 kronor respektive cirka 14 kronor). Denna skillnad minskar 

när de icke-internaliserade kostnaderna tas med i beräkningen, det vill säga kostnader för externa 

effekter som inte ingår i dagens skatter och avgifter på väg- och järnvägstransporter. Kostnaden per 

fordonskilometer hamnar då på cirka 16 kronor i JA, medan kostnaden är mellan 11–15 kronor per 

fordonskilometer i UA. I känslighetsanalyser beräknas kostnaderna för dels när transporter i JA sker 

med en tyngre och längre lastbil som inte får plats på järnvägsvagnen, dels med färre vagnar i tåget 

(halverad godsmängd i både JA och UA), dels med fler vagnar och dels med andra transporttider för 

tåget då det finns en osäkerhet kring vilka tåglägen som kan erhållas. UA har likväl en fördel gentemot 

JA i dessa fall, förutom när det gäller analysen med färre vagnar i tåget på den kortaste 

transportsträckan (cirka 280 kilometer). Då har JA en lägre kostnad givet full internaliseringsgrad 

jämfört med UA. 

Slutsatsen är att transportlösningen kan vara företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam. 

Resultaten baseras dock på genomsnittliga kalkylvärden. Skillnader i exponering av olika typer av 

utsläpp som trafikslagen skapar bör analyseras i framtida studier, vilket kan påverka resultaten då 

järnvägstransporter i högre grad skär igenom tätorter jämfört med långväga lastbilstransporter. 
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Summary 

Economic effects of a combined transport; calculations on the rail wagon Flexiwaggon 

by Kristofer Odolinski (VTI), Anders Genell (VTI) and Sara Janhäll (VTI). 

 

In Sweden and the EU, there is a stated need to combine more freight transports on road with railway. 

The aim is to reduce emissions of climate gases, as well as noise and other external effects such as 

congestion, accidents and wear and tear of the road. New innovations and transport solutions can be 

necessary to increase the number of combined road and railway freight transports. The transport 

solution analyzed in this study is a new railway wagon that can transport trucks at the speed of 160 

km/h. The purpose of the study is to calculate the economic effects the new railway wagon can 

generate if it is used on a route where rail can be a viable alternative to road transport. In this, the 

environment and energy effects are studied, as well as the commercial cost. 

To define the contestable market between transport modes in a certain situation can be a challenging 

task, as there are many – and often interacting – factors that determine the mode choice. However, the 

literature states that route distance and the characteristics of the goods being transported are crucial 

factors for mode choice, where examples of the characteristics of goods are its value, damage 

sensitivity, time sensitivity, and weight (these can to a large extent be captured by the type of good). 

Freight transport on rail are often considered to be a viable approach on distances over 300 kilometres. 

In this study, we use three project cases with the route distances 280, 420 and 670 kilometres. We 

assume that distinct groups of goods are transported, as this will have an impact on the calculations.  

The base cases (with the abbreviation JA in the study) comprises road transport carried out by trucks 

with a trailer. A major part of the distance in the project cases (abbreviated UA) is covered by trains 

on which the trucks have been loaded. There are no truck drivers on the train transport. 

The environment and energy effects (exclusive noise) are calculated using a tool provided by the 

Network for Transport Measures (NTM). Differences in carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur 

dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, and particulate matter are presented, where the project 

cases have lower emissions than the base cases. Moreover, a lower amount of energy is consumed in 

the project cases compared to the base cases.  

The commercial cost is comprised by operating costs and costs with respect to transport time and the 

value of freight time savings. The cost per vehicle-kilometre (concerns one truck from origin to 

destination) is lower in the project cases compared to the base cases (about SEK 7–12 and SEK 14, 

respectively). This difference decreases when non-internalized costs are considered – that is, costs for 

external effects that are not covered by taxes and charges on road and railway transport. The economic 

cost per vehicle-kilometre is then about SEK 16 in the base cases, while the cost is about SEK 11–15 

per vehicle-kilometre in the project cases. In the sensitivity analyses, costs are calculated for cases 

with fewer wagons in the train (reducing the freight volume with 50 per cent in both the base cases 

and project cases), for cases with more wagons per train, as well as for cases with changed transport 

times for the train as it is uncertain which train paths that can be given to the train operator. Still, the 

project cases have an advantage compared to the base cases in these sensitivity analyses, except when 

it comes to fewer wagons per train in the alternative with a route distance at 280 kilometres. The base 

case then has a lower cost compared to the project case when non-internalized costs are included. 

A conclusion is that the transport solution considered in this study may be beneficial compared to 

using only road transport. However, the results are based on average values for external costs. 

Differences in the exposure of different emissions that the project and base case create should be 

analyzed in the future. This may have an impact on the results as railways are often placed within 

densely populated areas, while trucks to a large extent can avoid these areas. 
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1. Bakgrund 

En långsiktigt hållbar transportförsörjning är en del av det övergripande transportpolitiska målet. I det 

så kallade hänsynsmålet preciseras detta bl.a. med att Sverige bör ha en fordonsflotta som är 

oberoende av fossila bränslen år 2030. På EU-nivå finns det också högt ställda mål. I vitboken för ett 

europeiskt transportområde (Europeiska kommissionen 2011) fastslås att utsläppen av växthusgaser 

inom transportsektorn måste minska med 20 procent fram till 2030 och med 70 procent fram till 2050, 

i förhållande till 2008 års utsläppsnivåer.1 I Sverige står vägtrafiken för 94 procent av transport-

sektorns växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2017), vilket vittnar om behovet av en utsläppsminsk-

ning inom den delen av transportsektorn. Förutom utsläpp av växthusgaser, anser Europeiska 

kommissionen att utsläpp av buller och luftföroreningar, samt andra externa effekter såsom trängsel, 

olyckor och vägslitage, bör minska. 

I vitboken (2011) konstateras att det sannolikt inte kommer räcka med bränsleeffektivare fordon och 

renare bränslen för att uppnå de uppsatta miljömålen; det krävs även en förändring i hur godstransport-

arbetet utförs. Därför sattes målet att 30 procent av godstransporterna på väg som överstiger 300 km 

bör flyttas över till andra transportmedel fram till 2030. Detta kan bl.a. ske genom en ökning av 

intermodala transporter där både väg och järnväg utnyttjas, vilket är en trafikomställning som ingår i 

den Europeiska kommissionens strategi (2014) för att minska tunga vägfordons koldioxidutsläpp. 

Även Trafikverket (2016a) anser att det är viktigt att järnvägens (och sjöfartens) andelar i en transport-

kedja ökar i Sverige. Det finns med andra ord ett uttalat mål om att kombinera fler godstransporter på 

väg med järnvägstransporter. 

I Sverige sker idag ett betydligt större godstransportarbete på väg jämfört med järnväg. Under 2015 

var godstransportarbetet på väg 38 102 miljoner tonkilometer (inrikes) (Trafikanalys 2016a), medan 

järnvägen hade ett godstransportarbete på ca 12 800 miljoner tonkilometer (inland), varav 

kombigodset stod för ca 3 515 miljoner tonkilometer (Trafikanalys 2016b). Möjligheten att flytta över 

delar av vägtransporterna till järnvägen är beroende av en rad olika – och ofta samverkande – faktorer. 

Det utvecklas olika typer av transportlösningar med syfte att påverka dessa faktorer till den grad att de 

leder till en överflyttning. En sådan transportlösning är föremål för denna studie, närmare bestämt en 

ny typ av järnvägsvagn som kan transportera lastbilar och framföras i 160km/tim. Frågan är om det 

finns en potential för järnvägsvagnen att ta över en del godstransporter som idag sker på väg, och vilka 

effekter det i sådant fall skulle kunna medföra. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beräkna de samhällsekonomiska effekter en ny järnvägsvagn kan innebära om den 

används på en sträcka som utgör en konkurrensyta mellan godstransporter på väg och järnväg. För att 

uppnå syftet kommer följande frågeställningar att studeras: 

• Vilken är den företagsekonomiska potentialen för transportlösningen?  

• Vilken miljö- och energipotential har transportlösningen?  

En företagsekonomisk kalkyl utgör tillsammans med miljö- och energieffekter en viktig del i 

beräkningen av de samhällsekonomiska effekterna. 

                                                      

1 Enligt ett förslag från regeringen (prop. 2016/17:146) – som riksdagen fattat beslut om den 15 juni 2017 – ska 

transportsektorns växtgasutsläpp (exkl. inrikes luftfart) minska med 70 procent fram till år 2030 jämfört med 2010. 
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1.2. Metod 

En samhällsekonomisk analys innebär en beräkning av skillnader mellan ett jämförelsealternativ (JA) 

och ett utredningsalternativ (UA). Dessa alternativ behöver definieras och avgränsas. En lämplig 

avgränsning i detta fall baseras på den företagsekonomiska potentialen som finns för den aktuella 

transportlösningen. Denna potential grundas på en (eventuell) företagsekonomisk lönsamhet om den 

aktuella transportlösningen fanns på marknaden och utnyttjades. Den eventuella vinsten kommer att 

variera från företag till företag beroende på en rad olika faktorer, varav en del kan vara helt företags- 

och varuspecifika.  

I studien gör vi därför en kortare genomgång av den konkurrensyta som finns för den aktuella 

transportlösningen, baserat på olika faktorer som är viktiga för val av trafikslag för godstransporter. 

Utifrån denna genomgång specificerar vi ett JA och UA. Mer specifikt innebär det att vi anger vilka 

transportsträckor vi använder i beräkningarna, och hur stora godsmängder vi antar flyttas över från 

transporter med enbart lastbil till kombitransporter, där tågtransporten står för en betydande andel av 

transportsträckan. Mängden gods som transporteras mellan två orter i beräkningarna baseras på 

officiell statistik över lastbilstransporternas medelvikt samt antal enkelresor per år som vi antar att ett 

tåg med den aktuella järnvägsvagnen utför, samt hur många lastade vagnar tåget har (se avsnitt 3). 

Antagandet om antal enkelresor mellan två orter (och därmed den överflyttade godsmängden) grundas 

inte på någon form av efterfrågeanalys, då det ligger utanför denna studies ramar. Istället baseras detta 

antal på hur många enkelresor som krävs för att tåget ska uppnå ca 3 000 driftstimmar per år, vilket är 

den driftstid som används i framtagandet av kalkylvärden för ett godstågs trafikeringskostnader som 

rekommenderas av Arbetsgruppen för samhällsekonomiska analysmetoder inom Transportsektorn 

(ASEK).  

Vidare identifierar vi vilka effekter de olika transportalternativen kan innebära, samt storleken på 

dessa effekter. För att uttrycka effekterna i kronor utgår vi från de kalkylvärden som rekommenderas 

av ASEK 6 (Trafikverket 2016b).  

De beräkningar vi genomför i studien vilar på olika antaganden. Vi genomför därför känslighets-

analyser som innebär att vi ändrar vissa antaganden i beräkningarna. 

1.3. Avgränsningar 

I studien identifierar vi främst samhällsekonomiska effekter med en ny kombitransport, snarare än 

utför en samhällsekonomisk analys av en eventuell användning av transportlösningen i en större skala. 

Det innebär att vi inte beaktar trängsel- eller kapacitetseffekter på järnvägen som kan uppstå. 

Efterfrågeeffekter som kan skapas faller också utanför studiens ram. Med andra ord studerar vi endast 

de effekter en ”mindre” överflyttning av godstransporter från ett trafikslag till ett annat kan innebära, 

där vi antar (utgår från) en särskild och konstant efterfrågan på godstransporter mellan olika punkter. 

1.4. Disposition 

Avsnitt 2 innehåller en beskrivning av den aktuella järnvägsvagnen (Flexiwaggon) och vilken 

konkurrensyta som vagnen är en del av. I avsnitt 3 specificerar vi vårt JA och UA. I avsnitt 4 redovisar 

vi skillnaderna i miljö- och energieffekter mellan de olika alternativen. Den företagsekonomiska 

kalkylen presenteras i avsnitt 5. De samhällsekonomiska effekterna presenteras i avsnitt 6. I avsnitt 7 

redovisas resultaten från känslighetsanalyserna. Slutsatser från studien presenteras i avsnitt 8. 
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2. Flexiwaggon och aktuell konkurrensyta 

Flexiwaggon är en lösning som innebär att lastbilar transporteras på en järnvägsvagn. Syftet med 

vagnen är därmed att låta järnvägstransporten utgöra en andel av transportsträckan i en transportkedja. 

Företaget bakom Flexiwaggon anger att de främsta fördelarna med transportlösningen är att den 

innebär en snabb och energieffektiv godstransport, med en lastning eller lossning som kan ske på 7 

minuter utan övriga hjälpmedel, förutom en lämplig plats (en hårdgjord yta) där lastbilen kan köras på 

eller av järnvägsvagnen. Lastbilschaufförerna behöver inte åka med järnvägstransporten, vilket kan ge 

en kostnadsfördel. Andra fördelar med transportlösningen anges vara en låg skaderisk för godset samt 

en mer attraktiv arbetssituation för lastbilschaufförer då längre sammanhängande körtider för 

chaufförerna med övernattningar utanför hemorten kan undvikas. Därutöver kan järnvägsvagnen ha en 

fördel jämfört med konventionell kombitrafik eftersom lastbilen (som körs på järnvägsvagnen) kan få 

plats med mer gods jämfört med en container eller ett växelflak på ett kombitåg (se Nelldal et al. 

2005). 

Fördelarna med transportlösningen kan påverka de faktorer som avgör valet av trafikslag för 

godstransporter och därmed skapa en överflyttning av transporter på väg till järnväg. Vilka är dessa 

faktorer? Lindgren och Vierth (2017) har genomfört en kunskapsöversikt om vad som styr valet av 

trafikslag för godstransporter. Deras studie visar att en godssändnings egenskaper (värde, skade-

känslighet, tidskänslighet, vikt etc.) och transportavstånd är viktiga faktorer. I vissa fall har de en helt 

avgörande betydelse. Exempel på andra faktorer är tillförlitlighet, sändningsfrekvens, skaderisk och 

flexibilitet. En slutsats i rapporten är att förändringar i ovan nämnda faktorer även kan innebära att ett 

företag skapar förändringar i sin produktion och distribution för att anpassa sig till det nya läget. På så 

sätt behöver inte nya förutsättningar nödvändigtvis leda till att företaget byter trafikslag för sina 

sändningar. 

Det finns en samverkan mellan de olika faktorerna som påverkar val av trafikslag. Enligt Lindgren och 

Vierth (2017) är emellertid kunskapen om denna samverkan bristfällig.2 Det är med andra ord inte lätt 

att fastställa hur införandet av en ny kombitransport påverkar konkurrensytan för godstransporter. Det 

går dock konstatera att transportavstånd och sändningens olika egenskaper har en stor betydelse. 

När det gäller överflyttning från väg till järnväg brukar inte alltför korta avstånd anses vara aktuella. 

Trafikanalys (2016c) har exempelvis ett transportavstånd på 300 km eller längre i sin diskussion kring 

överflyttningspotentialen från vägtrafik. Som nämndes i inledningen använder även EU:s vitbok detta 

avstånd i sitt mål om överflyttning av vägtransporter fram till 2030, vilket är i linje med avstånden 200 

till 300 km som enligt litteraturen fungerar som en tröskel för då järnvägen blir konkurrenskraftig 

gentemot vägtransporter (se Dionori et al. 2015). En förklaring är att längre avstånd innebär att 

järnvägens skalfördel (låga undervägskostnader) kan kompensera för höga omlastningskostnader 

(Vierth 2012), och andra eventuella nackdelar som är förknippade med järnvägstransporten. Som 

utgångspunkt för våra analyser använder vi därför ett avstånd som överstiger 300 km. Totalt sett 

utgjorde godstransporter på väg över 300 km ca 41 procent av transportarbetet (ton-km) under 2015, 

vilket motsvarar ca 9 procent av den totala godsmängden (antal ton) (Trafikanalys 2016b). En 

variation i detta avstånd ingår i analysen då det kan påverka utfallen i den företagsekonomiska och 

samhällsekonomiska kalkylen. 

Godssändningens olika egenskaper fångas av vilket varuslag som transporteras, vilket därmed har 

betydelse för val av trafikslag. För de längre avstånden har järnvägen en fördel när det gäller 

transporter av tungt bulkgods, medan lättare färskvaror oftare transporteras på väg. Mellan dessa 

extremer finns det varor som idag transporteras på antingen väg eller järnväg, eller med båda dessa 

trafikslag. Figur 1 ger en bild av hur situationen såg ut i Sverige under 2015, där vi utgår från väg- och 

                                                      

2 I kunskapsöversikten refererar de följande studier som närmar sig frågan: Eng-Larsson och Kohn (2012), Brogan et al. 

(2013), Tavassy och de Jong (2014), samt Dionori et al. (2015). 
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bantrafikens sammanlagda transportarbete av gods (notera att intermodala transporter ingår).3 Se 

Tabell 1 för en lista över koderna och deras respektive varugrupp. 

 

Figur 1. Bantrafikens och svenska lastbilars andelar av deras sammanlagda transportarbete under 2015 

efter varugrupp (inrikes och utrikes transporter) (källa: Trafikanalys 2016a och 2016b) 

Det är tydligt att lastbilstrafiken står för i princip hela den sammanlagda väg- och bantrafikens 

transportarbete för varugrupp 4 (livsmedel, drycker och tobak), 5 (textil, beklädnadsvaror, läder och 

lädervaror), 11 (maskiner och instrument), 17 (flyttgods, fordon för reparation) och 18 (styckegods 

och samlastat gods). Även varugrupperna 9 (andra icke-metalliska mineraliska produkter), 13 (möbler 

och andra tillverkade varor) och 15 (post och paket) transporteras till stor del på väg i förhållande till 

järnväg. Inom dessa varugrupper är det främst grupp 4, 11, 13 och 18 där en stor andel av lastbils-

trafikens transport sker på avstånd på 300 km eller längre (se Figur 2). Det motsatta förhållandet gäller 

för exempelvis varugrupp 3 (Malm, andra produkter från utvinning), där bantrafiken har en majoritet 

av transportarbetet, och där endast 3,6 procent av svenska lastbilars transportarbete sker på ett avstånd 

som är 300 km eller längre (77 procent av dessa vägtransporter sker på avstånd 10 till 99 km). 

                                                      

3 Även sjöfart, och till viss del luftfart, konkurrerar om transportarbetet. I bilagan presenteras en figur som inkluderar 

sjötrafikens transportarbete (inrikes), vilket inte nämnvärt påverkar den övergripande bild som återges i Figur 11. Luftfarten 

stod för endast 5,89 miljoner ton-km (fraktgods och post) under 2015 (Trafikanalys 2016f). 
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Figur 2. Andel av svenska lastbilars totala transportarbete, respektive totalt transporterade 

godsmängd, med ett avstånd på 300 km eller längre, per varugrupp, inrikes trafik under 2015 (källa: 

Trafikanalys 2016b). 

Baserat på den övergripande statistiken kan vi konstatera att det finns skillnader i konkurrensytor 

mellan de olika varuslagen, där det exempelvis är mer sannolikt att en ny järnvägsvagn kan ge en 

ökning av intermodala transporter (järnväg på bekostnad av väg) för varugrupp 4 (livsmedel, drycker 

och tobak) jämfört med varugrupp 3 (malm, andra produkter från utvinning).4 Samtidigt är det fullt 

möjligt att andra faktorer gör att gods inom varugrupp 3 överflyttas från väg till järnväg för en viss 

transportrelation. I kalkylen utgår vi därför från genomsnittsvärden för de olika varugrupperna. 

Baserat på statistiken ovan väljer vi även att ta med varugrupperna 4 och 11 i beräkningarna. Inom 

dessa varugrupper har lastbilstrafiken en hög andel transportarbete i förhållande till bantrafiken och en 

stor andel av dessa transporterna sker på avstånd som är 300 km eller längre, vilket tyder på att valet 

av trafikslag inom dessa varugrupper kan i relativt hög grad påverkas av en ny transportlösning som 

Flexiwaggon. 

                                                      

4 Dagligvaruföretaget Coop utför exempelvis kombitransporter av sina varor mellan Bro och Helsingborg. 
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Tabell 1. Varugruppskoder (NST 2007). 

Kod Varugrupp 

1 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske 

2 Kol, råolja och naturgas 

3 Malm, andra produkter från utvinning 

4 Livsmedel, drycker och tobak 

5 Textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror 

6 Trä och varor av trä och kork (exkl. möbler), massa, papper och pappersvaror, trycksaker 

7 Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 

8 Kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror samt kärnbränsle 

9 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 

11 Maskiner och instrument 

12 Transportutrustning 

13 Möbler och andra tillverkade varor 

14 Hushållsavfall, annat avfall och returråvara 

15 Post och paket 

16 Utrustning för transport av gods 

17 Flyttgods, fordon för reparation 

18 Styckegods och samlastat gods 

19 Oidentifierbart gods 

20 Andra varor, ej tidigare specificerade 

21 Totalt 
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3. Jämförelsealternativ (JA) och utredningsalternativ (UA) 

I studien analyseras hur kostnaden för att transportera gods med lastbil påverkas om lastbilen kan 

köras med tåg en större del av sträckan. Beräkningar utförs för tre olika transportrelationer och med tre 

kategorier av gods i varje relation. Två är valda med tanke på den potential för överflyttning som 

identifierades i avsnitt 2; den tredje är ett genomsnitt av alla typer av gods. Varje kombination av 

relation och godskategori ger upphov till ett par av jämförelsealternativ (JA) och utredningsalternativ 

(UA). Enbart lastbilstransporter utförs i JA, medan en kombination av väg- och järnvägstransporter 

sker i UA.  

Lastning och lossning av järnvägsvagnarna behöver ske på en hårdgjord markyta i UA. I vissa av 

städerna sker detta i stadens mittpunkt. Eftersom de verkliga start- och slutpunkterna är spridda över 

staden innebär det i regel en viss omväg jämfört med enbart lastbilstransport mellan städerna, där den 

närmaste vägen in eller ut ur staden kan tas (beräkningar av skillnader i avstånd presenteras nedan). I 

de övriga städerna sker omlastning utanför staden, men längs den sträcka som lastbilen normalt sett 

kör. 

Mer specifikt utgår vi från företag X som transporterar gods mellan punkt A och punkt B. Transporten 

mellan dessa punkter är vårt kalkylobjekt, en transport som i utgångsläget sker på väg. I vårt JA 

fortsätter denna transport att utföras på väg, medan vårt UA innebär att en ny typ av järnvägsvagn 

införskaffas av en tågoperatör och används av företag X för att genomföra nästintill hela transporten 

mellan punkt A och B. En kortare vägtransport sker i UA mellan start- eller slutpunkten (A/B) och 

järnvägssträckans början eller slut (a/b), dvs. platsen för lastning/lossning av järnvägsvagnarna (se 

Figur 3). Längden på vägtransporterna till och från järnvägen varierar för våra olika alternativ då de är 

beroende av tillgängliga lastplatser (a och b) som kan användas av tåget. 

 

Figur 3. Illustration över JA och UA (ej skalenlig). 

De transportrelationer vi utgår från är Malmö–Linköping (JA1/UA1), Malmö–Stockholm (JA2/UA2) 

och Göteborg–Hallsberg (JA3/UA3). Valet av dessa transportrelationer baseras på transportavstånden 

(en vägtransport på 436 km, 634 km, respektive 277 km) och statistik som visar att relativt stora 

godsmängder transporterades med svenska lastbilar mellan de län som städerna tillhör: under 2015 

transporterades 770 471 ton mellan Skåne och Östergötland, 974 413 ton mellan Skåne och 

Stockholm, och 2 569 477 ton mellan Västra Götaland och Örebro (Trafikanalys 2016b). 

Lastning och lossning behöver ske på en hårdgjord markyta med en anslutande väg. Vi har valt ut fem 

tillgängliga lastplatser med hjälp av Järnvägsnätsbeskrivningen för 2017 (Trafikverket 2016c, bilaga 

3.A Lastplatser) och Trafikverkets hemsida för lastplatser med anslutning till järnväg 

(http://webapp.trafikverket.se/lasloweb/#) som bl.a. presenterar en karta över alla lastplatser. De 

lastplatser vi har valt ligger i Malmö, Tranås, Tomteboda, Sävenäs och Gårdsjö. 

Lastplatsen i Malmö ligger centralt och är 150 meter lång (ett alternativ är en lastplats i Eslöv som har 

en längd på 220 m, exkl. lastkajens längd). De lastplatser som ligger närmast Linköping är en 

kombiterminal i Norrköping (ägs av Jernhusen och Kommunen) som har en 125 meter lång lastyta, 

B 

a b 

A 

JA 

UA 

http://webapp.trafikverket.se/lasloweb/
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samt en lastplats i Tranås med en längd på 190 meter. Vi väljer att utgå från lastplatsen i Tranås då den 

är något längre, samt pga. att den sammanlagda transportsträckan för de båda trafikslagen i UA blir 

kortare jämfört med om Norrköpings lastplats används. För transporterna till och från Stockholm 

används lastplatsen i Tomteboda (i Solna) som är ca 265 meter lång.5 En lastplats i Sävenäs som är 

300 meter lång kan användas för transporterna till och från Göteborg, medan en lastplats i Gårdsjö 

(utanför Hallsberg) som är 377 meter lång kan användas för transporterna till och från Hallsberg. 

Vi använder inte några specifika start- och slutpunkter i varje transportrelation. Istället antar vi att 

dessa punkter ligger i genomsnitt 26 km från mittpunkten av varje stad som ingår i våra beräkningar. 

Transportavstånden i JA och UA kommer emellertid att variera beroende på var lastplatsen finns i 

förhållande till start- eller slutpunkten i staden. Om lastplatsen finns i eller närmare än 26 km från 

mittpunkten av staden, är det sannolikt att det har en påverkan på skillnaden i transportavstånd mellan 

JA och UA eftersom transporten med enbart lastbil (JA) kan innebära en genväg. Då vi inte 

specificerar några specifika start- eller slutpunkter gör vi en grov uppskattning av hur en central 

lastplats påverkar skillnaden i transportavstånd, där vi antar att vägen och järnvägen möts eller skiljs åt 

26 km från lastplatsen. Transporten i UA måste gå in mot cirkelns mitt för lastning eller lossning, 

medan transporten i JA kan ta en mer direkt väg som vi antar i genomsnitt har cirkelbågens längd 

(
𝛼°

180°
∙ 𝜋𝑟, där 𝛼° =medelpunktsvinkeln och 𝑟=radien).  

Om vi exempelvis har fyra möjliga start- eller slutpunkter med en lastplats som ligger centralt (26 km 

till varje punkt) kommer transportavståndet inom staden (inom cirkeln) i UA alltid vara (2*26=) 52 

km, medan motsvarande transport i JA har ett förväntat avstånd på ca 33,42 km givet att varje möjlig 

start- eller slutpunkt har samma sannolikhet att vara den verkliga start- eller slutpunkten. Utgår vi från 

360 möjliga punkter är det förväntade transportavståndet i JA ca 35,45 km. Mer specifik innebär det 

att för en enkeltransport mellan punkt A och punkt B med en centralt belägen lastplats i närheten av 

båda punkterna, adderar vi (35,45-26=) 9,45 km till både start- och slutpunkten i JA, dvs totalt 18,9 

km.  

I UA adderas (52-26=) 26 km till både start- och slutpunkten, dvs. totalt 52 km. Se bilagan för en 

illustration och en ekvation för den förväntade längden. 

Om lastplatsen finns utanför den 26 km långa radie där vi antar att start- eller slutpunkten finns 

kommer det inte påverka skillnaden i transportavstånd mellan JA och UA (givet att lastplatsen finns 

utefter den kortaste sträckan mellan punkt A och B), dvs. lastbilen kan ta samma väg inom cirkeln för 

start- eller slutpunkten i båda alternativen. Detta är fallet för lastplatserna som används för transporter 

till eller från Linköping och Hallsberg; lastplatserna i Tranås och i Gårdsjö är i stort sett belägna längs 

med transportsträckan i JA och ligger ca 74 km och ca 55 km från Linköping respektive Hallsberg. 

3.1. Transporttider och transportupplägg 

I Tabell 2 redovisas transportavstånd och transporttider för väg- respektive bantrafiken i våra 

transportrelationer, där en vägtransport (26 km med en genomsnittshastighet på 60 km/tim) adderas till 

tågtransporten när lastplatsen är centralt belägen. Som nämndes ovan är lastplatserna 74 km respektive 

55 km från start- eller slutpunkterna i Linköping respektive Hallsberg, vilket adderas till transport-

relationerna Malmö–Linköping och Göteborg–Hallsberg. 

Tiderna för lastning eller lossning av en vagn anges vara 7 minuter och kan utföras på flera vagnar 

samtidigt. Lastplatsernas längd innebär emellertid en begränsning för hur många vagnar som kan 

lastas eller lossas samtidigt. Med andra ord behöver lastningen och lossningen ske i omgångar om (de 

                                                      

5 Totala spårlängden är 309 m, men den hinderfria längden finns ej angiven. Vi utgår därför från ett genomsnitt av hinderfri 

längd på de lastplatser som Trafikverket förvaltar enligt JNB 2017 (Trafikverket 2016c, Bilaga 3.A Lastplatser), vilken är 86 

procent av spårlängden. Andra alternativ i Stockholm är lastplatsen i Sundbyberg med en lastyta som är 160 m lång, samt en 

lastplats i Jordbro med en lastyta på 260 m. 
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lastade) vagnarnas sammanlagda längd överstiger lastplatsens längd. Den kortaste lastytan i våra 

beräkningar är 150 m (Malmö), vilket innebär att 5 vagnar à 26,1 m kan lastas eller lossas samtidigt. 

Lokföraren behöver därefter flytta på tåget så att nästa 5 vagnar kan lastas eller lossas. I beräkningen 

antar vi att tidsåtgången för denna manöver (inkl. påbörjandet av nästa lastning eller lossning) är 2 

min. Det innebär exempelvis att den totala tidsåtgången för lastning eller lossning i Malmö av ett tåg 

som består av 20 lastade vagnar (20*26,1 m) är (4*7 min+3*2 min=) 34 min. För lastytan i Tranås 

(190 m) är motsvarande tid (3*7 min+2*2 min=) 25 min. 

En viss ”bufferttid” bör ingå i beräkningarna, då lastbilschaufförerna behöver finnas på plats när tåget 

anländer för lastning eller lossning. Det är dessutom relativt vanligt att godståg ankommer antingen 

tidigare eller senare än angiven tid (se Krüger et al. 2013, s. 11, eller Odolinski 2017, sid. 16). Vi utgår 

från att lastbilschaufförerna är på plats 10 minuter innan utsatt tid för lastning eller lossning av 

järnvägsvagnen. 

Även transportupplägget till och från lastplatserna bör beaktas, dvs. hur transporter av lastbilar och 

chaufförer till och från lastplatserna kan ske. Ett exempel på upplägg kan vara att chaufförerna 

anländer med lastbilar som ska lastas på järnvägsvagnen och kör av de lastbilar som järnvägsvagnen 

transporterat (för att sedan lasta på lastbilarna de anlänt med). Ett sådant transportupplägg kan dock 

vara relativt kostsamt eftersom tågtransporten inte går i skytteltrafik mellan lastplatserna, utan har ett 

antal timmars väntetid mellan transporterna (i något fall ett dygn), där en lastbil med gods som måste 

stå på vagnen i väntan på avgång innebär att transportalternativet belastas med en fordonsberoende 

fast kostnad (ej avståndsberoende kostnad eller kostnad för lön; se avsnitt 5), samt en kostnad 

motsvarande godstidsvärdet då tiden på järnvägsvagnen blir en del av transporttiden (se avsnitt 5.2). 

Ett mindre kostsamt transportupplägg består troligtvis av att lastbilschaufförerna transporteras med 

exempelvis minibussar eller personbilar till ett ankommande tåg med lastbilar och kör dessa till 

slutdestinationen, för att inför nästa transport anlända med lastbilarna till järnvägsvagnen strax innan 

avgång (10 min), vilket innebär att chaufförerna därefter även behöver en transport från lastplatsen. Vi 

utgår från detta i UA, där vi antar att transporterna sker med personbilar med fem personer i varje bil.  

Avgörande för transporttiderna i UA är vilka tåglägen den nya transportlösningen får, vilket är svårt 

att sia om. Vi väljer att basera våra beräkningar på ett antal transporttider som godståg och posttåg 

hade under 2013 med hjälp av tillgänglig trafikdata (posttågen har en maxhastighet på 160 km/tim, 

vilket är samma hastighet som järnvägsvagnen i denna studie kan ha enligt företaget som utvecklat 

vagnen). För sträckan mellan Malmö-Tranås fanns det tider på ca 3 till 4,5 timmar, medan sträckan 

Malmö–Tomteboda tog ca 4,75 till 5,75 timmar. Göteborg–Gårdsjö hade transporttider på ca 1,75 till 

2,25 timmar. I beräkningarna utgår vi från tåglägen som innebar transporttider på 3,5 timmar för 

Malmö–Tranås, 5,25 timmar för Malmö–Tomteboda och 2,25 timmar för Göteborg–Gårdsjö. Vi 

varierar dessa tider i en känslighetsanalys (se avsnitt 7). 

I UA antar vi att ett nytt tåg bildas bestående av 23 vagnar och ett lok. Vagnarna har en längd på 26,1 

meter, vilka tillsammans med loket (18,98 m) innebär en tåglängd på 620 meter. Detta är strax under 

den längsta tillåtna längd (630 m) som Trafikverket tillåter, med vissa undantag såsom Malmbanan där 

750 meter långa tåg tillåts. Enligt Trafikverket (2015c) är det emellertid möjligt att köra 730 meter 

långa tåg mellan exempelvis Malmö och Hallsberg under lågtrafik. I en känslighetsanalys genomför vi 

beräkningar på ett tåg, bestående av totalt 27 vagnar, som utför transporter mellan Malmö och lastytan 

i Tranås. Tillsammans med loket innebär det en tåglängd på 724,5 meter. 

Loket vi använder i beräkningarna är av typen Vectron.6 Det är ett så kallat duolok som kan drivas på 

både el och diesel, vilket behövs då spåren vid lastytorna inte alltid är elektrifierade. Loket väger 

                                                      

6 En kalkyl över lokets (och vagnens) trafikeringskostnader redovisas i avsnitt 0 tillsammans med beräkningar baserat på 

parametrar i ASEK (värden för icke-genomsnittliga godståg) som utgår från loktypen TRAXX AC2. 
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87 ton och har en maxhastighet på 200 km/tim, vilket är högre än den maxhastighet som 

järnvägsvagnen tillåter (160 km/tim med skivbromsar, 140 km/tim med blockbromsar).  

Vi antar att tåget har en genomsnittlig beläggningsgrad på 87 procent. Det innebär att 3 vagnar i tåget 

är tomma.7 En tom järnvägsvagn väger 40 ton med en maximal lastvikt på 60 ton. Varje vagn kan 

lastas med en lastbil som har maxlängden 17,3 meter, en maxbredd på 2,9 meter och maxhöjden 

4,5 meter. Den typ av lastbil vi utgår från är en fjärrlastbil som i ASEK har fordonskoden HGV40, 

dvs. en tung lastbil (3 axlar) med släp (4 axlar) och en totalvikt 25–40 ton (tjänstevikt 12 ton). 

Tabell 2. Transportavstånd- och tider för tre transportrelationer. 

 Avstånd, km Tid, tim 

Transportrelation Vägtransport 
Tåg +  
vägtransporta Vägtransport 

Tågb + 
lastning, lossning och 
vägtransporta 

Malmö–Linköping (JA1, UA1) 436 318 + 100 6,5 3,50 + 2,8 

Malmö–Stockholm (JA2, UA2) 624 617 + 52 8,6 5,25 + 1,9 

Göteborg–Hallsberg (JA3, UA3) 277 202 + 81 3,5 2,25 + 2,1 

a Exklusive personbilstransporter av chaufförer mellan start- eller slutpunkt och lastytor, b Baserat på trafikdata från 2013 

3.2. Varuslag och godsmängder 

Vilket varuslag som transporteras har betydelse för våra beräkningar. Exempelvis har de olika 

varugrupperna något olika andelar tomtransporter. Varugrupp 4 och 11 hade 9 respektive 21 procent 

tomtransporter under 2015, medan genomsnittet för alla varugrupper var 17 procent (baserat på körda 

kilometer, inrikes godstransport med svenska lastbilar, se Trafikanalys 2016b). Även godstidsvärdet 

varierar beroende på varugrupp. Som framgick i avsnitt 2 väljer vi att utgå från genomsnittsvärden för 

de olika varugrupperna, men utför även beräkningar med varugrupp 4 och 11. 

I våra beräkningar behöver vi utgå från en godsmängd (antal ton) som transporteras mellan punkterna. 

Vi antar att den årliga transporterade godsmängden mellan punkt A och punkt B sker med 626 enkel-

resor à 20 (lastade) vagnar i UA1, medan antalet enkelresor är 418 i UA2 och 939 i UA3.8 

Motsvarande godsmängd transporteras på väg i JA. Vidare låter vi godsmängden variera beroende på 

varuslag baserat på den officiella statistiken över lastbilstrafiken under 2015 (Trafikanalys 2016b). 

Mer specifikt använder vi den officiella statistiken – som innehåller information om godsmängden per 

transport för olika varugrupper – och beräknar medelvikten på lasten (endast transporter med last) för 

fordonsekipage med 7 axlar. Statistiken om godsmängd per varugrupp är dock inte differentierad med 

avseende på antal axlar på fordonsekipaget. Vi kan däremot skapa vikter utifrån informationen om 

godsmängd för olika varugrupper (exempelvis medelvikt för varugrupp 4 dividerat med medelvikt alla 

varugrupper), och på så sätt differentiera medelvikten på lasten hos ett fordonsekipage med 7 axlar. 

Det innebär att den transporterade godsmängden varierar för våra olika varugrupper. Notera att 

medelvikterna endast gäller transporter med last. Vi behöver därför använda statistik över antal körda 

kilometer med last respektive utan last för olika varugrupper för att ta fram den godsmängd som 

transporteras med 20 stycken HGV40 som tillsammans utför 626*20 (alternativt 418*20 och 939*20) 

enkelresor under ett år (som nämndes ovan var exempelvis genomsnittet för alla varugrupper 17 

procent tomtransporter). 

                                                      

7 Beläggningsgraden baseras delvis på den relativt låga andel tomvagnar i kombitåg (17 procent) enligt ASEK:s 

genomsnittliga transportparametrar (se Trafikverket 2016b, kap. 14, sid. 20). 

8 Transportsträckorna i utredningsalternativen innebär olika driftstimmar per enkelresa, vilket innebär att vi bör ha olika antal 

enkelresor i transportuppläggen för att tåget ska ha ungefär lika många driftstimmar i de olika utredningsalternativen. De 

transportupplägg vi utgår från innebär att tågen har en driftstid på mellan 2752 och 3120 timmar per år. 



 

VTI notat 25-2017  21 

De beräknade årliga godsmängderna redovisas i Tabell 3. Dessa godsmängder utgör med andra ord 

den mängd gods vi antar att speditören önskar transportera mellan punkt A och punkt B. I UA behöver 

detta ske med en HGV40 som får plats på järnvägsvagnen. I JA är det emellertid möjligt att 

transporten sker med en större lastbil. I en känslighetsanalys (se avsnitt 7) antar vi därför att de 

beräknade godsmängderna i Tabell 3 transporteras med en längre och tyngre lastbil som har 

fordonskoden HGV60 och en medellastvikt på 30,6 ton9. Detta innebär något färre antal enkelresor. I 

JA1 är antalet enkelresor (626*20=) 12 520 per år med HGV40, vilket kan jämföras med 9 630 

enkelresor om 245 167 ton (alla varugrupper) transporteras med HGV60, givet en medellastvikt på 

30,6 ton och andel lastade lastbilar på 83,2 procent (245167/(30,6*0,832)=9 630). 

De transporterade godsmängderna i våra olika beräkningsalternativ utgör en ganska stor del av de 

totala godsmängderna som transporterades med lastbil mellan de olika länen enligt den officiella 

statistiken. Exempelvis transporterades 770 471 ton gods med lastbil mellan Skåne och Östergötland 

under 2015 (Trafikanalys 2016), vilket kan jämföras med de 245 167 ton (alla varugrupper) som vi 

antar transporteras mellan Malmö och Linköping i JA1/UA1 under 1 år. Att det sker en så pass stor 

överflyttning till en ny typ av kombitransport är osäkert. Vi testar därför en något mer blygsam 

användning av den nya transportlösningen och halverar antalet vagnar i varje tåg i en känslighets-

analys, dvs. vi halverar de transporterade godsmängderna i våra olika beräkningsalternativ (se avsnitt 

7). 

Tabell 3. Årliga godsmängder och medelvikter (totalvikt) för HGV40. 

 Medelvikt Godsmängd, ton   

 (totalvikt) JA1/UA1a JA2/UA2b JA3/UA3c 

Alla varugrupper 23,5 245 167 163 706 367 751 

Varugrupp 4 19,2 219 825 146 784 329 738 

Varugrupp 11 19,4 192 719 128 684 289 078 

a 626 enkelresor per lastbil, b 418 enkelresor per lastbil, c 939 enkelresor per lastbil 

                                                      

9 Denna medellastvikt används exempelvis i Trafikverket (2015a). Vi differentierar medelvikten med avseende på varugrupp, 

i likhet med medelvikterna för HGV40. 
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4. Miljö- och energipotential 

Miljö- och energipotentialen av att transportera gods på järnväg istället för på väg beror på vilken typ 

av lastbil som används i jämförelsen mellan transportslagen. Det finns idag stora skillnader i 

energieffektivitet mellan olika lastbilar. Det saknas dock en standardiserad metod för att mäta och 

rapportera tunga fordons bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser.10 

Oavsett vilken typ av lastbil som används i en jämförelse med järnvägstransport, kan det vara bra att 

belysa förväntade förändringar i lastbilarnas (samt tågens) energieffektivitet. Beräkningar av Schroten 

et al. (2012) visar exempelvis att det är möjligt att minska koldioxidutsläppen hos tunga fordon med ca 

35 procent med hjälp av investeringar (förbättrad aerodynamik, byte till lättare material, förbättrad 

dieselmotor etc.) som betalas tillbaka via lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp, dvs. kostnaden 

för den utsläppsminskningen är noll. Anledningen till att dessa investeringar inte utförs är enligt 

Aarnik et al. (2012) brist på information om investeringarna och dess effekt, vilket delvis kan förklaras 

av bristen på standardiserade metoder för att mäta utsläpp hos tunga fordon; något som försvårar de 

nödvändiga jämförelser som krävs för att utföra investeringar i bränsleeffektivare fordon. En annan 

anledning till frånvaron av investeringar anges vara s.k. delade incitament där exempelvis speditören 

(som ska stå för investeringen) använder ett kontrakt med löpande räkning där de skickar fakturan för 

bränsleförbrukningen till avlastaren. 

På sikt finns det möjlighet att dessa hinder överbryggas. Trafikverket antar i en rapport (2016b) att det 

går att energieffektivisera fordonsparken för fjärrlastbilar med 25 procent fram till 2030 (exkl. eldrift), 

och att distributionslastbilar kan ha en motsvarande effektivisering på 56 procent. Förutom potentiella 

förändringar hos lastbilarnas egenskaper går det även att påverka användningen av fordonen. 

Trafikverket (2016b) och SOU (2013) menar att den tunga fordonsparken kan bli 15 procent 

energieffektivare fram till 2030 genom sparsam körning och lägre hastigheter.11, 12 

Det finns även en potential för en energieffektivisering av tågtrafiken. Ett exempel är att skapa ett 

energieffektivare körbeteende hos lokförare, vilket bl.a. har utretts av olika europeiska järnvägsföretag 

och energimyndigheter inom projektet TRAINER (2009), samt av Guirgis (2013) och Witt och 

Giurgis (2012). Resultaten visar på ca 10 procents möjlig energieffektivisering om körstilen förbättras. 

Som en del i EU-projektet TOSCA (Technology Opportunities and Strategies toward Climate-friendly 

TrAnsport) har Anderson et al. (2011) genomfört analyser av godstågens möjligheter att minska 

energianvändningen fram till 2050. Förutom en förbättrad körstil analyserades hur lägre luftmotstånd, 

återmatad el, tyngre godståg och effektivare motorer kan påverka den framtida energianvändningen. 

En kombination av alla olika förbättringar ger enligt studien en möjlig energieffektivisering på 46 

procent fram till 2050, om effekterna av en ökad hastighet exkluderas.  

Sammanfattningsvis finns det potentiella energieffektiviseringar hos de olika trafikslagen som skulle 

kunna påverka jämförelsen mellan vårt JA och UA på längre sikt. Vi väljer dock att enbart fokusera på 

den energiförbrukning och de utsläpp som transporterna har idag. 

                                                      

10 Ett simuleringsverktyg som kan användas för att beräkna koldioxidutsläpp från tunga fordon är under utveckling av den 

Europeiska kommissionen (se Zacharof och Fontaras 2016), som avser att föreslå krav på certifiering, rapportering och 

övervakning av koldioxidutsläpp under 2017 med verktyget som stöd. 

11 Se Trafikverket (2016b, sid. 46–48) för mer information om vilka faktorer som är kritiska för att uppnå den angivna 

potentialen i energieffektivisering, eller SOU (2013, sid. 383–428). 

12 I ASEK används emellertid emissionsfaktorer som bygger på den så kallade HBEFA-modellen, där den antagna 

bränsleförbrukningen för lastbil med släp (diesel) minskar från 36 liter/100 km år 2014 till 34 liter/100 km år 2030, dvs. med 

ca 5,6 procent (se Trafikverket 2015b). 
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För att beräkna miljö- och energieffekter använder vi en kalkylator som Nätverket för Transporter och 

Miljön (NTM) har tagit fram.13 Olika valmöjligheter finns i kalkylverktyget. För vägtransporterna 

antar vi att bränslet är av typen Diesel B5 - SWE (5 procent biodiesel), att lastbilen har 

emissionsstandarden Euroclass 4 och att vägsträckan har ±2 procents lutning. Därutöver anger vi 

andelar av lastbilens lastkapacitet som används, vilket varierar beroende på varugrupp enligt 

beräkningarna i avsnitt 3.2. Vi beräknar även emissioner för lastbilar som körs utan last. De valda 

alternativen innebär en bränsleförbrukning på 4,49 liter/mil för HGV40 när transportalternativet med 

alla varugrupper används, medan alternativen med varugrupp 4 och 11 har bränsleförbrukningen 4,13 

respektive 4,14 liter/mil. Motsvarande bränsleförbrukning för HGV60 är 6,06, 5,54 och 5,56 liter/mil 

för respektive varugrupp. Utan last har HGV40 en bränsleförbrukning på 2,47 liter/mil, medan 

HGV60 har en förbrukning på 3,01 liter/mil.14 

För tågtransporterna antar vi att topografin är platt (anges motsvara södra Sverige) och att elektrici-

teten kommer från Trafikverket (en el som är producerad via vattenkraft). Här kan vi dock notera att 

den energiförbrukning som tåget har enligt NTM:s kalkylverktyg är betydligt lägre jämfört med 

energiförbrukningen enligt Trafikverkets avgiftskalkylator. NTM:s kalkylverktyg anger att tågen i våra 

utredningsalternativ förbrukar mellan 0,0126 till 0,0130 kWh/bruttotonkilometer beroende på tågets 

vikt, medan Trafikverkets avgiftskalkylator antar att godståg (med en hastighet över 130 km/tim) 

förbrukar 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. En viss vägledning kring detta kan erhållas av Carlson et al. 

(2014) som studerade energiförbrukningen hos 85 olika tåg (samt ett demonstrationståg) som trafikerat 

sträckorna Malmö-Mjölby och Malmö-Gävle. Resultaten visade att tåg med vikter över 1000 ton hade 

en förbrukning runt 0,008 till 0,015 kWh/bruttotonkilometer, vilket inkluderade återmatning av el. 

Dock hade dessa tåg en lägre medelhastighet än de tåg som ingår i våra utredningsalternativ, vilka har 

en medelhastighet på mellan 90 och 118 km/tim (baserat på transportlängd och transporttider mellan 

lastplatserna). ”Medelreferenståget” i Carlson et al. hade en medelhastighet på 78 km/tim, en medel-

tågvikt på 1 490 ton och en medeltågländ på 556 m. Elförbrukningen för detta tåg var 0,012 

kWh/bruttotonkilometer. Ett tyngre tåg (1 944 ton) med en medelhastighet på 101 km/tim hade en 

elförbrukning på 0,042 kWh/bruttotonkilometer, vilket är mer i linje med Trafikverkets schablon i 

avgiftskalkylatorn.  

Elförbrukningen hos tågen i våra utredningsalternativ är alltså något osäker. Vi väljer att använda 

elförbrukningen enligt NTM:s kalkylverktyg i beräkningen av tågets miljö- och energieffekter, medan 

de redovisade företagsekonomiska kostnaderna baseras på elförbrukningen enligt Trafikverkets 

avgiftskalkylator. I resultattabellerna noterar vi dock även den företagsekonomiska kostnaden enligt 

den lägre elförbrukningen, samt redovisar miljö- och energieffekter givet den högre elförbrukningen i 

bilagan. 

I utredningsalternativen antar vi att lastbilschaufförerna transporteras från eller till lastplatserna med 

fyra personbilar (se avsnitt 3.1). Vi beräknar även dessa transporterns energi- och miljöeffekter med 

hjälp av NTM:s kalkylverktyg, eftersom de ska ingå i utredningsalternativen. Likt lastbilstransporterna 

antar vi att emissionsstandarden är Euroclass 4 och att vägsträckan har ±2 procents lutning. Vidare 

antar vi att bränslet är bensin E5 och en 1.4- <2 liters motor. 

4.1. Miljöeffekter i JA och UA 

Generellt sett ger vägtrafik med tunga fordon upphov till miljöpåverkan i form av buller, slitage-

partiklar, sotpartiklar, kväveoxider, kolväten, svavel och koldioxid. Om transporten på järnväg drivs 

                                                      

13 Kalkylatorn finns på deras hemsida (https://www.transportmeasures.org/sv/) Vi använder den avancerade versionen som är 

tillgänglig för medlemmar. 

14 Baserat på statistik över lastbilstrafiken under 2015 (Trafikanalys 2016b) utgår vi från att ca 17 procent av 

lastbilstransporterna genomförs utan last, vilket är genomsnittet för alla varugrupper. Motsvarande andelar är 9 och 21 

procent för varugrupp 4 respektive varugrupp 11 (se avsnitt 3.2). 

https://www.transportmeasures.org/sv/
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av ett elektriskt lok sker inga lokala utsläpp av sotpartiklar, kväveoxider, svavel eller koldioxid. Buller 

och partiklar från både slitage mellan räl och hjul, samt från bromsar, förekommer dock lokalt. 

Järnvägstransporterna kan samtidigt orsaka indirekta utsläpp av alla dessa ämnen beroende på hur 

elektriciteten genereras. För Sverige utgör dock vattenkraft och kärnkraft majoriteten av den 

producerade elenergin vilket innebär att utsläppen är låga (enbart vattenkraft om elen köps från 

Trafikverket). Slitagepartiklar från järnväg är ett relativt outforskat område så några effektsamband 

finns inte klarlagda.   

De luftföroreningar som NTM:s kalkylverktyg redovisar är koldioxid (CO2), metan (CH4), 

dikväveoxid (N2O), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOX) och partiklar (PM). 

Metan och dikväveoxid räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket tillsammans med fossil 

koldioxid utgör växthusgaser. Utsläppen av de koldioxidekvivalenter som våra beräkningsalternativ 

innebär redovisas i Tabell 4, dels totalt per år, dels per lastbilstransport. Utredningsalternativen 

innebär betydligt lägre utsläpp av koldioxidekvivalenter, vilket helt enkelt beror på att en stor del av 

transporten sker med ett eldrivet tåg, där elen produceras via vattenkraft, medan jämförelsealternativen 

utgörs av enbart transporter med dieseldrivna lastbilar. 

Tabell 4. Utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) i JA och UA, kg per år och kg per lastbilstransport 

från punkt A till punkt B (LT)a. 
  

CO2e [kg] Diff. JA-UA 
 

Varugrupp Per år Per LT Per år Per LT 

JA1 Alla 5 482 512 438 4 004 235 320 
 

4 5 536 324 442 4 158 433 332 
 

11 4 820 799 385 3 440 491 275 

UA1 Alla 1 478 277 118 
  

 
4 1 377 891 110 

  

 
11 1 380 308 110 

  

JA2 Alla 5 239 739 627 4 451 872 533 
 

4 5 291 168 633 4 555 760 545 
 

11 4 607 328 551 3 870 938 463 

UA2 Alla 787 867 94 
  

 
4 735 408 88 

  

 
11 736 389 88 

  

JA3 Alla 5 224 045 278 4 003 276 213 
 

4 5 275 320 281 4 135 911 220 
 

11 4 593 528 245 3 452 211 184 

UA3 Alla 1 220 770 65 
  

 
4 1 139 409 61 

  

 
11 1 141 317 61 

  

a Tågens elförbrukning antas vara mellan 0,0126 och 0,0130 kWh/bruttotonkilometer. För ett godståg utan elmätare (med en 

hastighet över 130 km/tim) antar Trafikverket att elförbrukningen är 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Se bilagan för resultat 

baserat på den högre elförbrukningen. 

I Tabell 5 redovisas differenserna mellan JA och UA när det gäller utsläpp av svaveldioxid, 

kväveoxider och partiklar. De totala utsläppen av dessa luftföroreningar redovisas i Tabell 24 i 

bilagan. Utsläppen redovisas i gram till skillnad från koldioxidekvivalenter som redovisas i kilogram. 

Precis som väntat har utredningsalternativen lägre utsläpp av luftföroreningar jämfört jämförelse-

alternativen. 
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Tabell 5. Differens i utsläpp av svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOX) och partiklar 

(PM) mellan JA och UA, gram per år och gram per lastbilstransport från punkt A till punkt B (LT)a. 
  

SO2 [g] 
 

CO [g]  NOx [g] 
 

PM [g] 
 

 
Varugrupp Per år Per LT  Per år Per LT Per år Per LT Per år Per LT 

JA1-UA1 Alla  883 822 71 4 843 339 387 19 404 700 1 550 1 56 594 13 
 

4 917 269 73 5 381 573 430 20 529 705 1 640 1 67 662 13 
 

11 758 742 61 4 423 099 353 17 007 550 1 358 1 38 093 11 

JA2-UA2 Alla 981 101 117 5 468 419 654 21 542 702 2 577 1 73 733 21 
 

4 1 003 389 120 5 968 871 714 22 453 317 2 686 1 83 148 22 
 

11 852 187 102 5 052 997 604 19 091 352 2 284 1 54 930 19 

JA3-UA3 Alla 883 980 47 4 850 961 258 19 463 051 1 036 157 141 8 
 

4 912 665 49 5 359 208 285 20 481 043 1 091 167 302 9 
 

11 761 700 41 4 445 930 237 17 126 301 912 139 135 7 

a Tågens elförbrukning antas vara mellan 0,0126 och 0,0130 kWh/bruttotonkilometer. För ett godståg utan elmätare (med en 

hastighet över 130 km/tim) antar Trafikverket att elförbrukningen är 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Se bilagan för resultat 

baserat på den högre elförbrukningen. 

Till skillnad från fallet energianvändning (se avsnitt 4.2 nedan) och koldioxidutsläpp, är de 

samhällsekonomiska kostnaderna för miljöeffekter, som buller och påverkan på luftkvalitet, beroende 

av till vilken grad befolkningen blir exponerad. Energi och koldioxid är alltså en global parameter, 

medan buller och luftkvalitet är lokala parametrar. Detta kan medföra en nackdel för tågtransporter, 

eftersom stationer ofta placeras nära befolkningen vilket gör att järnvägen skär igenom tätorter, medan 

större vägar ofta är förlagda utanför tätorter och transporter till själva tätorten sker via mindre 

väglänkar.  

I Tabell 12 redovisas marginalkostnader för buller från gods- och persontrafik på väg. Dessa baseras 

på de delar av det statliga vägnätet som ligger inom tätort med mer än 200 invånare. För att göra en 

rättvisande beräkning av den potentiella samhällsekonomiska effekten av överflyttning från väg till 

järnväg i de fallstudier som redovisats ovan måste de olika ingående delsträckorna tillskrivas olika 

befolkningstätheter. För järnväg har bullerexponering beräknats mer exakt, med geografiska data för 

varje bandel i järnvägsnätet, med varje förekommande tågtyp individuellt representerad och med 

befolkningsdata från SCB som underlag. En sådan detaljnivå är näst intill omöjlig att uppnå för 

vägtransporter inom ramen för denna studie, vilket innebär ett visst mått av osäkerhet i jämförelsen 

mellan transportslagen. 

4.2. Energieffekter i JA och UA 

I JA sker transporterna med hjälp av dieseldrift, medan en stor majoritet av transporterna i UA sker 

med eldrift. Energimängderna går att översätta till megajoule (MJ), en enhet som i kalkylverktyget 

från NTM redovisas tillsammans med mängden diesel och antalet kilowattimmar (kWh) som 

förbrukas hos de olika transporterna. I Tabell 6 redovisas antal MJ för de olika alternativen 

tillsammans med differenserna mellan JA och UA. 
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Tabell 6. Antal megajoule (MJ) i JA och UA, totalt per år och per lastbilstransport från punkt A till 

punkt B (LT)a. 
  

MJ Diff. JA-UA 

 Varugrupp Per år Per LT Per år Per LT 

JA1 Alla 78 941 903 6 305 41 822 490 3 340 
 

4 79 662 350 6 363 44 151 590 3 526 
 

11 69 368 483 5 541 33 984 347 2 714 

UA1 Alla 37 119 413 2 965 
 

 
 

4 35 510 760 2 836 
 

 
 

11 35 384 136 2 826 
 

 

JA2 Alla 75 446 250 9 025 43 575 220 5 212 
 

4 76 134 794 9 107 45 221 749 5 409 
 

11 66 296 753 7 930 35 579 058 4 256 

UA2 Alla 31 871 029 3 812 
 

 
 

4 30 913 045 3 698 
 

 
 

11 30 717 695 3 674 
 

 

JA3 Alla 75 220 278 4 005 42 579 450 2 267 
 

4 75 906 761 4 042 44 591 071 2 374 
 

11 66 098 186 3 520 34 908 653 1 859 

UA3 Alla 32 640 828 1 738 
 

 
 

4 31 315 690 1 668 
 

 
 

11 31 189 533 1 661 
 

 

a Tågens elförbrukning antas vara mellan 0,0126 och 0,0130 kWh/bruttotonkilometer. För ett godståg utan elmätare (med en 

hastighet över 130 km/tim) antar Trafikverket att elförbrukningen är 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Se bilagan för resultat 

baserat på den högre elförbrukningen. 
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5. Företagsekonomisk kalkyl 

Ett transportföretag vill transportera gods så billigt som möjligt från punkt A till punkt B (allt annat 

lika). I en jämförelse mellan olika alternativ behöver därför trafikeringskostnaderna beräknas. 

Därutöver kan transporttiden utgöra en viktig aspekt, där dess värdet varierar för olika varugrupper. 

Båda dessa delar redovisas i avsnitt 5.1 respektive 5.2, för att sedan sammanräknas i avsnitt 5.4. 

5.1. Trafikeringskostnader 

Trafikeringskostnaderna kan delas upp i avståndsberoende, tidsberoende och fordonsberoende 

kostnader. Inom den första kategorin ingår kostnader för drivmedel, däck, service och reparationer 

samt en avståndsberoende värdeminskning, medan förarlön är en tidsberoende kostnad. I fordons-

beroende kostnader ingår exempelvis årlig skatt, försäkring och den årliga värdeminskningen (pga. att 

fordonet blir omodernt), vilka kan fördelas på driftstimmar. Omlastningskostnader av lastbilens gods 

exkluderas i beräkningarna (se avsnitt 5.1.2). Däremot ingår tidskostnader för lastning och lossning av 

järnvägsvagnen i UA, dvs. för att köra på och av lastbilen på vagnen, samt den avgift Trafikverket tar 

ut för kapacitet på lastplats (8kr per timme och påbörjat hundratal meter spår). 

Vi använder kalkylvärden från ASEK 6, men frångår dessa något i beräkningen av trafikerings-

kostnader för godståget då vi vill använda järnvägsvagnens specifika kostnader samt ett lok som kan 

använda både el och diesel som drivmedel (i detta fall ett Vectron-lok). En fördel med det så kallade 

duoloket är att det kan gå över till dieseldrift vid ett elavbrott, och då köra en eventuell sista sträcka till 

en lossningsplats där lastbilarna kan köra av vagnen (övriga eldrivna tåg står still och hindrar tåget 

från att köra till sin destination med dieseldrift). 

5.1.1. Godstågets trafikeringskostnader 

Värden för järnvägsvagnen och loket har erhållits från det företag som tagit fram vagnen och en 

tågoperatör (kostnaden för loket har stämts av med ytterligare en tågoperatör). Ett av dessa värden är 

investeringskostnader, utifrån vilka vi beräknar kostnader för kapital (värdeminskning och 

räntekostnad) som annuiteter enligt formeln 𝑥 ∙ (
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛), där 𝑥 är investeringskostnaden, 𝑟 är 

kalkylräntan (5 procent) och 𝑛 är antal år (20 år för järnvägsvagnen och 30 år för loket). Annuiteterna 

fördelas ut på driftstimmar tillsammans med kostnader för försäkring samt underhålls- och årliga 

reparationskostnader av vagnarna. Även avståndsberoende kostnader för service och underhåll 

beräknas för de olika transportalternativen och inkluderas i trafikeringskostnaden. Med en 

investeringskostnad på 36 miljoner för loket och 3 miljoner per vagn, hamnar den totala kostnaden 

fördelat på antal driftstimmar på ca 4 200 kr/tim till 5 000 kr/tim (tåg med 23 vagnar) i de olika 

utredningsalternativen, där alternativet med den höga kostnaden per timme har lägre antal driftstimmar 

per år. Antalet driftstimmar per år är mer specifikt 3 120 timmar, 2 752 timmar och 3 083 timmar i 

UA1, UA2, respektive UA3 och består av den totala transporttiden per år (inkl. lastning och lossning 

av järnvägsvagn) samt 30 min för att köra tåget från och till uppställningsplatsen och som en buffert 

för förseningar. 

Vi jämför trafikeringskostnaderna med de parametervärden ASEK 6 presenterar för en tidsberoende 

kostnadsfunktion (
𝑘𝑟

𝑡å𝑔𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡
= 40,230 + 0,407 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 (4 𝑎𝑥𝑙𝑎𝑟)), se Trafikverket 2016b, 

kap. 14, sid. 18–19). Dessa värden utgår bl.a. från ett lok av typen TRAXX AC2 och 3000 

driftstimmar per år. Kostnaden blir då ca 3 000 kr/tim. 

De avståndsberoende kostnaderna för godståget (exkl. service och underhåll) består av bränsle-

kostnaden (eldrift) och banavgifter. För att beräkna dessa kostnader har vi använt Trafikverkets 

avgiftskalkylator (https://jvk.trafikverket.se/). I kalkylen antar vi att trafikeringen sker på tisdagar, 

torsdagar, lördagar och söndagar i UA2, medan den även sker på måndagar och onsdagar i UA1 och 

UA3. För den rutt vi väljer får vi fram en tåglägesavgift (godstrafik högnivå), passageavgifter, 

https://jvk.trafikverket.se/
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spåravgift (STAX ≤20 ton), och avgift för drivmotorström som består av elcertifikat, nätavgift och 

elhandelspris (elen är producerad via vattenkraft som erbjuds av Trafikverket till självkostnadspris). 

Kalkylen antar att godsloket förbrukar 0,0339 Wh/bruttoton-km, samt ett normalt förlustpåslag på 1,14 

(se Trafikverket 2016c). I Tabell 7 redovisas de totala banavgifterna för de olika 

utredningsalternativen och varugrupperna. 

Tabell 7. Banavgifter 2017–2018, inkl. eldriftskostnadera. 

 UA1 (626 tåglägen) UA2 (418 tåglägen) UA3 (939 tåglägen) 

Alla varugrupper 8 657 315 kr 11 248 196 kr 8 329 011 kr 

Varugrupp 4 8 484 096 kr 11 022 498 kr 8 163 291 kr 

Varugrupp 11 8 300 379 kr 10 785 791 kr 7 898 486 kr 

a Eldriftskostnaderna baseras på elförbrukningen 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Elförbrukningen som NTM:s kalkylverktyg 

antar är mellan 0,0126 och 0,0130, vilket för ”alla varugrupper” innebär en banavgift på 5 491 130 kr (UA1), 7 146 175 kr 

(UA2) och 5 317 267 kr (UA). 

Till banavgifterna lägger vi även till avgiften för kapacitet på lastplats (8 kr per timme och påbörjat 

hundratal meter spår), samt avgiften för uppställning, som i Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår 

till 5,5 kr per påbörjad timme och påbörjat hundratal meter spår. För de övriga platserna i denna studie 

är motsvarande avgift 0,3 kr. Dessa avgifter utgör en relativt liten andel, och är totalt ca 44 380 kr, 

91 951 kr och 84 399 kr per år i UA1, UA2, respektive UA3. 

5.1.2. Lastbilens trafikeringskostnader 

De långsiktiga trafikeringskostnaderna för lastbilar som ASEK 6 rekommenderar baseras på uppgifter 

från Svenska Åkeriföretags kalkylverktyg SÅcalc. Kostnaderna uttrycks i kr/fordonskilometer 

(avståndsberoende kostnader) och kr/fordonstimme (tidsberoende och fordonsberoende kostnader). 

Grunddata som används för beräkningarna för HGV40 är bl.a. ett anskaffningspris på 2,35 miljoner kr, 

3500 timmars drifttid/år, 7-årig livslängd, och 3,5 liter/mil i bränsleförbrukning (för mer detaljer, se 

sidorna 6–8, kap. 14 i Trafikverket 2016b). HGV60 som ingår i känslighetsanalysen har ett anskaff-

ningspris på 2,5718 miljoner kr och en bränsleförbrukning på 6,3 liter/mil. Notera att bränsleförbruk-

ningen som antas i ASEK skiljer sig från de bränsleförbrukningar som antas i NTM:s kalkylator för 

beräkningar av miljö- och energieffekter. Bränsleförbrukningen i NTM:s kalkylator baseras på vägtyp, 

bränsletyp, lastbilens emissionsstandard, vägsträckans lutning, samt lastfaktor. En lastad HGV40 (alla 

varugrupper) förbrukar då 4,49 liter/mil (2,47 liter/mil när den är olastad), och har ett viktat 

medelvärde på 4,15 liter/mil baserat på andel lastade transporter. Motsvarande värden för HGV60 är 

6,06 liter/mil (lastad) och 3,01 liter/mil (olastad) i beräkningen av miljö- och energieffekter, med ett 

viktat medelvärde på 5,55 liter/mil. Med andra ord är bränslekostnaden något underskattad i 

beräkningen av trafikeringskostnaderna för HGV40, och något överskattad för HGV60 (givet att 

bränsleförbrukningen som anges i NTM:s kalkylator är den sanna förbrukningen). 

För HGV40 är den avståndsberoende kostnaden 7,44 kr/fordons-km, den tidsberoende kostnaden 

235 kr/fordonstimme och den fordonsberoende kostnaden 80,15 kr/fordonstimme (alla exkl. moms). 

Motsvarande kostnader för HGV60 är 10,63 kr/fordons-km, 244 kr/fordonstimme (lön) och 

85,18 kr/fordonstimme. I JA multipliceras dessa kostnader med antalet fordonskilometer och 

fordonstimmar som alternativet innebär.  

Lastbilens fordonsberoende kostnader ingår även i UA för den tid lastbilen transporteras på 

järnvägsvagnen, medan lastbilen inte har några avståndsberoende kostnader under denna del av 

transporten, dvs. det sker ingen avståndsberoende värdeminskning eller slitage på lastbilen när den 

transporteras på järnvägsvagnen. I UA ingår även lastbilsförarnas lön för att lasta av och på lastbilen 
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på vagnen, samt köra den sista sträckan mellan punkt A(B) och startpunkten för järnvägssträckan 

a(b).15 

Kostnader för lastning och lossning av godset i lastbilarna är lika i JA och UA då HGV40 används i 

båda alternativen. Dessutom finns det inga skillnader i kostnader och tidsåtgång för lastning och 

lossning mellan HGV40 och HGV60, förutom tidsåtgången för flytande bulk (1,5 jämfört med 

2 timmar per fordon), vilket beror på tiden för pumpningen av godset till ett fordon (se Trafikverket 

2016b, kap. 14 och WSP 2015a). Detta har emellertid en mindre betydelse för vår känslighetsanalys då 

antalet transporter med HGV60 är 23,1 procent färre än antalet med HGV40 i JA1 och JA3, vilket 

nästan motsvarar den relativa skillnaden i tidsåtgång (25 procent längre tid för HGV60).16 Då flytande 

bulk kan antas utgöra en mindre del av de transporterade godset i våra beräkningar, väljer vi att inte ta 

med skillnader i tidsåtgång för lastning och lossning i känslighetsanalysen. 

5.2. Transporttid 

Värdet av en förändring i transporttid för transportköparen varierar (främst) beroende på varuslagets 

värde, om och hur varan tillhör en produktionskedja samt hur transportkedjan ser ut. Med andra ord 

finns det en hög grad av heterogenitet i dessa värden. Det finns emellertid genomsnittliga godstids-

värden för olika varugrupper (SEK per tontimme) som är rekommenderade av ASEK 6 (Trafikverket 

2016b). Kapitalvärdesmetoden har använts, vilken utgår från en varuvärdesberäkning (WSP 2015b) 

som är utförda på statistik från den Kombinerade Nomenklaturen (varukoder för handel med länder 

inom och utanför EU).17,18 

Rekommenderade tidsvärden finns för så kallade STAN-varugrupper och SAMGODS-varugrupper, 

vilka är något annorlunda jämfört med NST 2007-varugrupperna som den officiella godsstatistiken 

använder (se Tabell 1). I våra beräkningar utgår vi från STAN-varugrupperna 4 Livsmedel och 12 

Färdiga industriprodukter, vilka får anses vara bra motsvarigheter till NST 2007-grupperna 4 

Livsmedel, drycker och tobak och 11 Maskiner och instrument som används i våra beräkningar.19 

Tabell 8. Tidsvärden, STAN-varugrupper. 

 Kr/tontimme 

STAN-varugrupp År 2014 Prognos 2040 

4 Livsmedel 2,30 2,36 

12 Färdiga industriprodukter 8,93 11,58 

Genomsnittsvärde, allt gods 1,21 2,04 

 

                                                      

15 Vi antar att arbetsupplägget för dessa chaufförer innebär samma antal arbetstimmar som för andra lastbilschaufförer 

(vilken vår tidsberoende kostnad för förarlöner baseras på). Exempelvis kan chaufförerna ha andra körningar under dagen, 

såsom lokal eller regional distribution. 

16 Motsvarande andel i JA2 är 15,4 procent. 

17 I nuläget finns värden för tolv varugrupper, där indelningen har utförts med hänsyn till skillnader i transportlösningar 

(Trafikanalys 2010). 

18 Tidsvärden (𝐺𝑇𝑉) för de olika varugrupperna beräknas genom följande formel (SIKA 2002): 𝐺𝑇𝑉 = (𝑉𝑉 ∙ 𝑅 ∙ 𝐿) 𝑇⁄ , där 

𝑉𝑉 är varugruppsvärde, 𝑅 är kalkylränta för kapitalbindning i rörelsekapital (20 procent), 𝐿 är en så kallad logistikfaktor som 

främst avser effekter på lagerhållning och antas vara 2 enligt rekommendationen från ASEK (Trafikverket 2016b). 𝑇 är antal 

timmar per år som logistiksystemet antas vara tillgängligt (3600). 

19 Det finns möjlighet att konvertera NST 2007-grupperna till de så kallade NST/R-grupperna, som i sin tur kan konverteras 

till SAMGODS-varugrupper. Konverteringen mellan NST 2007 till NST/R är dock inte helt okomplicerad (se WSP 2015, 

sid. 17-19), och faller utanför denna studies ramar. 
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Skillnader i transporttid per enkelresa är -2 minuter och -46 minuter i fallen JA1-UA1 och JA3-UA3, 

dvs. jämförelsealternativen har kortare transporttider än utredningsalternativen. Skillnaden mellan JA2 

och UA2 är däremot 91 minuter. Med andra ord har utredningsalternativet en kortare transporttid för 

den längre sträckan där järnvägen utgör en större andel av den totala transportsträckan jämfört med 

UA1 och UA3. Notera att transporttiderna i UA är baserade på tåglägen för ett antal godståg under 

2013, där det fanns exempel på transporttider som var längre än de vi använder i beräkningarna, samt 

transporttider för posttåg som var kortare. Vilka tåglägen som kan beviljas för den typen av transport 

vi analyserar är osäkert, vilket är anledningen till att vi testar effekten av andra transporttider för tågen 

i känslighetsanalysen.  

Den totala kostnaden per år till följd av ökad transporttid i UA1 och UA3 jämfört med JA1 och JA3 – 

med avseende på godstidsvärdet – är endast 11 643 kr respektive 338 220 kr per år (alla varugrupper), 

vilket motsvarar ca 0,2 öre respektive ca 6 öre per fordonskilometer. Nyttan av kortare transporttid är 

299 256 kr per år i UA2 jämfört med JA2, vilket motsvarar ca 5 öre per fordons-km. Med andra ord 

har förändringen i transporttid kopplat till godstidsvärdet en marginell betydelse för våra jämförelser 

(se Tabell 9).  

5.3. Tillförlitlighet 

Företagens kostnader för tillförlitlighet kan delas in i två typer av kostnader: a) kostnader för osäker 

transporttid, vilket omfattar kostnader för åtgärder som företagen vidtar för att på förhand minska 

risker för förseningar eller lindra konsekvenserna av en försening; b) kostnader för de reaktiva eller 

operationella åtgärder som företagen vidtar när en försening har uppstått. (Krüger och Vierth, 2015). I 

likhet med transporttidsvärdet kommer dessa kostnader för tillförlitlighet se olika ut beroende på 

varuslagets värde, om och hur det tillhör en produktionskedja samt hur transportkedjan ser ut. I 

dagsläget finns endast förseningstidsvärden som beräknas genom att multiplicera godstidsvärden med 

faktorn 2. Det finns emellertid ingen officiell statistik tillgänglig över godstågens punktlighet mellan 

olika orter. Trafikverket redovisar ankomstpunktlighet till olika orter för persontåg, medan statistiken 

för godstågen endast gäller ankomstpunktlighet till bangårdar. Vi väljer därför att inte utföra några 

beräkningar baserat på skillnader i förväntade förseningar mellan JA och UA. Vi kan dock notera att i 

den mån järnvägstransporter kan ha en nackdel gentemot vägtransporter vad gäller förseningar, så kan 

det till viss del motverkas av att lastbilarna har möjlighet att köras av järnvägsvagnen vid eventuella 

stopp i trafiken, om en lämplig plats finns att tillgå för tåget (se exempelvis listan över lastplatser på 

http://webapp.trafikverket.se/lasloweb/). 

5.4. Företagsekonomisk jämförelse mellan JA och UA 

Kostnaderna per lastbil i JA och UA redovisas i kr/fordonskilometer i Tabell 9 nedan, där antal 

fordonskilometer är sträckan lastbilen transporteras från punkt A till punkt B i de olika alternativen. 

Kostnaderna varierar beroende på varugrupp för utredningsalternativen, dels för att olika vikter 

innebär olika banavgifter, dels för att varugrupperna har olika tidsvärden. Tidsdifferenserna ger en 

lägre kostnad i UA1 och UA2, medan UA3 får en högre kostnad. 

För år 2040 förändras tidsvärden för gods, vilket påverkar kostnaderna i UA eftersom vi låter nyttan 

eller kostnaden av transporttidsdifferenser påföras detta alternativ. Övriga kostnader förändras inte 

eftersom ASEK antar att alla trafikeringskostnader är realt oförändrade över tid. Här kan vi dock 

nämna att spåravgiften – som är en del av den banavgift Trafikverket tar ut – baseras på 

marginalskostnadsskattningar som är betydligt lägre än de senaste skattningarna på svenska data (se 

avsnitt 6). Vilka spåravgifter som tas ut i framtiden är svårt att sia om. Generellt är 

internaliseringsgraden hos godstrafiken på järnvägen lägre jämfört med tung lastbil på väg, dvs. 

skatter och avgifter för gods på järnväg täcker en mindre del av dess samhällsekonomiska kostnader 

jämfört med vägtransporten. Detta är något vi tittar närmare på i beräkningarna av de 

samhällsekonomiska effekterna i nästa avsnitt. 

http://webapp.trafikverket.se/lasloweb/
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Tabell 9. Kostnad i kronor per fordons-km (lastbil punkt A till punkt B), JA och UA, 2014 års prisera. 

  2014 2040 

JA1  14,49 14,49 

UA1 Alla varugrupper 10,78 10,78 

 Varugrupp 4 10,75 10,75 

 Varugrupp 11 10,72 10,73 

JA2  14,28 14,28 

UA2 Alla varugrupper 7,40 7,36 

 Varugrupp 4 7,32 7,32 

 Varugrupp 11 7,06 6,96 

JA3  13,88 13,88 

UA3 Alla varugrupper 11,56 11,61 

 Varugrupp 4 11,58 10,58 

 Varugrupp 11 11,80 10,91 

a Med en elförbrukning på ca 0,013 kWh/bruttotonkilometer är kostnaden per fordons-km för ”alla varugrupper” 10,18 kr 

(UA1), 6,66kr (UA2), och 11,99 kr (UA3) (se avsnitt 4). 
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6. Samhällsekonomiska effekter 

Väg- och järnvägstransporter leder till externa effekter, dvs. en kostnad (eller nytta) som drabbar en 

tredje part och där en oreglerad marknad innebär transportpriser som inte inkluderar dessa kostnader. 

Detta leder till en samhällsekonomiskt ineffektiv resursanvändning. Det övergripande transport-

politiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning, vilket beslutades av riksdagen år 1998 (prop. 1997/98:56, bet. 1997:98: TU10, rskr. 

1997/98:266). Skatter och avgifter tas därför ut för att olika aktörer ska beakta de externa kostnaderna. 

Dessa skatter och avgifter är dock i många fall lägre än de kalkylvärden för externa kostnader som 

rekommenderas av Asek. 

Det finns även nya värden som Nilsson och Haraldsson (2016) rapporterar och som används av 

Trafikanalys (2017a) i beräkningar av transporters internaliseringsgrad, dvs. hur stor del av trafikens 

externa kostnader som täcks av skatter och avgifter. När vi räknar samman de olika samhällseko-

nomiska kostnaderna för JA och UA använder vi därför de värden som enligt Trafikanalys (2017a) 

skulle innebära full internaliseringsgrad om de infördes i de olika avgifts- och skattesystemen. Denna 

sammanräkning innebär att vi adderar den icke-internaliserade kostnaden till den företagsekonomiska 

kostnaden, vilket redovisas i avsnitt 6.5. 

Vi inleder dock avsnittet med att redovisa de externa kostnaderna som baseras på de kalkylvärden som 

rekommenderas av Asek, vilka är uppdelade i emissionskostnader, olyckskostnader, samt kostnader 

för drift, underhåll och reinvesteringar. Notera att dessa kostnader till viss del täcks av skatter och 

avgifter som ingår i den företagsekonomiska kalkylen i avsnitt 5. För vägtrafik finns kalkylvärden för 

dels landsbygd (regionala effekter), dels tätort (lokala effekter).  

Vi använder genomsnittliga marginalkostnader i våra beräkningar då en noggrannare beräkning, med 

hänsyn till olika befolkningsstorlekar längs med transportsträckorna, inte ligger inom ramen för denna 

studie. Det innebär att vi inte fullt ut tar hänsyn till skillnader mellan JA och UA, då exempelvis 

omlastning från järnvägsvagnen sker i relativt tätbefolkade områden, något som innebär ett ökat 

trafikarbete med lastbil inom dessa områden jämfört med JA då en transport som sker enbart på väg 

kan undvika tätbefolkade områden fram till slutmålet. 

6.1. Emissionskostnader 

Referenstätorten med kalkylvärden i Tabell 10 är Kristianstad (35 700 invånare). De sträckor som 

ingår i våra JA och UA passerar orter med en annan befolkningsstorlek. Det är möjligt att beräkna 

differentierade kostnader för våra sträckor med hjälp av en formel20. Som nämndes i avsnitt 4 saknar 

vi dock detaljerad information om befolkningsstorlekar längs med transportsträckorna, vilket gör att vi 

använder genomsnittliga kostnader (en noggrannare beräkning med hjälp av befolkningsstorlekar 

ligger utanför denna studies ram). Detta gäller även bullerkostnader från lastbilar, vilket däremot finns 

tillgängligt på en detaljerad nivå för järnvägen. Med tanke på att det finns generella skillnader mellan 

väg- och järnvägstransport vad gäller befolkningens exponering, där järnvägstransporten oftare skär 

genom tätorter, blir jämförelsen mellan våra JA och UA inte helt rättvisande. 

Emissionskostnaderna i ASEK finns redovisade för väg- och tågfordon som drivs på bensin eller 

diesel. Duoloket i våra beräkningar är endast tänkt att använda dieseldrift på korta sträckor vid 

händelse av större förseningar där det finns möjlighet att transportera vagnarna till en lämplig 

lossningsplats. Vi inkluderar därför inte emissionskostnader från dieseldrift för tåget. Däremot 

genererar elförbrukningen en del emissioner, vilket vi redovisade i avsnitt 4. Genom att använda 

                                                      

20 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 =  0,029 ∙ 𝐹𝑣 ∙ 𝐵0,5 ∙ 𝑈, där Fv= ventilationsfaktor, B=befolkningsstorlek, 

U=utsläppsvärdering per exponerad enhet. Det finns fem ventilationszoner i Sverige, där zon 1, 2 och 3 är aktuella i denna 

studie. Zon 1 och 2 har ventilationsfaktorn 1, medan zon 3 har faktorn 1,1. 
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kalkylvärden i ASEK för de olika utsläppen kan vi räkna ut emissionskostnaderna för tågens eldrift. 

Kalkylvärdet för koldioxid är 1,14 kr per kilo (2014 års prisnivå) och 1,68 kr per kilo år 2040. I 

exempelvis UA1 genererade tågtransporterna 34 739 kg koldioxidekvivalenter under ett år, vilket 

innebär en kostnad på 39 602 kr.  

Värderingar av luftföroreningar redovisas i Tabell 10. Värderingen baseras på fördelningen av 

utsläppen mellan landsbygd och städer av olika storlekar. Då en analys av tågtrafikens fördelning 

mellan tätorter och landsbygd ligger utanför denna studies ram, väljer vi att använda en viktning 

baserat på den genomsnittliga kostnaden för lastbil med släp (0,80 kr, emissioner exkl. CO2) och dess 

relativa storlek jämfört med medelvärdet mellan landsbygd och tätort ((0,54+1,51)/2=1,025), vilken är 

(0,8/1,025=) 0,78. Med andra ord antar vi att tågtrafiken har samma fördelning av trafik mellan tätort 

och landsbygd som en tung lastbil med släp (vilket inte stämmer helt då tågtrafiken oftare skär igenom 

tätorter jämfört med tung vägtransport). Detta innebär exempelvis att det genomsnittliga värderingen 

av utsläpp av kväveoxider (NOX) för tågtrafik är ((86+11)/2)*0,78=) 38 kr/kg. 

Tabell 10. Kalkylvärden för luftföroreningar, kr/kg utsläpp, 2014 års priser. 
 

2014 
 

2040 
 

Emissioner Regionala effekter Referenstätort Regionala effekter Referenstätort 

Kväveoxider (NOx) 86 11 126 16 

Kolväten (VOC) 43 19 63 28 

Svaveldioxid (SO2) 29 94 43 139 

Partiklara 0 3 210 0 4 719 

a För lokala effekter (referenstätort) anges partiklarna vara PM 2.5 (Trafikverket 2016b, kap. 11). 

Kostnader för utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar i våra olika beräkningsalternativ 

redovisas i Tabell 11. Där ingår inte slitagepartiklar då dessa utsläpp inte kan kvantifieras i dagsläget. 

Resultaten visar stora skillnader mellan JA och UA. Prognosen är att dessa kostnadsskillnader ökar för 

koldioxidutsläpp under 2040, men minskar för övriga emissioner. 

Bullerkostnaderna för lastbil är differentierade med avseende på hastighet (hög och låg). Vi antar att 

transporter mellan start- eller slutpunkten (A/B) och lastytan (a/b) i utredningsalternativen sker med 

låg hastighet när lastytan är centralt belägen, dvs. inom 26 km från start-/slutpunkten. Vi antar att 

samma transportsträcka i jämförelsealternativen sker med låg hastighet. Det innebär med andra ord att 

övriga vägtransporter sker med hög hastighet. 
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Tabell 11. Kostnader per år, emissioner (exkl. buller) och koldioxid, JA och UA (baserat på 

genomsnittliga kalkylvärden), SEK 2014 års prisera. 

 2014 2040 

Emissioner, exkl. buller och CO2 Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 1 428 725 1 047 429 2 099 010 1 560 187 

UA1 381 296 
 

538 823 
 

JA2 1 365 459 1 162 937 2 006 063 1 708 518 

UA2 202 522 
 

297 545 
 

JA3 1 361 369 1 050 279 2 000 054 1 560 312 

UA3 311 091 
 

439 742 
 

     

CO2 Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 6 250 064 4 564 827 9 210 620 6 727 114 

UA1 1 685 236 
 

2 483 506 
 

JA2 5 973 303 5 075 134 8 802 762 7 479 145 

UA2 898 168 
 

1 323 616 
 

JA3 5 955 412 4 563 734 8 776 386 6 725 503 

UA3 1 391 677 
 

2 050 893 
 

a Kostnaderna i UA baseras på emissioner av tåg vars elförbrukning antas vara mellan 0,0126 och 0,0130 

kWh/bruttotonkilometer. För ett godståg utan elmätare (med en hastighet över 130 km/tim) antar Trafikverket att 

elförbrukningen är 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Se bilagan för resultat baserat på den högre elförbrukningen. 

Tabell 12. Kalkylvärden för bullerkostnader, lastbil, personbil och tåg, (prisnivå 2040 inom parentes), 

SEK 2014 års priser. 
 

Genomsnitt Landsbygd Tätort 
  

Lastbilar (kr/fordons-km)  
 

Gles Mellan Tät 

Lastbil > 16 ton, hög hastighet 
(utan/med släp) 

2,92 (4,29) 0,40 (0,59) 2,63 (3,86) 2,90 (4,26) 3,20 (4,70) 

Lastbil > 16 ton, låg hastighet 
(utan/med släp) 

6,40 (9,40) 0,88 (1,30) 5,76 (8,47) 6,33 (9,31) 7,01 (10,30) 

Personbil,  0,18 (0,27) 0,03 (0,04) 0,16 (0,24) 0,18 (0,27) 0,20 (0,29) 
 

 
    

Tåg (kr/tåg-km)   
  

Godståg, eldrift 4,70 (6,78)  
   

Kostnader för buller redovisas i Tabell 13. Här kan nämnas att valet av vagnstyp spelar stor roll för 

bullerkostnaden från järnvägstransporten, något som konstateras i Ögren et al. (2015) som genomför 

en jämförelse i bullerkostnader mellan godstransporter på väg och järnväg. Med de äldre 

bromssystemen (vilka fortfarande är vanligt förekommande) orsakar järnvägstransporten så mycket 

buller att kostnaden per ton gods blir drygt dubbelt så hög för järnväg som för vägtransport mellan 

Göteborg och Stockholm. Järnvägsvagnar utrustade med moderna bromssystem, s.k. K-block, har en 

väsentligt lägre bullernivå och detta reducerar den motsvarande kostnaden till drygt 2/3 av kostnaden 

för vägtransport enligt Ögren et al. (2015), som kommer fram till ett värde på 0,0069 kr/ton-km för tåg 

med moderna bromssystem. Kalkylvärdet i Tabell 12 utgår från 6 procents användning av K-block 

(järnvägsvagnen i våra beräkningar har ej ett bromssystem med K-block). Vi använder värdet 0,0069 

kr/ton-km i våra beräkningar, vilket motsvarar en kostnad på 1,035 kr/tåg-km för ett 1500 ton tungt 

tåg. 
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Tabell 13. Kostnader per år, buller, JA och UA (baserat på genomsnittliga kalkylvärden), SEK 2014 

års priser. 

-  2014  2040  

-  Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 16 758 884 8 520 916 24 621 138 12 627 134 

UA1 8 237 969 
 

11 994 004 
 

JA2 15 779 743 12 705 869 23 182 819 18 804 767 

UA2 3 073 874 
 

4 378 052 
 

JA3 16 419 148 6 469 421 24 121 680 9 608 385 

UA3 9 949 727 
 

14 513 296 
 

6.2. Olyckskostnader 

Olyckskostnaden per tåg-km är betydligt högre än kostnaden per fordons-km för lastbil, men då 

antalet fordons-km är betydligt fler i JA jämfört med antal fordons-km och tåg-km i UA, innebär JA 

högre totala olyckskostnader per år. 

Tabell 14. Kalkylvärden för olyckskostnader, lastbil, personbil och tåg, SEK 2014 års priser (prisnivå 

2040 inom parentes). 

 Alla miljöer Glesbygd Tätort 

Alla lastbilar (kr/fordons-km) 0,30 (0,44) 0,33 (0,49) 0,58 (0,85) 

Personbilar,  0,16 (0,24) 0,13 (0,19) 0,24 (0,35) 

Tåg (kr/tåg-km) 1,72 (2,53) - - 

Tabell 15. Kostnader per år, olyckor, JA och UA (baserat på genomsnittliga kalkylvärden), SEK 2014 

års priser. 

-  2014  2040  

-  Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 1 637 222 919 135 2 401 259 1 346 603 

UA1 718 087 
 

1 054 657 
 

JA2 1 564 729 990 646 2 294 936 1 451 055 

UA2 574 083 
 

843 881 
 

JA3 1 560 027 777 901 2 288 040 1 139 531 

UA3 782 126 
 

1 148 509 
 

6.3. Infrastrukturkostnader 

De spåravgifter som ingår i banavgifterna är lägre än de spåravgifter som rekommenderas av Asek. 

Den sammanlagda kostnaden per ton-km är 0,0193 SEK enligt Tabell 16 (inkl. avgiften för drift som 

är beräknad för tåget i UA som har totalvikten 1 639 ton), vilket kan jämföras med den avgift som 

Trafikverket tar ut; en avgift som varierar mellan 0,0056 till 0,0084 kr/ton-km för godståg beroende på 

axellast. För tågen i våra beräkningsalternativ är spåravgiften 0,0056 kr/ton-km under 2017 och 0,0062 

kr/ton-km under 2018. 
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Tabell 16. Kalkylvärden för drifts-, underhålls- och reinvesteringskostnader, SEK 2014 års priser. 

 
Alla vägar Europavägar/riksvägar/ 

primära länsvägar 
Övriga 
vägar 

Tung lastbil >16 ton, med släp 
(kr/fordons-km) 

   

Drift, underhåll och reinvesteringar 0,40 0,36 0,80 

Personbil (vinterväghållning) 
0,018 

  

 
 

  

Tåg 
Genomsnitt 

  

Underhåll (kr/ton-km) 0,0090   

Reinvesteringar (kr/ton-km) 0,0100   

Drift (kr/tåg-km) 0,5250   

Den årliga kostnaden för drift, underhåll och reinvesteringar mellan de olika alternativen redovisas i 

Tabell 17. Jämförelserna visar att JA har en betydligt lägre kostnad än UA. Notera att kalkylvärdena i 

Tabell 16 antas vara konstanta över åren i ASEK, vilket gör att kostnaderna för 2040 är densamma 

som för 2014. 

Tabell 17. Kostnader per år, drift, underhåll och reinvesteringar, JA och UA (baserat på 

genomsnittliga kalkylvärden), SEK 2014 års priser. 
 

Kostnad Differens JA-UA 

JA1 2 182 963 -4 620 656 

UA1 Alla varugrupper 6 803 619 
 

UA1 Varugrupp 4 6 650 491 
 

UA1 Varugrupp 11 6 486 699 
 

JA2 2 086 305 -6 253 336 

UA2 Alla varugrupper 8 339 642 
 

UA2 Varugrupp 4 8 141 253 
 

UA2 Varugrupp 11 7 929 048 
 

JA3 2 080 036 -4 523 816 

UA3 Alla varugrupper 6 603 852 
 

UA3 Varugrupp 4 6 458 193 
 

UA3 Varugrupp 11 6 302 390 
 

6.4. Totala externa kostnader 

Vi lägger samman de externa kostnaderna som redovisats i avsnitt 6.1–6.3 för de olika alternativen 

och räknar ut kostnaderna per fordonskilometer för en lastbil (HGV40). Resultaten i Tabell 18 visar att 

våra olika utredningsalternativ (UA) har betydligt lägre externa kostnader jämfört med våra 

jämförelsealternativ (JA). Det bör dock återigen noteras att vi har använt oss av genomsnittliga 

kalkylvärden. En noggrannare beräkning med hjälp av statistik över befolkningsstorlekar längs 

transportsträckorna för våra jämförelse- och utredningsalternativ hade resulterat i annorlunda 

kostnader per fordons-km. 

Delar av de externa kostnaderna täcks av skatter och avgifter på de olika transporterna. Det totala 

externa kostnaderna i Tabell 18 ska därför inte adderas till de företagsekonomiska kostnaderna per 

fordonskilometer som redovisades i avsnitt 5. I avsnitt 6.5 redovisas den del av de externa kostnaderna 

som ska ingå i kostnaden per fordons-km för att uppnå en full internalisering. 
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Tabell 18. Externa kostnader, per år per fordons-km (lastbil från punkt A till punkt B)a. 
 

2014 
 

2040 
 

 Per år  Per fordons-km Per år Per fordons-km 

JA1 28 257 858 5,41 40 514 990 7,76 

UA1 Alla varugrupper 17 826 207 3,41 22 874 608 4,37 

UA1 Varugrupp 4 17 532 436 3,35 22 518 484 4,30 

UA1 Varugrupp 11 17 365 909 3,32 22 353 435 4,27 

JA2 26 747 558 5,29 38 340 512 7,58 

UA2 Alla varugrupper 13 088 289 2,34 15 182 737 2,71 

UA2 Varugrupp 4 12 812 112 2,29 14 873 173 2,66 

UA2 Varugrupp 11 12 593 510 2,25 14 655 190 2,62 

JA3 27 375 993 5,65 39 266 208 8,10 

UA3 Alla varugrupper 19 038 474 3,59 24 756 292 4,66 

UA3 Varugrupp 4 18 778 046 3,54 24 445 329 4,60 

UA3 Varugrupp 11 18 619 123 3,51 24 287 571 4,58 

a Kostnaderna i UA baseras bl.a. på emissioner av tåg vars elförbrukning antas vara mellan 0,0126 och 0,0130 

kWh/bruttotonkilometer. För ett godståg utan elmätare (med en hastighet över 130 km/tim) antar Trafikverket att 

elförbrukningen är 0,0339 kWh/bruttotonkilometer. Se bilagan för resultat baserat på den högre elförbrukningen. 

6.5. Skillnader givet full internaliseringsgrad 

Godstrafiken på järnväg har enligt beräkningarna i Trafikanalys (2017a) en internaliseringsgrad på ca 

30 procent, medan skatter och avgifter för en tung lastbil med släp täcker ca 62 procent av de externa 

kostnaderna (tung lastbil utan släp täcker 69 procent av kostnaderna). Med andra ord påverkar detta 

jämförelsen mellan vårt JA och UA, där den företagsekonomiska kalkylen baseras på befintliga skatter 

och avgifter. 

För att räkna ut kostnaderna för våra olika beräkningsalternativ, givet en full internaliseringsgrad, 

använder vi den icke-internaliserade kostnaden för externa effekter för de olika trafikslagen. Denna 

kostnad är 0,064 kr per ton-km för lastbil med släp, medan motsvarande kostnad är 0,0553 kr per ton-

km för tåg (viktat tågläge inkl. buller och passageavgifter) (Trafikanalys 2017b). Dessa kostnader 

adderas till de företagsekonomiska kostnaderna vi redovisade i Tabell 9. 

Storleken på de icke-internaliserade kostnaderna som adderas till våra beräkningsalternativ är större i 

UA jämfört med JA, vilket helt enkelt beror på att kostnader för ett tåg utan last som väger (23*40 

ton+87 ton=) 1000 ton tillkommer i UA. Detta innebär att skillnaderna i kostnad per fordons-km 

(lastbil) mellan JA och UA blir betydligt mindre när vi inkluderar de icke-internaliserade kostnaderna 

(se Tabell 19). 

Tabell 19. Kostnad per fordons-km, lastbil från punkt A till punkt B, givet full internaliseringsgrada. 

 
JA1 UA1 JA2 UA2 JA3 UA3 

Alla varugrupper 16,50 14,68 16,28 11,69 15,88 15,34 

Varugrupp 4 16,37 14,53 16,15 11,50 15,75 15,24 

Varugrupp 11 16,23 14,38 16,01 11,12 15,61 15,34 

a Med en elförbrukning på ca 0,013 kWh/bruttotonkilometer i beräkningen av eldriftskostnaden är kostnaden per fordons-km 

för ”alla varugrupper” 14,07 kr (UA1), 10,96 kr (UA2), och 14,77 kr (UA3) (se avsnitt 4). 



 

38  VTI notat 25-2017 

7. Känslighetsanalyser 

Våra beräkningar baseras på en rad olika antaganden. För att testa robustheten i resultaten, förändrar vi 

några av dessa antaganden, dvs. vi genomför känslighetsanalyser. Precis som huvudalternativet utgår 

dessa känslighetsanalyser från emissioner enligt NTM:s kalkylverktyg, där elförbrukningen hos tågen i 

UA är mellan 0,0126 och 0,0130 kWh/bruttotonkilometer, samtidigt som banavgifterna (som är en del 

av de företagsekonomiska kostnaderna som redovisas nedan) baseras på en elförbrukning på 0,0339 

kWh/bruttotonkilometer (se bilagan för emissioner och emissionskostnader baserat på den högre 

elförbrukningen). 

I utgångsläget antar vi att transporterna sker med en tung lastbil med släp som har fordonskoden 

HGV40. Den har en maximal totalvikt på 40 ton och en medellastvikt på 20,7 ton. Det är emellertid 

möjligt att transporterna i JA sker med en större lastbil som inte får plats på järnvägsvagnen. För att 

testa hur detta kan påverka kostnaderna utgår vi från en lastbil med fordonskoden HGV60 som har en 

maximal totalvikt på 60 ton och en medellastvikt på 30,6 ton. Vi antar att samma godsmängd ska 

transporteras mellan de olika punkterna, vilket innebär något färre antal enkelresor när HGV60 utför 

transporterna i JA. I denna känslighetsanalys är antalet enkelresor 9 630 i JA1, vilket kan jämföras 

med 12 520 enkelresor med HGV40 i JA1.  

Tabell 20. Företagsekonomisk kostnad per år, HGV40 och HGV60. 

 HGV40 HGV60 Differens (HGV40-HGV60) 

JA1 79 100 025 78 066 616 1 033 409 

JA2 74 458 160 72 752 812 1 705 349 

JA3 72 164 237 70 941 948 1 222 289 

De totala företagsekonomiska kostnaderna blir lägre med HGV60 (se Tabell 20), men ligger 

fortfarande en bra bit under de totala företagsekonomiska kostnaderna i UA1, UA2 och UA3 som är ca 

56, 41 respektive 61 miljoner kr. Lägger vi till de icke-internaliserade kostnaderna (0,064 kr/ton-km) 

försvinner fördelen med HGV60 jämfört med HGV40 då den tyngre lastbilen utför fler ton-km per år, 

trots färre antal enkelresor i våra JA. I exempelvis JA1 (alla varugrupper) är den icke-internaliserade 

kostnaden ca 2,4 miljoner kr högre per år för HGV60 jämfört med HGV40. 

De transporterade godsmängderna i våra beräkningsalternativ utgör en relativt stor andel av de totala 

godsmängderna som transporterades med lastbil mellan de aktuella länen under 2015 (se avsnitt 3.2). 

Vi utför därför en känslighetsanalys där vi halverar antalet vagnar i varje tågtransport, vilket innebär 

en halverad godsmängd. Detta ger något högre företagsekonomiska kostnader per fordonskilometer i 

våra utredningsalternativ (se Tabell 21). Vi utför även en känslighetsanalys där tåget har fler vagnar 

och något högre beläggningsgrad; i genomsnitt 24 lastade vagnar och 3 tomvagnar, vilket ger en 

tåglängd på 724,5 meter och en beläggningsgrad på 11 procent. Normalt tillåts en maxlängd på 630 

meter. Tåg som är upp till 750 meter kan hanteras som en specialtransport där möjligheterna är störst 

på banor med dubbelspår (Trafikverket 2015c). Utan att närmare analysera möjligheterna att köra 730 

meter långa tåg på dubbelspårsträckan Malmö–Stockholm, utför vi en känslighetsanalys med ett 

längre tåg i JA1/UA1 och JA2/UA2. 
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Tabell 21. Företagsekonomisk kostnad per fordons-km (lastbil, HGV40), 10 lastade vagnar (halverad 

godsmängd i JA och UA), samt 24 lastade vagnar. 2014 års priser. 

  
10 lastade vagnar 24 lastade vagnar 

JA1  14,49 14,49 

UA1 Alla varugrupper 11,81 10,80 

 Varugrupp 4 11,76 10,78 

 Varugrupp 11 11,63 10,82 

JA2  14,28 14,28 

UA2 Alla varugrupper 8,68 7,28 

 Varugrupp 4 8,59 7,21 

 Varugrupp 11 8,26 6,99 

JA3  13,88 - 

UA3 Alla varugrupper 12,57 - 

 Varugrupp 4 12,56 - 

 Varugrupp 11 12,69 - 

Lägger vi till de icke-internaliserade kostnaderna får vi en mindre skillnad mellan JA1/JA2 och 

UA1/U2. Scenariot med 10 lastade vagnar innebär t.o.m. att JA3 är fördelaktigare än UA3 (se Tabell 

22).  

Tabell 22. Kostnad per fordons-km, lastbil (HGV40), givet full internaliseringsgrad och 10 respektive 

24 lastade järnvägsvagnar. 2014 års priser. 

Varugrupper JA1 
UA1 

(10 vagnar) 
UA1 

(24 vagnar) 
JA2 

UA2 
(10 vagnar) 

UA2 
(24 vagnar) 

JA3 
UA3 

(10 vagnar) 

Alla 16,50 15,96 14,62 16,28 13,29 11,49 15,88 16,59 

4 16,37 15,80 14,48 16,15 13,09 11,31 15,75 16,47 

11 16,23 15,55 14,41 16,01 12,65 10,97 15,61 16,47 

Slutligen genomför vi beräkningar med annorlunda transporttider i utredningsalternativen. Som 

nämndes i beskrivningen av våra utredningsalternativ i avsnitt 3 fanns det exempel på tåglägen för 

godstrafik som hade ca 1 timme längre transporttid per enkelresa i UA1 och ca 0,5 timmar längre 

transporttid i UA2. Därutöver fanns det exempel på tåglägen med ca 0,5 timmes kortare transporttid i 

samtliga utredningsalternativ. I Tabell 23 redovisar vi kostnaderna per fordonkilometer med dessa 

tillägg eller avdrag till transporttiderna i de olika utredningsalternativen. 

Tabell 23. Kostnad per fordons-km i UA med tillägg/avdrag till transporttiderna i utgångsläget, givet 

full internaliseringsgrad. 2014 års priser. 

Varugrupper JA1 
UA1 

+ 1 tim 
UA1 

-0,5 tim 
JA2 

UA2 
+ 0,5 tim 

UA2 
- 0,5 tim 

JA3 
UA3 

-0,5 tim 

Alla 16,50 14,96 14,53 16,28 11,78 11,60 15,88 15,13 

4 16,37 14,86 14,36 16,15 11,60 11,40 15,75 14,99 

11 16,23 14,94 14,10 16,01 11,29 10,94 15,61 14,93 
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8. Slutsats 

Den järnvägsvagn som är föremål för denna studie är tänkt att skapa en ökning av intermodala 

transporter, där järnvägen får en större andel i transportkedjan, något som anges vara viktigt för att nå 

olika miljömål. I studien har eldrivna järnvägstransporter utgjort en betydande del av den totala 

transportsträckan i de olika utredningsalternativen (ca 70–90 procent), vilket skulle innebära en 

signifikant minskning i utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. Det beror dels på att tåget 

antas vara eldrivet (med el producerad av vattenkraft) till skillnad från lastbilen med diesel som 

drivmedel, dels på att tåget är ett relativt energieffektivt transportslag. Det bör dock noteras att dessa 

beräkningar inte inkluderar miljö- och energieffekter som uppstår till följd av trafikens påverkan på 

drift, underhåll och byggande av infrastruktur. 

Enligt den företagsekonomiska kalkylen är utredningsalternativet (UA) fördelaktigt, med kostnader på 

ca 7–12 kr/fordons-km, jämfört med att låta godstransporterna utföras enbart på väg (JA), där 

kostnaderna hamnar på ca 14 kr/fordons-km. Det beror till stor del på att lönekostnaderna är betydligt 

lägre i UA då lastbilschaufförernas tid i kalkylen endast upptas av lastning och lossning samt av att 

köra lastbilarna den relativt korta sträckan mellan lastplatsen och start- eller slutpunkten för 

transporten. 

Väg- och järnvägstransporter ger upphov till externa kostnader, dvs. kostnader som drabbar tredje part 

och som inte inkluderas i transportpriserna på en oreglerad marknad. De skatter och avgifter som idag 

tas ut täcker inte helt de externa kostnaderna. När vi tar hänsyn till de kvarvarande externa kostnaderna 

(de icke-internaliserade kostnaderna), är fördelen med UA jämfört med JA betydligt mindre (ca 11–15 

kr/fordons-km jämfört med ca 16 kr/fordons-km). 

Avståndet 300 km nämns i litteraturen som en gräns för när godstransporter på järnväg blir 

konkurrenskraftigt gentemot vägtransporter. Nya transportlösningar kan dock innebära att kortare 

avstånd blir aktuella. I ett av beräkningsalternativen är transportsträckan ca 280 km, där exempelvis 

tågens kortare transporttider äts upp av tider för lastning och lossning samt en något längre total 

transportsträcka pga. lastplatsernas placering. Trots detta har transportlösningen i utrednings-

alternativet en fördel företagsekonomiskt. Givet full internaliseringsgrad är dock fördelen endast ca 40 

öre per fordonskilometer. 

Beräkningarna baseras på en rad olika antaganden. För att testa robustheten i resultaten har känslig-

hetsanalyser utförts där vi varierar transporttider i utredningsalternativen, låter större lastbilar utföra 

transporterna i jämförelsealternativet, samt antar att mindre eller större mängder gods transporteras 

mellan start- och slutpunkterna genom att variera antalet järnvägsvagnar i varje transport. I stort 

förändrar dessa analyser inte de slutsatser som kan dras, förutom när det gäller beräkningsalternativet 

med en transportsträcka på ca 280 km (JA3/UA3). Om transportupplägget innebär att tåget endast har 

12 järnvägsvagnar (varav 10 är lastade) har JA3 lägre kostnader, givet en full internaliseringsgrad, 

jämfört med UA3.  

Det bör noteras att det finns många olika antaganden som inte ingår i känslighetsanalysen, men som 

kan påverka resultaten. Framförallt är beräkningarna utförda på genomsnittliga värden, dels för 

externa kostnader, dels för egenskaper hos varuslagen. 

I vilken utsträckning en faktisk överflyttning av transporter från väg till järnväg kan ske med hjälp av 

den aktuella järnvägsvagnen är oklart, då det finns olika faktorer som påverkar val av trafikslag för 

godstransporter; faktorer som inte nödvändigtvis ingår (eller beaktas till fullo) i den företags-

ekonomiska kalkylen som genomförts i föreliggande studie. Exempelvis påverkar transporttiden 

kostnaderna marginellt i de olika beräkningsalternativen. I realiteten kan dessa skillnader i transporttid 

i vissa fall vara avgörande för val av transportlösning. Dessutom kan faktorer såsom tillförlitlighet, 

sändningsfrekvens och flexibilitet avgöra val av trafikslag. Dessa faktorer har vi inte fullt ut tagit 

hänsyn till i studien. 
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Sammanfattningsvis, baserat på genomsnittliga kalkylvärden bedöms transportlösningen med den nya 

järnvägsvagnen vara både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam jämfört med enbart en 

vägtransport. Framtida studier bör inkludera beräkningar på hur de olika transportalternativen innebär 

skillnader i exponering av olika typer av utsläpp, vilket skulle kunna innebära något annorlunda 

resultat jämfört med denna studie eftersom järnvägstransporter i högre grad skär igenom tätorter 

jämfört med långväga lastbilstransporter. 
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Bilaga 1. 

 

Figur 4. Bantrafikens (inland och utland), svenska lastbilars (inrikes och utrikes) och sjötrafikens 

(inrikes) andelar av deras sammanlagda transportarbete under 2015 efter varugrupp (källa: 

Trafikanalys 2016a, 2016b, och 2016e) 

 

Figur 5. Illustration över fyra möjliga start- eller slutpunkter (x=A/B) och respektive transportavstånd 

i JA, där streckande linjer illustrerar både väg- och järnväg, medan heldragna linjer är endast väg 

(notera att vägarna inte nödvändigtvis går längs cirkelns periferi). Transportavståndet i UA är 52 km. 

Det förväntade transportavståndet i JA är 𝑁−1[𝑚𝑖𝑛 (∑
𝛼𝑖

180°
∙ 𝜋𝑟𝑁

𝑖=1 , 52)] ≈ 33,42 𝑘𝑚, där 𝑟 =

26, 𝑁 = 4, samt medelpunktsvinklarna 𝛼1 = 0°, 𝛼2 = 90°, 𝛼3 = 180° 𝑜𝑐ℎ 𝛼4 = 90°. 
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Tabell 24. Totala utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och partiklar (PM), gram per år 
 

Varugrupp SO2 [g] CO [g] NOx [g] PM [g] 

JA1 Alla 1 211 775 6 797 632 26 304 616 237 501 
 

4 1 222 834 7 303 243 27 051 622 230 377 
 

11 1 064 821 6 344 479 23 538 847 222 823 

UA1 Alla 327 952 1 954 293 6 899 917 62 073 
 

4 305 565 1 921 671 6 521 917 59 337 
 

11 306 079 1 921 380 6 531 297 59 359 

JA2 Alla 1 158 116 6 496 624 25 139 813 208 985 
 

4 1 168 685 6 979 846 25 853 740 216 948 
 

11 1 017 669 6 063 537 22 496 516 188 709 

UA2 Alla 177 014 1 028 204 3 597 111 35 252 
 

4 165 296 1 010 975 3 400 423 33 799 
 

11 165 482 1 010 540 3 405 163 33 779 

JA3 Alla 1 154 647 6 477 165 25 064 516 208 359 
 

4 1 165 184 6 958 940 25 776 305 216 298 
 

11 1 014 621 6 045 376 22 429 136 188 144 

UA3 Alla 270 667 1 626 205 5 601 465 51 218 
 

4 252 519 1 599 733 5 295 262 48 997 
 

11 252 921 1 599 445 5 302 835 49 009 
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Tabell 25. Utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) i JA och UA, kg per år och kg per lastbilstransport 

från punkt A till punkt B (LT) – givet att tågen har en elförbrukning på 0,0339 

kWh/bruttotonkilometer 
  

CO2e [kg] Diff. JA-UA 
 

Varugrupp Per år Per LT Per år Per LT 

JA1 Alla 5 482 512 438 3 945 655 315 
 

4 5 536 324 442 4 101 856 328 
 

11 4 820 799 385 3 386 007 270 

UA1 Alla 1 536 857 123   
 

4 1 434 468 115   
 

11 1 434 792 115   

JA2 Alla 5 239 739 627 4 375 982 523 
 

4 5 291 168 633 4 482 463 536 
 

11 4 607 328 551 3 800 353 455 

UA2 Alla 863 757 103   
 

4 808 704 97   
 

11 806 974 97   

JA3 Alla 5 224 045 278 3 947 557 210 
 

4 5 275 320 281 4 084 424 217 
 

11 4 593 528 245 3 398 058 181 

UA3 Alla 1 276 489 68   
 

4 1 190 896 63   
 

11 1 195 470 64   

 

Tabell 26. Differens i utsläpp av svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOX) och 

partiklar (PM) mellan JA och UA, gram per år och gram per lastbilstransport från punkt A till punkt 

B (LT) – givet att tågen har en elförbrukning på 0,0339 kWh/bruttotonkilometer 
  

SO2 [g] 
 

CO [g]  NOx [g] 
 

PM [g] 
 

 
Varugrupp Per år Per LT  Per år Per LT Per år Per LT Per år Per LT 

JA1-UA1 Alla  866 463 69 4 782 929 382 19 375 536 1 548 149 790 12 
 

4 900 503 72 5 323 227 425 20 501 538 1 638 161 090 13 
 

11 742 596 59 4 366 911 349 16 980 425 1 356 131 764 11 

JA2-UA2 Alla 958 612 115 5 390 157 645 21 504 920 2 572 164 917 20 
 

4 981 668 117 5 893 283 705 22 416 827 2 681 174 634 21 
 

11 831 270 99 4 980 206 596 19 056 212 2 279 146 730 18 

JA3-UA3 Alla 867 468 46 4 793 500 255 19 435 311 1 035 150 668 8 
 

4 897 408 48 5 306 112 283 20 455 410 1 089 161 321 9 
 

11 745 653 40 4 390 085 234 17 099 341 911 132 844 7 
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Tabell 27. Antal megajoule (MJ) i JA och UA, totalt per år och per lastbilstransport från punkt A till 

punkt B (LT) – givet att tågen har en elförbrukning på 0,0339 kWh/bruttotonkilometer 
  

MJ Diff. JA-UA 

 Varugrupp Per år Per LT Per år Per LT 

JA1 Alla 78 941 903 6 305 14 255 989 1 139 
 

4 79 662 350 6 363 17 526 993 1 400 
 

11 69 368 483 5 541 8 344 900 667 

UA1 Alla 64 685 914 5 167   
 

4 62 135 357 4 963   
 

11 61 023 583 4 874   

JA2 Alla 75 446 250 9 025 7 862 460 940 
 

4 76 134 794 9 107 10 729 278 1 283 
 

11 66 296 753 7 930 2 362 903 283 

UA2 Alla 67 583 789 8 084   
 

4 65 405 516 7 824   
 

11 63 933 851 7 648   

JA3 Alla 75 220 278 4 005 16 358 821 871 
 

4 75 906 761 4 042 20 362 299 1 084 
 

11 66 098 186 3 520 9 425 144 502 

UA3 Alla 58 861 458 3 134   
 

4 55 544 461 2 958   
 

11 56 673 042 3 018   

 

Tabell 28. Kostnader per år, emissioner (exkl. buller) och koldioxid, JA och UA (baserat på 

genomsnittliga kalkylvärden), SEK 2014 års priser – givet att tågen har en elförbrukning på 0,0339 

kWh/bruttotonkilometer 

 2014 2040 

Emissioner, exkl. buller och CO2 Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 1 428 725 1 036 948 2 099 010 1 544 775 

UA1 391 777  554 235  

JA2 1 365 459 1 149 358 2 006 063 1 688 551 

UA2 216 101  317 512  

JA3 1 361 369 1 040 309 2 000 054 1 545 653 

UA3 321 060  454 402  
     

CO2 Kostnad Differens JA-UA Kostnad Differens JA-UA 

JA1 6 250 064 4 498 047 9 210 620 6 628 701 

UA1 1 752 016  2 581 919  

JA2 5 973 303 4 988 620 8 802 762 7 351 650 

UA2 984 683  1 451 112  

JA3 5 955 412 4 500 214 8 776 396 6 631 895 

UA3 1 455 197  2 144 501  
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Tabell 29. Externa kostnader, per år per fordons-km (lastbil från punkt A till punkt B) – givet att tågen 

har en elförbrukning på 0,0339 kWh/bruttotonkilometer 
 

2014 
 

2040 
 

 Per år  Per fordons-km Per år Per fordons-km 

JA1 28 257 858 5,41 40 514 990 7,76 

UA1 Alla varugrupper 17 903 469 3,42 22 988 433 4,39 

UA1 Varugrupp 4 17 607 057 3,36 22 628 420 4,32 

UA1 Varugrupp 11 17 437 770 3,33 22 459 303 4,29 

JA2 26 747 558 5,29 38 340 512 7,58 

UA2 Alla varugrupper 13 188 382 2,36 15 330 198 2,74 

UA2 Varugrupp 4 12 908 785 2,31 15 015 596 2,68 

UA2 Varugrupp 11 12 686 606 2,27 14 792 343 2,64 

JA3 27 375 993 5,65 39 266 208 8,10 

UA3 Alla varugrupper 19 111 963 3,60 24 864 560 4,68 

UA3 Varugrupp 4 18 845 953 3,55 24 545 372 4,62 

UA3 Varugrupp 11 18 690 546 3,52 24 392 795 4,59 
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