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Referat 

Konkurrensytan mellan sjöfart och de landbaserade trafikslagen för godstransporter undersöks med 

hjälp av olika metoder. Tidigare elasticitetsberäkningar gjorda med den nationella svenska 

godstransportmodellen Samgods uppdateras. Elasticitetsberäkningarna gjorda med den senaste 

modellversionen indikerar något lägre egenpriselasticiteter för sjöfartens efterfrågan jämfört med 

egenpriselasticiteten som beräknades tidigare.  

Som komplement görs parametriska skattningar av sjötransportefterfrågans egenpris- och 

korspriselasticitet med data från Varuflödesundersökningen (VFU) 2016. Elasticitetsskattningarna 

baserade på VFU-data ger upphov till något högre egenpriselasticiteter. En systematisk översikt av 

studier som behandlar godstransporters elasticitet för egenpris, korspris och tid visar att projektets 

modellberäknade elasticiteter får betraktas som låga i en internationell kontext.  

Undersökningen om vilken överflyttningspotential som finns handlar i första hand om att analysera i 

vilken mån det går att flytta godstransportarbete från väg till sjö. En dekomponering av godstransport-

arbetets utveckling och fördelning över trafikslagen på varugruppsnivå visar att sjöfarten under 

perioden 2011 till 2016 förlorade marknadsandelar i konkurrens med framförallt lastbilstrafiken.  

Nyckelord 

Konkurrensyta, överflyttning, godstransporter, elasticiteter 
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Abstract 

The extent of competition between maritime freight transport and land-based modes of freight 

transport is studied using different methods. Previous elasticity calculations with the Swedish national 

freight transport model Samgods are updated. The elasticity calculations made with the latest model 

version indicate slightly lower elasticities for shipping compared to the elasticities that were calculated 

earlier. 

The elasticity estimates from an econometric approach using data from the Swedish commodity flow 

survey from 2016 indicates somewhat higher own-price elasticities.  

A systematic review of studies which estimate own-price, cross-price or time elasticities of demand 

for maritime transport shows that this report’s modelled elasticities are on low in comparison to the 

international literature. The evaluation of how much freight could potentially be shifted focuses 

primarily on shifting volumes from road to sea. Decomposing the growth in freight transport work 

over the past years using a shift-share analysis technique shows that maritime transport lost market 

shares, primarily to road transport.  

Keywords 

Competition between modes, modal shift, freight transport, elasticities 
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Förord 

Trafikverket har bett VTI att uppdatera och vidareutveckla VTI rapport 822 (2014) ”Konkurrensyta 

land – sjö för svenska godstransporter”. Studien har genomförts mellan augusti 2019 och september 

2020. Magnus Johansson, Rune Karlsson och Henrik Sjöstrand har genomfört analyserna med 

Samgodsmodellen, Samuel Lindgren har analyserat data från Varuflödesundersökningen, Axel Merkel 

har beskrivit utvecklingen av godstransportarbetet i Sverige, genomfört litteraturöversikten avseende 

elasticiteter och uppskattat överflyttningspotentialen, Inge Vierth har varit projektledare.  

Pia Berglund, Petter Hill och Abel Tefera har varit kontaktpersoner på Trafikverket.  

Författarna tackar Trafikverket för finansieringen av projektet, Trafikanalys för möjligheten att 

använda Varuflödesundersökningen och Trafikverket och Sjöfartsverket för kommentarer till en 

tidigare version av denna rapport.  

Stockholm, september 2020  

Inge Vierth 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Konkurrensyta land–sjö. Vilken potential finns för överflyttning till sjöfart? 

av Inge Vierth (VTI), Magnus Johansson (VTI), Axel Merkel (VTI), Samuel Lindgren (VTI), Rune 

Karlsson (VTI) och Henrik Sjöstrand (VTI) 

 

I denna rapport undersöks konkurrensytan mellan sjöfart och de landbaserade trafikslagen för 

godstransporter. Begreppet konkurrensyta syftar på den del av marknaden för godstransporter där 

transportköpare väljer mellan fler än ett trafikslag. En utgångspunkt för projektet är de politiska målen 

på svensk och europeisk nivå om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt det svenska 

utsläppsmålet för transportsektorn. 

När det gäller konkurrens mellan trafikslagen om godstransporter är det lämpligt att studera i vilken 

grad transportarbetet är känsligt för förändringar i de egna transportkostnaderna och för förändringar i 

transportkostnader hos konkurrerande trafikslag. I denna rapport uppdateras tidigare elasticitets-

beräkningar gjorda med Samgodsmodellen (version 0.8) med en senare modellversion (1.2) av 

Samgods. Som komplement görs också parametriska skattningar av sjötransportefterfrågans egenpris- 

och korspriselasticitet med data från varuflödesundersökningen (VFU) genomförd år 2016.  

Elasticitetsberäkningarna gjorda med Samgods senaste modellversion indikerar snarlika men något 

lägre egenpriselasticiteter för sjöfartens efterfrågan jämfört med egenpriselasticiteten -0,19 som 

beräknades med Samgods version 0.8 i VTI rapport 822/2014 (Vierth m.fl. (2014)). Samma elasticitet 

beräknas i denna rapport ligga mellan -0,07 och -0,17. Sett bara till efterfrågan på sjötransporter 

mellan svenska hamnar beräknas elasticiteten ligga på cirka -0,16. Intressant är att den beräknade 

korspriselasticiteten för sjöfartens efterfrågan med avseende på förändrade vägtransportkostnader är 

något högre (i absoluta tal): 0,32. Jämförelsen försvåras dock av sjöfartens och lastbilstransporters 

olika kostnadsstrukturer. Elasticitetsskattningarna baserade på VFU-data ger upphov till något högre 

egenpriselasticiteter. 

En systematisk översikt av studier som behandlar godstransporters egenpris-, korspris- och 

tidselasticiteter visar att rapportens modellberäknade elasticiteter får betraktas som låga i en 

internationell kontext. Detta beror åtminstone delvis på att elasticitetsberäkningar med liknande 

transportmodeller tenderar att vara lägre än elasticiteter som bygger på s.k. diskreta val-metoder. En 

del av skillnaden förklaras sannolikt också av att studier gjorda på svenska data generellt har gett 

upphov till lägre elasticiteter, vilket kan tolkas som att trafikslagskonkurrensen om godstransporter är 

generellt låg i Sverige. 

Undersökningen om vilken överflyttningspotential som finns handlar i första hand om att analysera i 

vilken mån det går att flytta godstransportarbete från väg till sjö. En dekomponering av godstransport-

arbetets utveckling och fördelning över trafikslagen på varugruppsnivå visar att sjöfarten under 

perioden 2011 till och med 2016 förlorade marknadsandelar i konkurrens med framförallt 

lastbilstrafiken. Samtidigt visar Trafikverkets gällande prognos för godstransporternas utveckling fram 

till 2040 att flera prognosticerade faktorer tenderar att gynna sjöfarten. Sammantaget visar analysen att 

mellan fem procent och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö, men att den 

ekonomiskt uppnåbara potentialen högst sannolikt ligger närmare den förstnämnda siffran. Siffran 18 

procent ska ses som en övre gräns och inte som en bästa uppskattning av vilken överflyttning som är 

möjlig. Den största begränsningen vad gäller överflyttning av godstransporter till sjö verkar vara de 

övergripande låga elasticiteterna som innebär att ekonomiska styrmedel för att främja en överflyttning 

behöver vara mycket omfattande för att rimligen kunna leda till reella effekter. Rapportens författare 

vill betona att uppskattningarna av överflyttningspotential bör ses som indikativa, snarare än 

slutgiltiga bevis. 
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Summary 

Land–sea competition. What is the potential for shifting freight movements to sea? 

by Inge Vierth (VTI), Magnus Johansson (VTI), Axel Merkel (VTI), Samuel Lindgren (VTI), Rune 

Karlsson (VTI) and Henrik Sjöstrand (VTI) 

 

In this report, we study the extent of competition between maritime freight transport and land-based 

modes of freight transport. Inter-modal freight competition can be said to exist on transport links 

where a transport buyer is faced with the choice of at least two modes of transport as options. There 

have been political ambitions at the EU level as well as in Sweden of shifting freight transport 

movements from road to rail and sea. This, as well as the sector-specific goal of reducing domestic 

transport emissions by 70 percent by 2030, act as a relevant starting point for this project. 

Regarding inter-modal competition, it is appropriate to study the extent to which transport demand is 

sensitive to changes in the transport costs of different modes. In this report, we update previous 

elasticity calculations by Vierth et al. (2014) in VTI rapport 822 (2014), who found that the own-price 

elasticity of demand for maritime transport was -0,19. The corresponding elasticity calculated in this 

report lies between -0,07 and -0,16. It is interesting to note that the cross-price elasticity of maritime 

transport with respect to road haulage costs is somewhat higher (in absolute terms): 0,32. The 

comparison is complicated by the fact that maritime and road transport exhibit different cost 

structures. The elasticity estimates from an econometric approach using data from the Swedish 

commodity flow survey from 2016 indicates somewhat higher own-price elasticities. 

A systematic review of studies which estimate own-price, cross-price or time elasticities of demand 

for maritime transport shows that the reports modelled elasticities are on low in comparison to the 

international literature. This can be partly explained by the fact that elasticities computed using freight 

transport models similar to the approach used in this study tend to generate lower elasticity values. 

Part of the difference is also likely explained by the fact that studies using Swedish data have 

generally come up with lower elasticity values than others – indicating that inter-modal freight 

competition is not particularly intense in Sweden. 

The evaluation of how much freight could potentially be shifted focuses primarily on shifting volumes 

from road to sea. Decomposing the growth in freight transport work over the past years using a shift-

share analysis technique shows that maritime transport lost market shares, primarily to road transport, 

due to competition effects during the years 2011 up to and including 2016. At the same time, the 

official forecast by the Swedish Transport Administration until 2040 shows that several factors are 

expected to favor maritime transport in the future. Altogether, the evaluation of shift potential shows 

that between 5 and 18 percent of current road transport volumes (ton-kilometers) could potentially be 

transported by maritime transport, but that the economically achievable level is likely to be closer to 

the former value rather than the latter. The value 18 percent should be viewed as an upper bound rather 

than a ‘best estimate’ of the modal shift potential. The greatest limitation to achieving a modal shift 

appears to be the low elasticities found, which indicate that economic incentive policies to stimulate a 

shift would have to be very ambitious in order for there to be any real effect. The authors wish to 

underline that the estimates of shift potential should be viewed as approximative and not conclusive. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

I syfte att nå transportsektorns utsläppsmål, som lyder att växthusgasutsläppen från inrikes transporter 

bör minska till år 2030 med 70 procent jämfört med år 2010, vill regeringen öka incitamenten att flytta 

över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart (Näringsdepartementet, 2018). Att flytta 

transporter på väg till sjöfart eller järnväg, trafikslag som allmänt sett har en högre energieffektivitet, 

kan vara ett sätt att bidra till minskade utsläpp från transportsektorn. Det är dock inte klarlagt hur stor 

potentialen att flytta över godstransporter är och i vilka segment potentialen är som störst. Denna 

rapport fokuserar dels på att beräkna sjöfartens egenpris- och korspriselasticiteter, inklusive 

segmentering på olika varuslag, på lastfartyg och färjor och på lasttyp. Dels fokuserar rapporten också 

på att undersöka potentialen för att flytta över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. 

Huvuddelen av rapportens innehåll om överflyttningspotential handlar om sjöfart, vilket avspeglas i 

projektets titel, men överflyttning till järnvägstransporter och från järnväg till sjö berörs också. 

En tidigare analys gjord av VTI (Vierth m.fl., 2014) undersökte konkurrensytan mellan de 

landbaserade trafikslagen (väg och järnväg) och sjötransporter med hjälp av godsmodellverktyget 

Samgods. Analysen var den gången begränsad till effekter på sjötransporter vid en kostnadsminskning 

för sjöfarten, det vill säga att det som togs fram var så kallade egenpriselasticiteter. Rapporten 

undersökte inte i vilken utsträckning överflyttning skulle ske från väg respektive järnväg, eller vad 

som skulle hända vid kombinerade kostnadsförändringar. För att förstå i vilken utsträckning den 

relativa transportkostnadsstrukturen påverkar val av transportkedjor och hur förändrade kostnader 

påverkar överflyttning är det viktigt att studera både egenpriselasticiteter och korspriselasticiteter, 

vilket görs i denna rapport. 

Även om det finns en relativt stor mängd internationell forskning om intermodal konkurrens, det vill 

säga konkurrens mellan trafikslagen, är det svårt att överföra resultat från en kontext till en annan. Det 

är dessutom så att skattningar av godstransporters pris- eller kostnadskänslighet kan skilja sig kraftigt 

åt beroende på vilken typ av metod som använts. I rapportens litteraturöversikt visar vi att skattningar 

av godstransporters pris- och kostnadskänslighet för respektive trafikslag kan variera mycket. Det är 

vanligt att elasticiteter beräknas med godstransportmodeller liknande Samgods eller skattas genom så 

kallade diskreta valmetoder där en beslutsfattare får ta ställning till hur denne hade agerat vid 

hypotetiska pris- eller kostnadsförändringar. Denna typ av diskret valmodell bygger på vad som kallas 

stated preferences: de preferenser som en beslutsfattare uppger att den har. I kontrast till detta står 

metoder som bygger på revealed preferences, där beslutsfattarens beteende i en valsituation kan 

observeras och utgöra grund för analys av vilka faktorer som påverkade valet av transportlösning. 

Litteraturöversikten visar att relativt få studier har genomförts som bygger på beslutsfattares faktiska 

beteende i situationer som berör val av transportlösning för godstransporter. De studier som har gjorts 

tenderar i flera fall att peka på högre elasticitetsskattningar än motsvarande beräkningar gjorda med 

Samgods. Därför är det av värde att bredda den empiriska analysen av trafikslagsval (huvudsakligt 

trafikslag) vid godstransporter genom att studera transportköpares beteende i en svensk kontext. Detta 

görs i rapportens avsnitt 5.2, där statistiska analyser görs med hjälp av data från varuflödesunder-

sökningen (VFU). Övergripande får elasticitetsberäkningarna anses avspegla ett utfall på ett par års 

sikt, då förändringar i transportupplägg kan ta tid att genomföra. På längre sikt kan pris- och/eller 

kostnadsförändringar för transportupplägg komma att påverka produktions-, lager- och terminal-

strukturer, vilket generellt inte beaktas i studier av elasticiteter då dessa utrycker reaktioner på 

transportkostnadsförändringar allt annat lika.   

Sjöfart och järnväg kan, till skillnad från lastbilstransporter, aldrig utgöra en komplett transportkedja. I 

transportkedjors start- och ändpunkter behövs vägtransporter för konsolidering/distribution av godset. 

Detta innebär att trafikslagen kompletterar varandra. Trafikslagen kan också konkurrera med varandra: 

längre lastbilstransporter kan i vissa fall ersättas med järnvägs- eller sjötransporter och det är just på 
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längre transportsträckor som dessa trafikslag tenderar att vara konkurrenskraftiga gentemot 

vägtransport. Exakt var brytpunkten går när sjöfart eller järnväg kan konkurrera kostnadsmässigt mot 

väg går inte att säga generellt eftersom specifika varors egenskaper och tillgängligheten till lämpliga 

terminaler kan variera, men ett ofta antaget minimiavstånd är 300 kilometer (KOM, 2011; Hovi & 

Grønland, 2011; Trafikanalys, 2016, Näringsdepartementet, 2018). 

Syfte 

Rapportens syfte är att uppdatera kunskapsläget kring sjöfartens känslighet för kostnadsförändringar 

samt förändringar i tidsåtgång. Detta innebär att egenpriselasticiter och korspriselasticiteter beräknas 

med modellversion 1.2 i Samgods och jämförs med elasticiteter framtagna med tidigare modell-

versioner. Resultaten jämförs också med parametriska skattningar av sjöfartens egenpris- och korspris-

elasticitet gjorda med data från varuflödesundersökningen (VFU). Dessa jämförelser syftar till att testa 

hur robusta Samgodsresultaten är samt till att bredda förståelsen kring intermodal konkurrens i 

svenska godstransporter. Vidare syftar rapporten till att med stöd av de resultat som tagits fram 

undersöka vilken överflyttningspotential som finns. Överflyttningspotentialen studeras framförallt för 

väg till sjö, men även överflyttning till järnväg undersöks. Det övergripande syftet är att bidra till en 

bättre förståelse om konkurrens mellan trafikslagen i det svenska godstransportsystemet. 

Metod 

För att beskriva sjöfartens konkurrensyta mot de landbaserade trafikslagen används ett flertal metoder. 

Dagens godsflöden och de senaste årens utveckling av trafikslagsfördelningen beskrivs med hjälp av 

den tillgängliga offentliga statistiken. En litteraturöversikt genomförs för att sätta rapportens resultat i 

en internationell kontext samt för att bidra till en förståelse kring hur olika metodval kan påverka 

resultaten.  

Sjötransportarbetets känslighet för faktorer som egna transportkostnader, vägtransporters kostnader, 

omlastningskostnader och omlastningstider undersöks med Samgodsmodellen. För att säkerställa 

resultatens robusthet och förstå skillnader gentemot tidigare rapporter görs jämförelser mellan olika 

modellversioner av Samgods. Som ett komplement till de modellberäknade elasticiteterna görs också 

parametriska skattningar av efterfrågeelasticiteter som baseras på data från varuflödesundersökningen 

2016. 

För att slutligen undersöka vilken överflyttningspotential som finns tillämpas metoden ”shift-share” i 

syfte att dekomponera den historiska och prognosticerade tillväxten i godstransportarbetet per 

varugrupp och trafikslag. Detta för att kunna isolera vilken del av trafikslagsfördelningens utveckling 

som beror på konkurrens mellan trafikslagen och därigenom beskriva vilket utrymme det finns för 

framtida överflyttningseffekter. 

I rapportens kapitel 2 beskrivs godstransportarbetets utveckling och fördelning över trafikslagen i 

Sverige. I kapitel 3 beskrivs rapportens metoder mer ingående. Därefter görs en litteraturöversikt i 

kapitel 4. I kapitel 5 presenteras rapportens beräknade elasticiteter med Samgods och skattade 

elasticiteter baserade på varuflödesundersökningen. I kapitel 6 undersöks vilken potential som finns 

för att flytta gods mellan landbaserade trafikslag (främst väg) och sjöfart. Slutligen summeras 

rapportens sammanfattande slutsatser i kapitel 7. 

Avgränsningar 

Rapporten gör vissa avgränsningar. Den geografiska avgränsningen som görs för transportarbetet inom 

Sverige innebär att alla transportrörelser på svenskt territorium, inklusive på svenska vatten, ingår. 

Därutöver görs separata analyser av inrikes och utrikes transportflöden inom svenskt territorium. 

Fokus för överflyttningsanalysen är långväga transporter med avstånd om minst 300 kilometer – 

överflyttning genom till exempel inlandssjöfartslösningar exkluderas i detta projekt men undersöks 
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istället i angränsade projekt.1. Undersökningen om överflyttningspotential i kapitel 6 är också i första 

hand avgränsad till att gälla överflyttning från väg till sjö. 

 

1 Se https://www.vti.se/sv/Forskningsomraden/hallbar-inlandssjofart/ 

https://www.vti.se/sv/Forskningsomraden/hallbar-inlandssjofart/
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2. Beskrivning av godstransportarbetet i Sverige 

I det här avsnittet beskrivs hur godstransporter i Sverige är fördelade över sjö- och landbaserade 

trafikslag. Trafikslagsfördelningen uttrycks i tonkilometer, vilket är ett mått på transportarbete. Detta 

betyder att både transporters sändningsstorlek (i ton) och avstånd (i kilometer) spelar in. Eftersom 

rapportens fokus är på konkurrensytan mellan sjöfarten och de landbaserade trafikslagen inkluderas 

inte flygfrakt, vilket ändå står för en minimal andel av transportvolymerna i jämförelse. Anledningen 

till att figurerna i detta avsnitt avser en tidsperiod till och med 2016 beror på tillgängligheten till 

fullständiga indata. Transportarbetet med utlandsregistrerade lastbilar utgör en väsentlig del av 

godstransportarbetet som helhet (cirka 19 procent) och dessa siffror finns senast tillgängliga för 2016 

från Trafikanalys (2018). Det finns andra problem med att jämföra godstransportarbetets trafikslags-

fördelning över längre tid. Till exempel ändrades metoden för att beräkna sjötransporters avstånd, 

vilket påverkar statistiken för sjötrafik från år 2018 och därmed försvårar jämförelser av transport-

arbete bakåt i tiden. Siffrorna i figurerna i detta kapitel inkluderar allt transportarbete med tunga 

lastbilar (maximal lastvikt minst 3,5 ton), järnväg och sjöfart (inrikes och utrikes) på svenskt vatten. 

Den regionala avgränsningen är att transportarbetet avser tonkilometer transporterade i Sverige, 

inklusive sjötransporter på svenskt vatten. 

2.1. Trafikslagsfördelning på övergripande nivå 

På aggregerad nivå har trafikslagsfördelningen av godstransporter i Sverige varit relativt stabil över 

tid. Detta illustreras i Figur 2.1, som visar att även om vissa förändringar skedde under tidsperioden 

som avses – andelen transportarbete till sjöss och på järnväg minskade något – har inga stora 

förändringar skett. Under 2011 stod sjöfarten för dryga 36 procent av transportarbetet. Under 2016 var 

motsvarande siffra 33 procent. Järnvägens andel minskar under samma period från 22 procent till 20 

procent och vägtransporternas andel ökar från dryga 42 procent till knappa 48 procent. 

 

Figur 2.1. Fördelning av godstransportarbetet mellan åren 2011 – 2016 uttryckt som andelar av totalt 

transportarbete i tonkilometer per trafikslag. Siffrorna inkluderar förutom inrikestransporter med 

lastbil, järnväg och sjöfart även utrikes sjöfart på svenskt vatten och körningar med 

utlandsregistrerade lastbilar i Sverige. Källa: Trafikanalys (2018; 2017c; 2017d; 2017e). 

Figur 2.2 visar motsvarande utveckling med miljoner tonkilometer på den vertikala axeln istället för 

andelar. Det syns i figuren att transportarbetet med sjöfart och järnväg har minskat något under 

tidsperioden. Samtidigt har vägtransportarbetet ökat något, vilket sammantaget har lett till de 

minskade andelar för sjöfart och järnväg som visades i Figur 2.1. Ökningen i lastbilars transportarbete 
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beror framförallt på en ökning av antalet ton som transporteras, även om en liten ökning i körda 

sträckor också kan noteras. Nedgången för sjöfart beror på minskade volymer; medelavstånden har 

mer eller mindre stått stilla. För järnväg har antalet ton faktiskt ökat något men utvecklingen i 

tonkilometer är ändå negativ, vilket indikerar att medelavstånden har minskat. 

 

Figur 2.2. Fördelning av godstransportarbetet mellan åren 2011 - 2016 uttryckt i miljoner 

tonkilometer. Siffrorna inkluderar förutom inrikestransporter med lastbil, järnväg och sjöfart även 

utrikes sjöfart på svenskt vatten och körningar med utlandsregistrerade lastbilar i Sverige. Källa: 

Trafikanalys (2018; 2017c; 2017d; 2017e). 

Figur 2.3 och Figur 2.4 visar hur transportarbetet (inom Sverige) är fördelat mellan trafikslagen för 

inrikes respektive utrikes transporter. Av figurerna syns att medan sjöfarten endast står för en dryg 

tiondel av transportarbetet inrikes utgör sjöfarten det dominerande trafikslaget för utrikes transporter. 

 

Figur 2.3. Fördelning av godstransportarbetet för inrikes transporter år 2016 uttryckt i tonkilometer. 

Siffrorna inkluderar förutom inrikestransporter med svenskregistrerade lastbil, järnväg och sjöfart 

även körningar inom landet med utlandsregistrerade lastbilar. Källa: Trafikanalys (2018; 2017c; 

2017d; 2017e). 
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Figur 2.4. Fördelning av godstransportarbetet för utrikes transporter år 2016 uttryckt i tonkilometer. 

Siffrorna inkluderar utrikestransporter med både utländska och svenskregistrerade lastbilar, samt 

utrikestransporter med järnväg och sjöfart. Källa: Trafikanalys (2018; 2017c; 2017d; 2017e). 

2.2. Trafikslagsfördelning per varugrupp 

Trafikslagsutvecklingen på aggregerad nivå visar förhållandevis stabila andelar för sjöfart, järnväg och 

väg. Det är också intressant att studera utvecklingen för enskilda varugrupper, för att se om det döljer 

sig variation på den högre detaljnivån. På varugruppsnivå har en del större förändringar skett. Figur 

2.5 visar trafikslagens andelar av det totala godstransportarbetet mellan åren 2011 och 2016 per 

varugrupp. Figur 2.6 visar samma utveckling fast med absoluta volymer (miljoner tonkilometer) 

istället för andelar på den vertikala axeln. I Figur 2.6 visas också en uppdelning av sjöfartens 

transportarbete mellan inrikes sjöfart (transporter med start och mål i svenska hamnar) och utrikes 

sjöfart (transporter med antingen start eller mål i en svensk hamn). Figur 2.5 visar att det finns två 

varugrupper där sjöfart utgör det dominerande trafikslaget: kol, råolja och naturgas samt stenkols- och 

andra raffinerade petroleumprodukter. En rimlig förklaring till detta är att det rör sig om godstyper 

med lågt varuvärde per ton som behöver transporteras i stora sändningsstorlekar samt att avstånden 

ofta är långa. Figur 2.6 visar för kol, råolja och naturgas att det i stort sett uteslutande rör sig om 

utrikes sjöfart medan det för stenkols- och petroleumprodukter också finns en betydande andel inrikes 

sjötransportarbete. För andra varor, företrädelsevis livsmedelsprodukter, textilprodukter, maskiner, 

tillverkade varor, flyttgods samt styckegods står lastbilar för i stort sett allt transportarbete. Järnvägen 

står för en väsentlig del av allt transportarbete av metallvaror under samtliga år som visas i figurerna.  

För vissa varugrupper har sjöfartens andel av transportarbetet ökat. Detta gäller för icke-metalliska 

mineraliska produkter (inkluderar bland annat cement, keramik och glas), vars andel ökade från dryga 

30 procent till knappa 33 procent under tidsperioden. Av Figur 2.6 framgår att transporter av icke-

metalliska produkter ökade totalt sett över perioden. Det framgår också att sjöfartens ökade andel 

berodde på ett ökat transportarbete i utrikessjöfarten. Faktum är att transportarbetet till sjöss inrikes för 

varugruppen minskade något. Även för varugruppen avfall och returråvara (där även hushållsavfall 

ingår) märks en ökning i sjöfartens andel av transportarbetet, från 14 procent till dryga 19 procent. Av 

Figur 2.6 framgår att det rör sig om en total ökning av transportvolymerna (utvecklingsmönstret är likt 

det för icke-metalliska mineraliska produkter) och ökningen gäller både för inrikessjöfarten och 

utrikessjöfarten. 
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Grupperna där sjöfartens andel av transportarbetet har minskat är fler. Detta gäller till exempel 

varugruppen jordbruk, skogsbruk och fiske. Sjöfartens andel minskade från 21 procent till knappa 15 

procent och Figur 2.6 visar att transportarbetet med både inrikes och utrikes sjöfart minskade. 

Minskningen var dock kraftigare för inrikes sjöfart, där transportarbetet år 2016 var drygt hälften av 

transportarbetet år 2011. Andra varugrupper där sjöfartens andel av transportarbetet minskade är kol, 

råolja och naturgas, malm och andra produkter, livsmedel, drycker och tobak, textilprodukter, 

beklädnad och läder, trävaror, massa och pappersvaror, kemikalier och kemiska produkter samt 

metallvaror. Det största tappet i absoluta termer gäller varugruppen trävaror, massa och pappersvaror, 

där transportarbetet mellan åren 2011 och 2016 minskade med ungefär 1,4 miljarder tonkilometer. 

Detta kan jämföras med den totala förändringen för sjöfartens transportarbete under samma period, 

som var en minskning på ungefär 2,2 miljarder tonkilometer. Just för varugruppen trävaror, massa och 

pappersvaror låg det totala transportarbetet på ungefär samma nivå under 2011 och 2016, vilket skulle 

kunna indikera att den minskade andelen sjötransportarbete beror på en överflyttning till väg. 

Förändringarna som skett i varugrupperna oidentifierbart gods och andra varor fästs ingen närmare 

vikt vid eftersom det är oklart vilka typer av varor som fångas i dessa kategorier. Sammantaget visar 

Figur 2.5 och Figur 2.6 att det förekommer variation i trafikslagens andelar av transportarbetet för 

enskilda varugrupper över tid. Det är dock svårt att säga i vilken grad detta beror på att transport-

köpare har bytt från ett trafikslag till ett annat. 

2.3. Transportsträckor och start-/destinationsländer 

Ett vanligt antagande är att det finns ett kritiskt – eller minsta – avstånd inom vilket det är svårt för 

järnvägstransporter och sjötransporter att konkurrera med vägtransporter (se till exempel Rodrigue, 

2017). På grund av stordriftsfördelar hos järnvägs- och sjötransporter blir transportkedjor som 

innehåller dessa trafikslag mer konkurrenskraftiga gentemot rena vägtransportupplägg ju längre 

avståndet är som varorna ska transporteras. Det går dock inte att svara generellt på vad detta minsta 

konkurrensavstånd för järnväg eller sjötransporter är, eftersom olika typer av varutransporter är 

förenade med olika kostnader såväl som olika krav på ledtid, avgångsfrekvens eller punktlighet. Hovi 

och Grønland (2011) estimerade transportkostnader som en funktion av transportavstånd för olika 

typer av varor och för transportkedjor som innehöll olika kombinationer av de olika trafikslagen i 

Norge. Till exempel fann man för varugruppen styckegods att sjöfartstransporter kunde vara mer 

kostnadseffektiva (lägre kostnad per tonkilometer) än vägtransporter om avståndet var minst 600 

kilometer. Samma författare (Hovi och Grønland, 2012) fann också att cirka 26 procent av 

transportarbetet med lastbil i Norge potentiellt sett skulle kunna flyttas till järnväg eller sjö. För denna 

analys användes ett minimiavstånd om 300 kilometer för att beräkna överflyttningspotentialen. Detta 

avstånd, 300 kilometer, är också vad Europeiska kommissionen tog sikte på när målet om 

överflyttning från väg formulerades.  

I kommissionens vitbok från 2011 (KOM, 2011) formulerades målet att 30 procent av alla 

vägtransporter med en sträcka längre än 300 kilometer skulle flyttas till järnväg eller sjöfart senast 

2030.2 Avståndet 300 kilometer utgör i den allmänna diskussionen om överflyttning något slags 

övergripande riktvärde, även om det i själva verket kan vara så att minimiavståndet för konkurrens-

kraftiga sjö- och järnvägstransporter skulle kunna vara både kortare eller längre beroende på vilka 

varugrupper och transportrelationer som avses. Även i Regeringens godsstrategi 

 

2 Gränsen 300 kilometer definierades inte närmare av kommissionen. Det vill säga att det är oklart om 300 

kilometer syftar på avstånd i s.k. PC- eller OD-flöden. Skillnaden på dessa är att PC-flöden representerar en hel 

transportkedja mellan godsets ursprungliga avsändare och slutgiltiga mottagare medan OD-flöden kan syfta på 

en specifik länk i en transportkedja (Nash, 2015). Ett PC-flöde kan med andra ord bestå av flera OD-flöden och 

distinktionen blir särskilt viktig när multimodala transportkedjor avses. 
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(Näringsdepartementet, 2018) nämns 300 kilometer som ett avstånd som kan utgöra gräns för när 

järnväg och sjöfart kan anses konkurrenskraftiga.



Figur 2.5. Trafikslagsfördelning uppdelat per varugrupp under perioden 2011 – 2016. Uttryckt som andelar av totalt transportarbete. Siffrorna inkluderar 

utrikes sjöfart på svenskt vatten och körningar med utlandsregistrerade lastbilar. Källa: Trafikanalys (2018; 2017c; 2017d; 2017e) och Takman m.fl. (2019). 
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Figur 2.6. Trafikslagsfördelning uppdelat per varugrupp under perioden 2011 – 2016. Uttryckt i miljoner tonkilometer. Siffrorna inkluderar utrikes sjöfart på 

svenskt vatten och körningar med utlandsregistrerade lastbilar. Källa: Trafikanalys (2018; 2017c; 2017d; 2017e) och Takman m.fl. (2019). 
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För att få en närmare förståelse kring trafikslagsfördelningen för mer långväga transporter visas 

transportvolymer för inrikes vägtransporter (tusentals ton) och transportarbete för inrikes 

vägtransporter (miljoner tonkilometer), uppdelat per varugrupp och transportavstånd i Figur 2.7 och 

Figur 2.8. 

 

Figur 2.7. Transporterade ton (i tusental) i inrikes godstrafik på väg med svenskregistrerade lastbilar 

år 2016 uppdelat per varugrupp och transportavstånd (km). Källa: Trafikanalys (2017c). 

Figur 2.7 visar att en liten andel (omkring 10 procent) av vägtrafiken i inrikes trafik, i antal ton räknat, 

går över längre avstånd än 300 kilometer. Figur 2.8 visar å andra sidan att andelen tonkilometer som 

går på längre sträckor än 300 kilometer är högre – omkring 42 procent. För varugruppen livsmedel, 

drycker och tobak går 28 procent av alla transporterade ton på sträckor längre än 300 kilometer. 

Motsvarande andel för samma varugrupps transportarbete är 62 procent. Andra varugrupper för vilka 

transportarbetet på sträckor över 300 kilometer utgör en stor del av det totala transportarbetet är 

styckegods och samlastat gods (69 procent), metallvaror (66 procent), transportutrustning (60 procent) 

och trävaror (44 procent). Trots att det är en liten andel av transportmängden i ton som färdas över 

längre avstånd är det alltså en väsentlig del av transportarbetet som utgörs av fjärrtransporter – vilket 

är det som är relevant ur överflyttningssynpunkt.  
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Figur 2.8. Transportarbete (i miljoner tonkilometer) i inrikes godstrafik på väg med 

svenskregistrerade lastbilar år 2016 uppdelat per varugrupp och transportavstånd (km). Källa: 

Trafikanalys (2017c). 

Motsvarande siffror som presenterats i Figur 2.7 och Figur 2.8 är inte lika lättillgängliga för sjöfarten, 

men i Figur 2.9 och Figur 2.10 presenteras varugruppsvis fördelningen av lastade och lossade ton i 

svenska hamnar per destinations-/ursprungsland. Figur 2.9 som illustrerar lastade ton (export) visar att 

en stor andel av godset går till antingen övriga Norden (Danmark, Finland och Island), de baltiska 

länderna och Polen eller övriga kontinentala Nordeuropa (Tyskland, Nederländerna, Belgien och 

Frankrike). Figur 2.9 visar alltså att en stor del av godset som lämnar svenska hamnar i utrikes trafik 

hamnar inom norra Europa, även om en väsentlig del av godset sannolikt därefter fortsätter vidare. 

Figur 2.10, som visar motsvarande bild för lossade ton (import) visar samma huvudsakliga drag men 

med skillnaden att en större andel av godsvolymerna transporteras direkt från en hamn utanför Europa 

– till exempel i Ryssland eller Kina.  

Figur 2.9 och Figur 2.10 kan kontrasteras med Figur 2.11 och Figur 2.12 som visar motsvarande bild 

för svenskregistrerade lastbilar. Figur 2.11 visar hur transporterade ton på väg med svenskregistrerade 

lastbilar fördelas per varugrupp och exportland. För de flesta varugrupperna står importer från Norge 

för de dominerande flödena. Några varugrupper utgör undantag: den största importen av kemikalier/ 

kemiska produkter kommer från Finland, den största importen av transportutrustning kommer från 

Nederländerna och den största importen av livsmedelsprodukter kommer från övriga Europa. Sett till 

exporterade ton, vilket visas i Figur 2.12, är det märkbart att Norge även här står för merparten av 

transportvolymerna. Dock går även en väsentlig del till Tyskland, Nederländerna, Finland och övriga 

Europa. Sammantaget visar Figur 2.11 och Figur 2.12 att även om huvuddelen av transporterna med 

svenskregistrerade lastbilar, i ton räknat, går till och från Norge – en handelsrelation där sjöfarten har 

svårt att konkurrera med vägtrafiken – utgörs också en väsentlig del av lastbilstransporterna av flöden 

till och från norra kontinentala Europa och övriga Europa. På denna typ av relationer är det inte 

otänkbart att en del av transportarbetet hade kunnat gå på sjö. 
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Figur 2.9. Lastade ton (i tusental) i svenska hamnar uppdelat per destinationsland. Enbart 

utrikestransporter. Källa: Trafikanalys (2017e). 

 

Figur 2.10. Lossade ton (i tusental) i svenska hamnar uppdelat per avsändarland. Enbart 

utrikestranspoter. Källa: Trafikanalys (2017e). 
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Figur 2.11. Importerade ton (i tusental) transporterade med svenskregistrerade lastbilar uppdelat per 

avsändarland. Källa: Trafikanalys (2017c). 

 

Figur 2.12. Exporterade ton (i tusental) transporterade med svenskregistrerade lastbilar uppdelat per 

destinationsland. Källa: Trafikanalys (2017c). 
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Statistiken om transporter med svenskregistrerade lastbilar till och från andra länder är bristfällig i 

meningen att den inte fångar en stor del av utrikestransporterna på svenska vägar, eftersom dessa i hög 

grad går med utlandsregistrerade lastbilar. Statistiken om transporter med utlandsregistrerade lastbilar 

i Sverige (Trafikanalys 2018) bygger på urvalsundersökningar och rapporteras av EU-länder samt 

andra frivilliga länder i Europa. Statistiken omfattar inte lastbilar registrerade utanför EU, till exempel 

i Ryssland, och inte heller trafik som körs utan tillstånd. Ändå är statistiken användbar för att kom-

plettera bilden av utrikes transporter på väg. Figur 2.13 visar, likt statistiken om svenskregistrerade 

lastbilar, att merparten av export- och importflödena har Norge som start/destinationsland. Däremot 

visar Figur 2.13 att en större del av de utlandsregistrerade lastbilarna kommer från och går till 

exempelvis Polen, Tyskland och Nederländerna. Detta är relevant ur överflyttningssynpunkt eftersom 

dessa transportrelationer också i hög grad trafikeras av sjötrafik (se Figur 2.9 och Figur 2.10). Utrikes 

transporter med utlandsregistrerade lastbilar står för 15 procent av allt utrikes transportarbete på 

svenskt territorium totalt och för cirka 70 procent av allt utrikes transportarbete på svenska vägar. 

 

Figur 2.13. Importerade och exporterade ton (i tusental) transporterade med utlandsregistrerade 

lastbilar uppdelat per avsändar- och destinationsland. Källa: Trafikanalys (2018). 
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2.4. Sammantaget om godstransportarbetet 

Utifrån översikten som presenterats i detta avsnitt kan ett antal sammanfattande observationer göras 

• Statistik över trafikslagsfördelningen mellan tunga lastbilar, järnväg och sjöfart år 2016, vilket 

är det senaste år då vi har tillgång till transportarbetet i Sverige med utlandsregistrerade 

lastbilar, indikerar att vägtransportarbetet står för 52 procent av producerade tonkilometer i 

Sverige. Motsvarande siffror för sjöfart och järnväg är 30 procent och 18 procent.  

• Andelen av transportarbetet som utfördes med tung lastbil ökade mellan år 2011 och 2016 

med ungefär 6 procentenheter. Samtidigt minskade sjöfartens och järnvägens andel 

sammanlagt med motsvarande mängd.  

• Nedbrutet på varugruppsnivå kan man se att vissa varugrupper gått emot trenden, i meningen 

att andelen sjöfart har ökat under tidsperioden 2011 till 2016. Dessa inkluderar mineraliska 

produkter och avfall. För fler varugrupper har dock utvecklingen gått i riktningen att sjöfartens 

andel minskat över tid. Detta gäller bland annat trävaror samt varor från jordbruk, skogsbruk 

och fiske. 

• Av det inrikes transportarbete som går på väg med svenskregistrerade tunga lastbilar 

transporteras 42 procent på sträckor längre än 300 kilometer. Detta betyder inte med 

nödvändighet att det finns en stor överföringspotential bland inrikestransporter på väg, 

eftersom även andra faktorer än avstånd är viktiga för huruvida sjöfarts- eller järnvägs-

transporter utgör konkurrenskraftiga alternativ. 

• För att bättre kunna avgöra hur stor andel av fjärrtransporter (> 300 km) med lastbil som 

kunde gå på järnväg eller sjö vore det värdefullt att inventera tillgängligheten till järnvägs/ 

hamnterminaler vid godsets start- och målpunkter. Detta för att kunna genomföra analyser av 

överflyttningspotential i likhet med de genomförda i Norge (Hovi & Grønland, 2012). 

• Genom att jämföra avsändar- och destinationsländer för sjöfartens och vägtrafikens 

utrikestransporter märks tydliga skillnader. På vägsidan står flöden till och från Norge för en 

stor andel av både de svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilarnas transporter, även 

om flöden till/från Polen, Tyskland och Danmark också utgör en väsentlig del. På sjöfarts-

sidan syns en större andel gods på transportrelationer med icke-nordiska länder i norra Europa. 

Utifrån den övergripande statistiken kan inte mycket sägas om i vilken grad utrikes transporter 

på väg- och sjö konkurrerar med varandra, men en observation är alltså att både utrikes-

transporterna på väg och på sjö i hög grad trafikerar samma nordeuropeiska länder.  
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3. Metod 

I rapporten används tre olika metoder i syfte att undersöka sjötransportarbetets känslighet för 

kostnadsförändringar och att avgöra hur stor del av transportarbetet som ingår i konkurrensytan mellan 

trafikslagen. 

3.1. Beräkningar med Samgodsmodellen 

Redan på 1980-talet påbörjades ett arbete med att utveckla en nationell modell för godstransporterna i 

Sverige. Detta arbete har fortsatt och lett fram till dagens Samgods-modell. Under de senaste tio åren 

har Trafikverket ansvarat för utveckling och underhåll av modellen. Den används främst för att 

undersöka hur infrastrukturinvesteringar och/eller olika typer av policyförändringar kan påverka 

flödena av godstransporter till/från/genom Sverige, men den kommer även till användning vid 

framtagandet av långtidsprognoser samt vid översiktsbeskrivningar av det svenska godstransport-

systemet. Modellen omfattar alla fyra transportslag: väg, järnväg, sjöfart och flyg. Det kanske mest 

efterfrågade resultatet från modellen är hur förändringar i olika typer av input kan orsaka över-

flyttningar mellan de olika trafikslagen. En av modellens styrkor är att man med det systemöver-

gripande fågelperspektivet minskar den risk för “suboptimering” som annars är stor vid en mer 

avgränsad analys av exempelvis ett mindre geografiskt område eller enbart ett trafikslag.  

Förenklat kan Samgods sägas beräkna flöden av gods och fordon på ett nätverk, med utgångspunkt från 

volymflöden av gods mellan olika zoner, se Figur 3.1. Nedan följer en något mer detaljerad beskrivning 

av modellen. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till (Trafikverket, 2016). 

 

Figur 3.1. Utgångspunkt för, resp. resultat från, Samgods-modellen. 
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3. kostnadsfunktioner inklusive kostnadsparametrar. 
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modellen antas denna efterfråga vara fix och opåverkad av de förändringar som görs i olika scenarier. 

Zonindelningen skiljer sig åt för de olika versionerna av Samgods (se Tabell 3.1) men inom Sverige 

utgörs zonerna alltid av kommuner. Efterfrågematriserna är uppdelade på olika varugrupper samt en 
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godset kan omlastas från ett transportslag till ett annat (eller från en fordonstyp till en annan). På 

trafiknätet kan man beskriva både godsflöden (antal ton per år) och fordonsflöden (antal fordon per 
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karakteriseras framför allt av olika typer av kostnader, men även vissa fysikaliska attribut såsom 

lastkapacitet och hastighet. De många olika kostnadsslagen kan grupperas i transportkostnader, 

orderkostnader och lagerkostnader. Transportkostnader omfattar länkkostnader (distanskostnad, 

tidskostnad, farleds- och lotsavgifter m.m.) och nodkostnader (t ex omlastningskostnader). Någon 

åtskillnad mellan olika typer kostnadsbärare (transportör, varuägare, trafikoperatör) görs emellertid 

inte. I så måtto är alla kostnader neutrala.  

Utdata från modellen består av en mycket stor mängd olika kvantiteter på olika aggregeringsnivåer: 

totala tonkm per transportslag i Sverige, gods- eller fordonsflöden på länkar eller transportkedjor, 

sändningsstorlekar, avgångsfrekvenser, lastfaktorer, kostnadskomponenter på länkar och noder, etc. I 

denna rapport ligger fokus på fördelningen av tonkm per trafikslag.    

Samgods-modellen är baserad på grundantagandet att alla inblandade parter söker minimera sina 

kostnader, en rimlig utgångspunkt även om i realiteten också andra faktorer kan påverka beteendet. 

Modellen kan därför betraktas som ett gigantiskt optimeringsproblem. Att finna den billigaste 

lösningen på systemnivå innebär inte enbart att bestämma vilken fordonstyp som ska användas men 

även sändningsstorlek, avgångsfrekvenser för fordonen och omlastningspunkter för rutterna. 

Begreppet transportkedja är centralt i optimeringsalgoritmen. En transportkedja består av en sekvens 

av ben, där varje ben svarar mot en transport mellan omlastningsterminaler och/eller centroider med en 

specifik fordonstyp. För att kunna hantera den stora komplexiteten i modellen dekomponeras 

optimeringsalgoritmen i ett antal steg. Efter att optimala flöden på transportkedjorna har beräknats 

samlas flöden på benen ihop till traditionella OD-matriser (en för varje fordonstyp) som slutligen läggs 

ut på trafiknätet med en traditionell nätutläggning. 

En viktig egenskap hos modellen är att ett specifikt fordon kan samlastas med olika sändningar från 

skilda ursprungs- och destinationszoner (”konsolidering”). Således är inte transportlösningarna för 

olika producent-konsument-par oberoende av varandra. Konsolideringen spelar en betydelsefull roll 

vid kostnadsberäkningarna. Den totala kostnaden för transporten fördelas på de ingående 

sändningarna.  

En ytterligare komplexitet i optimeringsproblemet har uppstått i samband med att man i senare 

versioner infört möjligheten att påföra kapacitetsbegränsningar på järnvägsnätet. Dessa begränsar 

antalet tåg som tillåts passera en specifik länk per dygn. Med dessa begränsningar blir beräkningarna 

för de individuella varugrupperna inte längre oberoende av varandra eftersom totala flödet på en 

järnvägslänk utgörs av en mix av olika varugrupper.   

I den aktuella rapporten studeras främst effekter (elasticiteter) orsakade av förändringar av olika typer 

transportkostnader. Fokus ligger på förändringar av distansberoende kostnader (kr/km), men även 

tidsberoende kostnader (kr/timme) och omlastningstider (tider/omlastning) behandlas. 

I den tidigare utredningen (Vierth et al., 2014) gjordes elasticitetsberäkningarna med en äldre version 

av Samgods (version 0.8). I den aktuella rapporten görs beräkningarna huvudsakligen i den färskaste 

versionen 1.2, men i bilaga 1 finns även vissa resultat från den närmast föregående versionen 1.1.1 

redovisade. I Tabell 3.1 visas en jämförelse mellan de olika versionerna. Den största skillnaden mellan 

version 0.8 och de senare versionerna är att i den förra saknas kapacitetsbegränsningar på järnväg. 

Detta är en radikal skillnad som mycket väl kan påverka elasticiteteterna. De påförda kapacitets-

begränsningarna kan förväntas ha en dämpande effekt på förändringar av järnvägstrafiken, särskilt på 

de länkar där belastningen är stor redan i basscenariot. I den senaste versionen har därutöver gjorts ett 

antal kraftiga förändringar: transportefterfrågan baseras där på data från varuflödesundersökningen 

2016 och är därmed ca 10 yngre än för de äldre versionerna; antal varugrupper har reducerats kraftigt 

(halverats) i syfte att minska problemet med att samlastning endast kan göras inom samma 

varugrupper; dessutom har nätverket och zonindelningen förfinats, särskilt i Danmark och Norge. 

Det bör slutligen nämnas att alla versioner av modellen har genomgått en kalibreringsprocess. Detta 

görs av Trafikverket för att modellens resultat med fastställda indata enligt ASEK i så stor 
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utsträckning som möjligt ska motsvara godstransportstatistik för det basår som används (i version 1.2 

är basåret 2017). Kalibrering mot oberoende data innebär en förvrängning av det ursprungliga 

optimeringsproblemet. Det finns en risk för att detta kan påverka elasticitetsberäkningarna. I 

beräkningarna analyseras därför kostnadsförändringar i flera steg. 

Tabell 3.1. Skillnader mellan olika Samgods-versioner.  

Version 0.8 1.1.1 1.2 

Antal varugrupper 34 32 16 

Antal fordon (aktiva)  35 35 

Antal zoner (i Sverige)  290 290 

Antal zoner (utomlands)  174 298 

Antal omlastningspunkter  659 789 

Antal noder  26 132 46 669 

Antal länkar  73 378 100 008 

Baserat på VFU-data 2005/2006 2005/2006 2016 

Kostnader för år 2006 2014 2017 

Kapacitetsbegränsning på jvg Nej Ja Ja 

*) Fler fordonstyper finns inlagda i modellen, men är inte aktiverade i defaultscenariot. 

**) I version 1.1.1 är VFU-data uppräknade till år 2012.   

3.2. Skattningar av trafikslagsval med data från 
varuflödesundersökningen 

Eftersom Samgodsmodellen är deterministiskt kostnadsminimerande kan det uppstå så kallade allt-

eller-inget problem, vilket innebär att relativt små förändringar av transportkostnader kan ge stora 

förändringar i transportmönster och stora hopp från en transportlösning till en annan. Detta kan 

innebära vissa problem när Samgods används för policyvägledande analys, särskilt om företag i själva 

verket inte alltid agerar på det kostnadsminimerande sätt som modellen antar.  

Problemen kan kommas runt genom att modellera transportefterfrågan stokastiskt, det vill säga baserat 

på sannolikheter för att vissa val görs av transportköpare. I rapportens avsnitt 5.2 modelleras trafik-

slagsval ekonometriskt med hjälp av multinomial logistisk regression (MNL). I MNL-modellen beror 

en transportkedjas nytta för ett företag på observerbara faktorer som transportkostnad och tidsåtgång. 

Ju högre nytta en transportkedja ger för ett företag, desto mer sannolikt är det att just denna 

transportlösning väljs. Modellens parametrar skattas med hjälp av data från varuflödesundersökningen 

(VFU) från 2016 som innehåller information om varusändningar mellan företag i Sverige, inklusive 

information om valt trafikslag och start-/destinationsort. Dessa data kompletteras med information om 

olika transportkedjors kostnader och ledtider, vilket beräknas med hjälp av Samgods. En utförligare 

beskrivning av metoden finns i avsnitt 5.2 och i Lindgren m.fl. (2018).  

3.3. Dekomponering av godstransportarbetets utveckling och 
fördelning med ’shift-share’-analys 

En tredje forskningsmetod, som tillämpas i rapportens avsnitt 6.1, är så kallad ’shift-share’-analys. 

Metoden tillämpas för att bättre förstå graden av konkurrens mellan trafikslagen, och för att förklara 

förändringar i trafikslagens andelar av godstransportarbetet över tid. Kortfattat går metoden ut på att 

dekomponera, eller bryta ned, absolut tillväxt på godstransportmarknaden under en tidsperiod i tre 

olika beståndsdelar: en allmän effekt av ökad efterfrågan på godstransporter, en kompositionseffekt 

som följer av förändringar i transportefterfrågan för specifika varugrupper och en konkurrenseffekt 

som visar huruvida ett trafikslag inom ett visst varusegment vunnit eller förlorat transportmarknads-

andelar gentemot andra trafikslag. Metoden bygger på modeller för nedbrytning av regionalekonomisk 
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tillväxt (se exempelvis Nazara & Hewings, 2004) och har tidigare tillämpats i ett transport-

sammanhang av Jonkeren m.fl. (2019). Metodens tillämpning beskrivs mer utförligt i rapportens 

avsnitt 6.1. 
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4. Litteraturöversikt 

4.1. Allmänt i litteraturen om överflyttning 

Sjöfarten möjliggör kostnads- och klimateffektiva transporter när det rör sig om större mängder gods 

som ska transporteras över längre avstånd. Med stora sändningsstorlekar och långa avstånd har 

sjöfarten generellt sett en fördel jämfört med vägtransporter när det kommer till både kostnad (och 

koldioxidutsläpp) per ton transporterat gods (Sims m.fl., 2014). Huruvida sjöfart kan vara ett kostnads-

effektivt alternativ för en viss transportkedja beror dessutom på faktorer som krav på leveranstid och 

frekvens. Dessa faktorer skiljer sig mellan olika godstyper, vilket motiverar analyser av konkurrensyta 

på varugruppsnivå. Med anledning av den högre energieffektiviteten som sjöfarten har samt de 

kostnader som uppstår i samband med trängsel på väg har det stipulerats som policymål på EU-nivå att 

sjöfarten tillsammans med järnvägen ska stå för en ökad andel av godstransporterna inom och mellan 

medlemsländerna (KOM, 2011). Även i Sverige utgör överflyttning av vägtransporter från väg till 

sjöfart en politisk ambition (SFS, 2018:1867).  

Sjöfart mellan svenska hamnar stod i Sverige år 2016 för 11 procent av det totala inrikes transport-

arbetet, vilket är en lägre nivå än tidigare: år 1985 var motsvarande siffra 24 procent (Vierth m.fl. 

(2017b). Inom EU stod sjöfarten (exklusive transporter på inre vattenvägar) år 2017 för 32,4 procent 

av godstransportarbetet (Eurostat, 2019). Andelen har legat relativt stilla sedan 2012 då motsvarande 

siffra låg på 32,7 procent, men det har skett en nedgång över längre tid. År 1995 låg motsvarande 

siffra på 37,5 procent. Över samma tidsperiod är vägtransportarbetet det trafikslag som ökat i andel 

(Suarez-Aleman m.fl., 2015), trots att flera policyåtgärder för att stimulera godsöverföring från väg har 

genomförts på EU-nivå.  

Det finns en rad olika förklaringar i den internationella litteraturen på varför strategier för 

överflyttning inte har varit lyckade. Paixao & Marlow (2005) genomförde en intervjustudie som 

undersökte hur olika egenskaper (bland andra kostnad, tid, avgångsfrekvens) hos närsjöfartstjänster 

värderades av relevanta transportköpare. Resultaten visade att sjöfarten betraktades av industrin som 

mindre attraktiv jämfört med andra transportmedel. Samtidigt visade studien också på en utbredd 

okunskap om sjöfartstjänster som en del i integrerade transportkedjor. En delförklaring till att någon 

större överflyttning till sjöfart inte har skett skulle alltså kunna vara att det saknats information om 

transportmöjligheter till sjöss och/eller att dessa tjänster setts som oattraktiva.  

Douet & Cappuccilli (2011) belyser istället frågan om bristande konkurrensytor och menar att 

policyambitionerna som syftat till att åstadkomma en stor godsöverföring varit baserade på 

överskattningar av dessa konkurrensytor. En kritik mot överflyttningsambitionen som pekas ut i 

studien är att EU inte tillräckligt har utvärderat vilka specifika godstyper och sträckor där överföring 

skulle vara möjlig. Samtidigt påpekas att de godstransportökningar (i absoluta tal) som sjöfarten stått 

för de senaste åren till stor del uppmätts på sådana marknader där det finns få eller inga möjligheter att 

använda andra transportmedel. Det handlar om bulklaster, andra varor som ej transporteras som 

enhetslast och vissa transporter av enhetslast som transporteras på stråk där det saknas alternativ till 

sjöfart. Ett annat problem som lyfts är att de policyinitiativ som beslutats på EU-nivå i hög grad har 

designats som subventioner riktade mot sjöfart, samtidigt som sjöfartens underliggande brist på 

konkurrenskraft gentemot vägtransporter inte har adresserats (Suarez-Aleman m.fl., 2015). Sjöfart har 

visserligen några fördelar gentemot landbaserad transport: eftersom det går att reglera mängden, 

storleken och hastigheten på fartyg utan att göra ändringar i infrastrukturen är transportkapaciteten till 

sjöss flexibel. Samtidigt tenderar sjöfartsupplägg att innebära längre och mer osäkra transporttider, 

inte minst relaterat till omlastning och andra hamnrelaterade processer som ofta står för en stor andel 

av totaltiden i dessa upplägg (Suarez-Aleman m.fl., 2015; Johnson & Styhre, 2015). Ett förslag som 

förekommer i litteraturen är att åtgärder som syftar till att öka effektiviteten i de hamnar som hanterar 

närsjöfart borde prioriteras (Suarez-Aleman, 2016).  
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Det finns ett antal relevanta svenska studier som nyligen analyserat möjligheterna att flytta transporter 

från väg till sjö. En av dessa är regeringsuppdraget ”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och 

kustsjöfart i Sverige” (Garberg, 2016). I rapporten pekas bland annat på att höga hamnrelaterade 

kostnader (exkl. farleds- och lotsavgifter) utgör ett väsentligt hinder för överflyttning till sjö. I 

rapporten görs analyser med Samgodsmodellen som indikerar att transportarbetet till sjöss skulle 

kunna öka med 3 procent genom slopade farledsavgifter och med 1 procent genom slopade lots-

avgifter.  

Ett mer verkningsfullt scenario vore ifall det gick att reducera kostnader och tidsåtgång för omlastning 

i hamnar med 10 procent. Detta hade enligt rapportens simuleringar ökat transportarbetet för sjöfart 

med omkring 10 procent. Rapportens beräkningar visar att de hamnrelaterade kostnaderna för Ro/Ro- 

och containertransporter kan svara för mellan 36 och 62 procent av de totala transportkostnaderna. 

Sjöfartens avgifter till det offentliga, i form av farleds- och lotsavgifter, utgör en väsentligt mindre del: 

7 procent i genomsnitt enligt Garberg (2016). Dock visade beräkningar av Johansson m.fl. (2020a) att 

avgifternas andel av transportkostnaden varierar mycket för olika transportrelationer. Som högst kan 

lots- och farledsavgifterna antas stå för omkring 13 procent av transportkostnaderna (Johansson m.fl., 

2020b). Detta gäller för kortare utrikes transporter med start- eller målpunkt i Vänern. Som lägst visas 

avgifterna stå för mindre än 1 procent av transportkostnaderna (Johansson m.fl., 2020a).  

Garberg (2016) kom fram till att den stora överflyttningspotentialen ligger i närsjöfartslösningar som 

binder ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar genom slingor. 

Transporter med start- och målpunkt inom landet kunde också i viss grad flyttas över till sjöfart, enligt 

rapporten. 

Stelling m.fl. (2019) studerade transittransporter mellan övriga Europa och Mellansverige/Göteborgs-

trakten/Norge som går genom Skåne och analyserade i vilken grad det finns förutsättningar för sådan 

trafik att gå på sjö istället för väg. Överflyttning från väg till sjö beräknades med dagens teknik och 

drift kunna halvera koldioxidutsläppen för varje överflyttad tonkilometer. Baserat på enkätsvar från 

transportköpare och intervjuer med varuägare, hamnar och rederier kom studien fram till att det finns 

få fysiska, tekniska eller kapacitetsmässiga hinder för en överflyttning, dock utgör faktorer som 

transportkostnad samt krav på sändningsfrekvens och ledtid ett hinder. Exempel på åtgärder som gavs 

i rapporten för att snabba på en överflyttning var att reducera sjöfartens hamn-, farleds- och 

lotsavgifter, att införa en s.k. omlastningspeng och/eller att skärpa beskattningen av CO2-utsläpp. 

Styhre m.fl. (2019) undersökte vilka hinder och möjligheter som föreligger för att transportköpare i 

ökad utsträckning ska välja sjöfart. Rapporten fann, genom enkätstudier, att överflyttning från väg till 

järnväg och sjöfart inte är en prioriterad fråga bland transportköpare. Andra resultat var att det saknas 

både incitament för att prova alternativa transportupplägg och att det saknas kunskap om sjöfarts-

lösningar vilket i sig utgör ett hinder. Det konstaterades även att det råder en brist på samverkan 

mellan transportaktörer som hindrar en överflyttning av transporter från väg till sjö. 

4.2. Skattade elasticiteter i litteraturen 

Det som i den ekonomiska litteraturen avses med begreppet elasticitet syftar på förhållandet mellan två 

ekonomiska variabler. Elasticitet mäter den förändring i en variabel som orsakas av en liten förändring 

i en annan variabel. Efterfrågans egenpriselasticitet syftar på den procentuella förändring i efterfrågan 

på en viss vara eller tjänst som sker till följd av en procents förändring i priset på samma vara eller 

tjänst. Efterfrågans priselasticitet är vanligen negativ, eftersom en ökning (minskning) av priset leder 

till en minskad (ökad) efterfrågan. Om priselasticiteten för efterfrågan på en vara eller tjänst är större 

än 1 (i absoluta termer) kallas ofta efterfrågan elastisk. Om priselasticiteten istället är mindre än 1 i 

absoluta termer kallas ofta efterfrågan oelastisk. Ett annat mått som förekommer i den här rapporten är 

korspriselasticitet. Korspriselasticitet mäter den procentuella förändringen i efterfrågan på varan eller 

tjänsten A som sker till följd av en procents förändring i priset på varan eller tjänsten B. I rapporten 

studeras till exempel både sjöfartens egenpriselasticitet, vilket alltså mäter hur känslig efterfrågan på 
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sjötransportjänster är för förändringar i sjöfartens transportkostnader, och sjöfartens korspriselasticitet 

med avseende på vägtransporter, vilket mäter hur känslig efterfrågan på sjöfart är för förändringar i 

vägtrafikens transportkostnader. En positiv korspriselasticitet indikerar att två varor eller tjänster är 

substitut, medan en negativ korspriselasticitet indikerar att två varor eller tjänster är komplement. 

Möjligheten för policyåtgärder som syftar till att påverka sjötransportkostnader eller kostnader för 

konkurrerande trafikslag att orsaka en godsöverflyttning beror på efterfrågans egenpriselasticitet 

respektive korspriselasticitet. När det kommer till frågan om vad som är ”rimliga” egen- och 

korspriselasticiteter för sjöfarten finns det en del tidigare studier som ser på nordiska förhållanden och 

därför kan tänkas vara särskilt relevanta.  

Jensen & Bjørner, (1995) finner i en studie på danska data att korspriselasticiteten för väg-sjöfart i 

Danmark ligger runt 0,2. En tolkning av detta värde är att en tioprocentig ökning i kostnaderna för 

vägtransport skulle leda till en tvåprocentig ökning i efterfrågan på sjötransporter. Notteboom (2011) 

undersökte de förväntande effekterna av kraven på lågsvavligt bränsle som infördes i samband med 

svaveldirektivet som skärptes 2015. I studien undersöks 30 sträckor som trafikeras av sjöfart och som i 

någon utsträckning omfattas av svaveldirektivet, varav två sträckor (Dortmund–Göteborg och 

Dortmund–Stockholm) berör Sverige. Förutom att visa att sjöfartstjänster i konkurrens med 

vägtransporter sannolikt skulle bli dyrare och därmed mindre konkurrenskraftiga presenterar studien 

också resultat från en enkätstudie där närsjöfartsoperatörer fått svara på två frågor. Frågorna rör (1) 

hur användandet av ett mer lågsvavligt och dyrare bränsle skulle påverka operatörens fraktpriser i 

olika scenarier och (2) hur operatören uppskattar att dessa höjda fraktpriser skulle slå mot efterfrågan. 

Resultaten från enkäten presenteras i form av egenpriselasticiteter, det vill säga förväntade 

förändringar i efterfrågan som följer av en procents förändring i fraktpriset. Dessa elasticiteter varierar 

mellan -0,53 för transportsträckor över 750 kilometers avstånd till -1,28 för kortare sträckor inom 

125–400 kilometers avstånd. Resultaten antyder med andra ord en hög priskänslighet i efterfrågan på 

närsjöfart, men det är viktigt att poängtera att enkäten inte bygger på svar från transportköpare utan på 

transportörernas uppfattningar om efterfrågan.  

En uppföljningsstudie av Trafikanalys (2017b) visar att svaveldirektivet som implementerades 1 

januari 2015 inte ledde till några märkbara överflyttningseffekter från sjö till väg, vilket kan bero på 

att efterfrågan i själva verket var relativt okänslig för prisökningar och/eller att kopplingen mellan 

bränsle- och transportpriser var svag.3 Bränslekostnaderna ökade mindre än förväntat som följd av 

svaveldirektivets införande, företrädelsevis på grund av att svaveldirektivets nya införande sammanföll 

med en allmän nedgång i energipriser. Dock ökade bränslekostnaderna för sjöfart mer än bränsle-

kostnaderna för lastbil, eftersom dieseln som lastbilar använder (till skillnad från sjöfartens) bränsle 

beskattas. 

Studier som tillämpat diskreta valmodeller på svenska data har gett resultat som varierat mellan -0,07 

(Johnson & de Jong, 2011) och värden större (i absoluta termer) än -1 (de Jong & Ben-Akiva, 2007)4. 

Rich m.fl. (2009) skattar diskreta valmodeller på svenska data och presenterar elasticiteter för olika 

trafikslag och varugrupper. Resultaten visar att egenpriselasticiteten för sjötransport av alla 

varugrupper ligger runt -0,09, vilket kan jämföras med motsvarande siffror för järnväg och väg som 

ligger på -0,26 respektive -0,05. I samma studie har också elasticiteter skattats genom att bara använda 

de transportlänkar där det faktiskt råder konkurrens mellan transportslag, det vill säga att minst två 

olika transportslag används. En sådan beräkning leder till en något högre egenpriselasticitet för sjöfart: 

genomsnittet för alla varugrupper blir då -0,13. Den priskänsligaste varugruppen är enligt studien 

 

3 Bara genom att jämföra staplarna för 2014 och 2015 kan det konstateras att inget särskilt verkar ha hänt med 

trafikslagsfördelningen i samband med införandet av svaveldirektivet. 

4 Johnson & de Jong (2011) och de Jong & Ben-Akiva (2007) använder data från varuflödesundersökningen 

(VFU) för att modellera val av trafikslag vid godstransporter, vilket är liknar den metod som används i denna 

rapports avsnitt 5.2. 
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pappersmassaprodukter, och den minst priskänsliga varugruppen är oljeprodukter. I en liknande studie 

på skandinaviska data kommer Rich m.fl. (2011) fram till snarlika elasticitetsvärden, och visar 

dessutom att en väldigt hög andel, mellan 57 och 97 procent, av alla transporter under 500 kilometer 

saknar alternativ till vägtransport. Detta tyder på en låg korspriselasticitet mellan väg och alternativa 

transportmedel som sjöfart, och innebär att kostnadsökningar på väg (åtminstone för kortare avstånd) 

sannolikt inte leder till någon större överföringseffekt. Studien pekar dock på att policyåtgärder som 

skulle innebära högre vägtransportkostnader skulle kunna ha en överföringseffekt om de kombineras 

med åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för sjöfart. Denna slutsats liknar slutsatserna 

som dras av Suarez-Aleman m.fl. (2015), som visar i en teoretisk modell att effekten av flera olika 

policyåtgärder för att stimulera överföring är betingade på graden av effektivitet i närsjöfartshamnar.  

I en tidigare analys av godstransportens konkurrensytor visade Vierth m.fl. (2014) genom Samgods-

simuleringar (med modellversion 0.8) att egenpriselasticiteten för sjöfarten på svenskt territorium var 

ungefär -0.2. Uppdelat per varugrupp varierar resultaten mellan -0.1 (järnmalm, järn- och stålskrot) 

och -1 (cement, kalk och byggnadsmaterial). Även varugruppen pappersmassa, returpapper och 

pappersavfall beräknades ha en hög elasticitet (-0.9), vilket alltså speglar ovan nämnda resultat i Rich 

m.fl. (2009). Abate m.fl. (2019) beräknar elasticiteter för flera godstransportmedel baserat på dels en 

deterministisk och en dels stokastisk variant av den nationella godstransportmodellen Samgods. En rad 

simuleringar genomförs som innebär att man varierar kostnaden för något av trafikslagen väg, järnväg 

och sjö mellan en minskning på 45 procent och en motsvarande ökning. Elasticiteter beräknas för 

varugrupperna metallprodukter och kemiska produkter. Även om det förekommer stora variationer 

pekar de flesta av modellresultaten på att sjöfartsvolymer är mer känsliga för prisändringar i järnvägs-

transporter än motsvarande ändringar i vägtransporter: den genomsnittliga korspriselasticiteten 

järnväg-sjö är 0,63 och för väg-sjö är siffran 0,51. Det är dock värt att anmärka att användandet av 

stokastiska modeller baserade på VFU-data i denna studie verkar leda till väsentligt lägre elasticitets-

skattningar, åtminstone när det gäller egenpriselasticiteter och korspriselasticiteter järnväg-sjö. 

Sjöfartens egenpriselasticitet inom dessa varugrupper uppskattas i snitt till -1,04, men även här 

genererar den stokastiska modellvarianten något lägre resultat. 

Utanför Skandinavien finns fler skattade elasticiteter. Ett tidigt bidrag av Oum (1979) avsåg relationen 

mellan fraktslagen väg, järnväg och inre vattenvägar i Kanada 1950–1974. Där visas att sjöfartens 

egenpriselasticitet under hela tidsperioden låg relativt stilla runt -0,74. Intressant är också att 

sjötransportefterfrågan var betydligt mer känslig för kostnadsvariationer för frakt på järnväg än 

motsvarande variationer på väg. Korspriselasticiteten järnväg-sjö låg mellan 0,6 och 0,8, medan 

motsvarande för väg-sjö låg mellan -0,12 och 0,13. En annan tidig studie av Beuthe & Noulett (1992) 

använde belgiska data och fann att egenpriselasticiteten för vattenburen frakt var -0,51. Lobé (2001) 

uppskattade att korspriselasticiteten väg-sjö var runt 1,2 på rutten Antwerp–Bilbao beräknat för alla 

typer av produkter.  

I en studie som avser australiensiska förhållanden uppskattar Brooks m.fl. (2012), genom ett stated 

choice-experiment, att en ökning i vägtransportkostnader med 1 procent leder till en nedgång i 

vägtransportens andel med 0,12–0,13 procentenheter. Av denna minskning fångar kustsjöfarten upp 

mindre än hälften, varav resterande går till järnväg. Bergantino m.fl. (2013) tillämpar en diskret 

valmodell på ett datamaterial bestående av sicilianska transportföretag och kommer fram till att 

egenpriselasticiteten för kombinerade väg- och sjötransporter är -2, vilket får betraktas som mycket 

högt jämfört med den övriga litteraturen. Ett liknande resultat ges av Arencibia m.fl. (2015), som 

genom en liknande metod tillämpad på spanska data finner att egenpriselasticiteten för kombinerade 

transporttjänster som inkluderar sjöfart är -1,79 och att korspriselasticiteten väg-sjö är 2.09. Baserat på 

intervjudata från spanska speditörer skattar även Feo m.fl. (2011) egen- och korspriselasticiteter (väg) 

för sjöfart: dessa är -0,9 respektive 1,1. I en annan studie med spanska data redovisar Garcia-

Menendez m.fl. (2004) värden som indikerar att sjöfartens efterfrågan är mer känslig för ändringar i 

vägtransportkostnader än för ändringar i egna kostnader. Egen- och korspriselasticiteterna är -1,75 

respektive 3. I en studie av transportmedelsval bland brasilianska transportköpare och logistikföretag 



VTI rapport 1058  39 

uppskattar Larranaga m.fl. (2017) att efterfrågan på transporter längs inre vattenvägar i Brasilien är 

mycket känslig för kostnadsändringar. Studien uppskattar att korspriselasticiteterna väg-sjö och 

järnväg-sjö är 0,9 respektive 2,47, medan egenpriselasticiteten är -3,16.  

Tabell 4.1. Sjöfartens egen- och korspriselasticiteter i litteraturen. Värden som presenteras är 

huvudsakliga eller genomsnittsvärden per studie. 

Studie Metod Region/Land 
Beroende 
variabel 

Egenpris-
elasticitet 

Korspris-
elasticitet 
järnväg 

Korspris-
elasticitet 
väg 

Abate m.fl. (2019)* Godstransportmodell 
Samgods (deterministisk) 

Sverige Transportarb
ete (tkm) 

-1,17 1,26 0,18 

 Godstransportmodell 
Samgods (stokastisk) 

Sverige Transportarb
ete 

-0,91 0,01 0,85 

Oum (1979) Aggregerad efterfrågemodell Kanada Transportarb
ete 

-0,75 0,02 0,73 

Larranaga m.fl. (2017) Diskret valmodell (SP) Brasilien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-3,16 2,47 0,90 

Beuthe m.fl. (2014) Godstransportmodell Nodus Rhen-
området 

Godsvolym 
(ton) 

-0,59 0,19 0,42 

 Godstransportmodell Nodus Rhen-
området 

Transportarb
ete 

-0,61 0,24 0,4 

Jorquin & Beuthe 2019 Godstransportmodell Nodus Europa Transportarb
ete 

-1,05 0,24 1,07 
 

Godstransportmodell Nodus Benelux-
länderna 

Transportarb
ete 

-0,89 0,17 1,09 

Lobé 2001 Diskret valmodell (SP) Europa Godsvolym   1,20 

Arencibia m.fl. (2015) Diskret valmodell (SP) Spanien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-1,79 
 

2,09 

Feo m.fl. (2012) Diskret valmodell (SP) Spanien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-0,90 
 

1,10 

Garcia-Menendez m.fl. (2005) Diskret valmodell (RP) Spanien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-1,75 
 

3 

Jensen & Bjørner (1995) Aggregerad efterfrågemodell Danmark Transportarb
ete 

  
0,20 

Notteboom (2011) Diskret valmodell (SP) Nordeuropa Godsvolym -1,03 
  

Johnson & de Jong (2011) Diskret valmodell baserad på 
VFU (RP) 

Sverige Sannolikhet 
att sjö väljs 

-0,53 
  

de Jong & Ben-Akiva (2007) Diskret valmodell baserad på 
VFU (RP) 

Sverige & 
Norge 

Sannolikhet 
att sjö väljs 

-1,00 
  

Rich m.fl. (2009) Godstransportmodell Öresunds-
regionen 

Sannolikhet 
att sjö väljs 

-0,11 
  

Rich m.fl. (2011) Godstransportmodell Skandinavien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-0,11 
  

Vierth m.fl. (2014) Godstransportmodell 
Samgods (deterministisk) 

Sverige Transportarb
ete 

-0,19 
  

Beuthe & Noulett (1992) Aggregerad efterfrågemodell Belgien Godsvolym -0,51 
  

Bergantino m.fl. (2013) Diskret valmodell (RP + SP) Sicilien Sannolikhet 
att sjö väljs 

-2,00 
  

Beuthe m.fl. (2001) Godstransportmodell Nodus Belgien Godsvolym -2,13 0,47 3,59 

 Godstransportmodell Nodus Belgien Transportarb
ete 

-1,72 0,33 1,75 

Medianvärde    -0,91 

Medianvärde, svenska data    -0,53   

Anm: Avser enbart metallprodukter och kemiska produkter. 
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Beuthe m.fl. (2014) presenterar en översikt av tidigare studier på området, och bidrar samtidigt med 

egna skattningar. Baserat på en granskning av metoder och resultat i den befintliga litteraturen 

rekommenderar författarna att studier så långt som möjligt bör ta hänsyn till det faktum att olika 

varugrupper, regioner, avstånd och marknader kan skilja sig åt när det kommer till priskänslighet, 

vilket också innebär att försiktighet bör vidtas när värden från tidigare forskning används i syfte att 

extrapolera. De egna resultaten, som bygger på transportmodellen Nodus, visar att sjöfarten uppskattas 

ha en egenpriselasticitet på -0,61 och korspriselasticiteter för väg samt järnväg uppskattas vara 0,4 

respektive 0,24. Genom att bara se på transporter inom vissa avstånd visar man också att elasticitets-

värdena tenderar att minska ju mer långväga transporter som studeras. Även Beuthe m.fl. (2001) finner 

att både egen- och korspriselasticiteterna för sjöfart är lägre när man studerar längre avstånd.  

Vidare presenteras en rad elasticiteter för olika varugrupper. Överlag ligger egenpriselasticiteten för 

sjöfart mellan -0,4 och -1. Korspriselasticiteterna för väg-sjö och järnväg-sjö är snarlika och ligger 

mellan 0 och 0,6. I en uppföljande studie beräknar Jorquin och Beuthe (2019) elasticiteter baserat på 

både ett datamaterial som omfattar NUTS-2-regioner i Europa och ett som består av NUTS-3-regioner 

i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. För det europeiska datamaterialet beräknas egenpris-

elasticiteten för inre vattenvägar till -1,05 i genomsnitt. Korspriselasticiteterna för väg-sjö och järnväg-

sjö är 1,07 respektive 0,24. Motsvarande siffror för Benelux-regionerna är -0,89, 1,09 och 0,17. 

Författarna varierar också aggregeringsnivån i analyserna för att testa känsligheten i resultaten och 

argumenterar för att en hög aggregeringsnivå i de OD-zoner som används för elasticitetsberäkningar 

kan tendera att leda till felaktiga skattningar av sjöfartens kostnadskänslighet.  

Tabell 4.1 visar en sammanställning av elasticitetsskattningarna från ovan nämnda studier. Det är värt 

att notera att det förekommer flera mycket höga värden, framförallt vad gäller sjöfartens egenpris-

elasticitet, vilket drar upp medelvärdet något. På grund av den här skevheten presenteras ett median-

värde som ett rimligt mått på en ’typisk’ elasticitetsskattning i litteraturen. Medianvärdet för alla 

studiers skattade egenpriselasticiteter är -0,91. Ser vi bara på studier som innehåller svenska data är 

motsvarande värde -0,53. 

 

Figur 4.1. Fördelning av alla skattade kostnadselasticiteter (till vänster). Medelvärden av elasticiteter 

framtagna med Samgods (Abate m.fl.,2019 och Vierth m.fl., 2014) och skattningar som bygger på 

VFU-data (de Jong & Ben-Akiva, 2007 och Johnson & de Jong, 2011) presenteras i figuren till höger 

för jämförelse. 

Elasticitetsskattningarna i Tabell 4.1 är i viss mening svåra att jämföra med varandra eftersom de är 

framtagna med olika metoder, på olika datamaterial och elasticiteterna avser olika beroende variabler 

som speglar mått på transportefterfrågan. I studier som tillämpar diskreta valmodeller beräknas typiskt 

sett elasticiteten som den förändring i sannolikheten att ett trafikslag väljs som följer av en procents 
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förändring av transportens kostnad. I flera studier (se t.ex. Rich m.fl., 2009) viktas elasticiteterna efter 

sändningarnas storlek. Vanligast i övriga studier är att transportarbete i tonkilometer utgör beroende 

variabel, men Tabell 4.1 visar att det även förekommer beräkningar där procentuella förändringar i 

godsmängden (ton) som går på sjö är beroende variabel. 

Figur 4.1 visar fördelningen av alla (totalt 252) elasticitetsskattningar från den ovan nämnda 

litteraturen. Här ser vi att medelvärdet för sjöfartens egenpriselasticitet är -0,62, medianvärdet -0,36 

och den första respektive tredje kvartilen är -0,91 och -0,13. Alltså faller hälften av alla rapporterade 

elasticiteter inom ett spann av 0,13 till 0,91 i absoluta tal. För korspriselasticiteter sjö-järnväg är 

medelvärdet 0,49, medianvärdet 0,11 och den första respektive tredje kvartilen 0,01 och 1. För 

korspriselasticiteter sjö-väg är motsvarande värden 0,59, 0,31, 0,08 och 0,84. 

Efterfrågeelasticiteter med avseende på tidsåtgång 

Tabell 4.2 visar de skattningar som har gjorts i ovan nämnda studier av sjötransportarbetes känslighet 

för tidsåtgång. Även om det finns färre sådana undersökningar, i synnerhet med nordiska eller svenska 

data, visar resultaten att elasticiteten för tidsåtgång är jämförbar i storlek med elasticiteten för kostnad. 

Detta skulle alltså betyda att det har ungefär lika stor påverkan på sjötransportarbetet om kostnaderna 

förändras med en procent som om transporttiderna förändras med en procent. Även värdena i Tabell 

4.2 är vanskliga att jämföra med varandra, eftersom elasticiteterna i vissa fall avser olika mått på 

transportefterfrågan 

Tabell 4.2. Elasticiteter som visar hur förändringar i sjöfartens respektive väg- och järnvägs-

transporters tidsåtgång påverkar transportarbetet till sjöss. Värden som presenteras är huvudsakliga 

eller genomsnittsvärden per studie. 

Studie Metod Region/ 
Land 

Elasticitet för 
tidsåtgång, egen 

Elasticitet för 
tidsåtgång, järnväg 

Elasticitet för 
tidsåtgång, väg 

Larranaga m.fl. 
(2017) 

Diskret valmodell 
(SP) 

Brasilien 
-1,9 0,81 0,14 

Jorquin Beuthe 
2019 

Godstransportmo
dell Nodus 

Europa 
-1,07 0,12 0,45 

 

Godstransportmo
dell Nodus 

Benelux-
länderna 

-0,91 0,08 0,82 

Arencibia m.fl. 
(2015) 

Diskret valmodell 
(SP) 

Spanien 
-0,55 

 
0,51 

Feo m.fl. (2012) Diskret valmodell 
(SP) 

Spanien 
-0,84 

 
0,523 

Garcia-Menendez 
m.fl. (2005) 

Diskret valmodell 
(RP) 

Spanien 
-4,27 

 
1,37 

Rich m.fl. (2009) Godstransportmo
dell 

Öresundsre
gionen 

-0,11 
  

Bergantino 2013 Diskret valmodell 
(SP) 

Sicilien 
-0,5 

  

Medianvärde   -0,88   

4.3. Sammantaget om överflyttning och priselasticiteter i litteraturen 

Utifrån litteraturöversikten och genomgången av sjöfartens egen- och korspriselasticiteter som 

presenterats ovan kan det konstateras att det finns en stor spridning mellan olika studier. De studier 

som är mest jämförbara med skattningarna i denna rapport är de som använder Samgodsmodellen 

(Abate m.fl., 2019; Vierth m.fl., 2014) och de som skattar trafikslagsval vid godstransporter med hjälp 

av data från varuflödesundersökningen (Johnson & de Jong, 2011; de Jong & Ben-Akiva, 2007). 

Genomsnittsresultaten gällande egenpriselasticitet från Abate m.fl. låg omkring -1, men det är viktigt 

att notera att denna beräkning enbart gäller för metall- och kemiska produkter. Den andra Samgods-

studien av Vierth m.fl. (2014) fann en övergripande egenpriselasticitet för alla varugrupper som låg 
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omkring -0,19. Jämfört med detta resultat har skattningarna av egenpriselasticitet med hjälp av VFU 

tenderat att ligga högre, mellan -0,5 och -1. 

Få av studierna sammanfattade Tabell 4.1 bygger på empiriska observationer av trafikslagsval. En 

vanlig metod för att skatta transportköpares känslighet för ökade kostnader/ökad tidsåtgång är att 

använda diskreta valmodeller baserade på så kallade stated-choice-experiment. Detta betyder att 

relevanta aktörer får ta ställning till hur de tror att de skulle ha agerat vid en förändring av transport-

tjänsters kostnad/tidsåtgång. Även om det finns mycket att lära av den här typen av studier är det 

uppenbart att bilden behöver kompletteras med fler studier av faktiska val av trafikslag för gods-

transporter. Tabell 4.1 visar att särskilt resultaten från diskreta valmodeller tenderar att variera kraftigt. 

Med hjälp av nationella godstransportmodeller är det möjligt att med hög upplösning modellera 

godstransportflöden med olika trafikslag, men även här kan det vara av stort värde att komplettera 

bilden med fler studier av faktiska trafikslagsval. I rapportens senare avsnitt om överflyttnings-

potential studeras trafikslagsfördelningens faktiska utveckling per varugrupp närmare. 
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5. Resultat av Samgods- och VFU-analyser 

5.1. Resultat från analyser med SAMGODS-modellen 

I följande avsnitt redovisas beräknade elasticiteter med Samgods 1.2. I Vierth et.al (2014) användes 

version 0.8 till liknande beräkningar. En stor skillnad mellan de nya versionerna och den tidigare är att 

de senare innehåller en rutin för att hantera kapacitetsbegränsningar på olika bandelar. De resultat som 

redovisas i detta avsnitt är i huvudsak framtagna med beaktande av kapacitetsgränser. I vissa enstaka 

fall görs jämförelser med resultat där denna kapacitetsrutin är avstängd. Elasticitetsberäkningar med 

modellversion 1.1.1 återfinns i Bilaga 1. 

I juni 2020 släpptes version 1.2 av Samgods och det är denna version som använts till merparten av 

elasticitetsberäkningarna och det är i huvudsak dessa resultat som ligger till grund för slutsatserna i 

rapporten. För att kunna studera hur känsliga resultaten är för olika nivåer på kostnadsförändringar 

analyseras i huvudsak effekter vid plus respektive minus 1, 3 och 10 procent. Eftersom körningar med 

Samgodsmodellen är tidskrävande och krävande vad gäller diskutrymme har studien också begränsats 

till detta. 

5.1.1. Egenpriselasticiteter 

I Tabell 5.1 redovisas resultat motsvarande de som redovisades i Vierth et.al (2014) fast beräknade 

med modellversion 1.2 istället för med modellversion 0.8. I detta fall tycks transporter med lastfartyg 

påverkas mer av kostnadssänkningar än kostnadshöjningar. Sänkningar ger en egenpriselasticitet 

(relaterad till transportarbete på svenskt vatten) på cirka -0,1 medan kostnadsökningar på 1 respektive 

3 procent ger elasticiteter på -0,02. En kraftig kostnadsökning på 10 procent ger däremot ett mer 

substantiellt tapp i transportarbete och en elasticitet på -0,29. Att sjöfarten i grunden är relativt 

okänslig för prisförändringar, men där större relativprisförändringar kan ge en kraftigare korrigering är 

något som visat sig även vid tidigare beräkningar med Samgodsmodellen.  

Att elasticiteterna varierar kan delvis förklaras av att efterfrågan på transporttjänster med fartyg inte är 

linjär. I synnerhet vid studier av totalt transportarbete då kostnadsförändringar vid en viss nivå kan 

inducera en större förändring inom en viss varugrupp medan andra varugrupper är fortsatt okänsliga. 

Det bör också nämnas att detta är mer markant när effekter på transportarbete studeras jämfört med om 

effekter på transporterad godsmängd studeras. Eftersom transportarbete enligt den officiella statistiken 

beräknas mot körd sträcka på svenskt vatten, och på grund av att ytan av svenskt vatten kring 

hamnarna varierar, genererar samma godsvolym per transportrörelse olika mycket transportarbete i 

olika hamnar. En effekt av förändrade kostnader för fartygsrörelser kan vara att vissa transportupplägg 

byter hamn, vilket i vissa fall ger en extra stor effekt på transportarbetet på svenskt vatten. Det är 

också möjligt att Samgodsmodellen i vissa fall överskattar möjlighet att byta hamn. Det är generellt 

svårt att få Samgodsmodellen att fördela lastat och lossat gods över hamn på ett sätt som helt överens-

stämmer med statistiken. Detta är en stor del av det kalibreringsarbete som görs av Trafikverket inför 

ett offentliggörande av en ny modellversion.  

Som ett test av modellens känslighet kring det inkalibrerade läget (modellen kalibreras för att så bra 

som möjligt replikera aggregerade nivåer av transportarbete för de olika trafikslagen) har även mindre 

kostnadsförändringar på 0,1 procent använts i körningarna. Modellen visar sig ge ett ganska stort hopp 

i transportarbete för lastfartygen vid en ökad kostnad i kronor per kilometer på 0,1 procent. Föränd-

ringarna i lastfartygens transportarbete på svenskt vatten till följd av förändrade distanskostnader 

(kronor per kilometer) för lastfartyg blir lägre i version 1.2 jämfört med version 1.1.1. 
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Tabell 5.1. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av 

förändring  

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastfartyg -10 Lastfartyg 236,7 -0,08 

Kronor per km Lastfartyg -3 Lastfartyg 86,92 -0,09 

Kronor per km Lastfartyg -1 Lastfartyg 39,89 -0,13 

Kronor per km Lastfartyg -0,1 Lastfartyg 0,55 -0,02 

Kronor per km Lastfartyg +0,1 Lastfartyg 9,61 0,31 

Kronor per km Lastfartyg +1 Lastfartyg -7,71 -0,02 

Kronor per km Lastfartyg +3 Lastfartyg -15,29 -0,02 

Kronor per km Lastfartyg +10 Lastfartyg -894,5 -0,29 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Enligt Figur 5.1 ger den kraftigare reaktionen vid ökningen med 10 procent en genomsnittlig elasticitet 

(lutningskoefficient) på -0,17, vilket ligger ganska nära resultaten i Vierth et.al (2014). Beräknas en 

genomsnittlig elasticitet utan att ta med utfallet för den 10 procentiga kostnadsökningen hamnar den 

på -0,07. 

Tester där även kostnaden per kilometer för färjor ändrats i samma utsträckning som för lastfartygen 

har visat sig ge identiska resultat som när färjorna exkluderats. 

 

Figur 5.1. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. Blå linje baseras på samtliga 

steglängder; orange linje baserad på alla utom +10%. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

I Figur 5.2 illustreras hur Samgodsmodellen estimerar förändringar i transportflöden (ton) vid 

förändringar i kilometerkostnader för lastfartygen. I den vänstra figuren visas utfallet vid en sänkning 

med tre procent och i den högra med tio procent. Enligt Samgodsmodellen ligger potentialen för ökad 

andel sjötransporter framförallt i att ersätta lastbilstrafik mellan storstadsområdena. Linjernas tjocklek 

har ritats proportionella mot volymen i ton. De kraftigaste linjerna i den högra kartan representerar 

flöden på cirka 300 000 ton och de kraftigaste i den vänstra drygt 100 000 ton. De blå linjerna 
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representerar sjötransporter, de röda vägtransporter och de gröna järnvägstransporter. Ljusa linjer 

illustrerar minskade flöden och mörka linjer ökade flöden. Den högra kartan illustrerar också att 

modellen vid större kostnadsförändringar kan hitta lösningar där ett större flöde byter hamn, i detta fall 

ett flöde från Finland som byter hamn från Vasa till Björneborg. 

 

Figur 5.2. Förändring i transportflöden i ton till följd av sänkta kilometerkostnader för lastfartyg, 

vänster figur visar resultat för en sänkning med tre procent och höger med tio procent. 

Studeras transportarbete räknat enbart för rörelser med start- och målpunkt i svenska hamnar blir 

utfallet mer balanserat mellan kostnadsökningar och kostnadsminskningar, se Tabell 5.2. Även i detta 

fall ger en svag kostnadsökning på 0,1 procent ett oväntat slag i transportarbetet och en rörelse i 

motsatt riktning än vad som kan förväntas. Även en ökning på 1 procent ger en elasticitet med 

felaktigt tecken, men i detta fall är förändringen i transportarbetet mycket liten. 

Tabell 5.2. Förändring i transportarbete för lastfartyg med start- och målpunkt i svensk hamn* till 

följd av förändrade fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika 

nivåer av förändring  

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastfartyg -10 Lastfartyg 90,97 -0,16 

Kronor per km Lastfartyg -3 Lastfartyg 27,48 -0,16 

Kronor per km Lastfartyg -1 Lastfartyg 6,9 -0,12 

Kronor per km Lastfartyg -0,1 Lastfartyg 0,38 -0,07 

Kronor per km Lastfartyg +0,1 Lastfartyg 9,33 1,65 

Kronor per km Lastfartyg +1 Lastfartyg 0,32 0,01 

Kronor per km Lastfartyg +3 Lastfartyg -16,82 -0,10 

Kronor per km Lastfartyg +10 Lastfartyg -88,94 -0,16 

Anm: Till skillnad från föregående tabell exkluderas här det transportarbete som internationella transporter genererar på 

svenskt territorium. 

När procentuell förändring i kostnad plottas mot procentuell förändring i transportarbetet erhålls i 

detta fall ett ganska robust samband. I genomsnitt ligger elasticiteten (beräknad som 

lutningskoefficienten för en trendlinje) på cirka -0,16, se Figur 5.3. 
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Figur 5.3. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete för lastfartyg med start- och målpunkt i svensk hamn. 

Anm: Till skillnad från föregående figur exkluderas här det transportarbete som internationella transporter genererar på 

svenskt territorium. 

Hur lastfartygens transportarbete på svenskt vatten påverkas av förändringar i fartygens kostnad per 

timme redovisas i Tabell 5.3. Lastfartygen reagerar betydligt mer på förändringar i kostnad per timme 

jämfört med förändringar i kostnad per kilometer. I detta fall har kostnadsförändringen begränsats till 

att enbart gälla kostnad per timme under färd. Utan en sådan begränsning inverkar en förändrad 

kostnad per timme även på kostnaden för den tid det tar att lasta och lossa. Effekterna av att förändra 

tidsåtgång och kostnad för att lasta och lossa redovisas separat nedan. 

Tabell 5.3. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per timme för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av förändring  

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per h Lastfartyg -10 Lastfartyg 1005,38 -0,32 

Kronor per h Lastfartyg -3 Lastfartyg 330,74 -0,35 

Kronor per h Lastfartyg -1 Lastfartyg 129,53 -0,41 

Kronor per h Lastfartyg -0,1 Lastfartyg 68,83 -2,20 

Kronor per h Lastfartyg +0,1 Lastfartyg 10,02 0,32 

Kronor per h Lastfartyg +1 Lastfartyg -45,26 -0,14 

Kronor per h Lastfartyg +3 Lastfartyg -838,84 -0,89 

Kronor per h Lastfartyg +10 Lastfartyg -1221,97 -0,39 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Hur sambandet mellan procentuell förändring i kostnad per timme under färd och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten redovisas i Figur 5.4. Lutningskoefficienten för en 

trendlinje indikerar att elasticiteten ligger på cirka -0,38. Även i detta fall ger små förändringar relativt 

stora slag i transportarbetet, men i detta fall utmärker sig även effekten vid en kostnadsökning på 3 

procent. Elasticiteten i denna punkt beräknas till -0,89. 
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Figur 5.4. Samband mellan procentuell förändring av timkostnad för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Förändringar i lastning- respektive lossningstider ger utfall enligt Tabell 5.4. Denna typ av tids-

elasticitet ligger enligt Samgodsmodellen på mellan -0,11 och -0,17 beroende på vid vilken nivå på 

tidsförändring den beräknas. Ett genomsnitt i form av en lutningskoefficient hamnar på -0,16, se Figur 

5.5. Förändringen är i detta fall global, det vill säga att den gäller oavsett hamn och oavsett om det är 

en inrikes eller utrikes hamn. Vi har i detta fall valt att endast studera reducerade lastnings- och 

lossningstider. Tiderna för att lasta och lossa i hamnar skulle teoretiskt kunna öka på grund av 

trängsel, men detta hanteras inte explicit av Samgodsmodellen. Att lastnings- och lossningstiderna 

skulle öka av andra skäl har bedömts som osannolikt då marknaden eftersträvar en så snabb hantering 

som möjligt. 

Tabell 5.4. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av kortare 

lastnings- respektive lossningstid för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av 

förändring.  

Förändrad variabel 
Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Tid lastning/lossning Lastfartyg -10 Lastfartyg 523,41 -0,17 

Tid lastning/lossning Lastfartyg -3 Lastfartyg 124,18 -0,13 

Tid lastning/lossning Lastfartyg -1 Lastfartyg 33,11 -0,11 

Tid lastning/lossning Lastfartyg -0,1 Lastfartyg 0,85 -0,03 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

y = -0,3776x
R² = 0,9171

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-15 -10 -5 0 5 10 15

P
ro

c
e

n
tu

e
ll 

fö
rä

n
d

ri
n

g
 i
 t
ra

n
s
p

o
rt

a
rb

e
te

Procentuell förändring av kostnad per timme



48  VTI rapport 1058 

 

Figur 5.5. Samband mellan procentuell förändring av lastningstid för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

5.1.2. Korspriselasticiteter 

Hur en ökad kostnad per körd kilometer för lastbilar skulle påverka sjöfartens transportarbete på 

svenskt vatten redovisas i Tabell 5.5 och Figur 5.6. Enligt Samgodsmodellen ger procentuella 

förändringar i lastbilstrafikens distanskostnader (kr/km) större effekt på transportarbetet på sjö jämfört 

med procentuella förändringar i fartygens distanskostnader. En genomsnittlig elasticitet, beräknad som 

lutningskoefficienten i en anpassad linjär funktion mellan kostnadsförändring och förändring i 

transportarbete, beräknas till 0,32. Vid jämförelser av kostnadsförändringar kan det samtidigt vara 

viktigt att komma ihåg att distanskostnaden för lastbilar (kr/km) utgör en större del av den totala 

transportkostnaden jämfört med distanskostnaden för fartyg där kostnader för lastning och lossning är 

en relativt stor del av den totala transportkostnaden. De kostnader som används i Samgods finns 

specificerade i ASEK.5 Kostnaderna beräknas som genomsnitt för respektive fordonskategori, vilket 

innebär att vissa regionala skillnader kanske inte fångas upp, exempelvis en hög andel utländska 

lastbilar. Detta kan dock sägas hanteras av den kalibrering som görs för att modellen ska kunna 

återskapa de transport- och trafikflöden som specificeras av tillgänglig statistik. Bland annat görs detta 

genom att kostnaderna revideras en aning via olika kalibreringsfaktorer. 

 

5 Se www.trafikverket.se\ASEK 
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Tabell 5.5. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för lastbilar, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av förändring.  

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastbil -10 Lastfartyg -866,44 0,28 

Kronor per km Lastbil -3 Lastfartyg -273,09 0,29 

Kronor per km Lastbil -1 Lastfartyg -111,09 0,36 

Kronor per km Lastbil -0,1 Lastfartyg -8,14 0,26 

Kronor per km Lastbil +0,1 Lastfartyg 44,98 1,44 

Kronor per km Lastbil +1 Lastfartyg 118,16 0,38 

Kronor per km Lastbil +3 Lastfartyg 391,46 0,42 

Kronor per km Lastbil +10 Lastfartyg 1093,31 0,35 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

 

Figur 5.6. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastbilar och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Hur transportarbetet på svenskt vatten reagerar på förändrade kilometerkostnader för tåg redovisas i 

Tabell 5.6 och Figur 5.7. För att begränsa antalet körningar med Samgodsmodellen undersöks i detta 

fall endast kostnadsökningar för tågtrafik. Det är också svårare att tolka resultaten av kostnadsminsk-

ningar för tågtrafiken eftersom resultaten i detta fall påverkas av de kapacitetsrestriktioner som finns 

inlagda i modellen. Det finns med andra ord ett tak för hur mycket tågtrafiken tillåts öka. En analys av 

förändringar som förväntas leda till en ökad tågtrafik behöver därmed kompletteras med an analys av 

var modellen hittar trånga bandelar och en bedömning av om dessa begränsningar kan åtgärdas och i 

så fall inom vilket tidsspann. 
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Tabell 5.6. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för tåg, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av förändring. 

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Tåg +0,1 Lastfartyg -0,73 -0,02 

Kronor per km Tåg +1 Lastfartyg 32,27 0,10 

Kronor per km Tåg +3 Lastfartyg 47,87 0,05 

Kronor per km Tåg +10 Lastfartyg 65,21 0,02 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Relativa kostnadsförändringar för tågtrafiken tycks enligt Samgodsmodellen inte påverka sjöfartens 

transportarbete lika mycket som relativa kostnadsförändringar för lastbilstrafiken. Elasticiteterna 

beräknas ligga mellan 0,02 och 0,1 med en lutningskoefficient närmare 0,02. 

 

Figur 5.7. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för tåg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

5.1.3. Effekter av kombinerade kostnadsförändringar för väg och sjö 

Som tidigare nämnts kan procentuella förändringar i kilometerkostnader för fordon ha större 

genomslag när det gäller transportkostnaden för lastbilar jämfört med fartyg. För att studera hur stor 

skillnad i effekt det kan röra sig om har beräkningar gjorts där kilometerkostnaden förändras både för 

lastbilarna och lastfartygen simultant. Detta kan jämföras med utfallet då enbart kilometerkostnaden 

för lastbilar förändras enligt Tabell 5.5. I samtliga fall förutom vid en höjning med tio procent ligger 

beräknade elasticiteter då 0,04 till 0,06 enheter högre. Vid en höjning med tio procent ger en 

förändring enbart för lastbilar en korspriselasticitet på 0,35 medan en höjning för både lastbilar och 

lastfartygen en elasticitet (för lastfartygen) på 0,11. Det var också vid en höjning av kilometer-

kostnaden för lastfartygen med tio procent som egenpriselasticiteten var relativt hög, -0,29 enligt 

Tabell 5.1. Enligt Figur 5.8 beräknas lutningskoefficienten i detta fall till 0,18 vilket kan jämföras med 

motsvarande värde för korspriselasticiteten på 0,32. 
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Tabell 5.7. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för lastfartyg och lastbilar, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer 

av förändring. 

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil -10 Lastfartyg -679,84 0,22 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil -3 Lastfartyg -218,85 0,23 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil -1 Lastfartyg -98,46 0,32 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil +1 Lastfartyg 99,73 0,32 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil +3 Lastfartyg 356,25 0,38 

Kronor per km Lastfartyg och Lastbil +10 Lastfartyg 352,33 0,11 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

 

Figur 5.8. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastfartyg samt lastbilar 

och procentuell förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

I Tabell 5.8 redovisas resultatet av att både sänka kilometerkostnaden och omlastningstiderna för 

lastfartygen. Detta kan jämföras med utfallet av förändringarna separat, det vill säga Tabell 5.1 och 

Tabell 5.4. Elasticiteterna för förändrade kilometerkostnader beräknades till -0,08, -0,09 samt -0,13 

vid kostnadsförändringar på -10, -3 respektive -1 procent. Elasticiteterna för förändrad tid för lastning 

och lossning beräknades till -0,17, -0,13 respektive -0,11. En kombinerad förändring ger därmed utfall 

som ligger nära summan av utfallen för de enskilda förändringarna. Lutningskoefficienten för den 

kombinerade förändringen beräknas till -0,22. 
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Tabell 5.8. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer samt omlastningstider för lastfartyg, samt beräknad elasticitet vid 

olika nivåer av förändring. 

Förändrad variabel 
Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd (%) 
Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 
(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km + 
omlastningstid 

Lastfartyg -10 Lastfartyg 680,5 -0,22 

Kronor per km + 
omlastningstid 

Lastfartyg -3 Lastfartyg 225,5 -0,24 

Kronor per km + 
omlastningstid 

Lastfartyg -1 Lastfartyg 67,0 -0,21 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

5.1.4. Analys fartygssegment 

I följande avsnitt studeras hur Samgodsmodellen estimerar priskänslighet för olika fartygssegment. 

Modellen innehåller fyra fartygssegment; färja, roro, container och övriga fartyg (bulk, tanker och 

torrlast). Hur transportarbetet på svenskt vatten fördelar sig över dessa segment redovisas i Figur 5.9. 

Cirka 71 procent av transportarbetet utförs av bulk, tanker eller torrlastfartyg, cirka 21 procent av 

rorofartyg, 5 procent av containerfartyg och 3 procent av färjor (ropax). 

 

Figur 5.9. Transportarbete på svenskt vatten för olika fartygssegment enligt Samgods basårsskattning 

(2017). Källa: Samgods version 1.2. 

Det är, enligt Samgodsmodellen, väldigt stora skillnader i hur de olika segmenten reagerar på 

kostnadsförändringar, i detta fall förändringar i fartygens kostnader per körd kilometer, se Tabell 5.9. 

Mest känslig är transporterna med rorofartyg med en beräknad genomsnittlig elasticitet (lutnings-

koefficient) på -0,35. Även i absolut förändring av transportarbete på svenskt vatten utmärker sig 

rorotransporterna. Det är endast vid en kostnadsökning på 10 procent som förändringen i transport-

arbete blir större i ett annat segment, nämligen ”Bulk-, tank- och torrlastfartyg” (med undantag av den 

för modelltest inkluderade 0,1 procentiga ökningen). Att rorotransporterna är känsliga förklaras av att 

de i hög utsträckning konkurrerar med lastbilstransporter över Öresundsbron och till viss del med 

ropax. 

Containertransporter tycks enligt Samgods vara känsligare för kostnadssänkningar där små 

kostnadssänkningar ger en relativt stor ökning i transportarbete. Kostnadsökningar ger ett blandat 

resultat där en kostnadsökning (kr/km) på 3 procent ger ett ökat transportarbete, en effekt som kan 

uppstå då en kostnadsökning leder till att volymer koncentreras till färre hamnar och modellen hittar 

en lösning där det är möjligt att utnyttja större fartyg. Den sträcka som vid anlöp räknas till svenskt 

vatten kan skilja sig åt mellan hamnar, vilket kan göra att det trots liknande volymer i ton leder till en 

effekt på transportarbetet som går åt ett oväntat håll. På grund av effekten vid en treprocentig höjning 

Färja

Containerfartyg

Roro

Bulk, tanker, torrlast (små)

Bulk, tanker, torrlast
(stora)



VTI rapport 1058  53 

blir sambandet mellan kostnadsändring i procent och procentuell förändring i transportarbete något 

svagare (R2 på 0,77). Lutningskoefficienten hamnar på -0,11. 

Tabell 5.9. Förändring i transportarbete med fartyg inom olika segment på svenskt vatten* till följd av 

förändrade fordonskostnader per kilometer för samtliga fartyg, samt beräknad elasticitet vid olika 

nivåer av förändring. 

 Container Roro Bulk, tank, torr Färja (ropax) 

Steglängd Δ tonkm Elast Δ tonkm Elast Δ tonkm Elast Δ tonkm Elast 

-10 24,8 -0,15 245,3 -0,37 -33,4 0,01 -4,0 0,05 

-3 8,3 -0,16 81,5 -0,40 -2,9 0,00 -0,8 0,03 

-1 6,8 -0,40 23,3 -0,35 9,8 -0,04 -0,1 0,01 

-0,1 0,2 -0,13 1,0 -0,15 -0,7 0,03 0,0 0,01 

0,1 0,4 0,26 -14,0 -2,09 23,2 1,02 0,0 0,00 

1 -0,2 -0,01 -27,7 -0,41 20,2 0,09 0,1 0,01 

3 5,6 0,11 -62,1 -0,31 41,2 0,06 1,0 0,04 

10 -14,0 -0,08 -222,9 -0,33 -657,6 -0,29 3,9 0,05 

Lutn.koeff.  -0,11  -0,35  -0,12  0,05 

      0,02   

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Det stora segmentet med bulk-, tank- och torrlastfartyg är enligt Samgodsmodellen inte särskilt 

känsligt för sänkta kostnader. Något mer för kostnadsökningar, men då i många fall med en oväntad 

riktning på utfallet. Delvis kan det förklaras av effekten som beskrevs för containerfartyg, en annan 

möjlighet är att segmentet fångar upp en del av de volymer som rorotrafiken förlorar. Vid en kraftigare 

kostnadsökning på 10 procent tappar segmentet en relativt stor del av transportarbetet. Elasticiteten 

beräknad i denna punkt ligger på -0,29. Eftersom det är svårt att skatta något samband mellan kost-

nadsförändring och förändring i transportarbete redovisas två utfall, med och utan kostnads-ökningen 

på 10 procent. Med den tioprocentiga kostnadsökningen beräknas lutningskoefficienten till -0,12 men 

utan till 0,02. 

Transportarbetet med ropax är relativt okänsligt för kostnadsförändringar, vilket till del förklaras av att 

kostnaden för att framföra färjorna endast är en del av kostnaden för att transportera med ropax. 

Framförallt kostnaden för förare av lastbilar gör att kostnaden för framförande av färjorna bara blir en 

del av transportkostnaden. Lutningskoefficienten beräknas till 0,05. Att transportarbetet med färjor 

ökar när distanskostnaden för fartygen ökar är att förvänta då en ökad lastbilstrafik leder till en ökad 

efterfrågan på färjetransporter. För Sverige fungerar färjetrafiken i hög utsträckning som broar för 

lastbilstrafiken. 

Eftersom segmentet med bulk-, tank- och torrlastfartyg är så stort redovisas i Tabell 5.10 hur utfallet 

blir om segmentet delas upp i små (max 20 000 dwt) och stora (över 20 000 dwt) fartyg. Resultatet för 

de mindre fartygen ligger i stort sett i linje med ovan redovisade resultat för segmentet som helhet 

medan resultatet för de större fartygen utmärker sig med en ganska hög känslighet för mindre kost-

nadssänkningar. En möjlig förklaring är att sänkta kostnader för sjöfarten, enligt Samgodsmodellen, 

leder till ökat utnyttjande av sjöfartens stordriftsfördelar och en överflyttning av transporter från 

mindre till större fartyg. Det bör dock påpekas att Samgodsmodellen, åtminstone i tidigare versioner, 

har haft svårt att fördela transportarbetet mellan storleksklasserna inom segmenten. Detta bör studeras 

vidare både ur ett modelltekniskt perspektiv, men även ur ett analytiskt perspektiv. Dessa resultat 

indikerar att konkurrens inom sjöfarten, både mellan och inom segment, bör studeras djupare.  
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Tabell 5.10. Förändring i transportarbete med små (<= 20 000 dwt) respektive stora (>20000 dwt) på 

svenskt vatten* till följd av förändrade fordonskostnader per kilometer för samtliga fartyg, samt 

beräknad elasticitet vid olika nivåer av förändring. 

 Bulk, tank, torr (små) Bulk, tank, torr (stora) 

Steglängd Δ tonkm Elast Δ tonkm Elast 

-10 -53,2 0,03 19,8 -0,05 

-3 -24,5 0,04 21,6 -0,19 

-1 -17,3 0,09 27,2 -0,70 

-0,1 -0,6 0,03 -0,1 0,04 

0,1 23,2 1,22 0,0 0,00 

1 19,8 0,10 0,4 0,01 

3 40,6 0,07 0,6 0,01 

10 -647,0 -0,34 -10,6 -0,03 

Lutn.koeff.  -0,14  -0,05 

  0,03   

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

5.1.5. Analyser på varugruppsnivå 

Eftersom Samgods version 1.2 endast innehåller 15 varugrupper (plus en för flygfrakt) går det inte att 

studera utfall per varugrupp lika detaljerat som tidigare (jämför utfall för version 1.1.1 i bilaga 1). 

Varugrupperna blir dessutom mindre homogena då de innehåller fler typer av varor. För vissa 

varugrupper blir egenpriselasticiteten utvärderad vid vissa steglängder till och med positiv.  

Tabell 5.11. Beräknad elasticitet vid förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till 

följd av förändrade fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, per varugrupp. 

 Förändring i distanskostnad (kr per km) 

Varugrupp -10% -3% -1% +1% +3% +10% 

Produkter från jordbruk, skogsbruk (ej rundvirke) och fiske. -0,03 -0,04 -0,03 -0,08 0,01 -0,33 

Kol, råolja och naturgas -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 

Malm, andra produkter från utvinning -0,06 -0,19 -0,49 -0,01 -0,03 -0,09 

Livsmedel, drycker och tobak -0,12 -0,14 0,02 0,23 0,29 -0,10 

Textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,28 -0,18 

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

-0,07 -0,11 0,01 0,19 0,12 -0,66 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter -0,08 -0,08 -0,09 -0,12 -0,08 -0,34 

Kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror -0,31 -0,32 -0,65 -0,25 -0,15 -0,39 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter -0,02 0,00 0,04 -0,08 -0,03 -0,08 

Metallvaror exkl. maskiner och utrustning -0,17 -0,01 -0,07 -0,08 -0,15 -0,49 

Maskiner och instrument 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,03 -0,02 

Transportutrustning -0,06 -0,06 -0,36 -0,04 0,01 -0,08 

Möbler och andra tillverkade varor -0,05 -0,06 -0,17 -0,16 -0,11 -0,13 

Hushållsavfall, annat avfall och returråvara -0,10 -0,05 -0,07 -0,67 -0,22 -0,09 

Rundvirke -0,09 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 

Totalt -0,08 -0,09 -0,13 -0,02 -0,02 -0,29 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium.  
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De varugrupper som enligt Samgods version 1.2 innehåller varor som i större utsträckning skulle 

transporteras med sjöfart om kilometerkostnaderna för fartygen reduceras är i fallande ordning: 

• kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror 

• malm, andra produkter från utvinning 

• transportutrustning 

• livsmedel, drycker och tobak 

• möbler och andra tillverkade varor 

• metallvaror exkl. maskiner och utrustning.  

Varor där det är svårare att öka andel sjöfart återfinns i följande varugrupper: 

• produkter från jordbruk, skogsbruk (ej rundvirke) och fiske 

• textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror 

• kol, råolja och naturgas 

• andra icke-metalliska mineraliska produkter 

• maskiner och instrument. 

I vissa fall är det en följd av att gods i stor utsträckning redan transporteras till sjöss, delvis är det en 

följd av att varorna är relativt högförädlade och därigenom kräver snabbare och mer frekventa 

transporter. En fördjupad analys skulle kunna göras där vissa enskilda större volymer inom olika 

varugrupper hålls konstanta. Detta görs redan i Samgodsmodellen då vissa volymer med systemtåg 

utmed Malmbanan är ”låsta”. Vid kalibreringen av modellen har det också gjorts tester för att 

säkerställa att andra större volymer på järnvägsnätet, exempelvis stålpendeln mellan Luleå och 

Borlänge, fångas upp och inte påverkas av kostnadsförändringar inom rimlig nivå. Att göra en analys 

där enskilda relationer, utöver ovan nämnda, hålls konstanta är mycket tidskrävande och har bedömts 

ligga utanför denna studie. 

5.2. Resultat från analyser av varuflödesundersökningen (VFU) 

I en tidigare studie, Lindgren m.fl (2018), användes en ekonometrisk modell för att med hjälp av data 

från Trafikanalys varuflödesundersökningar estimera vad som påverkar sannolikheten att transport-

köpare väljer en viss transportlösning. Till denna rapport har resultaten från den tidigare studien 

använts till att presentera priselasticiteter för val av transportkedjor. Som bakgrund ges inledningsvis 

en kort beskrivning av metoden och datamaterialet. En längre beskrivning av metoden och 

datamaterialet finns i Lindgren m.fl. (2018). 

Datamaterial 

Skattningarna av elasticiteterna baseras på två datakällor: Varuflödesundersökningen 2016 och 

transportkostnader beräknade i Samgods. Varuflödesundersökningen utgörs av varusändningar till och 

från företag i Sverige och innehåller information om vilka trafikslag som valts för varje varusändning. 

Dessutom finns uppgifter om avgående och ankommande ort för varje sändning. Genom att undersöka 

arbetsställen kan Varuflödesundersökningen fånga upp var transporterade varor har producerats och 

var de används till vidare produktion eller slutkonsumtion. Transportkostnader och transporttider för 

de olika sändningarna i materialet beror på varutyp, transportavstånd och de transportlösningar 

(transportkedjor) som använts och dessa har beräknats med hjälp av Samgods.   
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Metod 

Den ekonometriska modell för val av transportkedjor som vi använder oss av är multinomial 

logitmodell (MNL-modell). I modellen ges sannolikheten att en transportkedja i väljs bland k olika 

alternativ av uttrycket:  

𝑃𝑖 =
exp(𝑉𝑖)

∑ exp(𝑉𝑗)𝑗=1
 

där 𝑉𝑖 uttrycker den observerbara nyttan som transportkedjan i medför för ett företag. I modellen beror 

nyttan i sin tur på en rad förklarande variabler och deras koefficienter. Koefficienterna anger hur 

nyttan av en transportkedja påverkas av variablerna. Exempelvis kan nyttan antas beror på kostnaden 

för transportkedjan (K) och tiden för transportkedjan (T), tillsammans med koefficienterna 𝛽𝐾 och 

𝛽𝑇 . I detta exempel ges den observerbara nyttan av 𝑉𝑖 =  𝛽𝑘𝐾𝑖 + 𝛽𝑇𝑇𝑖. Dessa MNL-modeller har 

skattats för olika varugrupper. De skattade koefficienterna presenteras i Lindgren m.fl. (2018).  

Med MNL-modellen är det möjligt att beräkna priselasticiteter för varje transportkedja. 

Egenpriselasticiteten 𝐸𝑖𝑖 anger den procentuella efterfrågan på transportkedja i som följer av en 

procents förändring av transportkostnaden för samma transportkedja. I en MNL-modell ges 

egenpriselasticiteten av uttrycket:  

𝐸𝑖𝑖 = 𝛽𝑘 × 𝐾𝑖 × (1 − 𝑃𝑖) 

Där 𝛽𝑘 betecknar kostnadskoefficienten, 𝐾𝑖 anger transportkostnaden för transportkedja i och 𝑃𝑖 

sannolikheten att transportkedja i väljs.  

Korspriselasticiteten 𝐸𝑖𝑗 anger den procentuella efterfrågan på transportkedja i som följer av en 

procents förändring i transportkostnaden för en annan transportkedja j. I en MNL-modell ges 

korspriselasticiteten av följande uttryck:  

𝐸𝑖𝑗 = −𝛽𝑘 × 𝐾𝑗 × 𝑃𝑗 

Vi beräknar elasticitettalen vid de genomsnittliga transportkostnaderna (�̅�𝑗) och sannolikheterna (�̅�𝑗) 

för varje varugrupp. Sannolikheterna är i sin tur viktade efter sändningens varuvärde. Det innebär att 

elasticitettalen kan tolkas som den procentuella efterfrågan i ton.  

Resultat 

Figur 5.10 presenterar priselasticiteter för två transportalternativ. Det ena utgörs av en lastbilstransport 

(lastbil) och den andra av en transportkedja med lastbil på den första delen, sedan sjöfart och till sist 

lastbil på den sista delen (lastbil-sjöfart-lastbil).  

Den övre panelen visar korspriselasticiteter. Värdena för lastbil avser den procentuella förändring i 

efterfrågan på lastbilstransporter som följer av en procents ökning av transportkostnaderna för kedjan 

lastbil-sjöfart-lastbil. Värdena för lastbil-sjöfart-lastbil avser den procentuella förändring i efterfrågan 

på transportkedjor med sjöfart och lastbil som följer av en procents ökning av kostnaderna för 

lastbilstransporter.  

Korspriselasticiteten är i genomsnitt högre för sjöfartstransporter (0,23) än för lastbilstransporter 

(0,04). Det betyder att efterfrågan på sjöfart är känsligare för priset på lastbilstransporter än vad 

efterfrågan på lastbilar är för priset på sjöfartstransporter. Den undre panelen visar egenpris-

elasticiteter. Värdet för sjöfart (-0,37) är något lägre än för lastbil (-0,31).  
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Figur 5.10. Priselasticiteter. 

Figur 5.11 visar egenpriselasticiteter uppdelade på varugrupper i NST. Värden saknas för varugrupper 

där kostnadskoefficienter inte har kunnat skattas. Medelvärdet av staplarna presenteras högst upp. 

Samtliga elasticiteter ligger mellan 0 och -1. Priskänsligheten för lastbilstransporter är störst för varu-

grupperna avfall och malm. Priskänsligheten är störst för sjötransporter för varugruppen livsmedel. 

 

Figur 5.11. Egenpriselasticiteter. 

Figur 5.12 visar korspriselasticiteter för lastbil och sjöfart uppdelat på varugrupper. Samtliga ligger 

mellan 0 och 0,5. Korspriselasciteten är högre för sjöfart än för lastbil inom varje varugrupp.  

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Egenpris

Korspris

Lastbil Lastbil-sjöfart-lastbil

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

01 Jordbruk, skogsbruk och fiske

02 Kol, råolja och naturgas

03 Malm, produkter från utvinning

04 Livsmedel

05 Textil, beklädnadsvaror och lädervaror

06 Trä, massa, papper

07 Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter

08 Kemikalier, kemiska produkter, gummi- och plastvaror

09 Andra mineraliska produkter

10 Metallvaror

11 Maskiner och instrument

12 Transportutrustning

13 Möbler och andra tillverkade varor

14 Avfall

15. Rundvirke*

16 Gods för flygtransport*

Medel

Lastbil Lastbil-sjöfart-lastbil



58  VTI rapport 1058 

 

Figur 5.12. Korspriselasticiteter. 

Tabell 5.12. Priselasticiteter 

Egenpriselasticitet  

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Medel 

Lastbil   -0,89 -0,04 -0,41 -0,26 -0,16 -0,18 -0,05 -0,35  -0,34  -0,96 -0,04 -0,08 -0,31 

Sjöfart    -0,70  -0,38  -0,37  -0,17  -0,24     -0,37 

Korspriselasticitet 

NST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Medel 

Lastbil*    0,02  0,04  0,07  0,01  0,06     0,04 

Sjöfart**   0,03 0,20 0,41 0,19 0,03 0,25 0,06 0,11  0,34  0,34 0,36 0,42 0,23 

*med hänsyn till förändringar i transportkostnad för kedjan lastbil-sjöfart-lastbil. ** med hänsyn till förändringar i 

transportkostnad för lastbil. 

5.3. Jämförelse av resultat 

På övergripande nivå är Samgodsresultaten (version 1.2) i denna rapport i linje med de som 

presenterades i Vierth m.fl. (2014), där Samgodsversion 0.8 användes. Den övergripande egenpris-

elasticiteten för sjöfartens transportefterfrågan i denna rapport är -0,17, vilket kan jämföras med -0,19 i 

föregående rapport. Det är samtidigt viktigt att påpeka att resultatet med version 1.2 i stor utsträckning 

påverkas av en kraftigare reaktion vid en kostnadsökning (kronor per kilometer) på 10 procent. En 

genomsnittlig egenpriselasticitet exklusive denna steglängd ligger på -0,07, vilket indikerar att 

sjöfarten är relativt okänslig för mindre kostnadsförändringar och att det kan finnas tröskelvärden då 

effekten på transportarbetet ”hoppar till”. Elasticiteterna utvärderade vid respektive kostnadsföränd-

ring indikerar också att kostnadssänkningar för sjöfarten ger en svag men tydlig ökning i transport-

arbetet på svenskt vatten, medan kostnadsökningar upp till cirka tre procent inte ger någon nämnvärd 

inverkan. Så länge kostnadsökningarna inte är för stora tycks sjöfarten vara bra på att behålla sina 
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volymer samtidigt som att det med kostnadssänkningar (relativt andra trafikslag) skulle gå att flytta i 

alla fall en viss del av transportarbetet till sjöfart. Resultaten är dock givet Samgodsmodellens sätt att 

estimera transportflöden och det finns naturligtvis osäkerheter i detta. Det är exempelvis svårt att 

förklara varför version 1.1.1 ger en genomsnittlig egenpriselasticitet på -0,42. En tänkbar förklaring är 

att kostnadsförändringarna i denna version flyttar flöden mellan hamnar som genererar olika stor 

mängd körda kilometer på svenskt vatten. Detta kan göra att en relativt låg effekt på transporterad 

godsmängd kan ge en relativt stor effekt på beräknat transportarbete. En annan förklaring kan vara att 

sändningar med stora volymer (av bulkkaraktär) inom en eller ett par varugrupper flyttar till eller från 

sjötransport. En stor förändring mellan version 0.8 och version 1.1.1 var att modellen tillfördes en 

modul för att kunna beakta kapacitetsbegränsningar på olika bandelar för tågtrafiken. En ytterligare 

förklaring kan därmed ligga i att denna modul och de kapacitetsbegränsningar som användes 

eventuellt gjorde järnvägstransporterna mindre känsliga för förändringar och att sjöfarten därför 

reagerar mer. I version 1.2 är kapacitetsangivelserna uppdaterade och modellen arbetar med färre 

varugrupper, så denna version bör vara lite mer stabil än version 1.1.1.  

Utfallet då kilometerkostnaden för lastbilar varieras och effekten på lastfartygens transportarbete 

studeras är däremot det omvända. I detta fall ger version 1.2 ett högre utfall än version 1.1.1, en 

elasticitet på 0,32 jämfört med 0,18. Som påpekats i avsnitt 5.1.2 utgör kilometerkostnaden en större 

del av lastbilarnas totala transportkostnad än vad som är fallet för fartyg, så korspriselasticiteten bör 

vara högre än egenpriselasticiteten. En analys av en kombinerad förändring där kilometerkostnaden 

förändrades för både lastbilar och lastfartyg simultant (i version 1.2) visar att detta leder till 

elasticiteter som är 0,04 till 0,06 enheter lägre än de framräknade korspriselasticiteterna. Detta sätter 

ytterligare frågetecken bakom egenpriselasticiteten beräknad med version 1.1.1. Med version 1.2 

beräknas korspriselasticiteten mellan väg och sjö nästan dubbelt så hög som egenpriselasticiteten 

(drygt fyra gånger så hög om egenpriselasticiteten sätts till -0,07). Förändrade kostnader för 

tågtrafiken ger små effekter på transportarbetet på svenskt vatten. 

Förändringar i omlastningstider (procent) för lastfartygen ger i genomsnitt en liknande effekt på 

sjöfartens transportarbete som förändrade kilometerkostnader. I genomsnitt beräknas i detta fall en 

elasticitet på -0,16. I detta fall är dock effekten mer jämnt fördelad över steglängderna, vilket innebär 

att små förändringar i omlastningstider kan ha större effekt än små förändringar av kilometerkost-

naderna. En kombinerad förändring av både kilometerkostnad och omlastningstider för lastfartygen 

ger en effekt på transportarbetet motsvarande en elasticitet på -0,22. Detta ligger strax under utfallet 

för sänkt omlastningstid plus utfallet för sänkta kilometerkostnader på 1, 3 respektive 10 procent. 

Förändringar i lastfartygens kostnad per körd timme ger också större effekter än förändrade kostnader 

per körd kilometer. I detta fall beräknas en genomsnittlig elasticitet till -0,38. Detta tyder på att 

kostnaden per körd timme har större genomslag på den totala transportkostnaden jämfört med 

kostnaden per körd kilometer. 

Tabell 5.13. Sammanställning av resultat från olika beräkningar av elasticiteter 

Samgods 
(version)  

Priselasticitet – 
kostnad per km 

(kostnad per körd 
timme) 

(genomsnitt) 

Korspriselasticitet 
– kostnad per km 

(genomsnitt) 

Elasticitet – 
omlastningstid 

(genomsnitt) 

Varugrupper 
med hög 

egen-
priselasticitet* 

Varugrupper 
med hög 
korspris-

elasticitet* 

Studerad 
variabel 

0.8 -0,19 -  1,2,3,6,8 - Tonkm 

1.1.1 -0,42  Lb 0,18  1,3,4,5,6,8,10 - Tonkm 

1.2 - 0,17 (-0,38) 
Lb 0,32 

Jvg 0,02 
-0,16 3,4,8,10,12,13 - Tonkm 
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Samgods 
(version)  

Priselasticitet – 
kostnad per km 

(kostnad per körd 
timme) 

(genomsnitt) 

Korspriselasticitet 
– kostnad per km 

(genomsnitt) 

Elasticitet – 
omlastningstid 

(genomsnitt) 

Varugrupper 
med hög 

egen-
priselasticitet* 

Varugrupper 
med hög 
korspris-

elasticitet* 

Studerad 
variabel 

VFU 
(kedja) 

-0,37 Lb 0,23  4,6,8 Lb 1,5,8,12,14 Ton 

Anm: Varugrupperna i de äldre modellversionerna har kopplats till varugrupperna i den senaste modellversionen (1.2). 

De varugrupper som enligt körningarna med Samgods modellversion 1.2 uppvisar höga 

egenpriselasticiteter är: 

• kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror 

• malm, andra produkter från utvinning 

• transportutrustning 

• livsmedel, drycker och tobak 

• möbler och andra tillverkade varor 

• metallvaror exkl. maskiner och utrustning.  

Överlag ser vi en relativt stor överlappning mellan de varugrupper som beräknas vara känsliga för 

kostnadsförändringar i de tre olika modellversionerna av Samgods.  

Det fartygssegment som enligt Samgods är mest känsligt för tids- och kostnadsförändringar är 

rorofartyg följt av containerfartyg. Segmentet ”Övriga fartyg” som ska täcka in bulk-, tank- och 

torrlastfartyg är mycket okänsligt för kostnadsförändringar. Färjor (ropax) reagerar omvänt mot övriga 

segment, vilket är förväntat då de kompletterar lastbilstrafiken (fungerar som broar). 

De egenpriselasticiteter som skattas med hjälp av data från varuflödesundersökningen från år 2016 är 

något högre än de som beräknats med Samgods. En viktig skillnad på de två metoderna är dock att 

elasticiteterna i VFU-skattningarna avser förändringar i transporterat antal ton med olika transport-

kedjor och innehåller fler faktorer än transportkostnad. 
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6. Uppskattning av överflyttningspotential 

Storleken på det transportarbete som är möjligt att med hjälp av styrmedel och åtgärder flytta från väg 

till järnväg och sjöfart är svår att uppskatta. Det är till att börja med viktigt att förtydliga vad som 

avses med potential. Det finns dels en teknisk eller fysikalisk överflyttningspotential som speglar hur 

mycket av godset som idag går på väg teoretiskt sett hade kunnat gå på järnväg eller till sjöss. Denna 

tekniska potential begränsas i princip bara av infrastrukturkapacitet och trafikslagens tillgänglighet. 

Det kan också finns också en ekonomiskt uppnåbar överflyttningspotential som speglar den 

överflyttning som kan komma till stånd till följd av styrmedel avsedda att göra sjöfart och järnväg till 

mer attraktiva alternativ för transportköpare. Denna rapport är tänkt att utgöra underlag till policy och 

fokus ligger således på det som kan kallas för den ekonomiskt uppnåbara överflyttningspotentialen. En 

central utgångspunkt är att transportköpare fritt beslutar om trafikslagsval utifrån parametrar som pris, 

tidsåtgång, frekvens, pålitlighet med mera. 

Kort sagt är det nödvändigt att uppskatta vilken mängd av transportarbetet som kan sägas befinna sig i 

konkurrensytan, det vill säga de transporter där en köpare utifrån pris, kvalitet, tillgänglighet och 

kapacitet har fler än ett rimligt alternativ. I detta avsnitt analyseras konkurrensytan, och därigenom 

överflyttningspotentialen, utifrån två synsätt. 

• Det transportarbete som tidigare gått på järnväg/sjö men som under de senaste åren i större 

grad transporterats på väg borde med rätt kombination av styrmedel åter kunna gå på 

järnväg/sjö. För att undersöka hur stor del av transportarbetet som har flyttat från ett trafikslag 

till ett annat på grund av konkurrenseffekter tillämpas en så kallad ”Shift-share”-analys, vilket 

förklaras närmare i kommande delavsnitt. 

• 300 kilometer anses vara ett minimiavstånd för att järnväg eller sjöfart ska vara 

konkurrenskraftiga alternativ till vägtransporter (KOM, 2011; Hovi & Grønland, 2011; 

Trafikanalys, 2016a, Näringsdepartementet, 2018). För att ge ett kompletterande mått på 

vilken transportarbetesmängd som befinner sig i konkurrensytan studeras vägtransportarbetets 

fördelning på kort- och långdistanssträckor per varugrupp. Genom att utesluta sådana 

transporter som transporteras över korta avstånd eller av andra skäl inte lämpar sig för annat 

än vägtransport går det att i grova drag ringa in vad som skulle kunna utgöra en 

överflyttningspotential. 

6.1. Hur stor del av den observerade trafikslagsutvecklingen kan 
förklaras av konkurrens mellan trafikslagen? 

Metodiken ”shift-share”-analys är vida tillämpat i regionalekonomiska analyser (se t.ex. Dunn, 1960; 

Nazara & Hewings, 2004) och syftar ursprungligen till att dekomponera (skilja ut) regionalekonomisk 

tillväxt i olika beståndsdelar: en del som beror på allmän nationell tillväxt, en del som beror på 

regionens industrisammansättning och en tredje del som beror på konkurrenseffekter mellan regioner. 

Fördelen med metoden är att den är enkel att tillämpa och är inte särskilt datakrävande. Metoden går 

också att tillämpa utanför sitt ursprungliga användningsområde: Jonkeren m.fl. (2019) visade genom 

en tillämpning på nederländsk transportstatistik att shift-share även kan användas för att förklara 

godstransportarbetets utveckling och fördelning över tid. I sin enklaste form kan formeln för 

transportarbetets förändring mellan åren t och t+k samt för varugrupp i, skrivas: 

𝑌𝑖
𝑡+𝑘 − 𝑌𝑖

𝑡 = 𝑇𝑀𝑖 + 𝑉𝑀𝑖 + 𝐾𝑖  

Där Y representerar transportarbete i tonkilometer och förändringen mellan tidpunkten t och t+k kan 

brytas ned i delarna transportmarknadseffekt (TM), varumarknadseffekt (VM) och konkurrenseffekt 

(K). Transportmarknadseffekten mäter den utveckling som kunde antagits om transportarbetet för 

varugruppen följde samma utveckling som hela transportarbetet under perioden: 
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𝑇𝑀𝑖 = 𝑌𝑖
𝑡 ∗ 𝐺  

Där G helt enkelt visar den procentuella tillväxt i transportarbetet som helhet under den observerade 

tidsperioden. Varumarknadseffekten mäter den förändring som beror på det totala 

godstransportarbetets ändrade sammansättning av varugrupper: 

𝑉𝑀𝑖 = 𝑌𝑖
𝑡 ∗ (𝐺𝑖 − 𝐺)  

Där Gi visar den procentuella tillväxt som skett under perioden i transportarbetet (alla trafikslag) för 

varugrupp i och hela uttrycket alltså visar det ursprungliga transportarbetet för en viss varugrupp 

multiplicerat med skillnaden i tillväxttakt mellan varugruppen i fråga och transportarbetet som helhet. 

Om transportarbetet för en särskild varugrupp ökat i andel under perioden generellt innebär detta alltså 

en positiv ’varumarknadseffekt’. Slutligen speglar konkurrenseffekten (K) skillnaden mellan den 

trafikslagsspecifika tillväxten hos varugrupp i och den övergripande varugruppsspecifika tillväxten: 

𝐾𝑖 = 𝑌𝑖
𝑡 ∗ (𝑔𝑖 − 𝐺𝑖)  

Där gi visar den procentuella tillväxten i transportarbetet för varugrupp i för ett specifikt trafikslag och 

Gi återigen visar tillväxten för samma varugrupp, alla trafikslag inkluderade.6 

För varje trafikslag beräknas ovanstående komponenter för t = 2011 och t+k = 2016.7 Dessa summeras 

sedan över varugrupperna: 

∑ (𝑌𝑖
𝑡+𝑘 − 𝑌𝑖

𝑡) = 𝑖 ∑ 𝑇𝑀𝑖 + ∑ 𝑉𝑀𝑖 + ∑ 𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖   

Resultaten från analysen då den tillämpats för varje trafikslag på hela transportarbetet (inrikes och 

utrikes godstransporter) summeras i Tabell 6.1 och Figur 6.1. Ur tabellen går att läsa att 

vägtransportarbetet ökade med knappa 9 miljarder tonkilometer (jmf. Figur 2.2) men motsvarande 

förändring för järnväg och sjöfart var minskningar med knappa 1,5 miljarder tonkilometer respektive 

dryga 1,8 miljarder tonkilometer. Transportmarknadseffekten är positiv för samtliga trafikslag 

eftersom transportarbetet som helhet ökat med omkring 5 procent under tidsperioden. Den förändrade 

sammansättningen av varugrupper som transporteras har varit till fördel för vägtransporter, vilket 

märks eftersom varumarknadseffekten är positiv för väg men negativ för järnväg och sjöfart. En 

förklaring till detta resultat går också att läsa ur Figur 2.6. Flera varugrupper där vägtransporter utgör 

den dominerande fraktmetoden (produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, livsmedel, post, 

maskiner) har tenderat att öka i betydelse medan flera varugrupper där järnväg eller sjöfart har en stor 

andel har minskat (kol, råolja och naturgas, metallvaror, oidentifierbart gods). Mest påverkades 

järnvägstransporter negativt av varumarknadseffekter.  

Allt sammantaget kan förändringar i transportarbetets sammansättning delvis förklara det ökade 

vägtransportarbetet och de minskade mängderna järnväg och sjöfart. Förändringar i varugrupper utgör 

dock inte hela förklaringen: störst betydelse har det som kallas konkurrenseffekter. Detta betyder att en 

del av nedgången i transportarbetet med järnväg och sjöfart varken kan tolkas som en effekt av en 

allmän förändring på transportmarknaden eller som en följd av att olika varugruppers betydelse skiftat 

under perioden. Den förändring som återstår (skillnaden mellan den trafikslagsspecifika tillväxten hos 

varje varugrupp och den övergripande varugruppsspecifika tillväxten, multiplicerat med 

transportarbetet för ett trafikslag och en varugrupp år 2011) kan sägas spegla en omfördelning av 

 

6 Hela shift-share-ekvationen kan skrivas som  

𝑌𝑖
𝑡+𝑘 − 𝑌𝑖

𝑡 = 𝑌𝑖
𝑡 ∗ 𝐺 + 𝑌𝑖

𝑡 ∗ (𝐺𝑖 − 𝐺) + 𝑌𝑖
𝑡 ∗ (𝑔𝑖 − 𝐺𝑖), vilket kan reduceras till  

𝑌𝑖
𝑡+𝑘 − 𝑌𝑖

𝑡 = 𝑌𝑖
𝑡 ∗ 𝑔𝑖.  

Alltså den tillväxt som från början skulle dekomponeras. 

7 Som beskrivet i avsnitt 2 är 2016 det senaste år för vilket fullständig trafikslagsövergripande statistik kan 

sammanställas. 
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transportarbetet mellan trafikslagen eller, enklare uttryckt, en effekt av konkurrens mellan trafikslagen. 

Resultaten visar att framförallt sjöfarten påverkades negativt av en konkurrenseffekt. Totalt visar 

analysen att sammanlagt 4,7 miljarder tonkilometer gick från järnväg och sjö till väg som en följd av 

konkurrens. För att sätta detta i kontext motsvarar 4,7 miljarder tonkilometer cirka 4 procent av det 

totala transportarbetet år 2016 eller omkring 7,7 procent av det totala transportarbetet på väg under 

samma år. Sjöfarten tappade enligt analysen 3,2 miljarder tonkilometer, vilket motsvarar cirka 2,7 

procent av det totala transportarbetet år 2016 eller omkring 5 procent av vägtransportarbetet under 

samma år. 

Tabell 6.1. Förändring i transportarbete mellan åren 2011 och 2016 nedbrutet i olika delar: 

transportmarknadseffekt, varumarknadseffekt och konkurrenseffekt. Transportarbete uttryckt i 

miljoner tonkilometer. 

 Väg Järnväg Sjöfart 

Transportmarknadseffekt 2 616 1 141 1 864 

Varumarknadseffekt 1 628 -1 118 -487 

Konkurrenseffekt 4 711 -1 490 -3 221 

Total förändring 8 955 -1 467 -1 844 

Resultaten från analysen presenteras också i Figur 6.1 där staplarna representerar procentuell tillväxt 

per trafikslag under perioden 2011 till 2016, nedbrutet i de olika delarna som beskrivits ovan. Som 

brasklapp kan nämnas att statistiken om transportarbetet per trafikslag och varugrupp saknar en 

geografisk dimension. Det hade varit givande att dela in olika marknader för specifika stråk och 

avståndskategorier för att djupare förstå konkurrenseffekterna, men detta är inte möjligt med den 

statistik som stått till förfogande. 

 

Figur 6.1. Resultat från dekomponering av transportarbetets förändring mellan åren 2011 och 2016. 

Flera faktorer kan ha föranlett att sjöfarten förlorat i konkurrensen med vägtransporter. Även om 

transportkostnad utgör en viktig faktor finns andra kvalitetsaspekter och preferenser hos transport-

köpare som är svårare att mäta. Enbart sett till de avgifter och skatter som betalas av respektive 

trafikslag i samband med godstransporter har både sjöfarten och järnvägen under samma tidsperiod 

som angetts ovan sett en väsentligt kraftigare ökning än motsvarande utveckling för vägtransporter. 

Detta illustreras i Figur 6.2 som visar avgifternas och skatternas reala utveckling, indexerat med år 
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2011 som basår. Sedan 2011 har uttaget av avgifter per tonkilometer ungefär fördubblats för 

godstransporter på sjö och järnväg. Att järnvägens avgifter ökat handlar om att banavgifterna enligt 

beslut ska successivt anpassas (höjas) för att täcka de marginalkostnader som järnvägstrafiken ger 

upphov till (Trafikverket, 2014). För sjöfarten så inkluderar Figur 6.2 enbart Sjöfartsverkets lots- och 

farledsavgifter. Även om dessa har ökat väsentligt under den observerade perioden utgör dessa 

avgifter i genomsnitt endast en begränsad del av transportkostnaderna till sjöss som helhet (Johansson 

m.fl., 2020a). Samtidigt har avgifter och skatter legat mer eller mindre stilla för vägtransporter. Det är 

viktigt att understryka att även andra faktorer än skatter och avgifter kan ha drivit kostnaderna för 

trafikslagen i olika riktning och även annat än kostnader kan ha påverkat transportköpares val av 

trafikslag. Poängen med Figur 6.2 är att visa att en del av sjöfartens och järnvägens uppmätta negativa 

konkurrenseffekter skulle kunna förklaras av ett försämrat konkurrensläge gentemot vägtransporter. 

 

Figur 6.2. Förändring i avgifter per ton-km för olika trafikslag. Värden för alla år omräknade till samma 

prisnivå. 2011 = 100. Källa: Trafikanalys (2012, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2017a). 

Sammantaget ger analysen ovan en förenklad uppskattning av det transportarbete som förlorats av 

järnvägs- och sjötransporter till vägtransporter under en femårsperiod. En tolkning som förefaller 

rimlig är de volymer som tidigare gått på sjö/järnväg borde kunna återföras givet att styrmedel kan 

sättas in som neutraliserar den eventuellt försämrade konkurrenssituationen för dessa trafikslag. Totalt 

sett (för järnväg och sjöfart) kan cirka 4,7 miljarder tonkilometer ha skiftat till väg över den femårs-

period som observerats. Detta utgör cirka 7,7 procent av transportarbetet med lastbil i Sverige, vilket 

kan jämföras med Hovi & Grønland (2012) som i en norsk kontext redovisade en samlad överförings-

potential från väg till järnväg och sjö på 26 procent av transportarbetet med lastbil. Två saker är dock 

värda att påpeka.  

För det första kan det vara av intresse att göra ovanstående analys med ett längre tidsintervall för att 

därmed fånga upp en större mängd transportarbete som eventuellt kan återföras till sjö/järnväg med 

rätt kombination av styrmedel. Det finns egentligen inget som säger att den valda femårsperioden ska 

spegla hela potentialen, däremot kan det vara så att ju längre tillbaka i tiden ett trafikslagsbyte ligger, 

desto mer osannolikt är det att volymerna som försvunnit ska spegla en nuvarande 

överflyttningspotential.  

För det andra bygger analysen gjord av Hovi & Grønland (2012) för Norge på en helt annan metod än 

den ovan. Hovi & Grønland beräknar överflyttningspotential genom att anta att alla vägtransporter 

som överstiger ett visst avstånd och har en viss fysisk närhet till antingen järnvägs- eller 
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hamnterminaler kan flyttas till järnväg/sjö. Ett sådant mått kan tendera att fånga fler transporter 

eftersom även sådana transporter som inte tidigare gått på järnväg/sjö kan inkluderas och även 

transporter där det finns en fysisk närhet till terminaler/hamnar vid både start- och målpunkt men där 

typen av vara som ska transporteras ställer krav på leveranshastighet eller frekvens som inte är 

förenliga med järnvägs- eller sjötransporter. Ett mått liknande Hovi & Grønlands (2012) bör därför 

betraktas som en övre gräns på den ekonomiskt uppnåbara överflyttningspotentialen. Måttet som ges 

av analysen ovan (7,7 procent av vägtransportarbetet) är å andra sidan möjligtvis en underskattning av 

den ekonomiskt uppnåbara överflyttningspotentialen eftersom endast en begränsad tidsperiod kunnat 

analyseras. Frågan om hur överflyttningspotentialen kan kopplas till de relativt låga elasticiteterna som 

beräknats diskuteras i avsnitt 6.3. 

6.1.1. Dekomponering av transportarbetets tillväxt för utrikes resp. inrikes trafik 
2011 - 2016 

För att närmare förstå inom vilka marknader sjötransporter konkurrerar med vägtransporter kan det 

vara av intresse att upprepa analysen ovan på inrikes- och utrikestransportsegmenten var för sig. I 

Figur 6.3 visas resultat av en shift-share-analys motsvarande den som gjorts för transportarbetet som 

helhet, men med ett fokus på transportarbetet inrikes. För sjöfarten betyder detta att enbart transporter 

mellan svenska hamnar inkluderas. Eftersom den offentliga statistiken hos Trafikanalys inte bryter ned 

inrikestransporter på järnväg efter varugrupp har dessa inte kunnat inkluderas. Analysen fångar där-

med inte upp eventuella konkurrenseffekter mellan väg/sjöfart och järnväg, vilket utgör en begräns-

ning. Resultaten i Figur 6.3 liknar de som presenterats i Figur 6.1. Även för inrikestransporter har 

sjöfarten påverkats av en liten men negativ varumarknadseffekt och samma effekt har påverkat 

lastbilstransporter i positiv riktning. Det som skiljer sig från den övergripande analysen är att den 

negativa konkurrenseffekten för sjöfarten är större för inrikestransporter än för transportarbetet som 

helhet. Detta bekräftas även av resultaten i Figur 6.4, där analysen är begränsad till utrikestransporter. 

Sjöfartens negativa konkurrenseffekt för utrikestransporter är hälften så stor (9 procent) som mot-

svarande effekt för inrikestransporter (18 procent). En starkare procentuell utveckling av utrikes-

transportarbetet gör dock att transportmarknadseffekten blir starkare än motsvarande effekt för inrikes 

transporter. Även om resultaten är något osäkra, särskilt med tanke på att detaljerad statistik för 

järnväg saknas, tyder resultaten på att sjötransportarbetet inom Sverige i högre grad konkurrerar med 

väg än vad som är fallet för utrikestransporterna. 
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Figur 6.3. Resultat från dekomponering av inrikestransportarbetets förändring mellan åren 2011 och 

2016. 

Slutsatsen att konkurrensen väg-sjö är hårdare för inrikestransporterna är rimlig med tanke på att en 

väsentlig del av utrikeshandeln som går på sjö transporteras till/från länder som ligger på så pass långa 

avstånd att sjöfartens skalfördelar blir avgörande eller att destinationerna helt enkelt inte går att nå 

med lastbil (se Figur 2.9 och Figur 2.10 för en fördelning av lastat/lossat gods per start/destinations-

land). En större andel av utrikestransporterna till sjöss kan alltså antas vara utanför konkurrensytan 

väg-sjö. Däremot kan det finnas väsentlig konkurrens mellan sjöfart, järnväg och lastbil om utrikes-

transporter till och från omlastningshamnar i norra Europa som till exempel Hamburg, Bremerhaven 

och Antwerpen.  

Inrikestransporter till sjöss går över kortare avstånd och även om en stor del av dessa transporter rör 

lågvärdiga bulklaster (se Figur 2.6) kan det finnas fler lägen där transportköpare faktiskt står inför ett 

val av flera möjliga transportalternativ. 
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Figur 6.4. Resultat från dekomponering av utrikestransportarbetets förändring mellan åren 2011 och 

2016. 

6.1.2. Dekomponering av transportarbetets tillväxt enligt Trafikverkets prognos 
2040 

Trafikverket publicerar vart fjärde år aktuella prognoser för person- och godstransportutvecklingen. I 

sin senaste prognos för godstransporter (Trafikverket, 2020) presenteras framtida transportarbete för 

flyg, järnväg, sjöfart och väg till och med år 2040, givet de förutsättningar och indata som antagits. I 

Trafikverkets prognos från 2020 antas att ”miljömålen för transportområdet nås, genom styrning mot 

en ökad elektrifiering av fordonsflottan, en ökad inblandning av biodrivmedel och utveckling av 

effektivare motorer för den kvarvarande dieseldrivna trafiken” (Trafikverket, 2020, sid. 12). 

I detta delavsnitt dekomponeras den prognosticerade utvecklingen per trafikslag och varugrupp fram 

till 2040 med den ovan använda metoden. Syftet är att undersöka i vilken grad trafikslagskonkurrens 

antas spela en roll för den framtida trafikslagsfördelningen samt huruvida varumarknadseffekter väntas 

ge upphov till fler transporter på sjö. 

Prognosåret 2040 jämförs med ett modellberäknat basår som svarar någorlunda väl mot år 2017 års 

statistik.8 Mellan basåret och prognosåret 2040 prognosticeras transportarbetet totalt sett öka till 156 

miljarder tonkilometer, vilket motsvarar en total ökning på cirka 51 procent och en årlig ökningstakt 

på 1,8 procent. Störst procentuell tillväxt väntas för sjöfarten, som väntas växa med omkring 64 

procent under prognosperioden. Detta kan jämföras med vägtransporter och järnvägstransporter, som 

väntas växa med 46 procent respektive 42 procent. 

En dekomponering av den prognosticerade tillväxten enligt shift-share-metoden beskriven ovan 

resulterar i de värden som återfinns i Figur 6.5. Samtliga trafikslag påverkas positivt av att transport-

marknaden som helhet växer (transportmarknadseffekt). Över tid så utgör transportmarknadseffekten 

den dominerande källan till förändring för samtliga trafikslag, vilket syns tydligt i Figur 6.5. Överlag 

märks bara små varumarknadseffekter. Dessa är i stort sett neutrala för vägtrafiken, medan den 

 

8 Det modellberäknade basåret skiljer sig något från statistiken, till exempel underskattas enligt Trafikverket 

(2020) antagligen transittrafik och distributionstrafik på väg något på grund av praktiska svårigheter i 

modelleringen.  
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prognosticerade varugruppsutvecklingen blir till fördel för järnvägstrafiken. Ett exempel på positiv 

varumarknadseffekt för järnvägen är att varugruppen transportutrustning, som i hög grad går på 

järnväg i prognosens basår, väntas öka kraftigt.9 Sjöfarten väntas å andra sidan påverkas negativt av 

varumarknadsutvecklingen. Den enskilt mest betydande faktorn som driver detta är att varugruppen 

kol, råolja och naturgas väntas ha en mer dämpad utveckling än transporterna i stort. Sjöfarten är dock 

det enda trafikslaget med en positiv konkurrenseffekt under prognosperioden. Resultaten visar att detta 

motsvaras dels av en negativ konkurrenseffekt för järnvägen dels av en något mindre negativ effekt för 

vägtransporterna. Det är alltså i första hand järnvägen som prognosticeras förlora i konkurrensen med 

sjöfarten. Den största delen av konkurrenseffekten (cirka 2,8 miljarder tonkilometer) utgörs av 

prognosticerat ökade malmtransporter till sjöss.  

I prognosens basår har sjöfarten och järnvägen ungefär lika stora andelar av transporterna av 

varugruppen malm och andra produkter från utvinning. Under prognosperioden går andelarna från att 

vara cirka 50/50 (exkl. vägtransporter av malm) till att vara ungefär 60/40 till fördel för sjöfarten. 

Sjöfarten prognosticeras också ta transportarbete från väg för varugruppen produkter från jordbruk, 

skogsbruk och fiske. Av sjöfartens konkurrenseffekt består dryga 600 miljoner tonkilometer av sådana 

transporter, som i första hand tas i konkurrens med väg. 

Tabell 6.2. Förändring i transportarbete mellan åren 2017 och 2040 enligt Trafikverkets (2020) 

basprognos nedbrutet i olika delar: transportmarknadseffekt, varumarknadseffekt och 

konkurrenseffekt. Transportarbete uttryckt i miljoner tonkilometer. 

  Väg Järnväg Sjöfart 

Transportmarknadseffekt 25 412 10 835 16 217 

Varumarknadseffekt 59 1 744 -1 803 

Konkurrenseffekt -2 507 -3 481 5 988 

Total förändring 22 964 9 098 20 402 

Det är värt att betona att värdena i Figur 6.5 inte bygger på riktiga data utan på Trafikverkets prognos 

över godstransporternas utveckling fram till 2040. Den totala förändringen förklaras för samtliga 

trafikslag väl av den övergripande förändringen på transportmarknaden, med undantag för vissa 

konkurrenseffekter mellan sjöfart och järnväg som i första hand utgörs av prognosticerade 

förändringar i transporter av malm. Huruvida den prognosticerade utvecklingen kommer att träffa rätt 

är inte möjligt att avgöra.10 Att utvecklingen i transportarbete för sjöfart är högre än motsvarande 

utveckling för de andra trafikslagen kan tänkas spegla det faktum att både väg- och järnvägsnätet är 

mer begränsade i kapacitet än sjöfarten, vars infrastrukturkapacitet framförallt begränsas av farleders 

djup och bredd. Sammanfattningsvis tyder alltså analysen av den prognosticerade godstransport-

utvecklingen att sjöfarten väntas ta andelar av transportarbetet fram till 2040, men att denna utveckling 

i hög grad drivs av ökade malmtransporter till sjöss. 

 

9 Eftersom prognosens basår avviker från den faktiska statistiken vad gäller trafikslagsfördelning på 

varugruppsnivå är det viktigt att tolka dessa resultat försiktigt. 

10 Flera tidigare studier (Vierth m.fl., 2016; Kågeson, 2019; Merkel, 2020) har påpekat att basprognosens 

beräknade tillväxt för godstransportarbetet överskrider den historiska tillväxten, vilket kan ifrågasättas. 
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Figur 6.5. Resultat från dekomponering av transportarbetets prognosticerade förändring mellan åren 

2017 och 2040 enligt Trafikverkets (2020) basprognos. 

6.2. Hur stor del av transportarbetet på väg uppfyller kriterier för att 
sjöfart ska vara konkurrenskraftigt? 

Ett kompletterande mått på överflyttningspotentialen från väg till sjö kan fås genom att studera 

vägtransportarbetets fördelning över varugrupper och avstånd. 300 kilometer anses vara ett vedertaget 

minimiavstånd för att sjöfart ska kunna vara konkurrenskraftigt gentemot vägtransporter (KOM, 2011; 

Hovi & Grønland, 2011; Trafikanalys, 2016a; Näringsdepartementet, 2018). Under antagandet att det i 

första hand är transporter med ett avstånd på minst 300 kilometer som kan sägas utgöra en 

överflyttningspotential kan en viss del av transportarbetet uteslutas från beräkningen.  

Av transportarbetet med svenskregistrerade lastbilar (inrikes) stod transporter över 300 kilometer för 

42 procent år 2016 (Trafikanalys 2017c). Vad gäller transportarbetet med utländska lastbilar går inte 

samma detaljerade information att få ut. Det är rimligt att anta att körsträckorna med utlandsregi-

strerade lastbilar i snitt är längre än körsträckorna med svenskregistrerade lastbilar, eftersom en större 

mängd av godset (jmf Figur 2.11 och Figur 2.12 med Figur 2.13) körs i utrikestrafik. I brist på 

fullständiga statistikuppgifter om utlandsregistrerade lastbilars körsträckor antas i detta avsnitt att 

andelen transportarbete som körs på distanser längre än 300 kilometer med just utlandsregistrerade 

lastbilar är 100 procent. Detta innebär en något godtycklig uppräkning av andelen långväga transporter 

på väg, men en sådan uppräkning motiveras av det faktum att utlandsregistrerade lastbilar sannolikt 

kör väsentligt längre transportsträckor i genomsnitt och att detta resulterar i att transportarbetet med 

utlandsregistrerade lastbilar övervägande utgörs av långdistanstransporter.11 

 

11 Antagandet har stämts av med en ansvarig kontaktperson hos Trafikanalys. Beskedet var att i princip allt 

transportarbete med utländska lastbilar går över 300 kilometer. 
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Tabell 6.3: Beskrivning av transportarbetet (miljoner tkm) på väg och sjö, inklusive andelen av 

vägtransporter som transporteras längre än 300 km. Datamaterial från Trafikanalys (2017c, 2017e). 

Varugrupp 
Transpor
tarbete 
totalt 

Transpor
tarbete 

väg inom 
Sverige 

Andel 
väg (%) 

Andel 
sjö (%) 

Andel 
tkm > 

300 km 
väg* (%) 

Främsta 
destinati
on väg 

Främsta 
ursprung 

väg 

Produkter från jordbruk, 
skogsbruk och fiske 

10 900 6 804 62 17 24 Norge 
Frankrik

e 

Kol, råolja och naturgas 5 153 89 2 97 16 Finland - 

Malm, andra produkter från 
utvinning 

13 479 3 381 25 39 8 Norge Norge 

Livsmedel, drycker och 
tobak 

7 374 6 834 93 1 68 Norge Tyskland 

Textil, beklädnadsvaror, 
läder och lädervaror 

107 107 100 0 71 Norge - 

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

15 491 6 039 39 42 59 Norge Norge 

Stenkols- och raffinerade 
petroleumprodukter 

10 219 1 342 13 83 32 Norge - 

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

4 350 1 865 43 37 62 Norge Finland 

Andra icke-metalliska 
mineraliska produkter 

3 868 2 229 58 39 47 Norge Norge 

Metallvaror exkl. maskiner 
och utrustning 

6 241 2 245 36 12 80 Norge Finland 

Maskiner och instrument 1 339 1 279 96 2 64 Norge Tyskland 

Transportutrustning 1 609 975 61 9 77 Danmark Tyskland 

Möbler och andra tillverkade 
varor 

514 494 96 0 65 Norge - 

Hushållsavfall, annat avfall 
och returråvara 

3 320 1 802 54 23 35 Norge Norge 

Post och paket 1 311 1 172 89 0 45 Norge Norge 

Utrustning för transport av 
gods 

1 526 1 153 76 0 32 Danmark Norge 

Flyttgods, fordon för 
reparation 

125 125 100 0 40 - - 

Styckegods och samlastat 
gods 

9 824 9 738 99 1 73 Norge Tyskland 

Oidentifierbart gods 7 524 179 2 39 100 - - 

Andra varor, ej tidigare 
specificerade 

1 224 716 58 42 49 Norge Norge 

Totalt 105 497 48 568 46 34 53 
  

Anm: Bygger på det förenklade antagandet att alla transporter med utlandsregistrerade lastbilar är längre än 300 kilometer. 

I Tabell 6.3 visas en beskrivning av transportarbetet på väg per varugrupp inklusive en uppskattning 

av andelen transportarbete som transporterats längre än 300 kilometer. När det gäller överflyttning 



VTI rapport 1058  71 

sticker vissa varugrupper ut som mer intressanta än andra ur överflyttningssynpunkt. Det handlar till 

exempel om trävaror, där mer än hälften av vägtransportarbetet går över längre avstånd och där 

transportarbetet på väg är förhållandevis stort. En brasklapp är att det med hjälp av tillgänglig statistik 

inte har gått att skilja ut vilka långväga transporter som av geografiska skäl inte lämpar sig för 

överflyttning till sjö. Ett exempel skulle kunna vara transporter inom Norrlands inland, där 

sjöfartslösningar av uppenbara skäl kan uteslutas. 

Tabell 6.4. Analys av faktorer som påverkar överflyttningspotentialen hos långväga lastbilstransporter 

per varugrupp inkl. utrikestransporters transportarbete inom Sverige. 

Varugrupp 

Transport
arbete på 
väg > 300 

km* 

Max 90 
procent 

av tkm på 
sjö 

Minst 10 
procent 

av tkm på 
väg 

Kostnads-
känsligt 
enligt 

Samgods 

Alla 
kriterier 

uppfyllda 

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske 1 639 Ja Ja Nej Nej 

Kol, råolja och naturgas 14 Nej Nej Nej Nej 

Malm, andra produkter från utvinning 268 Ja Ja Ja Ja 

Livsmedel, drycker och tobak 4 673 Ja Ja Ja Ja 

Textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror 76 Ja Ja Nej Nej 

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

3 576 Ja Ja Nej Nej 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 431 Ja Ja Nej Nej 

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

1 159 Ja Ja Ja Ja 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 058 Ja Ja Nej Nej 

Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 1 803 Ja Ja Ja Ja 

Maskiner och instrument 816 Ja Ja Nej Nej 

Transportutrustning 749 Ja Ja Ja Ja 

Möbler och andra tillverkade varor 320 Ja Ja Ja Ja 

Hushållsavfall, annat avfall och returråvara 633 Ja Ja Nej Nej 

Post och paket 526 Ja Ja Nej Nej 

Utrustning för transport av gods 370 Ja Ja Nej Nej 

Flyttgods, fordon för reparation 50 Ja Ja Nej Nej 

Styckegods och samlastat gods 7 141 Ja Ja Nej Nej 

Oidentifierbart gods 179 Ja Nej Nej Nej 

Andra varor, ej tidigare specificerade 352 Ja Ja Nej Nej 

Summa transportarbete varugrupper som 
uppfyller 1,2 & 3 

8 971 

     

Anm: Bygger på det förenklade antagandet att alla transporter med utlandsregistrerade lastbilar är längre än 300 kilometer. 

I Tabell 6.4 redovisas en beräkning av det som utifrån statistiken över väg- och sjötransporter kan 

antas utgöra en konkurrensyta. Den första kolumnen redovisar antalet tonkilometer på väg som gick 

minst 300 kilometer under 2016 per varugrupp (baserat på andelen som uppskattats i Tabell 6.3). För 

att bedöma huruvida transportarbetet för varje enskild varugrupp kan räknas in i en överflyttnings-

potential (väg till sjö) tillämpas tre kriterier: 

1. Maximalt 90 procent av transportarbetet får i utgångsläget transporteras på sjö. Orsaken till 

detta kriterium är att i de varugrupper där sjöfarten redan har en dominerande andel av 

transportarbetet (Kol, råolja & naturgas) finns i stort sett ingen överflyttningspotential kvar att 

hämta. Genom detta kriterium sorteras enbart långväga vägtransporter av varugruppen kol, 
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råolja och naturgas bort. Detta utgör en obetydligt liten andel av transportarbetet (14 miljoner 

tonkilometer). 

2. Minst 10 procent av transportarbetet ska i utgångsläget gå på väg. För att överflyttning ska 

vara möjlig krävs att det i utgångsläget finns en vägtransportmarknad att föra över ifrån, vilket 

är orsaken till att detta kriterium tillämpas. Med detta kriterium sorteras enbart långväga 

vägtransporter av varugrupperna kol, råolja och naturgas samt gruppen oidentifierbart gods 

bort. Dessa uppgår till 193 miljoner tonkilometer. 

3. Varugruppen ska vara känslig för kostnadsförändringar. För att sortera ut den del av 

transportarbetet som i Samgodsberäkningarna i kapitel 5 inte visat sig vara känsliga. De 

varugrupper som listas i avsnitt 5.1.5 som särskilt priskänsliga utgör underlag för denna 

bortsortering. De varugrupper som försvinner med detta kriterium går att utläsa ur Tabell 6.4. 

Totalt innebär det att 16,9 miljarder tonkilometer räknas bort. I praktiken är alltså detta villkor 

det som avgör filtreringen av varugrupper. 

Genom att tillämpa de ovan beskrivna kriterierna kan transportarbetet för de återstående 

varugrupperna summeras till cirka 8,97 miljarder tonkilometer, vilket motsvarar 18 procent av 

vägtransportarbetet år 2016. Enligt tolkningen som görs i denna rapport kan detta representera en övre 

gräns på konkurrensytans storlek mellan väg och sjö. Det kan dock inte tolkas som storleken på den 

ekonomiskt uppnåbara överflyttningspotentialen eftersom hänsyn inte tagits till att siffran till viss del 

kan rymma inlandstransporter som inte kan gå på sjö samt att det saknas belägg eller historisk 

erfarenhet som tyder på att överflyttning av den storleksordningen skulle vara möjlig. Dessutom visar 

beräkningarna i denna rapport och även i tidigare studier (Rich m.fl., 2011; Vierth m.fl., 2014) att 

sjötransportarbetet är relativt okänsligt för pris- eller kostnadsförändringar vilket föranleder slutsatsen 

att det hade krävts mycket stora kostnadsminskningar för sjöfarten relativt godstrafiken på väg för att 

en överflyttningseffekt ens skulle komma i närheten av den uppskattade siffran. 18 procent kan alltså 

ses som en övre gräns, i likhet med Hovi & Grønlands (2012) resultat som visade (med en annan 

ansats) att överflyttningspotentialen i Norge (till både sjöfart och järnväg) kunde uppgå till 26 procent 

av vägtransportarbetet. Vilken reell överflyttningspotential som finns beror i stor utsträckning på 

transportköpares preferenser vid val av trafikslag, andra faktorer än transportkostnader som ledtider 

och fyllnadsgrader, efterfrågans känslighet för kostnadsförändringar och hur långt beslutsfattare är 

villig att gå i policysammanhang för att främja ett trafikslag på bekostnad av ett annat. 

6.3. Sammantaget om överflyttningspotential 

Ovanstående beräkningar, utförda med två olika metoder kan ge en ungefärlig bild av storleken på det 

potentiella transportarbete som skulle kunna flyttas över från väg till sjö.  

Genom att studera transportarbetets utveckling per varugrupp och trafikslag över en femårsperiod dras 

slutsatsen att ungefär 3,2 miljarder tonkilometer kan ha förlorats i konkurrens med vägtransporter. 

Detta motsvarar ungefär 5 procent av vägtransportarbetet år 2016 och det förefaller inte orimligt att 

detta transportarbete kan ingå i en ekonomiskt uppnåbar överflyttningspotential från väg till sjö. Det 

hade i så fall inte inneburit något större nettoskifte av transporter från väg till sjö under de senaste 

åren, utan snarare ett omvändande av en motsatt trend. När motsvarande analys görs på Trafikverkets 

prognosticerade utveckling av godstransportarbetet till 2040 finner vi att sjötransporter förväntas ta 

marknadsandelar från både väg och järnväg, delvis på grund av förändringar i malmtransporter. 

Huruvida detta kommer att inträffa är naturligtvis osäkert, men det kan konstateras att en sådan 

utveckling inte är i linje med utvecklingen de senaste åren (se Figur 6.1). 

Genom att bredda analysen något och istället försöka utesluta delar av transportarbetet som inte 

lämpar sig för överflyttning från väg till sjö fås ett något annorlunda resultat. När transporter kortare 

än 300 kilometer filtreras ut och varugrupper vars transporter inte uppfyller tre tillämpade kriterier för 

trafikslagskonkurrens också sorteras bort återstår cirka 9 miljarder långväga tonkilometer på väg som 
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hade kunnat vara föremål för konkurrens mellan land och sjö. Detta utgör 18 procent av godstransport-

arbetet på väg men det är viktigt att understryka att detta i sig inte kan tolkas som en överflyttnings-

potential. Dessa 18 procent återstår efter att de filtreringar av transporter som rimligen inte lämpar sig 

för överflyttning som kunnat göras, har gjorts. För att nå en mer trovärdig uppskattning av konkurrens-

ytan hade det också varit värdefullt att sortera bort de transporter vars start- och målpunkt inte befinner 

sig i närheten av lämpliga hamnterminaler. Vi understryker istället att dessa 18 procent kan tänkas 

utgöra en övre gräns, men att överflyttningspotentialen i själva verket lär vara väsentligt lägre. 

Rapportens resultat indikerar dock att det kan finnas något större överflyttningspotential genom 

styrmedel som ökar kostnaderna för godstransporter med lastbil. Resultaten i Tabell 5.5 indikerar att 

korspriselasticiteten för sjötransportarbetet med avseende på lastbilars fordonskostnader per kilometer 

ligger omkring 0,32. Detta innebär att en hypotetisk 1-procentig ökning av sjöfartens transportarbete 

kan uppnås genom en dryg 3-procentig ökning av vägtransporters avståndsberoende kostnader. 

Samtidigt bör det upprepas att jämförelser av egenpris- och korspriselasticiteter försvåras av faktumet 

att distanskostnaden för lastbilar utgör en större del av den totala transportkostnaden än motsvarande 

kostnad gör för sjöfarten. Alltså avser elasticiteterna kostnadsförändringar av olika omfattning. 

Huruvida ett styrmedel som ökar vägtransportkostnaderna på ett sådant sätt vore samhällsekonomiskt 

lönsam studeras inte i denna rapport, men det kan konstateras att det hade krävts omfattande styrmedel 

även för att höja vägtransportkostnaderna tillräckligt för att exempelvis en 5-procentig ökning av 

sjötransportarbetet skulle komma till stånd. 

Frågan om tidsperspektiv, hur lång tid det kan ta att förverkliga en överflyttningspotential givet att 

styrmedel för överflyttning sätts in, är svår att besvara. Tidsperspektivet modelleras inte i Samgods-

modellen. På enskild varuägarnivå kan trafikslagsbyten i vissa fall vara förenade med investerings-

kostnader och behov av nya logistiklösningar. Detta kan göra att ett trafikslagsbyte inte omedelbart 

kommer till stånd även om förutsättningar för ett byte finns. Längden på redan ingångna transportavtal 

påverkar också möjligheten till snabba trafikslagsbyten (se exempelvis Lammgård (2007) eller Vierth 

(2012) för mer om kontraktslängder). På aggregerad nivå kan det behövas kapacitetshöjande 

investeringar i exempelvis hamninfrastruktur för att en reell överflyttning ska komma till stånd. Allt 

sammantaget är det rimligt att anta att från det att ett verkningsfullt styrmedel träder i kraft kan ta 

minst 2–5 år för att en reell förändring ska märkas. 

Det ska poängteras att framtiden är osäker och det kan uppstå faktorer som talar både till fördel och 

nackdel för sjöfarten. En öppen fråga är hur sjöfartens avgiftssystem kommer att förändras under 

kommande år. En undersökning av VTI (Johansson m.fl., 2020a) visade att resultatet av det förändrade 

avgiftssystemet som gäller sedan 2018 blev att många fartygssegment fick betala högre avgifter men 

att avgiftsförändringar slog olika hårt på olika segment. Hur frågan om sjöfartens avgifter ska lösas på 

längre sikt kan ha inflytande på konkurrenskraften gentemot andra trafikslag. Sjöfartens avgifter till 

det offentliga utgör i de flesta fall en liten del av de totala transportkostnaderna (Johansson m.fl., 

2020a). Andra faktorer som uppstår i samband med anlöp såsom hamnavgifter och stuverikostnader 

utgör också betydande delar av sjöfartens transportkostnader totalt sett, särskilt för inrikes transporter 

eller andra transporter över relativt korta avstånd. 

Slutligen kan nämnas att det pågår flera undersökningar som syftar till att förstå huruvida sjöfart kan 

utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ när det kommer till transport av exempelvis bergmassor i 

samband med bygg- och anläggningsprojekt eller avfall. Det kan i så fall röra sig om korta avstånd 

(<300 kilometer) men relativt stora mängder gods, vilket gör att detta knappt påverkar transportarbetet 

i nämnvärd utsträckning, men i termer av vikt kan det innebära ett betydande skifte från framförallt 

lokal vägtrafik i anslutning till städer. De låga övergripande elasticiteterna som presenterats i denna 

rapport kan tolkas som att allmänna styrmedel lär ha små effekter på överflyttning, men om styrmedel 

kan riktas mot just de marknader och segment där det finns skäl att anta att överflyttning går att uppnå 

kan effekten bli desto större.  
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7. Slutsatser 

7.1. Huvudsakliga resultat 

Den offentliga statistiken visar att trafikslagsfördelningen över tid varit någorlunda stabil, även om det 

skett vissa förändringar som inneburit att transportarbetet med lastbil har ökat på bekostnad av järnväg 

och sjöfart. Utvecklingen ser dock annorlunda ut för olika varugrupper, vilket visats i rapportens Figur 

2.5 och Figur 2.6. Det är inte möjligt utifrån den aggregerade statistiken att avgöra i vilken grad 

trafikslagen konkurrerar om särskilda marknadssegment, men utvecklingen av transportarbetet per 

varugrupp, trafikslag och avståndskategori för vägtransporter ger vissa ledningar. 

Litteraturöversikten visar att det finns stor spridning i beräknade och skattade egen- och korspris-

elasticiteter mellan publicerade studier. En övergripande slutsats som går att dra av genomgången är 

att elasticiteterna för sjöfartens efterfrågan med avseende på egna kostnader är ungefär lika stor i 

genomsnitt som elasticiteterna för sjöfartens efterfrågan med avseende på transportens tidsåtgång. De 

studier som är mest jämförbara med denna rapport finner elasticiteter som är något högre (i absoluta 

tal) eller i linje med resultaten i denna rapport. Få av de genomgångna studierna bygger på empiriska 

observationer av trafikslagsval. En slutsats från litteraturöversikten är att det finns ett behov av att 

komplettera modellberäknade elasticiteter med sådana som bygger på verkliga observationer.  

På övergripande nivå är Samgodsresultaten (version 1.2) i denna rapport i linje med de som 

presenterades i Vierth m.fl. (2014), där Samgodsversion 0.8 användes. Den övergripande egenpris-

elasticiteten för sjöfartens transportefterfrågan i denna rapport är -0,17, vilket kan jämföras med -0,19 i 

föregående rapport. Det är samtidigt viktigt att påpeka att resultatet med version 1.2 i stor utsträckning 

påverkas av en kraftigare reaktion vid en kostnadsökning (kronor per kilometer) på 10 procent. En 

genomsnittlig egenpriselasticitet exklusive denna steglängd ligger på -0,07, vilket indikerar att 

sjöfarten är relativt okänslig för mindre kostnadsförändringar och att det kan finnas tröskelvärden då 

effekten på transportarbetet ”hoppar till”.  

Elasticiteterna utvärderade vid respektive kostnadsförändring indikerar också att kostnadssänkningar 

för sjöfarten ger en svag men tydlig ökning i transportarbetet på svenskt vatten, medan kostnads-

ökningar upp till cirka tre procent inte ger någon nämnvärd inverkan. Så länge kostnadsökningarna 

inte är för stora tycks sjöfarten vara bra på att behålla sina volymer samtidigt som att det med 

kostnadssänkningar (relativt andra trafikslag) skulle gå att flytta i alla fall en viss del av transport-

arbetet till sjöfart. Resultaten är dock givet Samgodsmodellens sätt att estimera transportflöden och det 

finns naturligtvis osäkerheter i detta.  

Utfallet då kilometerkostnaden för lastbilar varieras och effekten på lastfartygens transportarbete 

studeras är däremot det omvända. I detta fall ger version 1.2, en elasticitet på 0,32. Som påpekats i 

avsnitt 5.1.2 utgör kilometerkostnaden en större del av lastbilarnas totala transportkostnad än vad som 

är fallet för fartyg, så korspriselasticiteten bör vara högre än egenpriselasticiteten. En analys av en 

kombinerad förändring där kilometerkostnaden förändrades för både lastbilar och lastfartyg simultant 

(i version 1.2) visar att detta leder till elasticiteter som är 0,04 till 0,06 enheter lägre än de framräknade 

korspriselasticiteterna. Korspriselasticiteten mellan väg och sjö beräknas nästan dubbelt så hög som 

egenpriselasticiteten (drygt fyra gånger så hög om egenpriselasticiteten sätts till -0,07). Förändrade 

kostnader för tågtrafiken ger små effekter på transportarbetet på svenskt vatten. 

Förändringar i omlastningstider (procent) för lastfartygen ger i genomsnitt en liknande effekt på 

sjöfartens transportarbete som förändrade kilometerkostnader. I genomsnitt beräknas i detta fall en 

elasticitet på -0,16. I detta fall är dock effekten mer jämnt fördelad över steglängderna, vilket innebär 

att små förändringar i omlastningstider kan ha större effekt än små förändringar av kilometerkost-

naderna. En kombinerad förändring av både kilometerkostnad och omlastningstider för lastfartygen 

ger en effekt på transportarbetet motsvarande en elasticitet på -0,22. Detta ligger strax under utfallet 

för sänkt omlastningstid plus utfallet för sänkta kilometerkostnader på 1, 3 respektive 10 procent. 
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Förändringar i lastfartygens kostnad per körd timme ger också större effekter än förändrade kostnader 

per körd kilometer. I detta fall beräknas en genomsnittlig elasticitet till -0,38. Detta tyder på att 

kostnaden per körd timme har större genomslag på den totala transportkostnaden jämfört med 

kostnaden per körd kilometer. 

De varugrupper som enligt körningarna med Samgods modellversion 1.2 uppvisar höga egenpris-

elasticiteter är; kemikalier, emiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror, malm, andra 

produkter från utvinning, transportutrustning, livsmedel, drycker och tobak, möbler och andra 

tillverkade varor och metallvaror exklusive maskiner och utrustning. Överlag ser vi en relativt stor 

överlappning mellan de varugrupper som beräknas vara känsliga för kostnadsförändringar i de tre 

olika modellversionerna av Samgods.  

Det fartygssegment som enligt Samgods är mest känsligt för tids- och kostnadsförändringar är 

rorofartyg följt av containerfartyg. Segmentet ”Övriga fartyg” som ska täcka in bulk-, tank- och 

torrlastfartyg är mycket okänsligt för kostnadsförändringar. Färjor (ropax) reagerar omvänt mot övriga 

segment, vilket är förväntat då de kompletterar lastbilstrafiken (fungerar som broar). 

De egenpriselasticiteter som skattas med hjälp av data från varuflödesundersökningen från år 2016 är 

något högre än de som beräknats med Samgods. En viktig skillnad på de två metoderna är dock att 

elasticiteterna i VFU-skattningarna avser förändringar i transporterat antal ton med olika transport-

kedjor och innehåller fler faktorer än transportkostnad. 

I rapporten görs olika uppskattningar av den ekonomiskt uppnåbara överflyttningspotentialen, det vill 

säga den mängd av transportarbetet på väg som potentiellt sett hade kunnat flyttas till sjö med hjälp av 

styrmedel. Uppskattningen av en sådan potential bygger på flera olika beräkningar. Bland annat 

studeras transportarbetets utveckling per varugrupp och trafikslag genom en s.k. ”shift-share”-analys. 

Resultaten indikerar att en del av sjöfartens transportarbete kan ha förlorats i konkurrens med 

vägtransporter under perioden 2011–2016. Detta motsvarar ungefär fem procent av vägtransportarbetet 

år 2016 och det förefaller inte orimligt att detta transportarbete kan ingå i en ekonomiskt uppnåbar 

överflyttningspotential från väg till sjö. När motsvarande analys görs på Trafikverkets prognosticerade 

utveckling av godstransportarbetet till 2040 finner vi att sjötransporter förväntas ta marknadsandelar 

från både väg och järnväg, delvis på grund av förändringar i malmtransporter. Huruvida detta kommer 

att inträffa är naturligtvis osäkert, men det kan konstateras att en sådan utveckling inte är i linje med 

utvecklingen de senaste åren.  

Som ett komplement till ”shift-share”-analysen görs en genomgång av vilka varugrupper som uppvisar 

egenskaper för att överflyttning från väg till sjö ska vara troligt. När transporter som inte uppfyller 

angivna kriterier sorteras bort återstår cirka 18 procent av transportarbetet på väg som hade kunnat 

vara föremål för konkurrens mellan land och sjö. För att nå en mer trovärdig uppskattning av 

konkurrensytan hade det också varit värdefullt att sortera bort de transporter vars start- och målpunkt 

inte befinner sig i närheten av lämpliga hamnterminaler. Dessa 18 procent kan tänkas utgöra en övre 

gräns, men överflyttningspotentialen lär i själva verket vara väsentligt lägre. 

Sammanfattningsvis beräknas alltså en ekonomiskt uppnåbar överflyttningspotential ligga omkring 

motsvarande 5 procent, eller som mest 18 procent av det nuvarande transportarbetet på väg. Två 

viktiga noteringar bör dock göras gällande dessa summor. För det första visar de övergripande låga 

elasticiteterna att realiserandet av en sådan överflyttning hade krävt långtgående styrmedel. För det 

andra tillkommer frågan: i vilken utsträckning hade en sådan överflyttning varit samhällsekonomiskt 

lönsam? Våra resultat visar på delvis stora skillnader i priskänslighet mellan olika varugrupper och 

transportsegment. Det finns ett tydligt utvecklingsbehov vad gäller att studera förutsättningar för 

samhällsekonomiskt lönsam överflyttning för olika marknader. 

7.2. Utvecklingsbehov och förslag på vidare forskning 

Slutligen pekar rapporten på följande utvecklingsbehov och förslag till vidare forskning: 
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• För att bättre kunna analysera och följa upp åtgärder som kan tänkas påverka trafikslagsbyten 

vore det värdefullt med längre konsistenta tidsserier över transportarbetets utveckling i den 

officiella statistiken. Detta gäller utvecklingen på varugruppsnivå. I dagsläget är det inte 

möjligt att konstruera sammanhängande och fullständiga trafikslagsövergripande serier över 

transportarbetet per trafikslag och varugrupp för mer än ett fåtal år. Ett annat område där 

statistiken kan anses vara bristfällig gäller beskrivningen av transporter av enhetslaster. 

• För att bättre kunna avgöra hur stor andel av fjärrtransporter med lastbil som kunde gå på 

järnväg eller sjö vore det värdefullt att inventera tillgängligheten till järnvägs-/hamnterminaler 

vid godsets start- och målpunkter. 

• För att komplettera resultat från Samgodsmodellen är det värdefullt att göra studier av 

trafikslagsval som inbegriper mer än transportkostnader. Detta kan åstadkommas genom fler 

studier av trafikslagsbyten som bygger på observerade beteenden, exempelvis genom 

uppföljning av så kallade naturliga experiment såsom införda direktiv och förändrade 

avgiftssystem. Det vore också av intresse att studera potentialen för dominoeffekter, det vill 

säga överflyttningar från järnväg till sjö som möjliggör en överflyttning av vägtransporter till 

frigjord kapacitet på järnväg. 

• Det skulle vara önskvärt om Samgods tillät mer detaljerade studier av enhetslaster. Detta 

eftersom konkurrensytan land–sjö verkar vara som störst för roro- och containerfartyg. Som 

påpekats kan en svårighet vara att statistiken är bristfällig vad gäller beskrivningen av 

enhetslaster. 

• Som konstaterats även i tidigare studier har Samgods vissa svårigheter när det gäller att 

fördela sändningar över fartygsstorlekar. Möjligen kunde antalet indelningar reduceras för 

klassen ”Övriga fartyg” som ska täcka in bulk-, tank- och torrlastfartyg. 

• Denna rapport har fokuserat på möjligheter till överflyttning av gods från väg till järnväg och 

sjö. En viktig följdfråga är i vilken utsträckning en sådan överflyttning vore samhälls-

ekonomiskt lönsam. 
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Bilaga 1 

Modellresultat med Samgods version 1.1.1 

I Tabell 7.1 redovisas förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av 

förändrade fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer 

av förändringredovisas resultat från Samgods version 1.1.1 där fordonskostnaderna per körd kilometer 

för lastfartygen i modellen (17 fartyg) har sänkts respektive höjts med 1, 3 och 10 procent. Med 

lastfartyg avses fyra storlekar av containerfartyg, tre storlekar av rorofartyg och 10 storlekar av fartyg 

för flytande och torr bulk samt övrig last som inte går i container eller på trailer. De förändrade 

kostnaderna per körd kilometer resulterar i ett förändrat transportarbete på svenskt vatten för 

lastfartygen som ligger i storleksordningen -1,1 till +2,0 miljoner tonkilometer. Detta motsvarar 

egenpriselasticiteter som rör sig mellan -0,16 och -1,04 beroende på storleken på 

kostnadsförändringen. Med transportarbete på svenskt vatten avses transportarbetet för fartygsrörelser 

som startar och slutar i svensk hamn samt den transportarbetet för den sträcka som internationella 

rörelser genererar på svenskt territorium. Det är transportarbete enligt denna definition som enligt den 

officiella statistiken betecknar svenskt transportarbete med sjöfart. 

Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av 

förändring 

Tabell 7.1. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av förändrade 

fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av 

förändring. 

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd 
(%) 

Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 

(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastfartyg -10 Lastfartyg 2 029,2 -0,53 

Kronor per km Lastfartyg -3 Lastfartyg 1 202,6 -1,04 

Kronor per km Lastfartyg -1 Lastfartyg 148,3 -0,39 

Kronor per km Lastfartyg +1 Lastfartyg -117,1 -0,30 

Kronor per km Lastfartyg +3 Lastfartyg -189,0 -0,16 

Kronor per km Lastfartyg +10 Lastfartyg -1 109,4 -0,29 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Ett sätt att uppskatta en genomsnittlig elasticitet och samtidigt illustrera utfallet är att plotta den 

procentuella förändringen i transportarbetet mot den procentuella förändringen i fordonskostnad per 

körd kilometer. Lutningskoefficienten på en anpassad (OLS) linje genom origo ger då en uppskattning 

av en genomsnittlig elasticitet. I detta fall beräknas den genomsnittliga elasticiteten ligga på -0,42, se 

Figur 7.1. Med den tidigare modellen (version 0.8) beräknas enligt Vierth et.al. (2014) lägre 

elasticiteter. I den rapporten testades sänkta undervägskostnader, det vill säga en reduktion av både 

kostnad per körd kilometer och kostnad per körd timme, på 5 respektive 10 procent vilket resulterade i 

egenpriselasticiteter på cirka -0,19. 
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Figur 7.1. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Om liknande beräkningar görs med skillnaden att utfallet studeras som förändring i transportarbete 

enbart för fartygsrörelser med start och slut i svensk hamn, se Tabell 7.2, ger Samgods 1.1.1 ännu 

större förändringar. Elasticiteterna ligger i detta fall mellan -0,41 och -1,20. Undantaget är utfallet vid 

en ökad kilometerkostnad på 3 procent då Samgods ger en positiv elasticitet. 

Tabell 7.2. Förändring i transportarbete för lastfartyg med start- och målpunkt i svensk hamn* till 

följd av förändrade fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, samt beräknad elasticitet vid 

olika nivåer av förändring.  

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd 
(%) 

Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 

(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastfartyg -10 Lastfartyg 482,80 -0,68 

Kronor per km Lastfartyg -3 Lastfartyg 256,39 -1,20 

Kronor per km Lastfartyg -1 Lastfartyg 31,07 -0,44 

Kronor per km Lastfartyg +1 Lastfartyg -29,34 -0,41 

Kronor per km Lastfartyg +3 Lastfartyg 79,96 0,38 

Kronor per km Lastfartyg +10 Lastfartyg -333,76 -0,47 

Anm: Till skillnad från föregående tabell exkluderas här internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

Lutningskoefficienten indikerar en genomsnittlig elasticitet på knappt -0,56. I modellversion 1.2, se 

avsnitt 5.1.1, hamnar elasticiteten närmare -0,16. 

y = -0,4242x
R² = 0,8497
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Figur 7.2. Samband mellan procentuell förändring av kilometerkostnad för lastfartyg och procentuell 

förändring i transportarbete på svenskt vatten med lastfartyg. 

Anm: Till skillnad från föregående figur exkluderas här internationella transporter som härrör svenskt territorium. 

I Tabell 7.3 redovisas utfallet då återigen transportarbetet på svenskt vatten studeras, fast uppdelat per 

varugrupp. Desto mer disaggregerat resultaten tas fram desto slagigare kan resultaten bli, vilket 

illustreras av att beräknade elasticiteter vid olika storlek på kostnadsförändring kan variera mycket för 

vissa varugrupper. I version 1.1.1 arbetar dessutom Samgodsmodellen med 31 varugrupper (om vi 

bortser ifrån en specialvarugrupp för flygfrakt). I version 1.2 har antalet varugrupper reducerats till 16, 

se avsnitt 5.1.5. Att resultaten blir känsligare på varugruppsnivå förklaras bland annat av att 

kostnadsförändringar för sjöfarten kan leda till att modellen hittar en lösning där varuflöden går via en 

annan hamn, med andra möjligheter att samlasta varor, och en sådan förändring kan få stort genomslag 

då en enskild varugrupp studeras. De varugrupper som enligt version 1.1.1 har en hög priskänslighet (i 

detta fall en lutningskoefficient på -0,7 eller lägre) är: 

• kolbaserade kemikalier och tjära 

• papper, papp och varor därav 

• obearbetat material eller halvfabrikat av järn eller metall 

• livsmedel och djurfoder 

• rundvirke 

• jord, sten, grus och sand 

• halvfabrikat av textil, textilartiklar, konstfibrer 

• papper och papp, lågförädlat 

• oljefrön, oljehaltiga nötter, animaliska/vegetabiliska oljor och fetter 

• gödselmedel, naturliga och tillverkade 

• sågade och hyvlade trävaror. 
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Tabell 7.3. Beräknad elasticitet vid förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till 

följd av förändrade fordonskostnader per kilometer för lastfartygen, per varugrupp.  

 Förändring i distanskostnad (kr per km) 

Varugrupp -10% -3% -1% +1% +3% +10% 

Spannmål -0,61 -0,56 -0,52 -0,55 -0,40 -0,42 

Potatis, andra färska eller frysta köksväxter, färsk frukt -0,25 -0,18 0,01 -0,37 -0,34 -0,15 

Levande djur -0,18 -0,08 -0,19 -0,47 -0,59 -0,34 

Sockerbetor -0,51 -0,05 -0,02 -0,76 -0,49 -0,64 

Rundvirke -1,14 -0,86 -0,32 -0,7 -0,79 -1 

Sågade och hyvlade trävaror -1,11 -2,13 -0,98 0,2 -0,11 -0,26 

Flis, sågavfall -0,29 -0,16 -0,24 -0,15 -0,46 -0,57 

Halvfabrikat av textil, textilartiklar, konstfibrer -1,54 -0,88 0,04 0,07 -1,06 -0,50 

Livsmedel och djurfoder -0,88 -1,32 -1,65 -0,14 -0,7 -1,23 

Oljefrön, oljehaltiga nötter, animaliska/vegetabiliska oljor och fetter -1,20 -0,93 -0,81 -0,82 -0,85 -0,63 

Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav -0,31 -0,54 -0,62 0,22 -0,2 -0,75 

Råolja 0 0 0 0 0 0 

Mineraloljeprodukter -0,35 -2,22 -0,6 -0,11 -0,38 0,43 

Järnmalm, järn- och stålskrot samt masugnsdamm  0 -0,05 -0,13 -0,01 0 -0,01 

Icke järnhaltig malm och skrot -0,21 -0,18 0,14 -0,6 -0,29 0,16 

Obearbetat material eller halvfabrikat av järn eller metall -0,67 -0,28 0,21 -1,45 -0,41 -1,57 

Cement, kalk och byggnadsmaterial -0,32 -0,45 -0,37 -0,23 -0,28 -0,45 

Jord, sten, grus och sand -0,98 -0,28 -1,67 -0,17 -1,61 -1,11 

Annan rå och obearbetad mineral -0,77 -0,33 -0,55 -0,82 -0,62 -0,42 

Gödselmedel, naturliga och tillverkade -1,35 -0,54 -0,63 -0,38 -0,55 -0,54 

Kolbaserade kemikalier och tjära -3,77 -0,14 -0,17 -0,26 -0,28 -0,72 

Andra kemikalier än kolbaserade och tjära -1,27 -0,59 -0,33 -1,3 -0,52 -0,11 

Pappersmassa, returpapp och pappersavfall -0,75 1,12 0,18 0,85 -0,83 -0,41 

Transportmedel, -utrustning samt delar därtill -0,36 -0,67 0,02 0,31 0,08 -0,06 

Arbeten av metall -0,61 -0,3 -1,59 -0,38 -1,22 -0,42 

Glas, glasvaror och keramiska produkter -0,44 -0,28 -0,19 -0,78 -0,38 -0,07 

Papper och papp, lågförädlat -1,54 -4,41 -0,15 -0,29 3,21 -0,38 

Diverse andra färdiga varor -0,33 -0,5 -0,43 -0,23 -0,22 -0,42 

Rundvirke till såg 0 0 -2,49 0 0,83 0,25 

Maskiner, apparater, motorer och delar därav -0,19 -0,36 -0,25 -0,05 -0,03 -0,09 

Papper, papp och varor därav 0,96 -2,37 0,55 -2,23 -0,36 -3,05 

Totalt -0,53 -1,04 -0,39 -0,30 -0,16 -0,29 

Anm: På svenskt vatten inkluderas fartygsrörelser med start- och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den 

sträcka av internationella transporter som görs inom svenskt territorium.  
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Varugrupper där transportarbetet med sjöfart istället är relativt okänsligt för prisförändringar (en 

lutningskoefficient under över -0,1) är: 

• mineraloljeprodukter 

• icke järnhaltig malm och skrot 

• järnmalm, järn- och stålskrot samt masugnsdamm  

• råolja 

• rundvirke till såg. 

I vissa fall, som råolja, beror utfallet på att transporterna är internationella och endast angör ett fåtal 

hamnar, i andra fall att produkterna, exempelvis malm, är lämpliga för volymtransporter till sjöss. 

Studeras effekter på lastfartygens transportarbete, på svenskt vatten, av att förändra 

kilometerkostnaden för lastbilar ger version 1.1.1 resultat enligt Tabell 7.4.  

Tabell 7.4. Förändring i transportarbete med lastfartyg på svenskt vatten* till följd av höjda 

fordonskostnader per kilometer för lastbilar, samt beräknad elasticitet vid olika nivåer av förändring. 

Förändrad 
variabel 

Förändrat 
fordonskategori 

Steglängd 
(%) 

Studerad 
fordonskategori 

Förändrat 
transportarbete 

(miljoner 
tonkm) 

Elasticitet 

Kronor per km Lastbilar +1 Lastfartyg 147,9 0,38 

Kronor per km Lastbilar +3 Lastfartyg 388,3 0,20 

Kronor per km Lastbilar +10 Lastfartyg 1082,6 0,17 

Anm: I svenskt vatten inkluderas fartygrörelser med start och målpunkt i svensk hamn samt transportarbetet för den sträcka 

av internationella transporter som härrör svenskt territorium.  

En genomsnittlig elasticitet beräknad som lutningskoefficienten för en anpassad linje mellan de 

procentuella förändringarna i transportarbete och de procentuella förändringarna i fordonskostnad per 

körd kilometer hamnar på 0,18. Korspriselasticiteten beräknad enligt ovan blir därmed lägre med 

version 1.1.1 än den blir med version 1.2 där den beräknas till 0,32. 
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struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn  
kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå  
Sveriges transportpolitiska mål.

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och ban- 
teknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan 
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi 
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer 
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell 
som internationell transportpolitik.

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna 
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom 
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning 
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för 
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande 
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forsk-
ningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk  
och allianser.
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