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Förord 

VTI fick under november 2011 uppdraget från regeringen att analysera ”Näringslivets 
perspektiv på Kommissionens förslag om TEN-T och Connecting Europe Facility” och 
redovisa slutsatserna senast den 23 januari 2012. Analysen och slutsatsen finns i denna 
rapport som alltså genomförts på mycket kort tid av Inge Vierth, Mattias Haraldsson 
och Rune Karlsson.  

VTI:s uppgift är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kvalificerat 
utredningsarbete. Möjligheten att leverera kvalificerade utredningar på kort tid bygger 
på att vi har en bas av forskning att stå på. Utredningarna i sin tur ger i många fall 
impulser till nya forskningsfrågor som, under förutsättning att det finns en fungerande 
forskningsfinansiering, kan fördjupas och därmed skapa en framtida kunskapsbas. Vi 
hoppas att sammanställningarna i denna rapport ska komma till användning i den 
fortsatta beredningen av TEN-T-politiken. 
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Näringslivets perspektiv på Europeiska kommissionens förslag om TEN-T och 
Connecting Europe Facility – Regeringsuppdrag 

av Inge Vierth, Mattias Haraldsson och Rune Karlsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

I det föreslagna transeuropeiska transportnätverket TEN-T ingår nätverk i två nivåer; 
dels ett heltäckande nät (comprehensive), dels ett kärnnät (core). Syftet med näten är 
bland annat att erbjuda infrastrukturtjänster som stödjer brukarnas behov, är ekonomiskt 
effektiva, säkra och uthålliga, stödjer införandet av ny teknik och binder samman 
Europa. 

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att 
analysera hur de i TEN-T föreslagna stråken överensstämmer med flödena i Sveriges 
utrikeshandel och stämma av förslaget mot näringslivets behov.  

VTI har genomfört uppdraget genom att sammanställa statistik över Sveriges utrikes-
handel och de transporter som den genererar samt redovisa prognoser som har tagits 
fram för Sverige respektive Östersjöområdet. Vidare har företag med stora export- 
och/eller importflöden intervjuats om deras syn på förslaget till TEN-T. VTI har även 
använt de remissvar som Näringsdepartementet tagit emot med anledning av förslaget. 

Enligt de analyser som gjorts i uppdraget sker majoriteten av de svenska godstransport-
erna idag på det utpekade TEN-T-nätverket. Flödena genom Sverige fortsätter att till 
stor del följa de sex stråk som Godstransportdelegationen identifierade år 2001. Stråken 
beräknades då kanalisera två tredjedelar av de svenska godstransporterna och motsvarar 
väl de svenska delarna av TEN-T.  

Enligt de intervjuer som har genomförts välkomnas förslaget till TEN-T av transport-
köpare och transportindustriföretag, vilka anser att en kraftsamling på stråk är moti-
verad. Transportköparna vill dock, av sårbarhets- och konkurrensskäl, kunna välja 
mellan alternativa transportkedjor och rutter. Näringslivet betonar också att man inte får 
tappa kvaliteten i den infrastruktur som ligger utanför stråken. Det finns behov av bra 
anslutningar till TEN-T-nätet på såväl nationell som internationell nivå.  

De intervjuade företagen tar upp behovet av att uppgradera järnvägsstråket väster om 
Vänern och att förbättra landförbindelserna till de hamnar som respektive företag 
använder. 

Trots på lång sikt växande marknader i Östeuropa och Ryssland, efterfrågar de av oss 
intervjuade företagen inte explicit mer hamnkapacitet och landanslutningar i sydöstra 
Sverige. Tre industrirepresentanter nämner dock möjligheten att använda den 
transsibiriska järnvägen för transporter till och från Asien via en hubb på kontinenten, 
via en färjeförbindelse Karlshamn/Karlskrona–Klaipeda eller via förbindelsen Narvik 
och Ryssland.  

Ett stråk som ingår i TEN-T-förslaget, men inte efterfrågas explicit av de näringslivs-
representanter som vi har pratat med är Norrbotniabanan. Denna fyller inget efterfrågat 
behov i dagsläget, men kan bidra till att stärka regionen, och kan eventuellt på sikt 
användas för godstransporter till Finland.  
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Ytterligare en aspekt som näringslivet lyfter fram är att TEN-T-stråken mest avser 
järnvägar och vägar och att sjötransporter inte integreras lika tydligt.  

En annan synpunkt är att de av EU föreslagna satsningarna i core-nätverket mestadels är 
järnvägsprojekt. Näringslivet påpekar att kvaliteten i vägtransportinfrastrukturen också 
måste upprätthållas.  

I intervjuerna framkom att de föreslagna standardkraven i TEN-T-riktlinjerna under-
lättar för företagen. Transportköparna är intresserade av effektiva transporter, men har 
inga konkreta synpunkter på hur infrastukturhållarna ska uppfylla TEN-T:s tekniska 
krav eller på vad olika åtgärder kostar.  

En intressant observation är att det finns önskemål avseende standarder för maximala 
fordonsvikter på vägsidan, motsvarande de som finns på järnvägsidan. Något sådant 
specificeras dock inte i TEN-T-förslaget.  

Mot bakgrund av att finansieringen av core-nätverket delvis är en gemensam angelägen-
het inom EU vill vi betona vikten av samhällsekonomisk lönsamhet i urvalet av infra-
strukturprojekt och att projekten följs upp systematiskt. Konsekvenserna av de före-
slagna plattformarna för den svenska planeringsprocessen borde också genomlysas. 

Näringslivet önskar stråk med hög standard, bra anslutningar till stråken och ytterligare 
uppgraderingar av infrastrukturen i Sverige. Prioriteringen mellan olika alternativa 
åtgärder har inte kommenterats i intervjuerna och vi utgår ifrån att det krävs tydligare 
beskrivningar av alternativen för att få konkreta kommentarer. Denna typ av beskriv-
ningar skulle också kunna användas för att bedöma om de tekniska kraven som gäller 
för hela Europa innebär en ”överstandard” och en ineffektiv medelanvändning i Sverige 
och för att undersöka om det finns effektivare sätt att uppnå önskade funktioner. 
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Trade and industry perspectives on the European Commission proposal on TEN-T 
and Connecting Europe Facility – Government commission  

by Inge Vierth, Mattias Haraldsson and Rune Karlsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

The suggested guidelines for the proposed Trans European Network – Transport (TEN-
T) comprise two levels: a comprehensive-network and a core network. The purpose of 
the networks is amongst others to offer infrastructure services that support user needs, 
are efficient, safe and sustainable, support the introduction of new technologies and 
bring Europe together. 

The Swedish government has commissioned the Swedish National Road and Transport 
Research Institute (VTI) to analyze to what extent the proposed TEN-T corridors are 
consistent with the Swedish foreign trade flows and needs of the Swedish industry.  

VTI has carried out the project by compiling foreign trade statistics and the transport 
flows generated by the foreign trade as well as transport forecasts that have been carried 
out for Sweden and the Baltic Sea region. Furthermore, companies with large export 
and/or import flows have been interviewed about their views on the TEN-T proposal. 
VTI has also used the referral responses that the Ministry of Enterprise, Energy and 
Communications received regarding the TEN-T proposal. 

According to the analyses performed in the project, the majority of Swedish freight is 
transported on the TEN-T network. The flows through Sweden continue to follow 
largely the six freight corridors that the Freight Transport Delegation (Godstransport-
delegationen) identified in 2001. These corridors comprise about two-thirds of the 
Swedish freight transport and correspond well to the Swedish TEN-T network. 

According to the interviews that have been carried out, the TEN-T proposal is apprecia-
ted by shippers, forwarders and carriers who believe that a concentrated effort on the 
main corridors is needed. However, shippers would like to be able to choose between 
alternative transport chains and routes, due to vulnerability and competition aspects. 
The industry representatives also emphasize that the quality of the infrastructure outside 
the corridors should not decrease. They express the need for good connections to the 
TEN-T network at national and international level. 

The interviewed companies also mentioned the need to upgrade the rail tracks west of 
Lake Vänern and the need to improve the hinterland connections to the ports that the 
respective companies use.  

Despite growing markets in Eastern Europe and Russia in the long term, the interviewed 
companies do not explicitly ask for more port capacity and land connections in 
Southeast Sweden. Three industry representatives mention the possibility of using the 
Trans-Siberian railway for transports to/from Asia either via a hub in Germany, via a 
ferry service to/from Karlshamn/Karlskrona-Klaipeda or via Narvik in Northern 
Sweden and Russia. 

One corridor that is part of the TEN-T proposal but not requested explicitly by the 
industry representatives we have talked to is the North Bothnia Line (Norrbotniabanan). 
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This line does not serve a demand today but can contribute to strengthen the northern 
region and may eventually be used for freight transports to/from Finland. 

Another aspect that trade and industry highlight is that the TEN-T corridors mainly 
relate to the rail and road infrastructure and that sea transports are not integrated equally 
clear. 

Another viewpoint is that the projects in the core network proposed by the European 
Union (EU) are mainly rail investments. The representatives stress also that the quality 
of road transport infrastructure has to be maintained. 

In our interviews it became clear that the standard requirements proposed in the TEN-T 
guidelines facilitate the transports for trade and industry. The shippers are interested in 
efficient transports but do not have specific comments on how the infrastructure holders 
make sure that the TEN-T’s technical requirements are assured or what various 
measurements to assure them cost. 

An interesting observation is that there are similar requests for maximum vehicle weight 
standards for road transports as for rail transports. These standards are though not 
specified in the TEN-T proposal. 

Given that the funding of the core network part is a common concern within the EU, we 
emphasize the importance of socio-economic profitability in the selection of 
infrastructure projects and that projects are monitored systematically. It should also be 
analyzed how the proposed platforms influence the Swedish infrastructure planning 
process. 

Trade and industry would like to have high standard corridors, good connections to the 
corridors and other upgrades of the Swedish infrastructure. The prioritization of 
alternative measurements has not been mentioned in the interviews; we assume that 
clearer descriptions of the alternatives are required to get specific comments. Such 
descriptions could also be used to assess if the technical requirements that apply to 
entire Europe lead to unnecessary high standards and an inefficient use of resources in 
Sweden as well as to investigate whether there are more effective ways to achieve 
desired functions. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uppbyggnaden av ett effektivt transeuropeiskt transportnätverk (TEN-T) är en viktig del 
i Lissabonstrategin för ett konkurrenskraftigt Europa och ingår även i Europa 2020 
strategin. Enligt EU behöver infrastrukturen kompletteras med viktiga länkar och flask-
halsar avlägsnas för att Europa ska kunna förverkliga mål om tillväxt och sysselsättning 
samt främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Vidare är detta ange-
läget för att transporterna ska kunna utföras på ett mer energieffektivt sätt.  

Kommissionen öppnade i en grönbok 2009 för en översyn av TEN-T (Europeiska 
kommissionen, 2009), vilket i slutet av 2011 resulterade i ett förslag till TEN-T-Guide-
lines samt om infrastrukturfonden Connecting Europé Facility Fund. Förslaget innebär 
bl.a. att man med TEN-T skapar ett sammanhängande transportnätverk som täcker hela 
EU. Nätverket har två lager. Den mest strategiska infrastrukturen (stomnätet) ingår i 
”the core-network” vilket ska utgöra ryggraden i ett europeiskt multimodalt 
transportsystem. Till detta läggs ett mer finmaskigt övergripande nät, ”the 
comprehensive-network”. Core-nätverket syftar bl.a. till att förverkliga multimodala och 
multinationella sammanhängande stråk.  

Stomnätet ska länka samman 83 av de största europeiska hamnarna med järnvägs- och 
vägförbindelser och omfattar 35 stora gränsöverskridande projekt som minskar 
flaskhalsarna. Figur 1 visar TEN-T-nätverket i Östersjöområdet. Core-nätet är markerat 
med grön färg och det övergripande comprehensive-nätet med rött.  

 

Figur 1  TEN-T i Östersjöområdet. Vägar (heldragna linjer), järnvägar (linjer med 
tvärstreck) samt hamnar(asterisker). Core-nätet är markerat med grön färg och det 
övergripande comprehensive-nätet med rött. 
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EU medfinansierar core-nätverk projekt längs tio huvudkorridorer1 (Europeiska 
kommissionen, 2011). Vad det gäller Sverige innehåller korridor (5) Helsinki–Valetta 
förbindelsen Turku/Åbo–Stockholm (hamnar och Motorways of the Sea) med hamn-
förbindelser och isbrytningskapacitet. Dessutom ingår följande järnvägsavsnitt i core-
nätverket: Sundsvall–Umeå–Luleå, Malmö–Göteborg och den Botniska korridoren från 
Kiruna till den norska gränsen Projekt i core-network måste uppfylla vissa tekniska och 
juridiska krav för att få finansiering. Därutöver medfinansieras s.k. horisontella projekt 
som i första hand rör ITS. 

För svensk del innebär förverkligandet av TEN-T-nätverket avsteg från fyrstegs-
principen och att investeringar inte strikt rangordnas efter samhällsekonomisk lönsam-
het. Förutsatt en konstant nationell budget kan kraven att utveckla vissa stråk och att 
säkerställa att tekniska krav uppfylls i dessa stråk medföra att andra ur samhällets 
perspektiv viktigare projekt undanträngs. Därför är det viktigt att rätt stråk med rätt 
standard väljs även ur ett nationellt perspektiv. 

 
VTI:s uppdrag 

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsistitut (VTI) i uppdrag att 
analysera hur de i TEN-T föreslagna godsstråken överensstämmer med flödena i 
Sveriges utrikeshandel och stämma av näringslivets perspektiv på TEN-T och infra-
strukturfonden Connecting Europé Facility Fond. Uppdrag till VTI finns i bilaga 1. 

 
1.2 Syfte och metod 

Syftet med uppdraget är att genomföra en analys av näringslivets perspektiv på 
Kommissionens förslag till TEN-T och Connecting Europé Facility Fund i enlighet med 
det regeringsbeslut som redovisas i bilaga 1. 

VTI genomför uppdraget genom att sammanställa statistik över Sveriges utrikeshandel 
och de transporter som denna för med sig, redovisa prognoser som har tagits fram för 
Sverige respektive Östersjöområdet. Vidare intervjuas företag med stora export- 
och/eller och importflöden (se bilaga 2)2 om deras syn på Kommissionens TEN-T-för-
slag. VTI använder även de remissvar som Näringsdepartementet tagit emot med 
anledning av förslaget. 

I kapitel 2 beskrivs dagens och de för framtiden prognosticerade handelsflöden till/från 
Sverige. I kapitel 3 beskrivs mostavarande transportflöden och det visas hur stor andel 
av flöden som går på TEN-T-nätverket. I kapitel 4 diskuteras i vilken mån näringslivets 
behov överensstämmer med TEN-T-nätverket, både vad det gäller urval av länkar och 
noder och krav på standard. I kapitel 5 dras några slutsatser. 

                                                 
1 (1) Baltic – Adriatic Corridor, (2) Warszawa-Berlin-Amsterdam/Rotterdam-Felixstowe-Midlands, (3) 
Miditerranean corridor, (4) Hamburg-Rostock-Burgas/TR border-Piraeus-Lefkosia, (5) Helsinki-Valletta, 
(6) Genova-Rotterdam, (7) Lisboa-Strasbourg, (8) Dublin-London-Paris-Brussel/Bruxelles, (9) 
Amsterdam-Basel/Lyon-Marseille och (10) Strasbourg-Danaube Corridor. 
2 Vi använder branschbeteckningar för att undvika företagsnamn.  
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2 Handelsflöden 

Handelsflöden redovisas vanligtvis i monetära termer (SEK, Euro eller dollar) eller 
fysiska termer (ton eller kubikmeter). Det anges hur mycket gods (totalt eller per 
varugrupp) som fraktas och i vilka regioner (länder, ländergrupper eller zoner i länder) 
och var företagen som sänder och tar emot godset är lokaliserade.  

 
2.1 Historik och nuläge   

Trafikanalys beskriver i en rapport utvecklingen av ”handelns geografi” från 1995 till 
2008 (Trafikanalys, 2011). De konstaterar att det inte har skett särskilt stora föränd-
ringar av vilka länder som är mest betydelsefulla för den svenska exporten. Polen och 
Ryssland har blivit något viktigare som köpare av svenska varor, men var betydelsefulla 
redan 1995. Större förändringar har skett vad gäller den svenska importens ursprung. 
Ryssland som 1995 var det 19:e viktigaste landet för svenska import (mätt i värde) hade 
2008 ökat till plats 9. Kina steg under samma period från plats 21 till plats 10.  

Bryter man ner statistiken i varugrupper baserade på värde per viktenhet (kr/kg) 
framträder ett lite tydligare mönster. Kina stärktes mellan 1995 och 2008 kraftigt som 
handelspartner till Sverige vad gäller lågvärdiga varor3, både som exportör och 
importör. Turkiet har under perioden blivit en betydligt viktigare köpare av svenskt 
lågvärdigt gods. I gruppen mellanvärdigt gods4 konstaterar Trafikanalys att Kina och 
Tjeckien har blivit viktigare. Den svenska importen från dessa båda länder ökade mellan 
1995 och 2008. För den svenska exporten av mellanvärdigt gods har Ryssland och Kina 
blivit viktigare medan USA har förlorat i betydelse som mottagare av svenska mellan-
värdiga varor. När det gäller högvärdiga varor5 är den mest anmärkningsvärda 
förändringen att Japan förlorat i betydelse som handelspartner för högvärdiga, både med 
avseende på import och export. När det gäller import av högvärdiga varor till Sverige 
kan man konstatera att Kina och Polen blivit viktigare under perioden.  

 
2.2 Prognos för handelsflöden till/från Sverige 2030 (i värde) 

Prognoser som avser långa tidsrymder bör omges av reservationer. I sådana samman-
hang tvingas analytikern till att studera trenderna i den historiska utvecklingen och göra 
bedömningar av i vilken utsträckning dessa kan komma att förändras.  

Exportrådet har gjort en bedömning av världsekonomins utveckling i monetära termer 
till 2030 och denna visar att de under 2.1 beskrivna trenderna kan förväntas fortsätta. 
(Exportrådet & IHS Global Insight). Underlaget har utarbetats på uppdrag av 
Trafikverket och används i de prognoser för 2030 och 2050 som Trafikverket tar fram 
inom ramen för Kapacitets-uppdraget ( (N2011/1933/TE, 2011(a)) (N2011/5221/TE, 
2011(b)). Utgångspunkten är Sveriges samlade export och import 2030 som prognosti-
ceras i Långtidsutredningen (SOU 2008:105, 2008). Enligt Långtidsutredningen ökar 
exporten (4,0 procent per år) och importen (4,5 procent per år) ungefär dubbelt så fort 
som bruttonationalprodukten (2,2 procent per år). Detta har också historiskt varit så.  

Av Exportrådets rapport framgår att Sveriges export 2030 i betydligt större usträckning 
än idag kommer att gå till Asien och Oceanien. Under perioden 2006–2010 gick 

                                                 
3 Exempel på varor med lågt värde är t.ex. virke, malm, papper och pappersmassa. Det framgår dock inte 
av Trafikanalys rapport exakt vilka varor som ökat i betydelse. 
4 Som mellanvärdigt gods räknas t.ex. bilar. 
5 Bland högvärdiga varor återfinns t.ex. ädla metaller, medicin och avancerad teknisk utrustning. 
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9,7 procent av Sveriges export till dessa kontinenter, medan prognosen för 2030 är en 
andel på 21,6 procent. Central- och Östereuropa, Turkiet, Latinamerika och länder i 
Mellan-östern och Afrika kommer att betyda mer för svensk export enligt prognosen. 
Andelen som exporteras till Norden, övriga Västeuropa och Nordamerika kommer 
däremot att minska. 

Motsvarande prognos för svensk import ger en liknande bild. Till 2030 kommer andelen 
som importeras från Asien och Oceanien att öka från 9,7 till 22,2 procent. Importen från 
Central- och Östeuropa samt Turkiet ökar från 11,9 till 17,0 procent. Samtidigt minskar 
den andel av Sveriges import som kommer från Norden, Övriga Västeuropa och 
Nordamerika. Exportrådet påpekar att de handelsflöden som ges av prognosen kan 
komma att påverkas betydligt av tekniska och infrastrukturmässiga förändringar och 
efterlyser en analys av hur logistikfaktorer påverkar handelns fördelning. 

 
2.3 Prognos för handelsflöden till/från Sverige 2030 och 2050 (i 

ton) 

I samband med framtagningen av transportprognoserna för 2030 och 2050 har Trafik-
verket översatt de ovan beskrivna handelsflödena i kronor till handelsflöden i ton 
(Trafikverket, 2012). Trafikverkets transportprognoser som tas fram inom Kapacitets-
uppdraget är inte avslutade när denna rapport skrivs. Omräkningen krävs eftersom vikt 
(eller volym) är dimensionerande för godstransporterna. Utvecklingen i fysiska termer 
avviker från utvecklingen i monetära termer om godsets värde (i kronor per ton) för-
ändras eller om det sker förskjutningar i varugruppernas sammansättning.  

Ur figur 2 framgår från vilka utrikeshandelsvolymer Trafikverket utgår ifrån, vilket 
baseras på Exportrådets och IHS Global Insight prognos för 2030. Den samlade import- 
och exportmängden i ton förväntas öka med 53 procent till 2030 och med 108 procent 
till 2050. Tillväxten för exporten (2030: 165 %, 2050: 204 %) och importen (2030: 
142 %, 2050: 212 %) antas vara av samma storleksordning.  

 
Figur 2  Sveriges utrikshandel (i ton) fördelat på ländergrupper 2006, 2030 (prognos) 
och 2050 (prognos). Källa: Trafikverket. 

 

I Trafikverkets handelsprognos i ton minskar Västeuropas andel från 48 procent (2006) 
till 38 procent (2030 och 2050) på bekostnad av Östeuropa och Ryssland (2006: 
35 procent, 2030: 40 procent, 2050: 43 procent). Nordamerikas andel förväntas minska 
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från sex procent (2006) till tre procent (2030 och 2050). Andelen för Fjärran Östern 
förväntas öka från fyra procent (2006) till sju procent (2030 och 2050). Den tre-
procentiga andelen för Mellan Östen (2006) förväntas stiga något (2030: sju procent, 
2050: fem procent). Andelarna för Afrika, Latinamerika och Oceanien förväntas vara 
relativt konstanta (fyra till fem procent).   

 
2.4 Prognos för handelsflöden i Östersjöområdet 2030 (i ton) 

Inom ramen för EU-projektet Baltic Transport Outlook (Baltic Transport Outlook, 
2012) har det tagits fram en prognos för hur transportvolymerna mellan länderna runt 
Östersjön förändras fram till 2030 till följd av den ekonomiska utvecklingen, struktu-
rella förändringar och den pågående globaliseringen (Tetraplan A/S, 2011(a)). För 
Östersjöområdet prognosticeras den transporterade godsmängden mellan länderna att 
öka med 30 procent (motsvarande 220 miljoner ton) mellan 2010 och 2030 (Tetraplan 
A/S, 2011(b)).  

Ur svenskt perspektiv kommer den starkaste tillväxten i basscenariot att ske gentemot 
Ryssland och de baltiska länderna. I dessa relationer beräknas den årliga tillväxttakten 
för transportflöden fram till 2030 att vara 2,1 till 3,0 procent, att jämföra med 1,7 pro-
cent som är den totala tillväxttakten mellan Sverige och samtliga grannländer i 
Östersjöområdet. Som tabell 1 visar beräknas tillväxttakten genomgående vara högre för 
importen från de baltiska länderna och Ryssland till Sverige än för exporten från 
Sverige till dessa länder. Varje rad i tabellen visar tillväxten av importen till ett visst 
land från dess grannländer i Östersjöområdet. På motsvarande sätt kan varje kolumn 
läsas som tillväxttakten i exporten från ett land till dess grannländer. 

 

Tabell 1  Tillväxtfaktorer per år i basscenariot för handelsflöden i ton i Östersjöom-
rådet för 2009–2030. 
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 % % % % % % % % % %  % 

Tyskland 1,5 1,4 1,8 1,7 2,2 2,0 1,9 1,8 1,9 2,5  1,8 

Danmark 1,4 1,2 1,4 1,3 2,3 1,7 1,7 1,7 1,6 2,0  1,4 

Finland 1,4 1,4 2,2 1,7 2,9 2,2 2,1 2,1 2,3 3,0  1,8 

Sverige 1,5 1,4 2,0 1,7 2,4 2,1 2,3 2,0 1,8 3,0  1,7 

Estland 2,4 1,7 2,4 1,9 2,9 2,8 2,9 2,7 2,3 4,0  2,4 

Litauen 1,6 1,4 2,5 1,7 2,2 2,5 2,3 1,9 2,5 3,6  2,1 

Lettland 1,8 1,6 2,1 1,8 2,7 2,5 2,3 2,1 2,3 3,0  2,0 

Polen 2,3 1,6 2,0 1,9 2,8 2,5 2,4 1,9 2,3 3,4  1,7 

Norge 1,5 1,7 2,0 1,8 2,1 3,2 1,7 2,2 2,5 3,3  1,7 

Ryssland 1,9 1,9 3,1 2,0 2,9 2,2 2,3 2,4 2,3 2,5  2,0 

             

Summa 1,8 1,5 2,6 1,7 2,8 2,2 2,3 2,1 1,9 3,0  1,7 

Källa: Tetraplan. 
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De ovan beskrivna förskjutningar av handelsflöden mot Östeuropa, Ryssland, Asien och 
Sydamerika bekräftas som förväntat av de företag som vi har intervjuat. Inom överskåd-
lig tid förväntas det dock inga större geografiska förskjutningar av handelsflöden. Att 
produktionen av bl.a. möbler och papper förväntas ske i större grad i de länder där 
efterfrågan förväntas öka mest, dvs. till exempel Östeuropa, Ryssland och Sydamerika 
tyder på att utrikeshandeln inte kommer att öka i samma utstäckning som hittills. Skogs-
företagen förväntar sig att skogsråvaran framöver kommer delvis andra användningsom-
råden (t.ex. framställning av biobränsle) som påverkar transportbehoven. Fordonsindu-
strin (Volvo) eftersträvar att ha sina underleverantörer så nära produktionsenheterna 
som möjligt i Syd- och Östeuropa. 
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3 Transportflöden 

Dagens och de framtida godstransportflödenas volym och struktur bestäms av handels-
flödena. Man pratar om betingande godstransportprognoser, eftersom godstransport-
efterfrågan bestäms av den ekonomiska utvecklingen och handelsstrukturen. Hur gods-
transportflöden utvecklas bestäms också av tekniska utvecklingar i godstransport-
systemet. Utnyttjandet av skalfördelar har till exempel lett till användningen av större 
fartyg och därmed färre anlöp i ett mindre antal hamnar (Sjöfartsverket, 2011 (a)). 
Transportpolitiska åtgärder påverkar förutsättningarna och möjligtvis företagens val av 
transportlösning och rutt. Detta gäller regleringar (som svaveldirektivet) såväl som 
skatter och avgifter (som banavgifternas nivå och differentiering). För en uppskattning 
av hur en fullständig internalisering av godstrafikens externa effekter och likabehand-
ling av trafikslagen avseende koldioxidbeskattning skulle påverka transportkostnaderna 
för de olika trafikslagen till 2015 se (Kågeson, 2011). Slutligen påverkar infrastruk-
turens omfattning och kvalitet valet av transportmedel och rutt. Man bör inte heller 
glömma att infrastrukturen används till både person- och godstransporter som båda 
förväntas öka framöver.  

Det är viktigt att ha i åtanke att olika transportflöden kan användas för att frakta gods 
mellan start och mål (handelsflöden). Exempelvis kan en transport mellan Norra Sverige 
och Kina gå a) på väg, järnväg eller till sjöss till Göteborgs hamn och därifrån vidare till 
Kina eller b) på väg, järnväg eller till sjöss till en större hamn på kontinenten och däri-
från vidare till Kina eller c) från Sverige till Ryssland och vidare med den Transsibiriska 
järnvägen till Kina. Den sistnämnda transportlösningen har tagits upp av tre varuägare i 
intervjuerna, se kapitel 4. 

Vad gäller utvecklingen av transporter i 2050-perspektivet finns det anledning att 
påminna om behovet av minskade koldioxidutsläpp. Mycket talar för att förändrade 
spelregler för transportsektorn, kanske inte minst i form av ökande priser och skatter på 
drivmedel, kan komma att få mycket större konsekvenser för transportsektorn än vad 
som behandlas i de prognoser som här refereras.  

En annan, mera nationell förändring som kan komma att ske under den aktuella perio-
den är att brytningen av mineraler i Sverige, bl.a. i Bergslagen kan komma att åter-
upptas. Detta kan i sin tur få betydande konsekvenser för transportbehovet som inte 
fångats upp i det refererade materialet. 

 
3.1 Transportflöden på/utanför TEN-T-nätverket idag 

3.1.1 Core- och Comprehensive-nätverk i Sverige  

Cirka tre procent av det svenska statliga vägnätet på ca 100 000 km utgörs av TEN-T-
corevägar och ca tre procent av TEN-T-comprehensivevägar. Som förväntat är TEN-T-
andelen mycket högre på det ca 10 000 km omfattande järnvägsnätet: core-nät (28 pro-
cent) och comprehensive-nät (17 procent). Vi har utgått från 50 hamnar för att beräkna 
andelen hamnar på TEN-T nätet.6  

                                                 
6 Sjöfartsverket anger på sin hemsida att nästan hela den svenska utrikeshandeln passerar genom ”ett 50-
tal allmänna hamnar och ett antal industriägda lastageplatser” (Sjöfartsverket, 2012). 
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Figur 3  Beräknad andel för distanskilometer på väg- och järnväg och antalet hamnar i 
TEN-T-nätverket i Sverige. 

 

3.1.2 Transportflöden på/utanför TEN-T idag i Sverige  

Idag går över 40 procent av vägtransporterna och nästan 80 procent av järnvägs-
transporterna på TEN-T-nätverket. I båda fallen går ca fyra femtedelar på core-nätet. 
Cirka 85 procent av det svenska godset lastas och/eller lossas i TEN-T-hamnar (core-nät 
40 procent, comprehensive-nät 45 procent). Andelarna i figur 4 har beräknats med hjälp 
av Samgodsmodellen och bör anses som ungefärliga värden. Vad gäller hamnar har 
andelen uppskattats utgående från Samgodsmodellen och tillgänglig statistik. Andelarna 
illustrerar, också i relation till andelarna i figur 3 hur de svenska godstransporterna 
koncentreras på TEN-Tnätverket i Sverige. 

 

 
Figur 4  Beräknad andel godsflöden (i ton) på TEN-T-nätverket i Sverige. 

 

Vi har även beräknat hur stor andel av de svenska import- och exportflöden som går på 
TEN-T-stråk i Östersjöområdet (Norden, Baltikum, Polen och Tyskland). Andelarna är 
som förväntat något större än för Sverige: 60 procent för vägtransporterna (core nät 
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48 procent, comprehensive 12 procent) och 95 procent för järnvägstransporterna (core-
nät 87 procent, comprehensive 8 procent). Av den lastade och lossade godsmängden, 
97 procent, i Östersjön och Kattegat lastas/lossas i TEN-T-hamnar (60 procent i core-
hamnar). 7 

Vi har även tagit fram kartor som belyser hur infrastrukturen utnyttjas. Linjetjockleken 
ska återspegla flödenas storlek (i ton). Vi vill påpeka att de beräknade flöden är korrekta 
på övergripande nivå, dock inte nödvändigtvis för varje vägsträcka och bandel. Detta 
påverkar dock inte de slutsatser som vi drar.8  

 

 
Figur 5  Transporterad godsmängd på vägar och lastbilsfärjor i Norra Sverige. Endast 
trafik med årlig godsmängd överstigande 400 000 ton per riktning är medtagen. Core-
nät (grön), Comprehensive-nät (röd) och övrigt nät (svart). 

 

                                                 
7 73 procent av allt gods i Östersjöområdet lastas och lossas i 30 av de sammanlagt 250 hamnarna 
(Tetraplan A/S, 2011(b)).  
8 VTI utgår ifrån att få mer valideringsmaterial i samband med ett uppdrag av Trafikanalys inom ramen 
för Nulägesanalysen för transporter av gods (N2011/6017/TE, 2011). 
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Figur 6  Transporterad godsmängd på vägar och lastbilsfärjor i Södra Sverige. Endast 
trafik med årlig godsmängd överstigande 400000 ton per riktning är medtagen. Core-
nät (grön), Comprehensive nät (röd) och övrigt nät (svart). 

 

 
Figur 7 Transporterad godsmängd på järnvägar i Norra Sverige. Endast trafik med 
årlig godsmängd överstigande 50 000 ton per riktning är medtagna. Core-nät (grön), 
comprehensive-nät (röd) och övrigt nät (svart). 
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Figur 8  Transporterad godsmängd på järnvägar i Södra Sverige. Endast trafik med 
årlig godsmängd överstigande 50 000 ton per riktning är medtagna. Core-nät (grön), 
comprehensive-nät (röd) och övrigt nät (svart)(Botniabanorna ej medtagna). 

 

 
Figur 9  Transporterad godsmängd med sjöfart. Endast trafik med årlig godsmängd 
överstigande 500 000 ton per riktning är medtagen. 
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3.2 Prognos för transportflöden i Östersjöområdet 2030 

3.2.1 Utveckling av flöden per kustområde  

Inom ramen för projektet Baltic Transport Outlook 2030 har prognoser för de inter-
nationella flödena i ton till/från 24 kustområden inom Östersjöområdet tagits fram 
(Tetraplan A/S, 2011(b)). Den transporterade godsmängden beräknas öka med 30 pro-
cent mellan 2010 och 2030 till/från i de svenska kustområdena. Samma tillväxt antas för 
hela östersjöområdet. I absoluta termer förväntas störst tillväxt från/till Leningrad 
(66,1 miljoner ton) och Skåne (24,9 miljoner ton). För Skåne beräknas även den största 
relativa tillväxten (67 procent), näst störst tillväxt beräknas för Gdansk/Gdynia/Sopot 
(54 procent). Den övergripande bilden är att flöden i södra Östersjön ökar trots att den 
marginella tillväxten i Schleswig-Holstein, där en del sjöfartsflöden ersätts av flöden via 
den fasta förbindelsen över Fehmarnbelt.  

För de internationella flödena till/från de svenska kustområdena prognosticeras en 
förskjutning från Västra Götaland (andel 2010: 39 procent, andel 2030: 33 procent) till 
Skåne (andel 2010: 24 procent, andel 2030: 31 procent) och Gävleborg/Stockholm 
(andel 2010: 10 procent, andel 2030: 11 procent). Andelarna för de övriga kustom-
rådena antas vara konstanta: Östergötland, Småland och Södermanland tio procent, 
Norrbotten nio procent, Blekinge fem procent och Västernorrland tre procent. 

 
Figur 10  Sveriges utrikeshandel fördelat på kustregioner 2010 och 2030 (prognos). 
Källa: Tetraplan. 

 

Även om förskjutningen av transportflöden från väst till öst är närliggande med hänsyn 
till handelsflödenas förskjutning anser vi att en omfördelning som resulterar i nästan 
lika stora andelar för de skånska hamnarna som för hamnarna i Västra Götaland år 2030 
som extrem. Andelen för de skånska hamnarna förefaller högt också med hänsyn till den 
prognosticerade överflyttningen av godsflöden från de skånska hamnarna till den fasta 
Fehmarnbeltförbindelsen. Omflyttningen av godsmängden från hamnarna i Västra 
Götaland till hamnarna i Skåne styrker inte bedömningen i Logistikforums Handlings-
plan för 2030 att ”Logistikfokus i Europa skjuts österut bl.a. genom ökade leveranser 
från östländerna och ökad kommunikation i dessa länder. Det innebär att även om de 
nord-sydliga stråken dominerar så ökar intresset för öst-västliga stråk.” (Logistikforum). 
I Baltic Transport Outlook prognosen som täcker hela Östersjöområdet kommenteras 
omfördelningen från hamnarna mellan kustregionerna i Sverige inte explicit. 
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För svensk del ser vi behov av att analysera val av hamn (inkl. anslutningar på land- och 
sjösidan) vidare. I flera av våra intervjuer framkom industrins behov och önskemål av 
flera alternativa rutter. Fordonsindustrin beskriver att insatsvaror som produceras i 
Östeuropa och levereras just in time till fabriken i Södertälje vanligtvis går till sjöss till 
närmaste hamn och vidare med lastbil. I vissa fall väljer åkerierna en kortare sjö-
transport, till exempel från Polen till Blekinge och en längre landtransport för att vinna 
tid. Exemplet bekräftar att godset inte följer fågelvägen (handelsflöden ritas ofta så för 
enkelhetens skull) men att det finns alternativa transportvägar för ett handelsflöde. 

 
3.2.2 Utveckling av på olika segment inom sjöfarten 

Den årliga tillväxten av det i Östersjöområdets hamnar lastade och lossade godset på 
1,3 procent beräknas underskrida tillväxten under perioden 1997 till 2008 på 3,25 pro-
cent. Det finns dock stora differenser mellan olika segment. I Baltic Transport Outlook 
prognosen beräknas transporterna av råolja och annan flyttande bulk minska med 
7 procent mellan 2010 och 2030 på grund av användningen av alternativa drivmedel och 
en effektivare användning av drivmedlen. Transporter av torr bulk förväntas öka med 
42 procent och RoRo transporter med 52 procent. Den med största relativa tillväxten 
(138 procent) förväntas för containertransporter, vilket innebär att andelen container-
transporter ökar från 8 till 14 procent. Containertransporter förväntas öka med 
82 miljoner ton. 

 

 
Figur 11  Sjötransporter (utrikeshandel i ton) i Östersjöområdet per segment 2010 och 
2030 (prognos). Källa: Tetraplan. 

 

Baltic Transport Outlook prognosen utgår således ifrån en fortsatt ökning av 
”containeriseringen”. Vi vill tillägga att denna utveckling kan göra järnvägstransporter 
och multimodala transporter mer konkurrenskraftiga.  
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3.2.3 Utveckling av landtransporterna  

I Baltic Transport Outlook prognosen beräknas de gränsöverskidande järnvägs-
transporterna (uttryckt i tonkilometer) öka med 43 procent mellan 2010 och 2030. Detta 
innebär att tillväxten för de internationella järnvägstransporterna förväntas vara ungefär 
dubbelt så stor som för de samlade utrikes och inrikes järnvägstransporterna (22 pro-
cent). Inom Östersjöområdet förväntas de största absoluta tillväxterna i Polen, Tyskland 
och Sverige.  

Uttryckt i fordonkilometer förväntas de gränsöverskidande vägtransporterna öka med 
74 procent mellan 2010 och 2030. Även för vägtransporterna prognosticeras en mer än 
dubbelt så stor tillväxt för de gränsöverskidande transporter jämfört med de samlade 
transporterna (34 procent). Andelen som går på de största vägarna antas öka. Den fasta 
Fehmarnbeltförbindelsen förväntas påverka lastbilsflöden i Östersjöområdet. Vi 
återkommer nedan till frågan i vilken mån flöden förväntas gå på TEN-T-nätverket. 
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4 Överensstämmelse av näringslivets behov med TEN-T-nät 

4.1 Praxis i svensk infrastrukturplanering 

I Sverige har korridorbegreppet använts inom arbetet med Gröna korridorer som 
Trafikverket och Vinnova utför på regeringens uppdrag i syfte att stärka transport-
branschens konkurrenskraft och skapa hållbara transportlösningar. Med Gröna 
korridorer vill man skapa storskaliga och långsiktiga transportlösningar genom 
hökvalitativ infrastruktur i kombination med ändamålsenliga regelverk (Engström). 
Gröna Korridorer fokuserar i huvudsak på två stråk: Oslo–Göteborg–Rotterdam och 
Narvik–Stockholm–Neapel (Trafikverket, November 2011). I Logistikforums 
Handlingsplan för logistik och godsteransporter pekas också en öst-västlig förbindelse i 
Östersjöregionen ut, den.sk. East West Transport Corridor (East west transport corridor, 
December 2007) som en del i Gröna korridorer (Logistikforum).  

Ett detaljerat förslag på godstransportkorridorer genom Sverige togs fram redan 2001 av 
Godstransportdelegationen, GTD (SOU 2001:61, 2001). Denna pekade efter analyser av 
befintliga och prognosticerade godsflöden ut sex korridorer för godstransport i Sverige, 
baserat på såväl vikt- som värdekriterier. I analyserna framträdde dessa korridorer 
mycket tydligt och de beräknades kanalisera två tredjedelar av de svenska gods-
transporterna. Urvalet gjordes mot bakgrund av analyser med godsmodellen Samgods 
(SIKA, 2001:1). 

De stråk som pekades ut var: 

1. Stråk 1: Ett nordsydligt landbaserat stråk i relationen Luleå–Mälardalen–
Malmö/Trelleborg med förlängning till kontinenten. Stråket motsvarar i 
huvudsak E4, Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, Ostkustbanan 
och Södra stambanan 

2. Stråk 2: Sjöfart längs Östersjökusten 
3. Stråk 3: Göteborg–Stockholm (i stort sett E20, riksväg 40 i kombination med E4 

och Västra stambanan.) Detta stråk har förlängningar i båda riktningar för sjö-
fartsstråken: dels från Göteborg och västerut och dels från Stockholm och 
österut 

4. Stråk 4: Från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. Bergslagsbanan, 
Godsstråket genom Bergslagen, E18 och riksväg 67) 

5. Stråk 5: Längs västkusten Norge–Göteborg–Malmö (E6). Svinesund–Trelleborg 
med Västkustbanan och Norgelänken. Stråket fortsätter i Norge 

6. Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik i Norge. 

Flödena på andra delar av infrastrukturen var så mycket mindre att några ytterligare 
kandidater till listan av korridorer inte gick att finna (SOU 2001:61, 2001). Analyserna 
visade också att flödena var robusta och GTD menade att dessa skulle förbli intakta 
under en period av tio år även om ”förhållandevis stora förändringar sker av mark-
naderna i vår omvärld eller av näringslivsutvecklingen i Sverige”. Den tioårsperiod som 
GTD försökte överblicka har nu förflutit och därmed infinner sig frågan om GTD:s 
stråk forfarande och även framöver kommer att vara de mest betydelsefulla för svenska 
godstransporter.  

Inför arbetet med Hamnstrategiutredningen 2007 genomfördes en analys av utveck-
lingen av godstransporter på och utanför de utpekade stråken. Det konstaterades att 
transporterna på väg hade ökat mer på stråken än på övriga vägar mellan 2001 och 
2005. På järnvägssidan konstaterades dock att ökningen under samma period var större 
utanför stråken än på dessa, vilket bl.a. berodde på ökningar på Värmlandsbanan. 
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Sjötransporterna med start eller mål i sydöstra Sverige ökade med över 50 procent 
mellan 2001 och 2005. Detta innebär att Blekingehamnarna Karlshamn och Karlskrona 
tillsammans uppnår det av Godstransportdelegationen definierade ”viktkriteriet” på 
åtta miljoner ton per år.9 Det konstaterades vidare att det saknas mätpunkter för att 
kunna uttala sig om viktstråkets fortsättning på land (Vierth, McDaniel & Lindberg, 
2007:11).  

Inom det uppdrag som redovisats här har nya analyser gjorts som visar godsflöden (mätt 
i vikt) med olika trafikslag. Flödena redovisas på kartor i figurerna 5 till 9.  

1. Analyserna visar att stora godsflödena går i nordsydlig riktning längs E4 
(core-network) i hela dess sträckning. På järnvägssidan finns i samma 
riktning stora godsflöden på Södra Stambanan (core-network), Godsstråket 
genom Bergslagen (core-network), Norra stambanan (comprehensive-net-
work) och Stambanan genom övre Norrland (comprehensive-network). Detta 
motsvarar stråk 1 ovan. Med TEN-T förstärks järnvägskapaciteten norrut 
genom att sträckningen längs kusten förlängs norrut genom Norrbotniabanan 

2. Analyserna visar vidare att betydande godstransporter går längs Östersjö-
kusten (stråk 2). Detta stråk är i TEN-T representerat genom ett antal 
hamnar, varav de i Luleå och Stockholm ingår i core-network 

3. Stråk 3 är fortsatt viktigt med stora flöden både på väg och järnväg. Vägför-
bindelsen Stockholm–Göteborg ingår i core-network genom E4/Rv40 samt i 
core/comprehensive-network genom E20 (E18). Järnvägstransporter sker på 
Västra stambanan (core-network) 

4. Beträffande Stråk 4 kan man konstatera att stora godsflöden går på vägnätet i 
Bergslagen (bl.a. Rv 56), vilket inte ingår i core- eller comprehensive-net-
work. Järnvägstransporterna går till stor del på Godsstråket genom 
Bergslagen (core-network) samt på Västra stambanan (core-network) men 
även längs andra delar av järnvägsnätet norr och väster om Vänern. I 
anslutning till detta kan nämnas flöden på vägnätet omedelbart söder om 
Bergslagen. Den sydliga sträckningen av Rv56 ingår inte i någon av TEN-T-
delar och inte heller Rv50, den s.k. Bergslagsdiagonalen. Även E45 mellan 
Göteborg och Karlstad (comprehensive-network) kan nämnas i detta 
sammanhang 

5. Enligt analyserna är Västkustbanan (core-network) betydelsefull för gods-
transporter med järnväg. På vägsidan sker transporterna i denna riktning 
(stråk 5) framför allt på E6 som ingår i core-network 

6. Stråk 6 utgörs av Malmbanan (core-network) som har stora flöden och är en 
mycket viktig förbindelselänk för den svenska gruvnäringen.  

 

Sammantaget fortsätter de stora godsflödena genom Sverige att följa de stråk som 
Godstransportdelegationen identifierade och dessa överensstämmer i huvudsak väl med 
de svenska delarna av core- och comprehensive-nätverken. Vi har sett att vissa länkar 
med betydande flöden av gods inte ingår i TEN-T:s nätverk, framför allt gäller detta i 
och omkring Bergslagen. Det kan dock konstateras att dessa ingår i ”de centrala stråk 
och noder för godstransportsystemet” som redovisas i den nationella planen 
(Trafikverket, 2009).  

                                                 
9 Utgångspunkten vid definitionen år 2001 var att identifiera de viktigaste korridorerna för svenska 
godstransporter i vikt och värde. 
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I arbetet med näringslivets perspektiv inom ramen för åtgärdsplaneringen framkom att 
det internationella perspektivet och kopplingen till TEN-T, Motorways of the Sea och 
Gröna Godskorridorer bör vara tydligare. Näringslivsrepresentanterna framförde att ett 
stråkperspektiv bör ligga till grund för transportinfrastrukturinvesteringarna och att det 
trafikslagsövergripande perspektivet bör vara tydligare (Mellin, A.; Vierth, I., 2009) 

 
4.2 Remissrunda på TEN-T-riktlinjer 

I november 2011 skickade Näringsdepartmentet ut Förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om EU:s riktlinjer för utbyggnad av TEN-T (KOM(2011)650/2 
slutlig) på remiss. Många av de sammanlagt 28 remissinstanserna avstod ifrån att svara. 
De inlämnade remissvaren kommer i huvudsak från myndigheter, regioner i sydöstra 
Sverige och näringslivet. Regioner i sydöstra Sverige (Regionförbund Södra Småland, 
Regionförbund Kalmar, Region Blekinge) och Baltic Link Association, som inte ingår i 
de föreslagana TEN-T-korridorerna argumenterar för att deras regioner bör vara en del 
av TEN-T. Regionerna ingår inte heller i Trafikverkets centrala stråk och noder för 
godstransportsystemet. 

Varuägare och transportindustriföretagen välkomnar TEN-T-förslaget därför att de 
under en längre period har lyft fram behovet att koncentrera infrastrukturinsatser på de 
stråk där de största flödena finns (Transportgruppen, Näringslivets Transportråd, 
2011).10 Våra jämförelser ovan visar hur väl TEN-T-stråken överensstämmer med 
dagens godsflöden (avsnitt 3.1) och de av Godstransportdelegationen ursprungligen 
definierade stråken (avsnitt 4.1). Varuägare och Transportindustriföretagen påpekar att 
möjligen något stråk mot Baltikums utpekade hamnar kunnat motivera en inkludering i 
core-nätet. Det kommenteras även att man möjligen hade förväntat sig att åtminstone 
något vägprojekt hade prioriterats i de utpekade svenska core-nätverk. Slutligen fram-
förs i samband med multimodala korridorer behovet av tvärgående öst-väst stråk i 
comprehensive-nätet.  

 
4.3 Intervjuer med näringslivet  

4.3.1 Urval av TEN-T-stråk 

I våra intervjuer bekräftas att näringslivet stödjer TEN-T-förslaget, personerna som vi 
har pratat med påpekar dock också behovet av bra anslutningar till TEN-nätet. Detta 
gäller såväl på nationell nivå (till exempel för skogsindustrin dess råvara växer i hela 
landet och behöver transporteras) som på internationell nivå (till exempel för anslut-
ningarna till den fasta förbindelsen över Fehmarnbelt i Tyskland och Danmark).  

Vad gäller transporter till/från kontinenten, tillägger Transportindustrin att näringslivet 
önskar bra färjetrafik till kontinenten. Trots att transportköparna välkomnar ”kraft-
samlingen” i stråk vill man av, sårbarhets- och konkurrensskäl, kunna välja mellan olika 
alternativa transportkedjor och rutter. 

Fordonsindustrin (som använder sig av Blekinge hamnar) anser inte att det finns behov 
av ökad hamnkapacitet i Blekinge. Möbelindustrin efterfrågar bättre öst-västliga för-
bindelser i Europa. Som exempel nämns stråken från Polen/Baltikum till Sverige/ 
Tyskland/Benelux. Även transportindustrin anser att det eventuellt behövs fler öst-väst 

                                                 
10 Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag och avstod från att svara (Näringsdepartementet, 
2011). 
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förbindelser mellan Sverige/Danmark och de baltiska länderna i ett långsiktigt perspek-
tiv (2050).  

Såväl skogsindustrin som stålindustrin efterfrågar en uppgradering av järnvägsstråket 
väster om Vänern. Detta stråk anses även kunna användas för transporter till/från Norra 
Sverige och till transporter till/från gruvorna som planeras att öppnas i Bergslagen. 
Denna järnvägsförbindelse anses kunna avlasta Västra Stambanan.  

Varuägare tar upp behovet av att förbättra landförbindelserna till sina respektive 
hamnar. Stålindustrin efterfrågar en bättre järnvägsanslutning till Gävle Hamn och 
fordonsindustrin en bättre järnvägsanslutning till Göteborgs Hamn (via Hamnbanan). 
Fordonsindustrin efterfrågar även en bättre väg till Oskarshamn, bland annat för 
transporter som går på mindre vägar från Oskarshamn till Göteborg för vidare 
transporter på järnväg till kontinenten. 11 

De av oss intervjuade industrirepresentanterna efterfrågar inte explicit mer hamnkapa-
citet och landanslutningar i sydöstra Sverige. Stålindustrin, möbelindustrin och 
fordonsindustrin nämner dock möjligheten att använda den transibiriska järnvägen för 
transporter till/från Asien. Det övervägs flera möjliga rutter. År 2001 genomförde den 
internationella järnvägsunionen UIC en transport mellan Asien och Nordvästeuropa via 
Narvik och Ryssland (OECD, 2010). Deutsche Bahn genomförde år 2008 en transport 
mellan Peking och Hamburg på 15 dagar (OECD, 2010). En tredje rutt som utträtts är 
den via Karlshamn/Karlskrona–Klaipeda (Clemedtson, 2008)  

Ett stråk som ingår i TEN-T-förslaget men inte efterfrågas explicit av de näringslivs-
representanter som vi har intervjuat är Norrbotniabanan. LKAB har inget direkt intresse 
i Norrbotniabanan utöver att den kan stärka regionen. Eventuellt kan man tänka sig att 
transportera järnmalm till kunder i Finland på järnväg i stället för till sjöss. Detta skulle 
dock enbart vara aktuellt efter att spårvidden i Finland har anpassats till 1 435 mm och 
på begäran av kunderna. Transportindustrin anser att Norrbotniabanan kan ha en 
betydelse på längre sikt ”som en del av helheten”. 

En synpunkt som LKAB framförde är att Malmbanan, trots att den ingår i TEN-T, har 
otillräcklig kapacitet i förhållande till företagets expansionsplaner.  

En synpunkt som framförs är att TEN-T-stråken i stort sätt avser järnvägar och vägar 
men att sjötransporter inte integreras lika tydligt. Det är till exempel otydligt hur 
Motorways of the Sea länken Trelleborg–Rostock kopplas till landinfrastrukturen.  

 
4.3.2 Krav på TEN-T 

Järnväg 

I våra intervjuer med industrirepresentanterna kom det fram att de föreslagna kraven på 
standard underlättar för företagen. Skogsindustrin skulle gärna vilja se högre standarder 
än 750 m långa tåg och STAX12 22,5 ton. Av naturliga skäl är godstransportköparna 
intresserade i effektiva transporter och har inga konkreta synpunkter på hur infra-
stukturhållarna ska uppfylla de tekniska kraven på TEN-T och vad det kostar.  

Trafikverket har överslagsmässigt beräknat kostnaderna för TEN-T. Kostnaderna avser 
nödvändiga anpassningar till förslagets tekniska krav på väg- och järnvägsinfrastruk-

                                                 
11 Trafikanalys diskuterar i sitt remissvar att de förslagna kraven för comprehensive-nätverket skulle 
kunna tvinga fram en svensk statlig hamnpolitik (Trafikanalys, 2011)  
12 STAX = största tillåtna axellast 
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turen och utbyggandet av järnvägsinfrastrukturen (Trafikverket, 2011). Trafikverket 
räknar med att kraven på 750 m långa tåg innebär kostnader på ca 7 miljarder kronor på 
core-nätet och ca 11 miljarder kronor på comprehensive-nätet. Kraven på en hastighet 
på 100 km/h anses leda till kostnaderna på ca 1 miljard kronor på core-nätet och ca 
1 miljard kronor på comprehensive-nätet. Kraven på STAX 22,5 ton såväl 1 435 mm 
spårvidd, elektrifiering och utbyggnad av ERTMS anses inte leda till ytterligare 
kostnader. Dessa åtgärder har redan genomförts eller genomförs oberoende av TEN-T. 

 
Väg 

En intressant observation som kom fram i en intervju med fordonsindustrin är att det 
finns motsvarande önskemål avseende standarder för maximala fordonsvikter på väg-
sidan. I intervjun illustrerades hur olika max bruttovikter för lastbilar i olika länder leder 
till merkostnader för lastbilstransporter från Turkiet till Sverige.   

Avseende väginfrastrukturen beräknar Trafikverket merkostnader (utöver de som finns i 
planen) på uppskattningsvis 78 miljarder kr (därav 13,5 miljarder i core-nätet) för att 
rusta upp 2 600 km vägar till TEN-T-standard, dvs. motorvägar eller expressvägar med 
planskilda korsningar. Dessutom tillkommer 15,3 miljarder kr för 500 km för föreslagna 
vägsträckor (Umeå–Riksgränsen, Göteborg–Arboga, Stockholm–Nynäshamn). För både 
TEN-T-nätet och core-nätet ligger den största delen av kostnaderna norr om Mälardalen 
och där kostnaderna att anpassa sig till TEN-T-kraven är skärskilt höga i förhållande till 
trafikflöden.  

 

Intermodala transporter 

I intervjuerna betonades att en harmonisering av standarder är viktigt för att underlätta 
intermodala transporter.  

 
4.3.3 Övriga synpunkter  

En iakttagelse som vi gjorde i samband med intervjuerna med varuägarna är hur tydligt 
infrastrukturfrågor är kopplade till andra politiska frågor. En transportköpare, som inte 
använder järnvägstransporter i stor utsträckning idag, kommenterar problem kopplade 
till hela järnvägssystemet. Krav på extra stora trailers försvårar också användningen av 
järnvägen. Samma transportköpare hänvisar till effektivitetsproblem kopplande till 
oflexibla regler för lastbilsförarnas kör- och vilotider. En annan transportköpare, som 
skulle vilja transportera mer gods på järnväg till Östeuropa, beskriver att man inte gör 
det eftersom vägtransportpriserna dumpas. En tredje transportköpare, som använder sig 
mycket av järnvägstransporter, kommenterar administrativa problem vid samarbete med 
de traditionella järnvägsförvaltningarna i olika länder. En fjärde transportköpare nämner 
att situationen i Ryssland är sådan att de administrativa problemen är av samma dignitet 
som transportproblemen.  

En annan observation som vi gjorde i intervjuerna är att industriföretagen som vi 
pratade med vanligtvis inte har planeringshorisonter på 20 eller 40 år. Att näringslivet 
har kortare planeringshorisonter än infrastrukturhållarna (som är tvungna att ha långa 
planeringshorisonter pga. transportinfrastrukturens varaktighet) är känt från den 
nationella infrastrukturplaneringen. 

Trots att vår utgångspunkt var gränsöverskridande transporter framförde många av de 
intervjuade industrirepresentanterna i första hand synpunkter som avser infrastrukturen i 
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Sverige. Detta kan möjligtvis förklaras med att skogsindustrin och fordonsindustrin ser 
de största problemen på järnvägssidan i Sverige. En annan förklaring är att de producer-
ande företagen inte ansvarar för hela transportkedjan utan enbart till utskeppnings-
hamnar för malmtransporter (Narvik och Luleå) respektive till köparnas hamnar på 
kontinenten eller i Storbritannien för ståltransporter och inte därefter. 

Å andra sidan nämner företagen sina funderingar att transportera gods på landvägen till 
Asien, dvs. att täcka ett större område än Europa och TEN-T. 

 
4.4 Integrering mellan nationell och europeisk infrastruktur-

planering 

Mot bakgrund av att finansiering av core-nätet delvis är en gemensam angelägenhet 
inom EU är det viktigt att betona kravet på samhällsekonomisk lönsamhet i urvalet av 
projekt. VTI utvecklar i sitt remissvar att den samhällsekonomiska lönsamheten (inte 
bara positivt nuvärde) bör vara avgörandet för valet av projekt på EU-nivå, eftersom det 
endast så kan säkerställas att de europeiska skattebetalarnas resurser kommer till bäst 
nytta (VTI, 2011). Både VTI och Trafikanalys (Trafikanalys, 2011) påpekar i sina 
remissvar att det behövs en förstärkt uppföljning av TEN-T-projekten. Trafikanalys 
utvecklar vidare att uppföljningen i sin tur kräver en ökad harmonisering av besluts-
underlagen.   

Som vi beskriver i inledningen kan säkerställandet av TEN-T-kraven leda till att det 
försvåras för näringslivet på andra områden. De nationella medel som används för att 
uppfylla TEN-T-kraven kan till exempel tränga ut medel för anslutningar till TEN-T-
stråken eller viktiga drift- och underhållsåtgärder. Denna typ av synpunkter har inte 
kommit fram i intervjuerna; vi antar att det krävs en tydligare beskrivning av alterna-
tiven för att få konkreta kommentarer.  

Beskrivningen av alternativa åtgärder som tas fram utifrån fyrstegsprincipen, skulle 
också kunna användas för att bedöma om de absoluta tekniska kraven för hela Europa 
innebär en ”överstandard” och en ineffektiv medelanvändning i Sverige och för att 
identifiera om det finns effektivare sätt att uppnå önskade funktioner (till exempel 
möjligheten att framföra 750 m långa tåg).  

Vi anser att prioriteringar mellan olika åtgärder bör göras med hjälp av samhälls-
ekonomiska analyser. Underlagen borde kunna kommenteras av industrirepresentanter. 
Vanligtvis används infrastrukturen dock av flera aktörer och det krävs aggregerad 
information om antalet tåg och lastbilar på delar av infrastrukturen som Trafikverket 
och inte enskilda företag förfogar över. 

Bland annat i intervjun med transportindustrin beskrivs EU:s finansiella bidrag till 
investeringarna i core-nätverket som ”grädde på moset” som lyfter de tunga stråken och 
järnvägsinfrastrukturen. Majoriteten av infrastrukturprojekten som stöds av EU är 
järnvägsprojekt. Vi anser att detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att de svenska 
järnvägsinvesteringarna inte generellt har högre lönsamhet än väginvesteringarna. Man 
måste dock tillägga att järnvägsinvesteringar vanligtvis avser förbättringar för både 
person- och godstransporter. (Man kan få intrycket att EU:s utgångspunkt är att järn-
vägsinvesteringar behöver medfinansiering medan medlemsstaterna finansierar vägarna 
ändå.)  

Näringslivet påpekar också i sitt remissvar att den nationella infrastrukturplaneringen 
ska integrera TEN-T och möjligheterna till finansiering via CEF och ska arbeta med 
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stråk (Transportgruppen, Näringslivets Transportråd, 2011). VTI utvecklar i sitt 
remissvar att det inte är klart exakt hur plattformarna med representanter för bland annat 
medlemsländerna och en ordförande i form av en europeisk koordinator som ska skapas 
för att fastställa syftet med korridoren samt att förbereda och övervaka åtgärder ska 
fungera. VTI föreslår därför att man genomlyser konsekvenserna av de föreslagna 
plattformarna för den svenska planeringsprocessen (VTI, 2011). 

VTI påpekar också att satsningar på ett glest högkvalitativt infrastrukturnät inte med 
säkerhet innebär minskad energianvändning eller minskade utsläpp av växthusgaser. Ett 
högkvalitativt nät har en attraktionskraft bland annat avseende transporttid vilket medför 
att transportförtegen kan ”kosta på sig” att ta en omväg för att utnyttja detta nät. Denna 
omväg kan medföra ökad energiförbrukning och högre koldioxidutsläpp. För att und-
vika detta måste den nya infrastrukturen ha egenskaper som reducerar energiförbruk-
ningen.  
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5 Slutsatser 

Godstransportflöden idag 

Idag sker majoriteten av de svenska godstransporterna på TEN-T-nätverket. Cirka 
85 procent av godset lastas/lossas i TEN-T-hamnar (ca 40 procent i core-hamnar). Cirka 
78 procent av godset fraktas på TEN-T-järnvägar (ca 62 procent på core-järnvägar). 
Cirka 43 procent av godset fraktas på TEN-T-vägar (ca 33 procent på core-vägar). 
Andelarna är något högre om man betraktar infrastrukturen i Östersjöområdet. Dagens 
TEN-T-nätverk stämmer således bra överens med näringslivets godsflöden.  

De stora godsflödena genom Sverige fortsätter att följa de sex stråk som Godstransport-
delegationen identifierade år 2001. Stråken beräknades kanalisera två tredjedelar av de 
svenska godstransporterna. Stråken överensstämmer i huvudsak väl med de svenska 
delarna av TEN-Ts-core- och comprehensive-nätverk.  

 

Prognoser för framtida handelsflöden  

Trafikverket utgår ifrån att godsmängden (i ton) som transporteras till/från Sverige ökar 
med ca 50 procent till 2030 och fördubblas till 2050. Västeuropas andel förväntas 
minska från 48 procent (2006) till 38 procent (2050) på bekostnad av Östeuropa och 
Ryssland (2006: 35 procent, 2050: 43 procent). Det antas alltså att det år 2050 
transporteras mer ton till/från Östeuropa/Ryssland än till/från Västeuropa. 
Nordamerikas andel förväntas minska från sex procent (2006) till tre procent (2050). 
Prognosen för Östersjöområdet som har tagits fram inom ramen för EU-projektet Baltic 
Transport Outlook utgår ifrån en något lägre tillväxt för den svenska utrikeshandeln till 
2030 men visar på motsvarande förskjutningar mot de baltiska länderna och Ryssland.  

Den ovan beskrivna tillväxten av Sveriges utrikeshandel och förskjutningen mot bland 
annat Östeuropa, Ryssland och Asien 2030 och 2050 stämmer överens med den bild 
som vi har fått i de intervjuer med näringslivet som vi har genomfört. I överskådlig tid 
förväntas dock inga större geografiska förskjutningar. Tillväxttakten dämpas också 
något därför att en större andel av produktionen sker nära marknaderna i Östeuropa, 
Ryssland, Sydamerika m.m. 

 

Stämmer TEN-T-stråken överens med näringslivets godsflöden? 

Förslaget till TEN-T-nätverk välkomnas av transportköpare och transportindustri-
företag, bland annat eftersom förslaget ligger i linje med Godstransportdelegationens 
synsätt och ansatsen i arbetet med Gröna korridorer. Trots att transportköparna 
välkomnar ”kraft-samlingen” i stråk vill man av, sårbarhets- och konkurrensskäl, kunna 
välja mellan alternativa transportkedjor och rutter (till exempel färjor och fast 
förbindelse över Fehmarnbelt).  

Näringslivet betonar dock också att man inte får tappa kvaliteten i den infrastruktur som 
ligger utanför stråken. Det finns behov av bra anslutningar till TEN-T-nätet på nationell 
nivå (skogsindustrins råvara växer i hela landet och behöver transporteras) och på 
internationell nivå (anslutningarna till den fasta Fehmarnbeltförbindelse i Tyskland och 
Danmark).  

De intervjuade företagen tar upp behovet att uppgradera järnvägsstråket genom 
Bergslagen (som ingår i Trafikverkets centrala stråk och noder för godstransport-
systemet) och att förbättra landförbindelserna till de hamnar som respektive företag 
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använder (järnvägsanslutning till Gävle Hamn, järnvägsanslutning till Göteborgs 
Hamn), väganslutning till Oskarshamn). 

Trots att näringslivet ser växande marknader i Östeuropa och Ryssland på långt sikt 
efterfrågar de av oss intervjuade företagen inte explicit mer hamnkapacitet och land-
anslutningar i sydöstra Sverige. Tre industrirepresentanter nämner dock möjligheten att 
använda den transibiriska järnvägen för transporter till/från Asien via en hubb på 
kontinenten, via en färjeförbindelse Karlshamn/Karlskrona–Klaipeda eller via för-
bindelsen Narvik och Ryssland.  

Ett stråk som ingår i TEN-T-förslaget men inte efterfrågas explicit av de näringslivs-
representanter som vi har pratat med är Norrbotniabanan. LKAB har inget direkt 
intresse av banan utöver att den kan stärka regionen; eventuellt kan man tänka sig att 
transportera järnmalm till kunder i Finland på järnväg i stället för till sjöss. Transport-
industrin anser att Norrbotniabanan kan ha en betydelse på längre sikt ”som en del av 
helheten”.  

Ytterligare en aspekt som näringslivet lyfter fram är att TEN-T-stråken mest avser 
järnvägar och vägar men att sjötransporter inte integreras lika tydligt. En annan 
synpunkt är att de av EU förslagna satsningar i core-nätverket mestadels är 
järnvägsprojekt och näringslivet påpekar att kvaliteten i vägtransportinfrastrukturen 
också måste upprätthållas.  

En iakttagelse som vi gjorde i samband med intervjuarna är hur tydligt infrastruktur-
frågor är kopplade till andra politiska frågor (standardisering av lastbärare, föreskrifter 
för kör- och vilotider, konkurrenslagstiftning m.m.). 

 

Förenklar eller försvårar krav som beskrivs i TEN-T näringslivets transportkrav? 

I våra intervjuer framkom att de i TEN-T-riktlinjerna föreslagna standardkraven under-
lättar för företagen (Skogsindustrin skulle gärna vilja se högre standarder än 750 m 
långa tåg och STAX 22,5 ton). Av naturliga skäl är godstransportköparna intresserade 
av effektiva transporter men har inga konkreta synpunkter på hur infrastukturhållarna 
ska uppfylla TEN-T:s tekniska krav eller på vad olika åtgärder kostar. En intressant 
observation som kom fram är att det finns motsvarande önskemål avseende standarder 
för maximala fordonsvikter på vägsidan som på järnvägsidan, vilket dock inte specifice-
ras i TEN-T förslaget.  

Mot bakgrund av att finansieringen av core-nätverket delvis är en gemensam angelägen-
het inom EU vill vi betona vikten av samhällsekonomisk lönsamhet i urvalet av infra-
strukturprojekt och att projekten följs upp systematiskt. Konsekvenserna av de före-
slagna plattformarna för den svenska planeringsprocessen borde också genomlysas. 

Som nämns ovan önskar näringslivet stråk med hög standard, bra anslutningar till 
stråken och ytterligare uppgraderingar av infrastrukturen i Sverige. Prioriteringen 
mellan olika alternativa åtgärder har inte kommenterats i intervjuerna och vi utgår ifrån 
att det krävs tydligare beskrivningar av alternativen för att få konkreta kommentarer. 
Denna typ av beskrivningar skulle också kunna användas för att bedöma om de tekniska 
kraven som gäller för hela Europa innebär en ”överstandard” och en ineffektiv medel-
användning i Sverige och för att undersöka om det finns effektivare sätt att uppnå 
önskade funktioner.  

Vi anser att prioriteringar mellan olika åtgärder bör göras med hjälp av samhällsekono-
miska analyser, som borde kunna kommenteras av representanter för enskilda företag. 
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Vanligtvis används infrastrukturen dock av flera aktörer och det krävs aggregerad 
information om antalet tåg, lastbilar och fartyg på delar av infrastrukturen, dvs. 
information som Trafikverket och inte näringslivet förfogar över. 
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Uppdraget 

 

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Olaus Magnus väg 35 

581 95 LINKÖPING 
 
 
Uppdrag avseende analys av näringslivets perspektiv i 
Kommissionens förslag om TEN-T och Connecting Europe Facility 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att 
sammanställa en studie av näringslivets perspektiv på de förslag som kom 19 
oktober 2011 dvs.  TEN-T guidelines och den sk. infrastrukturfonden Connecting 
Europé Faiclity fond. 
 
Uppdraget innebär att göra godsflödesanalyser på svensk import och 
exportflöden inom Europa och mot tredje land i Europa. Syftet är att analysera 
huruvida de av Kommissionens föreslagna godsstråk stämmer överens med 
näringslivets godsflöden i perspektiv 2030 och 2050. 
 
Uppdraget omfattar också att stämma av de krav som beskrivs i TEN-T huruvida 
de förenklar eller försvårar i näringslivets och dess framtida transportkrav. I 
uppdraget ingår att stämma av med operatörer liksom användare av 
transportsystemet. 
 
VTI ska senast den 23 januari 2012 redovisa uppdraget till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 
 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 4:1 
Regeringskansliet m.m. anslagspost 1 Regeringskansliets disposition, budgetram 
10, Näringsdepartementet. 

Ärendet 

 
Mot bakgrund av de två förslag som Kommissionen lade den 19 oktober 2011 TEN-
T guidelines samt Infrastrukturfonden dvs. Connecting Europé Facility Fond för 
perioden 2014-2020 behöver Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en analys 
stöd i syfte att stämma av positiva och negativa konsekvenser för näringslivet.  
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Förslaget på direktiv till en infrastrukturfond Connecting Europé Facility (CEF) 
utgör det legala instrument för KOM att bevilja medel till transport, energi och 
IT. Den ersätter nu gällande TEN-T finansiella förordning och omfattar även 
energi och ICT. CEF avslutas med en bilaga, Annex 1, som innehåller en lista på 
horisontella prioriteringar (SESAR, Traffic Management mm) samt korridor och 
projekt som kan få finansiering från fonden.  
 
Kommissionen presenterar även ett förslag till TEN-T guidelines. Det beskriver 
det transeuropeiska nätverket till transporter som innefattar alla transportslag. 
Nätet består av ett stomnät (Core network), med den prioriterade huvudstråken i 
det europeiska transportnätet, och ett övergripande nät (comprehensive 
network), som är mer heltäckande. Förslaget till förordningen kommer att sätta 
upp ett nytt regelverk för bindande standarder för interoperabilitet m.m. Det 
finns ett antal sk. ”skall”- krav föreslagna som skall vara uppfyllda till 2030 vad 
gäller stomnätet och 2050 vad gäller det övergripande nätet. Förordningen 
introducerar och ett nytt korridorbaserat planeringsramverk för genomförande av 
åtgärder i infrastrukturen. 
 
Förslaget kommer nu behandlas i Europaparlamentet och i mininsterrådet. 
Förhandlingarna har påbörjats och kommer pågå en längre period. Detta uppdrag 
är ett viktig underlag för Sveriges ståndpunkter i framtida förhandlingar.  
 
 
 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Catharina Elmsäter-Svärd 
   Marina Fransson 
 
 
 
 
kopia till 
 
Finansdepartementet/BA 
Näringsdepartementet/KLS 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi 
Trafikverket 
Transportstyrelsen 
Sjöfartsverket 
Luftfartstyrelsen 
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