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Förord 
Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om nya regler för 
sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider.  

VTI har på uppdrag av Sjöfartsverket belyst frågan om i vilken mån IMO:s skärpta 
emissionskrav i svavelkontrollområdena (SECA) från och med år 2015 leder till över-
föring av godstransporter från sjöfart till andra trafikslag. Östersjön, Nordsjön och 
Engelska Kanalen ingår i SECA. Thomas Ljungström var uppdragsgivare på 
Sjöfartsverket. Ett liknande uppdrag genomfördes av VTI på uppdrag av Sjöfartsverket 
under 2009, se Vierth et al (2009). 

Arbetet har utförts av VTI under februari/mars 2013 i samarbete med Sjöfartsverket. 
Rune Karlsson har genomfört modellkörningarna. Anna Mellin och Inge Vierth har 
skrivit notatet. 
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Projektledare 
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Uppdaterad analys av transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav – 
Modellberäkningar på uppdrag av Sjöfartsverket 
av Anna Mellin, Rune Karlsson och Inge Vierth 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 

VTI har fått i uppdrag av Sjöfartsverket att analysera konsekvenserna av de skärpta 
svavelregleringarna som träder i kraft i det s.k. svavelkontrollområdet (SECA) som 
innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen år 2015. En liknande analys 
genomfördes år 2009, men en uppdatering motiveras av att mer information finns och 
att regelinförandet närmar sig. Analysen utgår ifrån tre, av Sjöfartsverket valda, 
utredningsscenarier som körs i den nationella godsmodellen Samgods (testversionen av 
den nya Samgodsmodellen), som är en kostnadsminimeringsmodell. En tidigare version 
av Samgods har använts i analysen år 2009. Följande scenarier har analyserats inom det 
här projektet: 

 
 Sjöfart Väg Järnväg 

Basscenario  

(2012) 

Transportkostnader 
2012 

Transportkostnader 
2012 

Transportkostnader 
2012 

Huvudutredningsscenario 

(2016 Alt 1) 

Prognostiserade 
bränslekostnader 
2016 inom SECA. 

Prognostiserade 
bränslekostnader 
2016 (+7 %), i alla 
länder. 

 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

Utredningsscenario  

Högt  

(2016 Alt 2) 

En prognostiserad 
höjning av 
bränslekostnaderna 
om 30 % jämfört 
med Alt 1, inom och 
utanför SECA. 

 

En prognostiserad 
höjning av 
bränslekostnaderna 
om 16 % jämfört 
med Alt 1, i alla 
länder. 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

Utredningsscenario 

Lågt  

(2016 Alt 3) 

En prognostiserad 
sänkning av 
bränslekostnaderna 
med 30 % jämfört 
med Alt 1, inom och 
utanför SECA. 

 

En prognostiserad 
sänkning av 
bränslekostnaderna 
med 16 % jämfört 
med Alt 1, i alla 
länder. 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

 

Till skillnad från analysen år 2009 har även ett förändrat pris för vägtransporter 
inkluderats. Detta baseras på att de nya svavelreglerna antas generera en ökad 
konkurrens om bränslet, och därmed högre dieselkostnader. I alla scenarier antas samma 
godsvolym, det vill säga analysen fokuserar på omflyttningar mellan trafikslagen. 
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Utredningsscenarierna utgår ifrån basscenariot med kostnader för år 2012, men med 
olika antagna prognoser till år 2016 över bränslekostnaderna för sjöfart och väg. 

Resultaten bör tolkas med försiktighet till följd av de förenklingar som görs vid modell-
beräkningarna. Resultaten bedöms dock vara rimliga och pekar på en minskning av 
transportarbetet till sjöss i huvudscenariot med ungefär 3 procent, vägsidan 0,5 procent 
medan järnvägen ökar med 2,5 procent. Detta är ett liknande mönster som i den tidigare 
analysen från år 2009, men då visade modellen på en större överflyttning från sjö- till 
landtransporter. Detta förklaras främst av två faktorer, uppdaterade kostnader (inklusive 
förändrade antaganden om bränslepriserna) för alla trafikslag och att flödena i de olika 
sjötrafikområdena i Sverige har kalibrerats för att stämma bättre överens med statistiken 
i den här analysen. Överflyttningarna sker främst till järnväg, vars kostnader har hållits 
konstanta i utredningsscenarierna. I Samgodsmodellen finns dock inga kapacitets-
begränsningar vilket kan leda till en viss överestimering av överflyttningarna till 
järnväg. I utredningsscenario lågt antas bränslepriset för vägtransporter sjunka något 
jämfört med basscenariot. För detta scenario indikerar modellresultaten istället att all 
överflyttning sker till väg och att både sjöfartens och järnvägens transportarbete 
minskar.  



 

VTI notat 17-2013 7 

An updated analysis of transport effects of IMO's more stringent emission 
requirements - Modeling computations on behalf of The Swedish Maritime 
Administration 
by Anna Mellin, Rune Karlsson and Inge Vierth 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 

 

 
Summary 

VTI has been commissioned by the Swedish Maritime Administration (SMA) to 
analyze the impact of the International Maritime Organization’s (IMO) more stringent 
sulfur regulations, which will enter into force in 2015 in the Sulphur Emission Control 
Area (SECA) which includes North Sea, Baltic Sea and the English Channel. A similar 
analysis was conducted in 2009, but an update has been justified (due to that) since 
there is new information available and that the implementation is approaching. The 
current analysis is based on three investigation scenarios, selected by the SMA. These 
scenarios are simulated in the national freight model Samgods (test version of the new 
Samgods model), which is a cost minimizing model. An earlier version of Samgods was 
used in the analysis in 2009. The following scenarios have been analyzed within this 
project: 

 
 Maritime Road Rail 

Bas scenario 

(2012) 

Transportation costs 

2012 

Transportation costs 

2012 

Transportation costs 

2012 

Main investigation 
scenario 

(2016 Alt 1) 

Forecasted fuel costs 
in 2016 within SECA. 

Forecasted fuel costs 
in 2016 (+7%), in all 
countries. 

Costs are kept 
constant at 2012 
price level. 

Investigation scenario  

High  

(2016 Alt 2) 

A forecasted increase 
in fuel costs by 
approx. 30% 
compared to Alt. 1, 
within and outside 
SECA. 

A forecasted increase 
in fuel costs by 16% 
compared to Alt 1, in 
all countries 

Costs are kept 
constant at 2012 
price level. 

Investigation scenario 

Low 

(2016 Alt 3) 

A forecasted 
decrease in fuel costs 
by approx. 30% 
compared to Alt. 1, 
within and outside 
SECA. 

A forecasted 
decrease in fuel costs 
by 16% compared to 
Alt 1, in all countries 

Costs are kept 
constant at 2012 
price level. 

 
A change from the analysis in 2009 is that the updated scenarios also include an impact 
on the price of road transport. The underlying assumption is that the new regulation will 
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generate increased competition for low sulphur fuel, and thus higher diesel costs. In all 
scenarios the there is an assumption of unchanged freight volumes, i.e. the analysis 
focus on transfers between transport modes. The three investigation scenarios have the 
same input data as the base scenario with costs in 2012, but use different assumed 
forecasts for 2016 over fuel costs for maritime and road transports. 

 
The results should be interpreted with caution due to simplifications made in the model 
computations. However, the results are considered to be reasonable, and indicate for the 
main investigation scenario a decrease of maritime transports (in ton-kilometers) by 
about 3 percent and for road 0.5 percent while the rail share is assumed to increase by 
2.5 percent. It is a similar pattern to the one seen in the earlier analysis from 2009, 
although the indicted transfer from maritime transports to land based modes is smaller 
in the current analysis. This discrepancy is mainly due to two factors, the updated costs 
(including changes in the assumptions regarding fuel prices) for all modes of transport, 
and that the freight volumes in the various maritime areas in Sweden have been 
calibrated to be more consistent with the statistics. The transfers made in the model are 
mainly to rail, whose costs have been kept constant in investigation scenarios. In the 
Samgods model there are no capacity constraints, which can lead to some overestimated 
rail transfers. In the investigation scenario Low the fuel price for road transports is 
slightly lower compared to the base scenario. In this scenario, the model results indicate 
instead that the transported ton-kilometers decreases for both rail and maritime 
transports and those are instead transferred to road. 
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1 Bakgrund 
Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om nya regler för 
sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxider. Sjöfartsverket har gett VTI i uppdrag att 
utvärdera vilka konsekvenser beslutet får för sjöfartstransporter till och från Sverige. 
Förändringarna sker i de s.k. svavelkontrollområdena (SECA1)) från och med år 2015. 
Effekterna studeras med hjälp av en testversion av transportmyndigheternas nationella 
trafikslagsövergripande transportmodell, SAMGODS.  

Det är olika regler för tillåtna svavelhalter inom och utanför svavelkontrollområdet i 
Norra Europa, se Tabell 1. En karta över de sjöfartsområden som ingår i SECA 
(Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) finns i Figur 1 längre ner (markerat med 
svarta avgränsningar). De nya reglerna innebär att tillåtna svavelhalter inom SECA 
kommer att sänkas till 0,1 viktprocent år 2015. För områden som ligger utanför SECA 
är målsättningen att tillåten svavelhalt ska sänkas från dagens 3,5 viktprocent ner till 0,5 
år 2020. En översyn av situationen och effekterna, av en av IMO tillsatt expertgrupp, 
kommer att göras senast år 2018. Expertgruppen ska bl.a. analysera världsmarknadens 
utbud och efterfrågan av lågsvavligt bränsle och göra en bedömning av sjöfartens 
möjligheter att kunna uppfylla kraven. Om tillgången till lågsvavligt bränsle skulle 
bedömas vara otillräcklig kommer regeländringen att gälla från år 2025 istället för 2020 
(IMO, 2008). För att uppfylla de nya kraven kan även alternativa bränslen (LNG eller 
metanol) eller reningsteknik användas (scrubbers). Dessa alternativ kräver dock en 
investeringskostnad, som Sjöfartsverket bedömer att de flesta redare inte kommer att 
vara beredda att ta i ett initialt skede (Ljungström et al, 2013).  

Tabell 1 IMO:s  regler för svavelhalten i marint bränsle. 

 Inom SECA 

 

Utanför SECA 

 

2009  1,5 viktprocent 4,5 viktprocent 

IMO:s nya regler 

2010-07-01 1,0 viktprocent  

2012  3,5 viktprocent 

2015 0,1 viktprocent  
Källa: IMO (2008) 

 

Ett liknande uppdrag genomfördes av VTI på uppdrag av Sjöfartsverket under 2009, se 
Vierth et al. (2009). Det finns emellertid behov av att uppdatera analysen, dels p.g.a.. att 
det tagits fram nya beräkningar av reglernas effekter på sjötrafikens bränslekostnader, 
dels p.g.a.. att även vägtrafikens kostnader förmodas öka vilket inte togs med i analysen 
år 2009. Att vägtrafiken påverkas av svavelreglerna för marint bränsle följer av att 
konkurrens om lågsvavligt bränsle antas öka. För att framställa lågsvavligt bränsle 
såsom t.ex. diesel krävs raffinering av råolja. Vid raffinering framställs flera olika 
oljeprodukter, och andelen som går att få fram av varje oljeprodukt beror av råoljans 
sammansättning och raffinaderiets konfiguration. Det är därför inte möjligt att utifrån 

                                                 
1 SECA = Sulphur Emission Control Area. 
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råolja raffinera allt till exempelvis diesel. Den ökade konkurrens om dieseln antas därför 
leda till förändrade priser även för vägtrafiken (SPBI, 2013a). 

I nästa kapitel beskrivs kortfattat Samgodsmodellen och de modifieringar samt 
kalibreringar som gjorts, Därefter följer en genomgång av basscenariot och de tre olika 
utredningsscenarierna som studien fokuserar på. I kapitel 3 presenteras resultaten från 
Samgodsmodellen och slutligen, i kapitel 4, diskuteras resultaten och slutsatser dras från 
analysen. 
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2 Analysmetod 
Modellberäkningar av de samlade godstransportflödena till och från Sverige genomförs 
baserat på antagandet att kostnaderna för varje godssändning minimeras.  

2.1 Modifiering och kalibrering av Samgodsmodellen 

Jämfört med den tidigare analysen från år 2009 har modellen modifierats något. 
Modellen har även kalibrerats, framförallt för att få mer rättvisande flöden i olika 
sjötrafikområden. 

Modifiering av nätverken (som beskriver transportinfrastrukturen) 
I modellen tas hänsyn till infrastrukturrestriktioner för de definierade fordonstyperna i 
form av t.ex. djupgående för fartyg, totalvikt för lastbilar och axellast för tåg. Detalj-
nivån i beskrivningen av transportinfrastrukturen avtar med avstånd från Sverige. Detta 
gäller både land- och sjösidan. Genomförda modifieringar innefattar införande av 
storleksbegränsningar för fartyg som kan anlöpa vissa hamnar (detta avser hamnar i 
Vänern och Mälaren), samt begränsningar av sjöfart på inre vattenvägar på kontinenten.  

I modellens grundutförande antas inga restriktioner vad gäller spårkapacitet (i antal 
godståg). Utfallet för spårtrafiken i Sverige kan dock jämföras med Trafikverkets 
information om den samlade spårkapaciteten per bandel respektive kapaciteten för 
godståg per bandel. Det går med andra ord att göra en utvärdering av möjlighet att 
hantera en prognosticerad ökad efterfrågan på spårutrymme. En kort analys av detta 
genomförs i avsnitt 4.  

Kalibrering av modellen 
Med den icke-kalibrerade versionen som utgångspunkt har vi försökt balansera dagens 
sjöfart mellan de olika sjötrafikområdena, samt mellan Ostkusten och Västkusten. Detta 
för att kunna utgå ifrån ett någorlunda realistiskt nuläge. Kalibreringen har gjorts genom 
att förändra omlastningskostnaderna i hamnarna. Kostnaderna kan skalas om via en så 
kallad teknikfaktor i respektive hamn. Teknikfaktorn i Samgodsmodellen avser fånga att 
olika hamnar kan vara olika effektiva i lastnings- och lossningsarbetet. I den icke-
kalibrerade versionen är teknikfaktorn satt till 1 i alla hamnar. Genom att på detta sätt 
justera omlastningskostnaderna kan flödena genom hamnarna korrigeras, d.v.s. att 
godsflödena via de olika hamnarna i sjötrafikområdena stämmer överens med 
statistiken. Resultatet av kalibreringen per sjöfartsområde visas i Bilaga B. Trots att 
antalet ton har fördelats på ett sätt som stämmer bättre överens med statistiken är antalet 
ton som hanteras totalt av hamnarna i Sverige i modellen ca 25 % för lågt jämfört med 
statistiken. Det här påverkar även transportarbetet. I Sverige stod år 2011 sjöfarten för 
39 % av transportarbetet, vägtransporter för 38 % och järnvägen för 23 % (Trafikanalys, 
2013). I modellens kalibrerade basscenario beräknas antalet tonkm för sjöfarten på 
svenskt territorium för lågt, medan däremot beräknas det totala antalet tonkm för alla 
trafikslag för högt då modellen överskattar antalet vägtransporter.  

Att flödena över hamn är korrekta är av stor vikt för beräknade antal tonkm. Ett 
illustrativt exempel är: Om det är fel i lastad godsmängd i Luleå (i stället för Narvik) på 
1 miljon ton och vi antar att transporten av dessa är 100 mil (inom SECA) så blir det 1 
miljard tonkm som hamnar i SECA i stället för ute i Atlanten.   
Den icke-kalibrerade versionen genererade även för låga flöden på färjorna. En åtgärd 
har därför varit att ta bort de distansberoende kostnaderna för väg- och järnvägsfordon 
när de befinner sig ombord på färjor (s.k. On ferry cost). 
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Detaljer angående genomförda modifieringar och kalibreringar, har rapporteras till 
Trafikverket som ansvarar för Samgodsmodellen, i en separat rapport. 

2.2 Basscenario  

Som nämnts baseras vår analys på transportmyndigheternas nya testversion av Sam-
godsmodellen från september 2012. Transportefterfrågan i modellen baseras på data 
gällande år 2005 och denna nivå har hållits konstant. Modellens kostnader har däremot 
räknats upp från 2005 års till 2012 års prisnivå. En förändring av kostnaderna påverkar 
även efterfrågan på transporter. Inom den här analysen har det dock inte funnits tillgång 
till uppdaterade matriser över transportefterfrågan, och därav har den hållits konstant. 
Ser man till statisken vad det avser transportarbete (d.v.s. antal tonkm) så är de i samma 
storleksordning år 2005 och 20112 (Trafikanalys, 2013). 

Tillvägagångssättet för modellberäkningarna beskrivs nedan. Trafikflödena i det 
kalibrerade basscenariot illustreras i Figur 1. Observera att godsvolymen (d.v.s. 
transportefterfrågan) hålls konstant i alla scenarier. 

 

Figur 1 Karta över flödena i ton i basscenariot. Obs, ej skillnadskarta. Rött=väg, 
Grönt=järnväg, Blått=sjöfart. Endast vägflöden överstigande 1 miljon ton per år är 
medtagna i kartan. De svarta linjerna markerar SECA:s avgränsning mot Atlanten. 

Landbaserade trafikslagen 
För vägsidan har vi räknat upp de distansbaserade kostnaderna3 till 2012 års prisnivå 
med hjälp av dieselprisindex (exkl. moms men inkl. skatter) från SPBI (2013b)4. Detta 

                                                 
2 Det året som det senast finns statistik för. 
3 Observera att denna kostnadspost även inkluderar slitage av däck, olja m.m. Detta utgör dock endast en 
mindre andel av kostnaden. 
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ger en höjning på totalt 32 procent. För de tidsberoende kostnaderna har uppräkningen 
skett med SCB:s tjänsteindex avseende vägtransport av gods, vilket gav en höjning med 
totalt 21 procent. Vidare har även kilometerskatter på väg lagts till och räknats upp för 
de europeiska länder som infört kilometerskattesystem (utifrån data i Mellin et al 2013 
och Hylén et al., 2013).  

För järnvägen har vi lagt in banavgifter för år 2012 i Sverige och i grannländerna, samt 
räknat upp de tids- och distansberoende kostnaderna med SCB:s tjänsteindex (samma 
som för vägsidan i brist på index för järnvägstransporter av gods).  

Gjorda uppdateringar av kilometerskatter och banavgifter har lett till en kostnads-
struktur för väg- och järnvägstransporter som är mer korrekt än den som användes vid 
analysen år 2009. Uppdateringen av banavgifterna har också medfört att de inter-
nationellt sett låga avgifterna i Sverige nu tillåts inverka på modellresultaten. Tidigare 
antogs förenklat att de svenska banavgifterna gällde även utanför Sverige, men i 
realiteten är avgiftsnivån utanför Sverige ungefär 4-5 gånger högre5.  
Sjöfart 
På sjöfartssidan har Sjöfartsverket levererat uppdaterade tidsberoende kostnader, 
baserade på ett genomsnitt av time charter hyrorna år 2008 och år 2012, se Figur 2.  

 

Figur 2 Time charter hyror enligt Sjöfartsverket för år 2008 och år 2012. 

För de distansberoende kostnaderna har Sjöfartsverket levererat beräknade kostnader för 
bunkerolja uttryckt som kr per fartygskilometer för de fartygstyper som ingår i Sam-
godsmodellen. Beräkningar är gjorda både för trafik inom och trafik utanför SECA 
(d.v.s.. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) och avser år 2012 (men beräknas 
vara oförändrade i scenariot 2016). Framtagna kostnader skiljer sig åt beroende på 
vilket utredningsscenario som används, se detaljerad data i Tabell 4. Skillnaderna beror 
på vilket bränsle de antagits använda innan förändringen i SECA träder i kraft.  

Lots- och farledsavgifter har inte uppdaterats inom det här projektet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de avstånds- och tidsberoende kostnaderna samt 
infrastrukturavgifterna, för de landbaserade trafikslagen har höjts. De tidsberoende 

                                                                                                                                               
4 Vad gäller transportkostnader skiljs i Samgodsmodellen mellan länkkostnader (kostnader under färd) 
och nodkostnader (omlastningskostnader). Länkkostnader består av avståndsberoende kostnader, 
tidsberoende kostnader och infrastrukturavgifter. 
5 Banavgifter har ändrats för Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike. 
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sjötransportkostnaderna antas ha ökat för några fartygstyper (containerfartyg) och 
minskat för andra fartygstyper (bulkfartyg). Detta innebär att konkurrensytan mellan 
trafikslagen har förändrats mellan analysen år 2009 och 2013. Uppgifterna för dessa 
kostnader baseras på Sjöfartsverket beräkningar som författarna inom detta projekt inte 
har haft möjlighet att granska. Mer bakgrund kring antagandena bakom kostnaderna 
beskrivs mer under 2.3.1 

2.3 Tre utredningsscenarier  

För att analysera effekterna av IMO:s nya svavelkrav, som träder i kraft år 2015 inom 
SECA, har Sjöfartsverket tagit fram tre olika utredningsscenarier 6, se Tabell 2. Utöver 
dessa tre scenarier har vi även analyserat effekterna av att enbart öka sjöfartens distans-
beroende kostnader, resultaten visas i bilagorna. Utredningsscenarierna avser prognos-
ticerade kostnader för år 2016. Observera att sjöfartskostnaderna utanför SECA hålls 
konstanta i huvudscenariot, de ändras enbart i utredningsscenario högt och lågt. 

Tabell 2 Översikt av de olika scenarierna 

 Sjöfart Väg Järnväg 

Basscenario  

(2012) 

Transportkostnader 
2012 

Transportkostnader 
2012 

Transportkostnader 
2012 

Huvudutredningsscenario 

(2016 Alt 1) 

Prognostiserade 
bränslekostnader 
2016 inom SECA. 

Prognostiserade 
bränslekostnader 
2016 (+7%), i alla 
länder. 

 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

Utredningsscenario 

Högt  

(2016 Alt 2) 

En prognostiserad 
höjning av 
bränslekostnaderna 
om 30 % jämfört 
med Alt 1, inom och 
utanför SECA. 

En prognostiserad 
höjning av 
bränslekostnaderna 
om 16 % jämfört 
med Alt 1, i alla 
länder7. 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

Utredningsscenario 

Lågt  

(2016 Alt 3) 

En prognostiserad 
sänkning av 
bränslekostnaderna 
med 30 % jämfört 
med Alt 1, inom och 
utanför SECA. 

En prognostiserad 
sänkning av 
bränslekostnaderna 
med 16 % jämfört 
med Alt 1, i alla 
länder8. 

Kostnaderna hålls 
konstanta vid 2012 
års prisnivå. 

 

2.3.1 Huvudscenariot (Alternativ 1) 

I Huvudutredningsscenariot (Alternativ 1) antas sjöfartens bränslekostnader förändras 
med mellan 30 och 64 % inom SECA till år 2016, beroende på vilket bränsle rederierna 
har använt tidigare. Se tabell 3. Dessa skillnader är i samma storleksordning som 

                                                 
6 Möte med Thomas Ljungström och Katarina Händel från Sjöfartverket 2013-02-21. 
7 Det innebär en höjning på 24 % jämfört med basscenariot. 
8 Det innebär en sänkning på 10 % jämfört med basscenariot. 
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förändringarna mellan bas- och huvudscenario i analysen från år 20099. Man bör dock 
komma ihåg att sjöfartens tidsberoende kostnader har förändrats olika mycket för olika 
fartygstyper mellan år 2008 och 2012, se Figur 2 ovan. 

Tabell 3  Antagna bränslekostnadsförändringar i Huvudutredningsscenariot jämfört 
med Basscenariot (inom SECA baserat på kostnaden i kr/km). 

Ropax och järnvägsfärjor  30 % 

Rorofartyg 63 % 

Containerfartyg 64 % 

Övriga fartyg (bulkfartyg, tankfartyg) 45 % 

För sjöfarten har kostnadsförändringarna till år 2016 prognostiserats av Sjöfartsverket, 
baserat på en litteraturstudie och branschkontakter. Sjöfartsverket har utgått ifrån 
prisskillnaden mellan lågsvavlig tjockolja (svavelhalt 1,0) som används idag och marin 
gasolja (MGO) med lägre svavelhalt om 0,1 från år 2012, samt prognos över 
prisutvecklingen på bränsle hämtas från EIA (US Energy Information Administration). 
Mer bakgrund till kostnadsberäkningarna anges i Sjöfartsverkets slutrapport Ljungström 
et al (2013).  I detta scenario antas ett oförändrat råoljepris. Det antas också att sjöfarten 
i första hand övergår till lågsvavligt bränsle, och inte till alternativa reningstekniker av 
högsvavligt bränsle eller alternativa bränslen såsom LNG och metanol. Eftersom 
kostnadsförändringen enbart antas bero på svaveldirektivet och ej ett förändrat råoljepris 
införs ingen förändring av bränslekostnaden utanför SECA i huvudscenariot. 

För vägsidan antas, trots ett oförändrat råoljepris, att dieselpriset ökar p.g.a.. en viss 
tillväxt inom världsekonomin och en ökad konkurrens om dieseln. Med hänvisning till 
en rapport av Sweco (2012), Sjöfartsverkets analys och samtal med Ulf Svahn (VD på 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet - SPBI) har en prognosticerad ökning av 
de distansberoende vägkostnaderna (vilket främst avser dieselpriset) på 7 procent 
antagits i Huvudutredningsscenariot (denna förändring sker i hela Samgodsnätverket). 
De olika scenarierna har som nämnts tidigare tagits fram av Sjöfartverket, men VTI har 
tagit fram antagandena av förändringar av vägtransporternas bränslekostnaderna till år 
2016. 

Att enbart bränslekostnaderna räknas upp beror på att efterfrågan på lågsvaligt bränsle  
antas öka då de nya regleringarna införs år 2015. 

Övriga kostnader, d.v.s.. de tidsberoendekostnaderna (främst löner och kapitalkostnader 
för fordon eller fartyg) för väg och sjöfart, alla kostnaderna för järnväg samt 
distansbaserade kostnader utanför SECA hålls konstanta i Huvudutredningsscenariot. 
Järnvägens banavgifter har hållits konstanta trots att det finns diskussioner kring att höja 
dem. Detta har gjorts för att fokusera analysen på svaveldirektivets effekter. Flera 
förändringar samtidigt i Samgodsmodellen gör även resultaten mer svårtolkader. 

2.3.2 Scenario Högt (Alternativ 2) 

I scenario ”Högt” (Alternativ 2) antas även råoljepriset öka med 30 procent jämfört med 
bas- och huvudscenariot. Det resulterar i förändrade bränslekostnader både inom och 
utanför SECA, se tabell 4. Ett liknande scenario testades även i analysen 2009. 

                                                 
9 I analysen 2009 antogs bränslekostnaden förändras till år 2016 med 12 % för väg- och järnvägsfärjor, 
72 % för rorofartyg, 81 % för containerfartyg och med 36 % för övriga fartyg i modellen. 
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För vägtransporter antas kostnaderna stiga med 16 procent. Detta baseras på att 
råoljeprisets ökning påverkar produktionskostnaden med 30 procent (utifrån Sjöfarts-
verkets angivna antaganden), men inte övriga kostnadskomponenter i bränslepriset till 
kund. Det här antas därför genererar en 16 procentig ökning på priset till kund (inkl. 
energi- och koldioxidskatt, dock inte moms).  

Järnvägens kostnader och samtliga tidsberoende kostnaderna hålls konstanta. 

2.3.3 Scenario Lågt (Alternativ 3) 

I scenario ”Lågt” (Alternativ 3) antas istället en sänkning av råoljepriset med 30 
procent, se tabell 4 nedan. Jämfört med basscenariot innebär det att kostnaden för 
sjöfarten utanför SECA antas sjunka till år 2016. På motsvarande sätt antas 
vägkostnaderna minska med 16 procent. I detta fall baseras beräkningen på att 
nedgången i råoljepriset sänker produktionskostnaden med 30 procent, vilket genererar 
en 16 procentig minskning av priset till kund (inkl. energi- och koldioxidskatt, dock inte 
moms).  

Järnvägens kostnader och samtliga tidsberoende kostnaderna hålls konstanta. 

Tabell 4 Bunkerkostnad (kr/fartygskilometer) per fartygstyp inom och utanför SECA 

Fartygstyp Inom SECA Utanför SECA 

Bas Alt 1 Alt 2 Alt 3 Bas Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Container fartyg (5300 dwt) 169 277 360 194 158 158 206 111 

Container fartyg (16 000 dwt) 381 624 812 437 357 357 464 250 

Container fartyg (27 200 dwt) 467 765 994 535 437 437 568 306 

Container fartyg (100 000 dwt) 1738 2848 3702 1993 1627 1627 2115 1139 

Övriga fartyg (1 000 dwt) 53 76 99 53 44 44 57 31 

Övriga fartyg (2 500 dwt) 76 111 144 78 63 63 82 44 

Övriga fartyg (3 500 dwt) 107 156 202 109 89 89 116 62 

Övriga fartyg (5 000 dwt) 255 371 482 260 212 212 275 148 

Övriga fartyg (10 000 dwt) 267 388 504 272 222 222 288 155 

Övriga fartyg (20 000 dwt) 292 424 551 297 242 242 315 170 

Övriga fartyg (40 000 dwt) 401 583 758 408 333 333 433 233 

Övriga fartyg (80 000 dwt) 563 818 1064 573 468 468 608 327 

Övriga fartyg (100 000 dwt) 634 921 1197 644 526 526 684 368 

Övriga fartyg (250 000 dwt) 1048 1523 1979 1066 870 870 1131 609 

Roro fartyg (3 600 dwt) 403 657 854 460 375 375 488 263 

Roro fartyg (6 300 dwt) 221 360 468 252 206 206 268 144 

Roro fartyg (10 000 dwt) 344 560 728 392 320 320 416 224 

Vägfärja (5 000 dwt)  556 725 943 508 414 414 539 290 

Järnvägsfärja (5 000 dwt)  622 812 1055 568 464 464 603 325 
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3 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten från våra analyser10. Resultaten i jämförelse 
med basscenariot presenteras för varje utredningsscenario. 

3.1 Huvudscenario (Alternativ 1) 

De resultat som redovisas i kartor och diagram avser skillnaden mellan basscenario och 
utredningsscenario.  

3.1.1 Skillnader i transportarbetet 

I Figur 3 visas beräknade förändringarna i antalet tonkm för trafikslagen väg, järnväg 
och sjö med kostnadsförändringar enligt huvudscenariot. Förändringarna redovisas dels 
totalt, men även uppdelat på förändringar i och utanför Sverige. Där i Sverige avser 
fartygstrafik på svenskt farvatten. 

 

Figur 3 Förändringar mellan basscenario och huvudscenario i totalt antal tonkm för de 
olika trafikslagen (totalt samt i och utanför Sverige). 

Resultaten visar - som förväntat - att antalet tonkm för sjö och väg sjunker, medan 
transportarbetet för järnvägen ökar. Relativt järnvägstrafiken, vars kostnader har hållits 
konstanta mellan basscenariot och huvudscenariot, har kostnaden för väg- och sjötrafik 
antagits öka. Som tidigare nämnts bör det påpekas att modellen inte beaktar eventuella 
kapacitetsbegränsningar för järnvägstrafiken. Transportarbetet på väg påverkas totalt 
sett mer än transportarbetet till sjöss, vilket delvis förklaras av att sjöfartens kostnader 
enbart ändras inom SECA, medan vägkostnaderna ändras överallt. Utanför Sverige är 
det bara på vägsidan som transportarbetet sjunker. 
I relativa skillnader så minskar sjöfartens transportarbete (i Sverige) med knappt 3 % 
och väg med drygt 0,5 % medan järnvägen ökar med 2,5 %.  

3.1.2 Skillnader i flöden i infrastrukturen 

I skillnadskartan nedan illustreras förändringarna i trafikflödet (ton) för de olika 
trafikslagen, där sjöfart visas i blått, järnväg i grönt och väg i rött. De mörkare 

                                                 
10 Genomförda med en testversion av Samgodsmodellen (version september 2012). 



 
 

18 VTI notat 17-2013 

nyanserna visar på ökade flöden och de ljusare på minskade11. Fokus i kartorna ligger 
på Sverige och SECA-området, där de största förändringarna sker. 

I huvudscenariot får vi en överflyttning av trafik från sjö- och väg till järnväg. För 
sjöfarten indikerar modellen en överflyttning av sjöfart från Stockholmsområdet och 
södra norrlandskusten till järnväg ned till Göteborg, som redan idag har stora kapacitets-
begränsningar, se Figur 4 nedan. Förutom minskad sjöfart runt Götalands kustområden 
noteras även en minskning genom Kielkanalen. För vägtransporter är det främst längts 
norrlandskusten och över Öresundsbron som trafiken minskar. För järnvägen får vi även 
en ökning av trafik till Mälardalen samt till Malmö och vidare ut på kontinenten via 
Öresundsbron. Modellen indikerar även att trafiken från Hallsberg ner mot Helsingborg 
kan komma att minska samtidigt som flödena mot Göteborg ökar. Flöden vid 
Hässleholm förflyttas enligt modellen till banan ner mot Malmö på den enligt Trafik-
verket redan överbelastade järnvägssträckan. En översikt av kapacitetsbegränsningarna i 
det svenska järnvägsnätet 2012 illustreras i kartan nedan. 

 

                                                 
11 Flyg har inte tagits med då det är, i jämförelse med de andra trafikslagen, små godsmängder som 
hanteras. 
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Figur 4 Karta över kapacitetsbegränsningar i det svenska järnvägsnätet 2012.  

Källa: Trafikverket (2013) 

Eftersom modellen är under utveckling bör resultaten tolkas med försiktighet. Som 
tidigare nämnts beaktas inte eventuella kapacitetsbrister i det svenska järnvägssystemet, 
men inte heller problem med skillnader i spårbredd mellan Sverige och exempelvis 
Finland tas i beaktande. Överlag innebär alla typer av modellberäkningar förenklingar 
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av verkligheten och dessa förenklingar kan ha större eller mindre inverkan på resultaten 
beroende på vad som studeras. Vår bedömning är dock att resultaten ändå är rimliga. 

 

Figur 5 Skillnadskarta över ton mellan bas- och huvudscenario. Mörka nyanser avser 
ökade flöden, ljusa nyanser minskningar. Rött=väg, Grönt=järnväg, Blått=sjöfart. För 
vägtransporterna har endast förändringar överstigande 20000 ton medtagits i kartan. 
Se även Bilaga A för mer detaljerade kartor.  

I tabell 5 ser man att det totalt sett antas bli en liten minskning av antalet hanterade ton i 
hamnarna på Ostkusten, medan en svag ökning antas i hamnarna på Västkusten. Det här 
förklaras av att det på Ostkusten blir relativt högre transportkostnader eftersom sjö-
transporterna här passerar en längre sträcka inom SECA. Den stora relativa skillnaden i 
Vänern är liten i absoluta tal, här flyttas antagligen flödena över till hamnarna i 
Kattegatt (främst Göteborgs hamn) då det är en längre sträcka in till Vänern. De 
absoluta siffrorna ska tolkas med försiktighet. 

Tabell 5 Antal hanterade ton (miljoner) i de olika sjötrafikområdena i bas- och 
huvudscenario 

Sjötrafikområden Ton  

(Basscenario) 

Ton 

(Huvudscenario) 

Relativ skillnad 
mellan 

Bas- och 
Huvudscenario 

Haparanda-Skellefteå 9 689 9 665 0% 

Umeå-Sundsvall 6 439 5 893 -8% 

Hudiksvall-Gävle 2 674 2 781 4% 

Norrtälje-Nynäshamn 8 215 8 252 0% 

Mälaren (Västerås, Köping) 3 258 3 182 -2% 

SödraOstkusten 14 403 14 486 1% 
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Sjötrafikområden Ton  

(Basscenario) 

Ton 

(Huvudscenario) 

Relativ skillnad 
mellan 

Bas- och 
Huvudscenario 

Karlskrona-Trelleborg 16 295 16 066 -1% 

Malmö-Helsingborg 19 075 18 029 -5% 

Kattegatt 30 895 32 808 6% 

Vänern 1 537 1 109 -28%12 

Stenungsund-Strömstad 14 900 14 845 0% 

Totalsumma 127 380 127 117 0% 

Ostkust 60 973 60 325 -1% 

Västkust 66 407 66 791 1% 

3.2 Scenario Högt (Alternativ 2) 

I Scenario Högt ökar sjöfartens distansbaserade kostnader både innanför och utanför 
SECA med 30 % jämfört med huvudscenariot. Vägtrafiken antas möta en ökad 
distansberoende kostnad på 16 % jämfört med huvudscenariot. 

3.2.1 Skillnader i transportarbete 

Figur 6 visar förändringarna i miljarder tonkm mellan de olika trafikslagen. 
Antagandena om kraftigare kostnadshöjningar resulterar i betydligt större förändringar i 
detta scenario jämfört med huvudscenariot, främst på vägsidan. För sjöfarten är det 
framförallt transporter i Sverige som påverkas. 

                                                 
12 Observera att skillnaden i absoluta ton är liten. 
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Figur 6 Förändringar mellan basscenario och scenario högt i antal tonkm mellan 
trafikslagen (totalt samt i och utanför Sverige). 

Scenario ”Högt” innefattar även relativt kraftiga ökningar av kostnaderna för 
vägtrafiken. För att testa hur mycket vägtrafikkostnaderna inverkar på resultaten för 
sjöfarten gjordes ett ytterligare test då endast kostnaden för sjöfarten tilläts öka, se 
bilaga C. När vi enbart förändrar sjöfartskostnaderna, och inte vägkostnaderna, blir det 
en större minskning av antalet tonkm på sjö samtidigt som även järnvägens transport-
arbete minskar.  

I relativa skillnader beräknas sjöfartens transportarbete (i Sverige) minska med ungefär 
4,5 %, väg minska med drygt 4 % medan järnvägen ökar med 8,5 % i scenario ”Högt”. 

3.2.2 Skillnader i flöden i infrastrukturen 

I Figur 7 visar resultaten från modellberäkningarna att flera av de förändringar vi såg i 
huvudscenariot har förstärkts i detta scenario, t.ex. stora ökningar av järnvägstrafik ner 
mot Göteborg och Malmö. Detta gäller under antaganden om att det finns tillgänglig 
järnvägskapacitet och oförändrade kostnader för järnvägen. Transportflöden beräknas i 
större utsträckning gå via Västkusten istället Ostkusten. En beräknad ökning kan dock 
noteras för sjöfarten från Stockholmsområdet med färjor till Finland.  

 



 

VTI notat 17-2013 23 

 

Figur 7 Skillnadskarta över ton mellan basscenariot och scenario högt. Mörka nyanser 
avser ökade flöden, ljusa nyanser minskningar. Rött=väg, Grönt=järnväg, 
Blått=sjöfart. För vägtransporterna har endast förändringar överstigande 20000 ton 
medtagits i kartan. Se även Bilaga A för mer detaljerade kartor.  

Beräknade resultat för hanterade ton i olika sjötrafikområden redovisas i Tabell 6. Här i 
scenario Högt blir den samlade effekten för Ost- respektive Västkusten större än i 
huvudscenariot (Ostkusten – 2 % och Västkusten  +2 %). 

Tabell 6 Antal hanterade ton (miljoner) i de olika sjötrafikområdena i scenario Högt 

Sjötrafikområden Ton 

(Scenario Högt) 

Relativ skillnad 
mellan basscenario 
och scenario högt 

Haparanda-Skellefteå 9 822 1 % 

Umeå-Sundsvall 5 247 -19 % 

Hudiksvall-Gävle 2 768 4 % 

Norrtälje-Nynäshamn 8 981 9 % 

Mälaren (Västerås, Köping) 3 095 -5 % 

SödraOstkusten 14 898 3 % 

Karlskrona-Trelleborg 15 139 -7 % 

Malmö-Helsingborg 17 240 -10 % 

Kattegatt 34 515 12 % 

Vänern 990 -36 % 

Stenungsund-Strömstad 15 196 2 % 

Totalsumma 127 889 0 % 
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Sjötrafikområden Ton 

(Scenario Högt) 

Relativ skillnad 
mellan basscenario 
och scenario högt 

Ostkust 59 949 -2 % 

Västkust 67 940 2 % 

3.3  Scenario Lågt (Alternativ 3) 

I scenario Lågt så ökar sjöfartens distansbaserade kostnader inom SECA, medan de 
antas sjunka utanför SECA. Ökningarna inom SECA är emellertid lägre än i 
huvudscenariot. Kostnaderna för vägtrafiken antas bli lägre än i basscenariot. 

3.3.1 Skillnader i transportarbete 

Figur 8 visar transportarbetets förändring utav scenario Lågt. Det här scenariot visar ett 
helt annat resultat än de tidigare scenarierna p.g.a.. de låga kostnaderna främst på 
vägsidan. Transportarbetet på väg beräknas nu öka relativt kraftigt och i gengäld 
beräknas transportarbetet på järnväg minska. Likt i scenariot med en kraftig ökning av 
bränslepriserna är det framförallt de landbaserade transporterna i Sverige som påverkas. 
Sjötransporter utanför Sverige påverkas endast marginellt. 
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Figur 8 Förändringar mellan basscenario och scenario Lågt i totalt antal tonkm mellan 
trafikslagen (totalt samt i och utanför Sverige). 

I relativa skillnader beräknas sjöfartens transportarbete (i Sverige) minska med ungefär 
2,5 %, järnväg minska med nästan 8 % och väg öka med 5,5 %.  

 

3.3.2 Skillnader i flöden i infrastrukturen 

I scenario ”Lågt” är lastbilskostnaderna lägre än i basscenariot medan järnvägens 
kostnader hålls konstanta, vilket har resulterat i en beräknad ökning av vägtrafiken på de 



 

VTI notat 17-2013 25 

stråk där väg i tidigare scenarion tappade trafik (främst till järnväg). Detta gäller längs 
norrlandskusten och för båda stråken ner mot Malmö och Göteborg. Se Figur 9. 

 

 

Figur 9 Skillnadskarta över ton mellan basscenario och scenario Lågt. För 
vägtransporterna har endast förändringar överstigande 20000 ton medtagits i kartan. 
Se även Bilaga A för mer detaljerade kartor. 

I motsats till de andra två utredningsscenarierna beräknas i detta fall (scenario ”Lågt”) 
en nedgång i sjöfarten på Västkusten. Hanterade ton på Ostkusten beräknas bli i stort 
sett oförändrade, se Tabell 7. En ökning av trafiken på vägfärjor från södra Sverige till 
Tyskland kan också noteras. 

Tabell 7 Antal hanterade ton (miljoner) i de olika sjötrafikområdena i scenario lågt 

Sjötrafikområden Ton 

(Scenario Lågt) 

Relativ skillnad 
mellan basscenario 
och scenario lågt 

Haparanda-Skellefteå 9 572 -1 % 

Umeå-Sundsvall 5 956 -8 % 

Hudiksvall-Gävle 2 640 -1 % 

Norrtälje-Nynäshamn 7 783 -5 % 

Mälaren (Västerås, Köping) 3 474 7 % 

SödraOstkusten 14 293 -1 % 

Karlskrona-Trelleborg 17 244 6 % 

Malmö-Helsingborg 18 112 -5 % 

Kattegatt 30 277 -2 % 
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Sjötrafikområden Ton 

(Scenario Lågt) 

Relativ skillnad 
mellan basscenario 
och scenario lågt 

Vänern 1 370 -11 % 

Stenungsund-Strömstad 14 570 -2 % 

Totalsumma 125 290 -2 % 

Ostkust 60 962 0 % 

Västkust 64 329 -3 % 
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4 Diskussion och slutsatser 
Sammanfattningsvis indikerar vår analys, likt analysen från år 2009, ett skifte av 
godshanteringen från Ostkust till Västkusten samt en viss överflyttning av transpor-
tarbetet från sjöfarten till de landbaserade trafikslagen till följd av högre bränslekost-
nader i SECA-området. Det beräknas även ske omflyttningar mellan hamnarna på 
respektive kust. Figur 10 visar en översikt av hur transportarbetet förändras i de olika 
utredningsscenarierna.  

Effekterna är ganska små, och i vårt huvudutredningsscenario beräknas effekterna bli 
mindre jämfört med den tidigare analysen från 2009. En förklaring till att effekterna 
beräknas bli mindre kan vara att denna studie beaktar ökade bränslekostnaderna för 
både sjö- och lastbilstransporter. Effekterna förstärks ytterligare i scenario Högt där 
bränslekostnaden för sjöfart höjs med 30 % både inom och utanför SECA, samtidigt 
som den distansbaserade kostnaden på väg antas öka med 16 %. I scenario Lågt, där 
lastbilskostnaden sänks jämfört med basscenariot, beräknas istället en stor minskning av 
järnvägstransporterna. Även i detta scenario höjs sjöfartens kostnader inom SECA, men 
mindre än i huvudscenariot, samtidigt som de sänks i förhållande till basscenariot 
utanför SECA. Trots detta indikerar modellresultaten en större minskning av antalet 
tonkm till sjöss jämfört med huvudscenariot. 

 

Figur 10 Förändring av totala antalet tonkm i de olika utredningsscenarierna i 
förhållande till basscenariot. 

Vidare visar våra modellberäknade resultat på en del skillnader jämfört med den analys 
som genomfördes år 2009. Detta beror delvis på nya antaganden om transportkostnads-
effekter för sjöfarten, men även på att denna studie inkluderar tänkbara effekter av 
förändrade lastbilskostnader. De tids- och avståndsberoende kostnaderna för väg- och 
järnvägstransporter (inkl infrastrukturavgifter) och de avståndsberoende kostnaderna för 
sjötransporter har förändrats. (Vi har utgått från ökade dieselkostnader för väg och ifrån 
mer korrekta vägskatter och banavgifter). De tidsberoende sjötransportkostnader har 
ökat för vissa fartygstyper och minskat för andra.  

Men i synnerhet har beskrivningen av flöden till/från hamnar i utgångsläget förbättrats 
jämfört med analysen 2009. I analysen från år 2009 skedde stora förflyttningar från 
hamnen i Luleå till Narvik när sjöfartens bränslekostnader ändrades inom SECA, vilket 
också blir resultatet när vi använder den icke-kalibrerade modellen (se sektion 2.1 över 
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vilka kalibreringar som genomförts). Denna överflyttning har visat sig ha sin förklaring 
i att det i det icke-kalibrerade scenariot finns ett kraftigt överskott av antalet hanterade 
ton i Luleå (vilket framgår av jämförelser med statistiken). Upphovet till detta var att 
kostnaderna i Luleå-rutten i basscenariot antagligen var för låga i den okalibrerade 
modellen. Detta ledde till för mycket transporter i rutten Kiruna-Luleå till kontinenten i 
basscenariot. När kostnaderna sedan ökade inom SECA blev rutten Kiruna-Narvik-
kontinenten billigare än via Luleå och en överflyttning skedde. Eftersom en betydande 
andel av godset från malmfälten transporteras ner till kontinenten (t.ex. Tyskland) så 
blev denna missvisande överflyttning mycket kraftig och kom att dominera bilden i den 
tidigare analysen. I Bilaga B redovisas exempel på resultat för det okalibrerade fallet. 

För att få en mer rättvisande balans mellan de svenska sjötrafikområdena i basscenariot, 
har en kalibrering av flödena till dessa gjorts baserat på statistiska data. I samband med 
kalibreringen ökades omlastningskostnaden13 i Luleå (i både basscenariot och i 
utredningsscenarierna). Därmed kom, redan i basscenariot, de ursprungligen felaktigt 
modellerade transporterna på rutten Kiruna-Luleå-Hamburg att i stället ske på den mer 
korrekta rutten Kiruna-Narvik-Hamburg. När kostnaderna för sjöfarten sedan förändras 
inom SECA så fanns inte mer att flytta ifrån flödena på rutten Kiruna-Luleå-Hamburg. 
Detta resonemang stöds av manuella beräkningar utanför Samgodsmodellen som visar 
på att modellversionen 2009 hade något lägre kostnader för att frakta via Luleå till 
Hamburg jämfört med via Narvik, medan det i versionen från september 2012 är något 
lägre kostnad via Narvik (dessa skattningar gjordes dock utan att ta hänsyn till 
omlastningskostnaden). I och med att den dominerande överflyttningen från Luleå till 
Narvik som beräknades i analysen 2009 uteblev i analysen 2013 förändrades utfallet 
(kraftigt) och i princip sker inga överflyttningar alls från Luleå till Narvik i de nya 
beräkningarna.  

Resultaten bör tolkas med försiktighet då modellen inte innehåller alla aspekter av 
verkligheten, och slutsatser är svåra att dra på en mer detaljerad nivå. Vi bedömer dock 
ändå att resultaten är rimliga och pekar även i samma riktning som tidigare analys, 
d.v.s.. att det beräknas ske vissa överflyttningar från sjötransporter till landbaserade 
transporter samt från Ostkusten till västkusten. Värt att hålla i minnet vid tolkningen av 
resultaten är att efterfrågan hålls konstant. Dessutom är modellen baserad på 
kostnadsminimering och innehåller inte alla faktorer som företagen beaktar vid valet av 
transportlösningen (trafikslag och rutt). Ett exempel är att det i modellen inte tas hänsyn 
till den begränsade kapaciteten i järnvägsnätet och att bestämmelserna för kör- och 
vilotider inte beaktas. Dessutom är många scenarioförutsättningar osäkra, exempelvis 
framtida banavgifter i Sverige. Ett annat exempel är järnvägstransporter till Finland, där 
det är annorlunda spårbredd jämfört med Sverige vilket innebär en merkostnad vid 
gränsen. En ytterligare aspekt med modellen är bristen på en ”inre tröghet” som kan 
leda till att resultat slår från ett extremfall till ett annat då förutsättningarna förändras 
förbi någon brytpunkt (”antingen-eller-beteende”).  

Slutligen är det inte bara intressant att studera förändringarna i transportarbete och 
godsflöden utan också miljöaspekten. Enligt NTMs beräkningsverktyg 
NTMCalcFreightProfessional14 beräknas det nya svaveldirektivet leda till en minskning 
av svavelutsläppen med ungefär 80 % per tonkilometer (vid antagandet om att gå från 
bränsle med en svavelhalt på 1 volymprocent till 0,1 %), även utsläppen av partiklar 
beräknas minska i samma storleksordning. Vägtransporterna har striktare krav redan 

                                                 
13 Vi valde teknologifaktor=1.99 i Luleås sjötrafikområde, jämfört med 1 i det icke-kalibrerade fallet. 
14 NTM – Nätverket för transporter och miljö, www.ntmcalc.se, 2013-03-15. 

http://www.ntmcalc.se/
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idag vad gäller svavelregleringarna. Utsläppen av svavel antas minska med IMO:s 
direktiv enligt vårt huvudscenario genom att sjöfarts- och vägtransportarbetet minskar 
och att befintlig sjöfart blir renare, samtidigt som överflyttning sker till järnväg (som 
inte antas ha några svavelutsläpp). Inom projektet har dock ingen helhetsanalys av 
miljöaspekterna kunnat genomföras. 
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Bilaga A Kompletterande skillnadskartor 
I rapporten har vi valt att visa skillnader i tonflöden för alla trafikslag i samma karta. 
För förbättrad läsbarhet visas i denna bilaga samma kartor för varje separat trafikslag. 
Skalan på flödena har dessutom fördubblats. Samma skala på flödena används i 
samtliga kartor i denna bilaga. Till vänster antyds de tjocklekar på länkarna som svarar 
mot 0.5 resp 1 miljon ton årligen. I skillnadskartorna för vägtransporter har endast 
medtagits flöden överstigande 10000 ton per år. 

I samtliga kartor markerar svart färg en minskning och rött en ökning.  

 

 
Figur A1 Huvudscenario, sjöfart. 
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Figur A2 Huvudscenario järnväg. 
 

 
Figur A3 Huvudscenario, väg. 
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Figur A4 Scenario Högt, sjöfart 
 

 
Figur A5 Scenario Högt, järnväg 
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Figur A6 Scenario Högt, väg 
 

 
Figur A7 Scenario Lågt, sjöfart 
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Figur A8 Scenario Lågt, järnväg 
 

 
Figur A9 Scenario Lågt, väg 
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Bilaga B Kalibrering och resultat från den 
okalibrerade modellen 
Som nämnts i avsnitt 2.1 gjordes en kalibrering av flödena till/från olika hamnar i 
sjötrafikområdena genom att förändra de så kallade teknikfaktorer som finns för varje 
terminal. Som resultat av detta erhölls en betydligt bättre överensstämmelse med flöden 
angivna i statistiska källor. 

I Tabell B1 visas avvikelserna mellan statistiska data och modellberäknade flöden före 
och efter kalibreringen. Avvikelserna uttrycks i form av kvoter. 

Eftersom det är fördelningen mellan hamnar som vi är intresserade av har en normering 
(nedskalning) av de statistiska data först gjorts så att deras totalsumma blir identisk med 
den modellberäknade totalsumman. 

Man finner att överensstämmelsen förbättras kraftigt av kalibreringen, även om det 
finns en del avvikelser även efter kalibreringen. 

Tabell B1 Jämförelser av flöden till och från sjötrafikområden före och efter kalibrering 
(i tusentals ton). 

Sjötrafikområde Omskalad 
statistik 

SAMGODS Kvot 
SAMGODS
/Stat

Omskalad 
statistik 

SAMGODS Kvot 
SAMGODS
/Stat

Haparanda-Skellefteå 9483 18378 1,94 9291 9665 1,04
Umeå-Sundsvall 5196 2890 0,56 5091 5893 1,16
Hudiksvall-Gävle 4187 9502 2,27 4102 2781 0,68
Norrtälje-Nynäshamn 6620 21033 3,18 6486 8252 1,27
Mälaren (Västerås, Köping) 2109 3535 1,68 2066 3182 1,54
SödraOstkusten 16774 16652 0,99 16434 14486 0,88
Karlskrona-Trelleborg 16078 5187 0,32 15752 16066 1,02
Malmö-Helsingborg 13515 4592 0,34 13241 18029 1,36
Kattegatt 36066 35241 0,98 35335 32808 0,93
Vänern 980 152 0,16 960 1109 1,16
Stenungsund-Strömstad 18737 12583 0,67 18358 14845 0,81
Totalsumma 129745 129745 1,00 127117 127117 1,00
Ostkust 60447 77177 1,28 59223 60325 1,02
Västkust 69298 52568 0,76 67894 66791 0,98

Okalibrerat fall Kalibrerat fall

 
Källa: Eurostat (2013) samt Sveriges hamnar (2013). 

För att illustrera betydelsen av denna kalibrering visas i Figur B1 ett resultat som erhölls 
med den okalibrerade modellen, vilket kan jämföras med resultatet med den kalibrerade 
modellen i figur 4. 
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Figur B1  Skillnadskarta över ton mellan basscenariot och huvudscenariot beräknad 
med den icke-kalibrerade modellen. Mörka nyanser avser ökade flöden, ljusa nyanser 
minskningar. Rött=väg, Grönt=järnväg, Blått=sjöfart. 
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Bilaga C Resultat från beräkningar med oförändrad 
distansberoende kostnad för vägtrafiken 
I rapporten antogs att de distansberoende kostnaderna för vägtrafiken skiljde sig åt 
mellan de olika scenarierna. Denna kostnadsändring byggde på antaganden om 
dieselprisets utveckling. För att illustrera effekten av denna kostnadsändring presenterar 
vi här några resultat som i stället bygger på oförändrade distansberoende kostnader i de 
olika scenarierna. Alla övriga kostnader och förutsättningar är desamma som i 
rapporten.  

 

 
Figur C1 Skillnadskarta över ton mellan basscenario och huvudscenario, med 
oförändrade vägkostnader. 
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Figur C2 Skillnadskarta över ton mellan basscenario och scenario Högt, med 
oförändrade vägkostnader. 

En jämförelse mellan Figur C1 och Figur 5 visar att då vägkostnaderna hålls konstanta 
så ökar vägflödena mer i skillnadskartorna än de gör då vägkostnaderna förändras 
mellan scenarierna. Motsvarande gäller vid jämförelse mellan Figur C2 och Figur 7. 

Detta är helt i linje med resultatet i Figur C3. 

 

Figur C3 Skillnader i tonkm (mdr) vid oförändrade vägkostnader. 
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