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1 INLEDNING

För att kunna göra tillförlitliga analyser av godstransportmarknadens funktionssätt
behövs det bland annat kunskap om hur priserna på godstransporter sätts. Liksom
vid andra typer av prisbildning för varor och tjänster är prisbildningen för gods-
transporter en komplex historia med många faktorer inblandade. Sådana faktorer

är med stor sannolikhet transportsträcka, godsets vikt, värde och volym, tidskrav,
pris på konkurrerande transportmedel och förpackningskrav. Godsmarknaden är
långt ifrån en homogen marknad, där köpare och säljare har perfekt information
om den andres aktiviteter. Av denna anledning har det vid flera tillfällen både i
Sverige och andra länder gjorts diverse undersökningar med syfte att få bättre

kännedom om prissättningen på godstransporttjänster. Vid studier av transport-
kostnader är det vanligast att man har som huvudsyfte att antingen studera
transportmedelsval (modal split) eller Vägval (assigment). Valet av transportmedel

är den fråga som de flesta transportkostnadsstudier har fokuserats kring.l I denna
studie är det däremot transportkostnadens påverkan på Vägvalet för
lastbilstransporter som kommer att stå i centrum.

Då Vägverket skall studera lastbilstrañkflödens priskänslighet på enskilda vägar
(länkar) i STAN-systemet2 behövs det bland annat information om kostnaden för
Vägvalet, dvs hurmycket kostar det i tid eller pengar att välja en alternativ väg.
Denna kostnadsinformation finns i de sk kostnadsfunktionerna. STAN-systemet

har vissa restriktioner på dessa kostnadsfunktioner, vilket begränsar möjligheterna
att använda sig av alltför avancerade matematiska uttryck i kostnadsfunktionerna.

Med hjälp av dummy variabler och flera sammankopplade funktioner kan
funktionerna dock vara relativt avancerade. Tyvärr existerar det oftast ett problem
med avvägningen mellan enkel lättförståelig funktion med lägre förklaringsgrad

och en mer avancerad modell med en högre förklaringsgrad. Här är i ett första steg
troligen att föredra enkel funktion med hänsyn till STAN-systemets interna
begränsningar, sammanvägning med andra icke kostnadsrelaterade variabler (t ex
vägens backighet) och tolkningama av resultaten.

Syftet med denna studie är att dels inventera vilka datakällor som kan nyttjas för

att erhålla transportkostnadsrelaterade data och dels att med hjälp av dessa data-
källor skatta kostnadsfunktioner som sedan kan användas av Vägverket vid
vägvalsanalyser.

 

1Holm, P., 1958, Transportkostnader och varupriser, Ekonomisk Planering, Stockholm

Landborn, J., Nelldal, B-L., 1981, Lastbil eller Järnväg ?, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm
Lundin, M., 1986, Export av svenska skogsindustn'produkter - metoder för att studera företags val

mellan land- och sjötransporter - pilotstudie, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm

Transek, 1992, Godskunders transportmedelsval
2STAN är ett grafiskt infrastrukturplaneringssystem.
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2 DATA

Databristen inom transportområdet är stor och i vissa fall är de data som kan
användas för transportanalyser egentligen inte inhämtade för dessa ändamål.
Speciellt råder det brist på bra kostnadsrelaterade data, vilket i relativt hög
utsträckning försvårar den typ av kostnadsanalys, som här är aktuellt.

Det datamaterial som främst harutnyttjats i denna undersökning är Statistiska

centralbyråns UVAV-statistik från 1990. UVAV står för Undersökning av varu-
transporter på väg ochär en enkätundersökning som vänder sig till lastbilstrans-

portörer. Undersökningen pågick årligen mellan 1972 och 1987 och har sedan dess
skett var tredje år, men med framskrivningar av materialet åren däremellan.
UVAV-materialet innehåller bland annat uppgifter om transporterade ton, tonki-
lometer, transportsträcka och fraktintäkt. Detta material är tyvärr behäftat med
några nackdelar som till exempel att lastbilar med en maximilastvikt på mindre än
två ton (= 3.5 ton totalvikt) är ej inkluderade, undersökningen är inte en
totalundersökning (dvs UVAV är en urvalsundersökning med ett bortfall på 12
procent (1990)), samt att fraktkostnadsuppgifter finns enbart för yrkesmässig
trafik.

Industristatistiken är däremot en årlig totalundersökning där alla företag med

minst 10 anställda ingår, dvs 8000 stycken företag med ca 9500 arbetsställen.

Variablerna som ingår i denna statistik är över 100 stycken. Av de variabler som
är intressanta ur transportkostnadssynpunkt kan nämnas, uppgifter om närings-

gren, saluvärde, förädlingsvärde och kostnad för lejda transporter. Detta material
kan användas för att till exempel studera hur mycket av saluvärdet som utgörs av
transportkostnader för olika industribranscher och studera hur transportkostnader-
nas relation till andra kostnader för företaget har förändrats över tiden. Nackdelen
med industristatistiken ur STAN-kostnadsfunktionssynvinkel är att transportav-
ståndet inte ingår som variabel, inte heller ingår transportkostnaden för transporter

i egen regi, samt att enbart uppgifter som rör gruvor, mineralbrott och tillverk-

ningsindustrin (SNI 2+3) ingår, dvs t ex jordbruks- och skogsbruksuppgifter är
exkluderade. Av dessa anledningar har industristatistiken använts i ytterst begrän-

sad omfattning i denna studie. Det vore dock mycket intressant att vid någon

senare kostnadsstudie använda detta material i större omfattning.

Antar man att de varor som produceras för den inhemska marknaden har någor-
lunda lika värde som de varor som produceras för exportmarknaden, kan man
använda sig av SCB:s utrikeshandelsstatistik3 för att studera olika varors pris per
viktenhet. Detta antagande har här gjorts och således härstammar alla

varuprisuppgifter ifrån 1991-års utrikeshandelsstatistik.

En annan källa till kostnadsinformation skulle kunna vara transportutövamas, dvs
speditörer och åkerier, prisuppgifter. Tyvärr överensstämmer sällan de pris som
finns i pristabellema med det pris som transportköparen faktiskt betalar, eftersom
det existerar en flora av rabatter, specialvillkor och dylikt som försvårar möjlighe-

 

3Utrikeshandelsstatistiken inhämtas av Tullverket i samband med in- eller utförsel av varor.
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ten att få en lättolkad bild av transportpriserna. De faktiska priserna bestäms ofta

vid individuella förhandlingar och är sedan hemliga av konkurrensskäl. I denna

undersökning har, efter ett intressant samtal med en representant från ASG,

erhållits vissa generella kostnadsuppgifter vilka kommer att användas som ett
komplement till UVAV.
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3 MODELL

Det existerar givetvis ett flertal olika sätt att angripa transportkostnadsproblemet
på. Valet av angreppssätt beror på vilka syften man har och vilka datamaterial som
man grundar sin analys på.

Transek4 gjorde 1992 en studie som grundade sig på företagsintervjuer. Genom att
kartlägga företagens sagda (stated) och faktiska (reveald) preferenser försökte de

bland annat att mäta betalningskänslighet för godstransporter. De fick som resultat
att: 1) dyra transporter är i större utsträckning lejda transporter, 2) tidsvärdet

(betalningsviljan att spara en timmes transporttid) är inte proportionell mot gods-
värdet samt att 3) transporttiden värderas i genomsnitt till 30 kr/tim.

En annan modell som kan användas vid transportkostnadsanalyser och som bland
annat Landbom och Nelldal använde sig av, är en modell där man särar på tids-
kostnad och sträckkostnad. Tidskostnaden är där en funktion av avskrivningar,
räntor, löner, fordonsskatt samt försäkringar och sträckkostnaden är en funktion av

följande kostnader drivmedel, service, utrustning, reparationer, underhåll samt

kilometerskatt. Av tidskostnaderna utgör lönekostnaden den största posten (32-42
%). Fordonskostnaderna (tidskostnaden) svarar tillsammans för drygt 85 procent
av kostnaderna medan Vägkostnaderna står för cirka 10-12 procent och olycks-
kostnadema för cirka 2 procent av den årliga sträckkostnaden.5

STAN-systemets totala kostnadsuttryck har vissa likheter med denna modell. Den
modell som presenteras i denna studie kan sägas vara en enkel form av sträckkost-

nadsfunktionen. Tidskostnaden, dvs körtiden, i STAN bestäms av Vägarnas tillåtna

och uppmätta hastigheter.

Denna Vägverksundersökning har, som tidigare nämnts, som syfte att analysera
hur sambandet mellan transportkostnaan och transportavståndet för lastbilstrans-
porter ser ut. En lastbilstransport kan sägas bestå av tre delar. Först har man en
förtransport då upphämtning av godset sker, sedan följer en huvudtransport där
den huvudsakliga transportsträckan tillryggaläggs och sist en eftertransport då

distribution av godset sker. Dessa deltransporters kostnader benämns även ibland
som terminalkostnad respektive undervägskostnad.

Utifrån studiens syfte, STAN-systemets interna begränsningar och de datakällor
som beskrevs i avsnitt 2 har här valts enkla regressionsmodeller, för att numeriskt
studera transportkostnadens påverkningsfaktorer. I dessa modeller antas transport-

kostnad per viktenhet vara den beroende variabeln och transportsträcka vara den
oberoende variabeln.

 

4Transek, 1992

5 Landborn, J., Nelldal, B-L., 1981, s 106-108
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Matematiskt kan man uttrycka detta som:

y=a+b*x

där: y är fraktkostnad per ton

a är kostnaden för upphämtning och distribution (initialkostnad)

17 är kostnaden för att transportera godset ytterligare en kilometer
(marginell sträckkostnad)

x är transportsträckan

Vid analyser av transportkostnaden utifrån dessa linjära kostnadsfunktioner får
man inte glömma bort att studera andra statistiska sambandsmått. De mått som här
kommer att refereras till är; korrelation mellan den beroende och den oberoende

variabeln, parametrarnas signiñkansgrad och förklaringsgraden. Korrelations-
måttet antar värden mellan -1 och 1 och visar hur nära observationerna ligger en
rät linje. Förklaringsgraden hänger samman med korrelationsmåttet och mäter hur
mycket av variationen i y som förklaras av variationer i x.

Då man studerar figur 1 inser man lätt att det inte råder ett helt givet linjärt sam-
band mellan fraktkostnad och transportavstånd. För att hitta sambandet bör man
dela upp materialet i lämpliga delgrupper och skatta kostnadsfunktioner för dessa
delgrupper. Olika hypoteser har prövats vid grupperingarna. Dessa hypoteser är
främst vilken betydelse olika lastbilstyper, olika transportavstånd, upprepade
transporter, olika varugruppsindelningar och olika varupriser per viktenhet harpå
sambandet mellan transportkostnad och transportavstånd.

   

Figur 1

Yrkesmässig Iastbilstrdik 1990
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Källa: Urval från UVAV 1990, var 1002de observation av den yrkesmässiga
trafiken.
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Den icke-yrkesmässiga och den yrkesmässiga trafiken skiljer sig åt en del, till
exempel har den icke-yrkesmässiga trafiken oftare kortare transportsträckor och

den har delvis en annan sammansättning av varor jämfört med den yrkesmässiga

trafiken. Då det i de utnyttjade datamaterialen saknas uppgifter för den icke-
yrkesmässiga trafiken måste här antas att den icke-yrkesmässiga trafiken har
samma transportkostnadsstruktur som den yrkesmässiga trañkenö.

 

6Detta antagande stöds även av ASG-representanten.
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4 RESULTAT

4.1 Historik7

Den totala inrikes transporterade godsmängden (med alla transportmedel) har
minskat från att 1972 vara 518 miljoner ton och till att 1990 vara 459 miljoner
ton. Om man studerar hur den yrkesmässiga lastbilstrañkens omfattning över tiden
har förändrats finner man bland annat att transportmängden i ton har varit relativt
konstant under de senaste 20 åren. 1972 transporterades 303,5 miljoner ton med

lastbilar i yrkesmässig trafik och 1992 transporterades 273,2 miljoner ton. Den
sträcka som detta gods har transporterats har däremot ökat. Detta kan observeras
både genom att studera den ökade totala körsträckan och det Ökade transportarbe-
tet, mätt i tonkilometer. Kostnaden för godstransporter har även de, i fast

penningvärdes, ökat under åren mellan 1972 och 1992, men inte lika mycket som
transportsträckan. Detta kan tolkas som ett tecken på att det är andra faktorer än
transportsträckan som avgör kostnaden för lastbilstransporter. Av figur 2 ser man
att det föreligger en viss samvariation över tiden mellan den totala
transportkostnaden, den totala fraktkvantiteten och den totala transportsträckan.

Den yrkesmässiga delen av lastbilstrañken har under de senaste 20 åren utgjort
mellan 80 och 90 procent av transportarbetet, mätt i tonkilometer.

Figur 2

Yrkesmässig Iostbilstrdik

 

 

  

0
0

E _'- fcsto milj kr

E *_13* ton

ä _4_ 1'o onkm
.E 60 -e

40 -b

20 -*

0 t '

  

PFFFFFFFPFPFFPFPFFFFP

Källa: Statistiska meddelanden från SCB, serie T.

 

7Källan till samtliga uppgifter är UVAV-statistik från 1972 till 1992.
8Fraktintäkterna är här mätta i l980-års priser och deflaterade med konsumentprisindex.
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4.2 Varugrupper

Att det råder en kostnadsskillnad mellan att transportera ett ton av två olika varu-
typer mellan samma orter är inte speciellt anmärkningsvärt, om man beaktar fak-
tumet att olika varor kan ställa mycket olika krav på transporten. De olika kraven
hänger samman med att varorna dels kan kräva speciella egenskaper hos lastbi-

larna och dels kan varan vara ömtålig och/eller farlig vilket inskränker på Vägvalet
och/eller hanteringen av godset. Faktumet att transportkostnaden är beroende av
varugruppsindelningen överensstämmer även med andra undersökningar.9

UVAV-materialet går att dela upp i 38 olika varukategorier. Vid en sådan upp-
delning ñnner man att de olika varukategorierna har mycket olika transport-
kostnad]O/transportavstånd-relationer.

Det är inte enbart varornas kostnadsfunktioner som ger en bild av varornas trans-
portkostnadsegenskaper, utan även medelvärden och spridning av observationema
för transportavstånd och transportkostnad kan vara till hjälp. Studerar man först
det genomsnittliga transportavståndet för de olika varorna finner man att varorna
betong (16 km), sand och grus (23 km) samt avfall (21 km) har kortaste genom-

snittliga transportavstånd, medan varorna mjölk (160 km), textilprodukter (150

km), bryggeriprodukter (312 km), oljefrön och fett (217 km), kemiska produkter
(184 km) samt papper och papp (217 km) har de längsta genomsnittliga transport-
avstånden. Varorna andra livsmedel, textilprodukter, bearbetade metaller, maski-

ner, färdigvaror, containers samt styckegods (vägarbeten, bogsering och krankör-
ning) har de högsta genomsnittliga transportkostnaderna, medan spannmål,

rundvirke, sand och grus samt kol ock koks har de lägsta genomsnittliga trans-
portkostnaderna.

Regressionsskattningarna ger, som ovan nämnt, mycket olika resultat.

Exempel11 på dessa resultat är:
Spannmål kr/ton = -3,31 kr/ton + 2,20 kr/tonkm * km

Bryggeriprodukter kr/ton = 232,9 kr/ton + 0,48 kr/tonkm * km
Textilprodukter kr/ton = 135,4 kr/ton + 0,05 kr/tonkm * km

Betong kr/ton = 3,0 kr/ton + 0,24 kr/tonkm * km

Av de 38 varugrupper som ingår i UVAV är bryggeriprodukterna de produkter

som har det högsta initialvärdet, dvs kostnaden att bara lasta på och av godset.
Lägst initialvärde har spannmål som till och med har ett negativt värde vilket är
orimligt ty vore fallet så, skulle lastbilstransportören betala för att få transportera
spannmålet de första kilometrarna. Fortsätter man att studera spannmålstransporter
i jämförelse med de övriga varornas transportkostnader fmner man att spannmåls-

transportema har den högsta marginella sträckkostnaden, dvs kostnaden att trans-
portera godset en ytterligare kilometer. Även oljefrön, kol och koks samt frukt har

 

9Dybedal, P., 1985, Holm, P., 1958, Landborn, J., Nelldal, B-L, 1981, Transek, 1992
lOTransportkosnaderna är mätta 1990-års priser om inget annat anges.
llFullständig lista på alla 38 varugruppsfunktioner finns i bilaga 1.
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höga marginella sträckkostnader. Av de varor som har låga sträckkostnader kan
nämnas textilprodukter, färdigvaror, avfall och styckegods.

Korrelationen mellan transportkostnad och transportavstånd är störst för varorna
spannmål, rundvirke, Övrig malm, kol och koks, containers samt avfall och lägst
för varorna bearbetade trävaror, metaller, färdigvaror samt styckegods. Denna
korrelationen mellan kr/ton och km tycks vara större för varor med marginell
sträckkostnad och för varor med låg initialkostnad. Samtliga varugruppers

lutningskofficient är skild från noll på 95 %-nivå, dvs alla varors transportkostna-
der är beroende av transportsträckan.

Genom att gruppera varorna efter vad det kostar att köpa dem kan man dra slutsa-
ten att ju dyrare en vara är desto dyrare är initialtransportkostnaden, sträckkostna-

den är däremot högre ju billigare en vara är. - Detta kan exempliñeras med att
spannmål som har lågt pris per kilo (0,84 kr/kg) har lågt intercept och stor lut-
ningskoefñcient, emedan bryggerivaror har högt pris per kilo (4,7 kr/kg) har högt
intercept och liten lutningskoefficient.

Transportkostnaden för gods som kan klassas som lågvärdigt, dvs har ett lågt pris
per kilo, förklaras bättre av transportavståndet (har högre korrelationskofñcient
och förklaringsgrad) än högvärdigt gods. Lågvärdigt gods transporteras även i
genomsnitt kortare sträckor jämfört med högvärdigt gods.

Man kan även gruppera varorna efter vilken fordonstyp som transporten kräver.
Efter samtal med ASG prövades en varugruppsindelning med utgångspunkten att

det existerar tre lastbilskategorier; 1) lastbilar med fast flak och kapell eller

liknande, 2) lastbilar med skåp för kyl, frys eller värme och annan
specialanordning samt 3) lastbilar med tippanordning. Dessa tre lastbils-
indelningar delades sedan in i tre ytterligare undergrupper efter transportavstånd,
25-49 km, 50-149 km och 150- km . Lastbilar med fast flak antas transporterna

bland annat varorna rundvirke, kemiska produkter, metaller och färdigvaror. För
att transportera varor som frukt, mjölk, olja och betong behöver man lastbilar som
har någon specialutrustning och för att transportera sand, grus, malm, flis och
avfall behöver man lastbilar som har tippanordning.14

Ungefär två tredjedelar av alla lastbilstransporter (med ett transportavstånd på mer
än 25 km) som ingår i UVAV utgörs av transporter med lastbilar som har fast
flak15. Det är många olika varukategorier som fraktas med dessa lastbilar och detta
innebär att variationen i både varomas pris och andra egenskaper är relativt stor.
De flesta av varorna är dock dyra varor. Transporterna med lastbil med fast flak är
ofta långa transporter och de har låg marginell kilometerkostnad (0,075 kr/ton).

 

12Se även Holm, P., 1958, s 27-28
13Regressionsskattningsresultaten från denna indelning finns i bilaga 2.
14Fullständig förteckning av vilka varor som antas transporteras med respektive lastbilstyp finns i
bilaga 3.

15Se bilaga 2
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10

De transporter som kräver lastbilar med specialanordning är i genomsnitt 136

kilometer. Initialkostnaden är 109 kr/ton och för varje ytterligare transporterad
kilometer får man betala 0,13 kr/ton. Transportavståndet och transportkostnaden
har ett "ganska" bra samband, helst då för längre transportsträckor.

Lastbilar som är begåvade med tippanordning har i genomsnitt de kortaste trans-
portavstånden. Medeltransporten är 59 kilometer och kostar 69 kronor per ton. För

dessa transporter råder det ett svagt samband mellan transportkostnad och trans-

portavstånd.

Tabell 1 Enligt UVAV och ASG varierar initialkostnaden (kr/ton) enligt

     

följande tabell.

Lastbilstyp UVAV ASG

25-49 50- 149 150- Tot

1 35 84 327 135 500

36 86 268 109 625

3 32 77 242 55 375

       

För alla lastbilstyper så är initialkostnaden högre ju längre transportens transport-
avstånd Skillnaden i initialkostnad mellan UVAV och ASG är mindre för
transporter som är längre än 15 mil.

Tabell 2 Enligt ASG varierar sträckkostnaden enligt följande tabell:

  

  

Distans (mil) Sträckkostnad (kr/tonmil)

10 20

60 5

80 3,7

  

 

Vi ser av ovanstående tabeller att de prisuppgifter som härstammar från ASG

ligger generellt betydligt högre än de kostnader som analyser av UVAV ger.
Visserligen är UVAV-kostnaderna mätta i 1990-års priser och ASG:s priser avser
1993, men detta förklarar inte ens en bråkdel av nivåskillnaden. Anledning till
olikheten kan man enbart spekulera kring, uppenbart är att det är överlag svårt att
identifiera rena transportkostnader, eftersom det är oklart vad som är inkluderat i

de olika kostnadsuppgifterna.

Vid jämförelse mellan resultaten från indelningen efter prisnivå och resultaten
från indelningen efter lastbilstyp finner man att den förstnämnda grupperingen har
genomgående högre korrelationskoefñcienter och förklaringsgrader.
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4.3 Transportavstånd

Går man tillbaka till figur 1 ser man att det är svårt att hitta ett enkelt samband
mellan transportkostnad och transportavstånd för de korta transporterna. Med

korta transporter avses oftast transporter som är mindre än fem till tio mil. Då de
korta transporternas fraktkostnad varierar mycket med avseende på transportav-

stånd torde denna fraktkostnad bestämmas av andra faktorer än avståndet. Troli-
gen är de korta transporterna mer tidsberoende och sker efter specialavtal (t ex
snabba leveranser som tillåts kosta förhållandevis mer).

Om man vid skattningen av kostnadsfunktioner exkluderar de korta transporterna
blir transportkostnaderna mer avståndskänsliga. Sambandet mellan transportav-
stånd och transportkostnad blir oftast större vid uteslutning av de korta transpor-
terna.

Då transportkostnaden för korta transporter i mycket begränsad omfattning är
beroende av transportsträckan skulle man vid STAN-skattningar kunna använda
sig av transportkostnadernas medelvärden i stället för hela kostnadsfunktioner.

4.4 Upprepade lika transporter

I UVAV-materialet finns det uppgifter om hur många likadana transporter som
görs mellan två orter. Tar man vid kostnadsfunktionsestimeringen och viktar med

antalet kömingar får man som resultat att ju fler transporter som görs mellan två

orter desto lägre blir transportkostnaden. Detta samband gäller för nästan samtliga
varukategorier. Både intercept (nästan alla varukategorier) och lutningskoefficien-
terna (gäller för 60 procent av alla varukategorier) blir lägre på grund av devinster
som görs då transportörema kan utnyttja fördelarna med många lika transporter.

De flesta likadana transporterna görs främst mellan orter som ligger nära varandra.
Detta innebär att medeltransportsträckan för samtliga varukategorier blir lägre om
man tar hänsyn till antalet kömingar. Sambandet mellan transportavstånd och
transportkostnad blir i de flesta fall högre om man vid regressionsskattningen tar

hänsyn till antalet kömingar. Detta gäller förde korta transporterna i större

utsträckning än delånga transporterna.

4.5 Övriga kostnadssamband

Medeltransportsträckan för både den yrkesmässiga och den icke-yrkesmässiga
trafiken har ökat under de senaste 20 åren. Den har ökat från att vara runt 50 km i
början av 70-talet till att nu ligga runt 70 km. Ökning av avståndet har medfört en
ökning av den genomsnittliga transportkostnaden. Procentuellt sett har ökningen i
transportkostnad varit lite mindre än ökningen i medeltransportavståndet. Av

uppenbara skäl kan inte medeltransportsträckan öka i all oändlighet, men troligen
kan den utan problem även bli lite längre även i framtiden. Hur detta påverkar
transportkostnaden är än så länge oklart. Oklart är även hur en förändring av för-
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hållandet mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig trafik i framtiden skulle på-
verka transportkostnadsstrukturen.

Om man undersöker industristatistiken i syfte att utröna de olika produktionskost-
nademas relativa andel av saluvärdet, finner man att kostnaden för lejda transpor-

ter är en av de mindre produktionskostnadema. Denna andel varierar dock mycket
mellan olika branscher.

För gruvor och mineralbrott (SNI 2) utgör kostnaden för lejda transporter i

genomsnitt 7,816 procent av saluvärdet. Av de andra produktionskostnadema kan
nämnas lönekostnaden som utgör 16,6 procent, elenergikostnaden 6,1 procent och
råvarukostnaden 17,3 procent. Tillverkningsindustrins (SNI 3) transportkostnader
är lägre än gruvindustrins, enbart 1,9 procent av tillverkningsindustrins saluvärde
står transportkostnaderna för. De Övriga produktionskostnadema i tillverknings-
industrin skiljer sig även från gruvindustrin (löner 15 %, elenergi 1,6 % och råva-

ror 48,3 %). Tillverkningsindustrin består av många olika delbranscher och
transportkostnadsandelen av saluvärdet varierar mycket mellan de olika bran-
scherna, t ex inom verkstadsindustrin är den 1,1 %, jord- och stenindustrin 6,0 %,

tobakindustrin 6,4 % och elektroindustrin 1,0 %.

Det är rimligt att anta, att då transportkostnaden utgör olika stor andel av saluvär-
det för olika branscher, att branscherna är i olika grad känsliga för transportkost-
nadsökningar. Av de tidigare skattningarna från UVAV-materialet fann vi att
verkstad- och elektroindustrins initialkostnad är mycket högre än jord- och sten-
industrins samt att jord- och stenindustrins transportkostnad är mer avståndskäns-

lig. Med viss försiktighet kan man av dessa samband dra slutsatsen att i de bran-
scher där transportkostnaden' utgör en relativ stor andel av saluvärdet är transport-
kostnaden mer avståndskänslig än för de branscher där denna kostnad utgör en
mindre andel av saluvärdet.

Förklaringsgraden blir större om man vid kostnadsfunktionsskattningen tar hänsyn
till andra faktorer än transportavståndet. Sådana faktorer är bland annat kostnad

för lastning och lossning, lastutnyttjande samt väntetid. Det vore intressant att

studera dessa ytterligare faktorers påverkan på transportkostnaden mer grundligt,
men denna analys hör hemma i någon senare kostnadsstudie.

 

16Samtliga uppgifter från industristatistiken avser 1989.
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5 SAMMANFATTNING

Denna undersökning har haft som syfte att utröna sambandet mellan transportav-
stånd och transportkostnad för lastbilstransporter. Detta samband har analyserats
utifrån diverse datamaterial, både tvärsnittsdata och tidsseriedata. En enkel
regressionsmodell har används för att numeriskt kunna studera vilka faktorer som

påverkar transportkostnaden. För att testa olika hypoteser om dessa faktorer dela-
des datamaterialen in i olika delgrupper främst med avseende på transportavstånd
och varukategorier.

Av de skattningar som har utförts kan man först dra slutsatser att olika varugrup-

per har mycket olika förhållande mellan transportavstånd och transportkostnad. De
olika varukategorierna skiljer sig även åt med avseende på genomsnittliga
transportavstånd och transportkostnader.

Grupperar man varorna efter deras pris får man som resultat att ju billigare en vara
är desto mer avståndskänslig är dess transportkostnad. Initialkostnaden, dvs kost-

naden för hämtning och slutdistribution, är däremot högre ju dyrare varan är.

Om man däremot grupperar varorna efter Vilken lastbilstyp som behövs för att
transportera denna vara, finner man:

* De flesta transporter sker med lastbilar med fast flak.
* Att lastbilstransporter med fast flak har störst initialkostnad.
* Transporter av varor som kräver att transporteras med lastbilar med special-
utrustning är i genomsnitt kortare än lastbilstransporter med fast flak och deras

sträckkostnad är större.
* Lastbilstransporter där lastbilen har tippanordning är oftastkorta transporter.

Då man jämför transportkostnadsuppgiftema från UVAV och ASG finner man att

ASG:s kostnadsuppgifter ligger på en högre nivå och att skillnaden mellan UVAV
och ASG är mindre för längre transporter.

Transportkostnaden för transporter som är kortare än fem till tio mil är för de
flesta varugrupper nästan helt avståndsokänslig. Tar man hänsyn till hur många
likadana transporter som går mellan två orter blir avståndskänsligheten, för de
korta transporterna, större.
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Bilaga 1

                    

                                                          

Sid 1 (3)

Lastbilstransporter I l i
Enkel linjär regression )
krlton=a+b*km l

Den översta raden per varuslag avser transporter där hänsyn har tagits till antal kömingar.

antal Korrelation medel medel min-max min-max
obs a b R-sg (km,krlton) km kr/ton km krlton

10 Spannmål 97144 -11,48 2,16 0,36 0,6 92,2 48 1-717 5-214
10 Spannmål 250 -3,31 2,2 0,32 0,56 119,9 55,9 1-717 5-214

20 Frukt 105940 54 0,43 0,11 0,33 130,5 178 1-1530 14-1333
20 Frukt 245 96 0,54 0,13 0,37 204,8 201,3 1-1530 14-1333

31 Mjölk o mejeriprod. 209512 104,08 0,17 0,05 0,21 132,8 169,3 1-1102 14-2143
31 Mjölk o mejeriprod. 556 138,03 0,1 0,01 0,12 159,6 226,6 1-1102 14-2143

32 Bryggeriprod. 33616 264,2 0,37 0,04 0,19 324,2 160,4 1-1150 19-637
32 Bryggeriprod. 152 232,86 0,48 0,08 0,28 312,4 165,7 1-1150 19-637

33 Andra livsmedel 886655 93,19 0,1 0,05 0,22 121,4 270,8 1-1566 4-5612
33 Andra livsmedel 2432 129,67 0,14 0,05 0,21 165,2 262,8 1-1566 4-5612

40 Oljefrön, oljor o fett 18596 77,52 1,11 0,3 0,54 193,5 104,5 15-600 19-643
40 Oljefrön, oljor o fett 73 112,65 0,87 0,21 0,45 216,8 119,8 15-600 19-643

51 rundvirke 971826 44,91 0,58 0,2 0,45 71,5 46 1-1060 6-933
51 rundvirke 2812 50,63 0,72 0,24 0,49 87,2 50,5 1-1060 6-933

53 Trävaror bearbetad 186960 108,04 0,07 0,005 0,07 117,6 129,6 1-1583 4-2297

53 Trävaror bearbetad 639 140,78 0,09 0,01 0,07 152,8 140,2 1-1583 4-2297

54 andra trävaror 82859 20,12 0,32 0,16 0,4 34,79 45,62 1-1055 5-857

54 andra trävaror 169 52,41 0,27 0,09 0,3 72,81 76 1-1055 5-857

60 Gödselmedel 122418 24,28 0,52 0,18 0,43 43 35,92 1-546 3-526

60 Gödselmedel 193 80.18 0,36 0,06 0,25 107,6 76,1 1-546 3-526

71 Sand och grus 8758451 7,79 0,2 0,09 0,3 12,1 21,7 1-998 2-2000

71 Sand och grus 5930 17,91 0,14 0,06 0,24 22,8 35,5 1-998 2-2000

72 Mineraler 159119 26,05 0,32 0,08 0,29 39,4 42,27 1-600 3-674

72 Mineraler 166 87,77 0,26 0,03 0,18 108,7 80,7 1-600 3-674

80 Järnmalm 134803 21,13 0,28 0,1 0,32 35,7 52,45 1-729 3-955

80 Järnmalm 236 60,25 0,18 0,03 0,18 78,8 102,9 1-729 3-955

90 Övrig malm 58387 32,09 0,53 0,18 0,42 61,54' 55,86 1-970 12-620

90 Övrig malm 105 55,63 0,6 0,18 0,42 114,4 97,9 1-970 12-620

101 Pappersmassa 151414 41,01 0,39 0,07 0,26 70,5 75,5 1-1100 7-600

101 Pappersmassa 271 117,82 0,36 0,03 0,18 160,4 118,2 1-1100 7-600

102 Textilprodukter 47563 112,38 0,07 0,09 0,3 140,8 410,7 2-755 22-3200

102 Textilprodukter 161 135,41 0,05 0,02 0,14 150,4 284,6 2-755 22-3200
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Sid 2 (3)

antal Korrelation [medel medel min-max lmin-max
obs a R-sg (km,krlton) km kr/ton km kr/ton

110 Kol ock koks 104745 -3,66 1,32 0,47 0,68 28,02 24,07 1-770 4-253
110 Kol ock koks 92 9,32 1,65 0,42 0,64 106,5 53,9 1-770 4.253

120 Olja 812307 35,61 0,3 0,13 0,36 60,39 82,77 1-1020 4-2491
120 Olja 2450 49,63 0,3 0.13 0,36 78,3 96,2 1-1020 4-2491

130 Tjära 203 292 191
130 Tjära 1 292 19,

141 Betong 561345 6,3 0,11 0,08 0,27 10,92 40,86 1-1160 6600
141 Betong 838 3,02 0,24 0,11 0,33 15,6 53,6 1-1160 6-600

142 Kemiska produkte 336937 104,44 0,19 0,1 0,32 144,8 207,8 1-1270 5-2831
142 Kemiska produkte 967 139.5 0,19 0,08 0,28 183,6 233,8 1-1270 5-2831

150 Kalk och cement 406060 78,72 0,22 0,1 0,32 112,2 152,3 1-1940 3-2628
150 Kalk och cement 1423 107,86 0,22 0,09 0,3 145,2 170,9 1-1940 3-2628

160 Metaller 289629 99.78 0,15 0,03 0,17 125,6 175,3 1-1340 7-2570
160 Metaller 981 146,75 0,13 0,02 0,14 172,3 194,2 1-1340 7-2570

170 Metall bearbetad 222192 39,85 0,12 0,1 0,31 68,01 244,6 1-1035 8-4340

170 Metall bearbetad 485 92,85 0,07 0,03 0,17 115,3 324 1-1035 8-4340

180 maskiner 904046 61,38 0,14 0,12 0,35 95,61 252,1 1-1797 9-6688

180 maskiner 2542 81,41 0,14 0,11 0,33 118,1 257,5 1-1797 9-6688

191 Papper O papp 278328 98,78 0,27 0,1 0,31 132,4 123,4 1-1350 5-4200

191 Papper O papp 690 178,61 0,23 0,05 0,23 217,1 170,4 1-1350 5-4200

192 Flis mm 256599 58,53 0,4 0,14 0,37 80,32 53,87 1-480 3-1389

192 Flis mm 680 84,33 0,22 0,06 0,24 99,1 66,9 1-480 3-1389

193 färdigvaror 1012487 74,56 0,06 0,04 0,19 101,4 437,8 1-2389 3-7391

193 färdigvaror 2423 121,51 0,06 0,02 0,15 147,7 438,6 1-2389 3-7391

200 varor 436 285 127 210-360 126-128

200 Övriga varor 2 285 127 210-360 126-128

210 Containers 253523 18,1 0,19 0,27 0,52 59,71 217,2 1-1940 9-7174

210 Containers 717 36,36 0,21 0,28 0,52 89,6 259 1-1940 9-7174

220 Avfall 1916219 10,24 0,04 0,18 0,43 14,7 99,5 1-300 3-3472

220 Avfall 1923 14,15 0,05 0,15 0,39 20,7 139,6 1-300 3-3472

230 Snö 190373 3,64 0,01 0,02 0,14 3,9 27,15 1-84 6-270

230 Snö 64 2,04 0,09 0,26 0,51 5,2 3 35,1 1-84 6-270

800 Styckegods 259936 100,95 0,08 0,02 0,12 122 : 278,3 1-1840 2-4955

800 Styckegods 6697 145,18 0,1 0,02 0,13 172,2 281,3 1-1840 2-4955

810 Vägarbeten 970 33,93 0,03 0,06 0,24 47,22 396,1 16-153 191-1104

810 Väggbeten 8 43,78 0,02 0,03 0,16 53,5 438,1 16-153 191-1104 

    

 

   

 

    



Bilaga 1
Sid 3 (3)

Korrelation medel medel min-max min-max
,krlton km krlton km krlton

0,65 117,3 639,5 35-164 540-704
0,81 89,8 605,6 35-164 540-704

55 562 47-61 562-562

55 562,9 47-61 562-562.

30,03 2-250 12-104

39,4 2-250 12-104

277 1-65 2925

555,1 1-65 2925
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Sid 1 ( 1)

Lastbilstransporter

Enkel linjär regression

krlton=a+b*km

antal antal Korrelation medel medel

obs körningar a b R-sg (km,krlton) km kr/ton

Ib med fast flak

alla 16528 5090155 135,18 .0,075 0,03 0,16 156,1 278,3

25-49 km 3307 1273235 34,81 0,001 0,004 0,06 35,2 240,3

50-149 km 6893 2219761 84 0,0002 0 0,002 84 252,6

150- km 6328 1597159 326,65 0,072 0,025 0,16 351,4 343,7

Ib med spec.anordning

alla 4894 1539673 109,37 0,133 0,05 0,23 135,9 200

25-49 km 1110 483811 35,82 0,002 0,002 0,05 36,1 155,7

50-149 km 2039 614970 86,44 0,012 0,01 0,12 88,8 187,1

150- km 1745 440892 268,35 0,156 0,07 0,26 309,9 266,5

lb med tippanordning

alla ?24 1764478 55,37 0,057 0,02 0,16 59,3 69

25-49 km 1665 1129615 32,16 0,002 0,002 0,04 32,3 52,4

50-149 km 1236 523144 76,66 0,018 0,015 0,12 78,2 84,5

1 50- km 423 111719 242,39 -0,007 0,0006 -0,024 241,3 163,1

antal antal Korrelation medel medel

obs körningar a b R-sg (km,krlton) km krlton

korta lb 25-49 km

alla 6085 2890039 33,7 0,003 0,013 0,11 34,2 152,7

fast flak 3307 1273235 34,81 0,001 0,004 0,06 35,2 240,3

spec.anordning 1110 483811 35,82 0,002 0,002 0,05 36,1 155,7

tippanordning 1665 1129615 32,16 0,002 0,002 0,04 32,3 52,4

mellan lb 50-149 km

alla 10173 3359116 83,32 0,003 0,002 0,04 84,1 214,3

fast flak 6893 2219761 84 0,0002 0 0,002 84 252,6

spec.anordning 2039 614970 86,44 0,012 0,01 0,12 88,8 187,1

tippanordning 1236 523144 76,66 0,018 0,015 0,12 78,2 84,5

långa Ib 150 - km

alla 8497 2149971 310,76 0,084 0,032 0,18 337,4 318

fast flak 6328 1597159 326,65 0,072 0,025 0,16 351,4 343,7

spec.anordning 1745 440892 268,35 0,156 0,07 0,26 309,9 266,5

tippanordning 423 111719 242,39 -0,007 0,0006 -0,024 241,3 163,1

   

  

 

 

   



Varor som Iastbi

lastbilar med fast flak

51 Rundvirke

53 Trävaror bearbetade

54 Andra trävaror

60 Gödselmedel

101

1 02 T

142 Kemiska

150 Kalk och cement

160 Metaller

70 Metall bearbetad

80 Maskiner

91 o

93
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0 Containers

0

Andra livsmedel
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41

med
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Mineraler
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10 Kol ock koks
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