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Förord 
Hamnstrategiutredningen har till uppgift att presentera förslag till vilka hamnar i landet 
som kan betraktas som särskilt viktiga för näringslivets transporter. De hamnar som 
utpekas förutsätts ges prioritet vid framtida överväganden rörande infrastrukturen på 
land och när det gäller förbättringar av farleder m.m. 

Urvalet ska ske efter beaktande av ett antal kriterier. Av dessa kan godsomsättningen i 
dag och i framtiden sägas vara av särskild betydelse. Andra kriterier tar sikte på 
kvaliteten på dagens infrastruktur, hamnens miljöpolitik och säkerhetspolicy, förväntad 
och planerad utveckling av verksamheten samt i vilken utsträckning hamnarna tagit till 
vara de möjligheter som kan finnas att samarbeta och därigenom utnyttja den befintliga 
infrastrukturen till lands och till sjöss så effektivt som möjligt. 

Med ett sådant uppdrag är det av stor betydelse att studera hur dagens godsströmmar ser 
ut samt försöka göra förutsägelser om hur utvecklingen kan tänkas förändra detta 
mönster i framtiden. Just framtidsbedömningarna är av särskild vikt under perioder som 
dagens då politiska förändringar skapar helt nya förutsättningar för handel och 
transporter i vår närmaste omvärld. 

Mot denna bakgrund har utredningen uppdragit åt VTI att ännu en gång uppdatera den 
stråkkarta som de två Godstransportdelegationerna analyserat som grund för sitt arbete. 
I uppdraget till VTI låg också att bedöma den framtida utvecklingen samt att närmare 
beskriva förhållandena i ett urval av våra hamnar, urvalet svarar sammantaget för två 
tredjedelar av det gods som hanteras i svenska hamnar.  

Rapporten blir ett underlag för utredningens fortsatta analyser och kommer att 
kompletteras med en beskrivning regionvis för hamnar och hamnkapacitet i olika delar 
av landet. I den analysen ingår alla allmänna hamnar, också de som inte omfattas av 
beställningen till VTI.  

Godstransportanalyserna kompletteras också i rapporten med en genomgång av aktuell 
diskussion rörande möjligheterna att tillämpa en form av samhällsekonomisk marginal-
kostnad också i hamnarna. Utredningen kommer dock inte att lägga några förslag om 
detta i sitt slutbetänkande. 

Stockholm mars 2007 

 

Bengt Owe Birgersson 

Näringsdepartementet 

 Dnr: 2006/0608-21 
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Underlag till Hamnstrategiutredningen 
av Inge Vierth, John McDaniel och Gunnar Lindberg 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Föreliggande rapport syftar till att sammanställa underlag till Hamnstrategiutredningen. 
Godstransporternas volym och struktur idag, utvecklingen hittills och prognosen till 
2020 belyses. Utnyttjandet av transportinfrastrukturen i Sverige beskrivs. För ett antal 
större hamnar kartläggs profilen samt land- och sjöanslutningarna översiktligt. 
Prissättningen av hamninfrastrukturen diskuteras med utgångspunkt i europeiska 
forskningsprojekt.  

 
Godstransporternas utveckling 

Godstransporterna har ökat stadigt under de senaste decennierna och förväntas fortsätta 
öka i ungefär samma takt. SIKA:s och trafikverkens prognos för 2020 utgår ifrån den av 
Långtidsutredningen 2003/2004 antagna strukturomvandling mot service- och 
kunskapsintensiva sektorer, dagens skatter och avgifter och den transportinfrastruktur 
som antas finnas i bruk år 2020. Baserad på dessa antaganden prognostiseras en mycket 
högre tillväxt av den transporterade godsmängden i värde (84 procent) än i vikt 
(17 procent) mellan 2001 och 2020. 

Antar man en linjär utveckling mellan 2001 och 2020 uppnåddes år 2005 nästan den för 
2020 prognostiserade volymen i ton. Avvikelsen mellan prognos och utfall är mycket 
mindre mätt i värde. En viktig förklaring till den stora tillväxten mellan 2001 och 2005 
är att den ekonomiska tillväxten var högre än Långtidsutredningens 1,8 procent per år. 

En stor ökning av den transporterade godsmängden skedde för jord, sten och byggnads-
material på grund av ökad byggaktivitet. Transporterna av järnmalm, stålprodukter, 
papper och massa ökade kraftigt på grund av den stora internationella efterfrågan. 
Slutligen förklarar stormen Gudrun en stor del av tillväxten för rundvirke och sågade 
trävaror mellan 2004 och 2005. År 2005 transporterades ca 430 miljoner ton gods i, till, 
från och genom Sverige (exkl. lastbilstransporter under 25 km). 

Underskattningen av de tunga varugrupperna (i ton) påverkar framförallt godsflöden 
som har start och eller mål i Övre Norrland och Småland och i mindre omfattning 
flöden som rör de befolkningstäta områdena i Mälardalen, Sydsverige och Västsverige. 
Förklaringen är att den av Långtidsutredningen prognostiserade strukturomvandlingen 
mot lättare högvärdigare varor som gynnar dessa regioner inte har inträffat än. Den 
prognostiserade kraftiga importtillväxten har inte heller inträffat.  

 
Användning av infrastrukturen 

Den på väg, järnväg och sjöfart transporterade godsmängden (i ton) ökade mellan 2001 
och 2005 snabbare än transportarbetet (tonkilometer) i Sverige. Denna utveckling 
avviker från den generella trenden de senaste decennierna, som går mot längre 
transportavstånd i Sverige.  

Den kraftiga tillväxten av de ovan nämnda tunga exportintensiva varugrupperna har 
gynnat sjöfarten och järnvägen. Jämfört med tidigare mätningar minskade tillväxttakten 
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för vägtransporter, med undantag för Skåne (mätt i antal lastbilar på ett antal 
mätpunkter).  

Intermodala transporter har utnyttjats i större utsträckning. Mellan 2001 och 2005 ökade 
antalet ton i sjöburna container från ca åtta till tio miljoner ton. Antalet ton i kombi-
trafiken, som kombinerar järnväg och väg, växte från ca fem till sju miljoner ton. 
Utvecklingen för sjöcontainrar ligger i linje med SIKA:s och trafikverkens prognos. 

Betraktar man utvecklingen på de av Godstransportdelegationen och SIKA definierade 
godstransportstråken ökade järnvägstrafiken på Malmbanan (stråk 6) kraftigt. 
Vägtrafikens stora ökning på sträckan Norge–Göteborg–Skåne (stråk 5) förklaras bland 
annat med ökat transittrafik till/från Norge. Vägtrafiken i Skåne ökade i det nordsydliga 
stråket Luleå–Mälardalen–Skåne (stråk 1) men också utanför detta stråk.  

Slutligen ökade sjötransporterna med start eller mål i sydöstra Sverige med över 
50 procent mellan 2001 och 2005. Detta innebär att Blekingehamnarna Karlshamn och 
Karlskrona uppnår tillsammans det av Godstransportdelegationen och SIKA definierade 
”viktkriterium” på åtta miljoner ton per år. (Utgångspunkten vid definitionen år 2001 
var att identifiera de viktigaste korridorerna för svenska godstransporter i vikt och 
värde.) Det saknas mätpunkter för att kunna uttala sig om viktstråkets fortsättning på 
land.  

Den till sjöss transporterade godsmängden på drygt 150 miljoner ton ökade med ca 
16 procent mellan 2001 och 2005. Den av SIKA och trafikverken prognostiserade 
volymen 2020 uppnåddes eller överträffades i de flesta hamnarna. Bilden av att det 
tunga godset ökade kraftigt bekräftas.  

 
Infrastruktur i vissa större hamnar 

Vi beskriver infrastrukturen i ett tjugotal av utredaren definierade hamnar i mer detalj. 
Dessa hamnar stod för ca två tredjedelar av den samlade godstransportmängden i 
svenska hamnar (inkl. dubbelräkning för inrikestrafik) på ca 180 miljoner ton år 2005 
och för över 90 procent av containergodset över kaj. En slutsats är att det är viktigt att 
studera hamnarnas olika profil och marknadssegment. 

Den samlade godsomsättningen, balansen mellan lastat och lossat gods, fördelningen 
mellan utrikes och inrikes trafik samt mellan enhetsgods och icke enhetsgods skiljer 
mycket mellan hamnarna. (Till enhetsgods räknas: a) containers, flak, kassetter och 
b) trailers, lastfordon, släp samt järnvägsvagnar.)  

År 2005 gick ca en tredjedel av allt gods genom Sveriges största hamn Göteborg. Av 
godset som inte transporterades som enhetslast gick ca en tiondedel var via Luleå, 
Oxelösund och Karlshamn. Ca 70 procent av sammanlagt tio miljoner ton containergods 
gick via Göteborg, näst störst var Helsingborg (ca 10 procent). Cirka 40 procent av 
containergodset beräknas gå via feederhamnarna Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam 
och Antwerpen. Trelleborg, Göteborg och Helsingborg stod för ca 20 procent var av alla 
trailers m.m. Järnvägsvagnar gick framförallt via Trelleborg och Stockholm. 

Hamnarnas infrastruktur på sjösidan skiljer med hänsyn till farledens längd (som 
påverkar behov av lots), farledens djup, is- och mörkerrestriktioner m.m. Störst 
djupgående har hamnarna i Sundsvall, Nynäshamn, Oxelösund, Norrköping, 
Karlshamn, Malmö, Helsingborg och Göteborg. De största fartygen i kategorierna 
oljetanker, bulk- och torrlastfartyg, containerfartyg, roro-fartyg anlöper Göteborg. De 
största passagerar- och kryssningsfartygen anlöper Stockholm och Kapellskär.  
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Utnyttjandet av stordriftsfördelar till exempel i containertrafiken kräver möjligheten att 
ta in stora fartyg men också en koncentration av godsflöden och effektiva matar-
transporter till hamnarna. Segmentet färjetrafik (passagerarfartyg, järnvägsfärjor och 
roro-fartyg) är mindre investeringskrävande än containertrafiken. Färjetrafiken känne-
tecknas av en större flexibilitet och har inte heller samma krav på stora godsvolymer. 
Bulktransporter (oljetanker, bulk- och torrlastfartyg) är i många fall knutna till enskilda 
industrier. 

Uppskattningsvis ca en tredjedel av containertransporterna till/från hamnarna i 
Göteborg transporterades vidare i kombitrafik. Kombitåg gick även till/från Gävle och 
Stockholm. Färjetrafiken till/från Trelleborg, Stockholm och Malmö kräver också 
järnvägsanslutningar. Alla utvalda hamnar förutom Kapellskär förfogar över järnvägs-
spår för transporter via kaj. Spåren används i alla hamnar förutom Nynäshamn, 
Karlshamn och Karlskrona till godstrafik. En analys av sjö- och landanslutningarnas 
tekniska egenskaper, kapacitet m.m. kräver ett samarbete med de berörda hamnarna och 
infrastrukturhållarna. 

 
Prissättning av hamninfrastruktur 

Det finns förhållandevis litet skrivet kring marginalkostnadsprissättning inom hamn-
sektorn. Vi har sett att ett antal grundläggande ekonomiska karaktäristika, långsiktigt 
fallande kostnader och odelbarheter i investeringarna leder till att marginalkostnads-
prissättning i avsaknad av trängselprissättning inte kommer att kunna täcka kostnaderna 
för en hamn. Om samtidigt kravet på full kostnadstäckning är starkt är det naturligt att 
man hittar ett större intresse kring olika kostnadsfördelningsansatser. Vi har ovan 
redogjort för några av dem. Men också för de problem som kan uppkomma med den 
typen av ansatser, bland annat att de gömmer ett mått av godtycklighet och korssubven-
tionering. 

I de fallstudier som redovisas finner vi att infrastrukturkostnadskomponenten kanske 
bara utgör 1,5 procent av marginalkostnaden inklusive fartygsägarens egen kostnad. 
Operatörer i form av lotsar och bogsering utgör ca 2 procent. Den näst största kostnaden 
utgörs av fartygsägarens egen kostnad (47 procent). Även om denna kostnad inte utgör 
en grund för prissättning är det en viktig information för en trängselprissättning. En 
försening orsakad av andra fartyg som ökar kostnaden för fartygsägaren med 10 procent 
kommer att medföra att en sådan trängselkomponent är större än de marginella 
infrastruktur- och operatörskostnaderna tillsammans. 

Den största komponenten i de fallstudier vi studerat utgörs av kostnaderna för 
luftföroreningar. Dessa är betydande och de är större i öppen sjö än vid anlöp till hamn 
på grund av skillnader i hastighet. 

Slutligen har vi försökt göra en genomgång av finansieringskraven på hamnarna i ett 
urval europeiska länder baserade på en studie från 2001 (ATENCO-studien). Vi 
konstaterar då att de flesta hamnar verkar bära kostnaderna själva vilket medför att en 
prispolitik som kan leda till underskott är ogörlig. Det innebär att den prissättning som 
är möjlig måste baseras på andra eller kompletterande principer såsom prisdifferen-
tiering, tvådelade tariffer eller styckkostnadsprissättning. Vi kan också notera att en 
trängselkomponent i prissättningen borde vara väsentlig med tanke på den stora andel 
av kostnaden som ligger på fartygsägarna. En kapacitetskonflikt mellan fartyg som leder 
till en liten försening för ett fartyg kommer alltså att ge upphov till kostnader som är 
stora i förhållande till de övriga marginalkostnaderna.  
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Background data for the Port strategy investigation  
by Inge Vierth, John McDaniel and Gunnar Lindberg 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The purpose of this report is to gather relevant material for the Port strategy 
investigation (Hamnstrategiutredningen). Goods transport volumes and structures today, 
recent development and a forecast for the year 2020 are highlighted. Use of the 
transport infrastructure in Sweden is described. The profile as well as land and sea 
connections are briefly presented for a number of larger ports. Port infrastructure 
pricing is discussed based on a number of European-wide research projects. 

 

Goods transport development 

Goods transport has increased steadily over the last decades and is expected to increase 
at approximately the same rate. The forecast for 2020 produced by SIKA and the traffic 
administrations was based on the official national economic forecast (Långtidsutred-
ningen 2003/4) where structural changes towards service and knowledge intensive 
sectors, existing taxes and fees as well as transport infrastructure that is assumed to be 
complete by the year 2020 were assumed. With these assumptions a much faster growth 
in transported monetary values (84 percent) than growth in transported weight volumes 
(17 percent) between 2001 and 2020 was forecasted. 

If a linear development between 2001 and 2020 is assumed then the forecast year’s 
volumes in tons were already reached by the year 2005. The difference between the 
forecast and actual values for 2005 was far less when measured in monetary values than 
weight. An important explanation for the large development between 2001 and 2005 is 
that the economic growth was higher than the official forecast’s 1.8 percent per annum. 

A large increase in transported volumes of earth, stone, sand and other building 
materials due to increased building activity was observed. The transport of iron ore, 
steel, paper and paper mass increased greatly due to increased international demand. 
Another explanation for the development is the storm “Gudrun” which caused huge 
increases in wood lumber and sawn wood between 2004 and 2005. In 2005 
approximately 430 million tons of goods within, to, from or through Sweden (exclusive 
lorry transport less than 25 km) was transported. 

The under estimation of heavy commodities (in tons) in the forecast affects to a large 
extent the goods flows with start or destination in the Northernmost region of Sweden 
(Övre Norrland) and the region covering Central Southern Sweden (Småland) as well 
as, to a lesser degree, also the flows between the highly populated regions of Stockholm 
(Mälardalen), Southernmost Sweden (Sydsverige) and Western Sweden (Västsverige). 
The explanation for this is that the official forecast’s structural change to lighter and 
higher value commodities has not yet come about. Nor have the huge increases in 
import growth rates forecasted come about. 
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Use of infrastructure 

The amount of tons transported by road, rail and sea in Sweden increased between 2001 
and 2005 faster than the increase in transport performance (ton kilometres). This 
development differs from the general Swedish trend over the past decades towards 
longer transport distances. 

The huge increase of the already mentioned heavy export intensive commodities has 
benefited sea and rail transport. Compared with previous observations the increase in 
road transport has been lower, with the exception of Southernmost Sweden (Skåne), 
when measured in number of lorries at certain points (traffic counts). 

Intermodal transport has been used to a greater extent than before. Between 2001 and 
2005 the number of tons transported in seaborne containers increased from 
approximately eight to ten million tons. The numbers of tons in combined transport, 
where rail and road are used, increased from approximately five to seven million tons. 
The increase for seaborne containers is in line with the forecast produced by SIKA and 
the traffic administrations. 

Large increases of rail traffic on the iron-ore railway (corridor number 6) as defined by 
The Goods Transport Delegation (Godstransportdelegationen) and SIKA were 
observed. The large increase in road traffic on the corridor Norway-Göteborg-
Southernmost Sweden (corridor 5) can be largely explained by the increase in transit 
traffic through Sweden to/from Norway. Road traffic in Southernmost Sweden 
increased in the North-South corridor Luleå-Southernmost Sweden (corridor 1) but also 
outside the corridor in other parts of the region.  

Lastly sea transport with start or destination in South Eastern Sweden increased by over 
50 percent between 2001 and 2005. This means that the ports along the Blekinge coast 
(Karlshamn and Karlskrona) attain together the weight requirement level of eight 
million tons per year as defined by The Goods Transport Delegation and SIKA. (The 
starting point for the definition was to identify for 2001 the most important corridors for 
Swedish goods transport in both weight and monetary value.) The number of traffic 
count locations obtained is insufficient for commenting on the continuation inland of 
the corridor.  

The number of tons loaded and unloaded in Swedish ports increased by 16 percent 
between 2001 and 2005 to approximately 150 million tons yearly. The forecast in 
volumes for 2020 produced by SIKA and the traffic administrations was either almost 
reached or exceeded in most ports already by 2005. The picture that heavy industries 
have increased is confirmed.  

 

Infrastructure in some larger ports 

We describe the infrastructure in twenty or so ports as defined by the Port Strategy 
Investigator in further detail. These ports account for two thirds of the total goods 
volumes of approximately 180 million tons in 2005 and for over 90 percent of all 
container transport through Swedish ports. A conclusion is that it is important to study 
both the profile and market segments of each port. 

The total throughput, balance between loaded and unloaded volumes, relationship 
between domestic and foreign traffic as well as between unitised and non-unitised cargo 
differ greatly between ports. (Unitised cargo includes: a) containers, cassettes and b) 
trailers and rail wagons.)  
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In 2005 approximately a third of all Swedish goods passed through Sweden’s largest 
port, Göteborg. Approximately a tenth of all non-unitised goods passed through each of 
the ports of Luleå, Oxelösund and Karlshamn, Around 70 percent of Sweden’s ten 
million tons in containers passed through the port of Göteborg, the second largest port 
was then Helsingborg with 10 percent. It is estimated that about 40 percent of all 
container volumes are via the “feeder ports” of Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam and 
Antwerp. The ports of Trelleborg, Göteborg and Helsingborg each stood for about 20 
percent of all trailers etc. through Swedish ports. Rail wagons were transported mostly 
through the ports of Trelleborg and Stockholm. 

Even the infrastructure on the water side of the ports differs depending on the fairway’s 
length (which affects the need for pilots), fairway’s depth, ice and darkness restrictions 
etc. The deepest ports are the ports of Sundsvall, Nynäshamn, Oxelösund, Norrköping, 
Karlshamn, Malmö, Helsingborg and Göteborg. The largest oil tankers, bulk- and dry 
bulk, container and roro vessels all visit the port of Göteborg. The largest 
passenger/cruise vessels visit the ports of Stockholm and Kapellskär.  

Scale advantages, for example in container traffic, require the possibility for allowing 
large vessels in the fairways and ports as well as a concentration of goods flows and 
effective land-based feeder transport to the ports. The market segment ferry traffic 
(including passenger ferries, rail ferries and roro vessels) requires less investment than 
container traffic. Ferry traffic is more flexible and requires lower goods volumes. Bulk 
transport (using oil tankers, bulk- and dry bulk vessels) are often associated with 
specific industries. 

Approximately a third of all container transport to/from the port of Göteborg 
arrived/departed by combined rail transport. Combined trains to/from Gävle and 
Stockholm also exist. Ferry traffic to/from Trelleborg, Stockholm and Malmö requires 
also rail track connections. All ports defined by the Port Strategy Investigator, except 
Kapellskär, have existing rail track facilities. Rail tracks are used for goods traffic in all 
ports except Nynäshamn, Karlshamn and Karlskrona. An analysis of the technical 
characteristics associated with sea and land-based connections, capacities etc. requires 
cooperation with both the relevant ports as well as the responsible infrastructure 
holders.  

 

Port infrastructure pricing 

There is relatively little written material regarding marginal cost pricing in ports. We 
have seen that a number of basic economic characteristics such as long-term falling 
costs and investments that cannot be divided lead to marginal cost pricing (without 
congestion pricing) insufficient to cover the costs for a port. If at the same time there is 
a demand for full cost coverage then it would be natural to find other cost distribution 
methods. We have looked closer at some of them, and also at the problems that can 
occur with these types of methods, for example that they are arbitrary and hide cross 
subsidies.  

In most reported case studies we find that the infrastructure cost component stands for 
only 1.5 percent of the marginal costs, inclusive the vessel owners’ own costs. 
Operations such as piloting and tugging stand for about two percent. The next largest 
cost is incurred by the vessel owners’ own costs (47 percent). Even if this cost is not the 
basis for pricing it is important information for congestion pricing. A delay caused by 
other vessels which increases the costs for the vessel owner by ten percent inflicts a 
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congestion component larger than the combined marginal infrastructure costs and 
operator costs. 

The largest components in the case studies studied are the costs associated with air 
emissions. These are significant and they are larger in open water than in the fairways 
due to differences in speeds. 

Finally we have attempted to describe the ports’ financial requirements in a selection of 
European countries based on a study from 2001 (ATENCO-study). Our conclusion is 
that most of the ports cover their costs by themselves, which means that a pricing policy 
that leads to deficits is not practicable. This would mean feasible pricing must be based 
on other or complementary principles such as price differentiation, divided tariffs or 
average cost pricing. It should also be noted that a congestion component should be an 
important factor for pricing considering the large proportion of the vessel owners’ own 
costs. Capacity conflicts between vessels leading to small delays for one vessel generate 
costs that are large compared with the other marginal costs. 
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1 Bakgrund 
Enligt direktivet för Hamnstrategiutredningen skall förhandlaren identifiera hamnar av 
strategisk betydelse i Sverige och föreslå regeringen vilka hamnar som skall ges 
prioritet i förhållande till andra hamnar när det gäller statligt finansierad infrastruktur.1 
Förhandlaren skall utifrån ett kundperspektiv utveckla de kriterier som skall ligga till 
grund för prioriteringen samt hur dessa kriterier kan utvecklas i linje med de transport-
politiska målen och föreslå vilka åtaganden som bör gälla för hamnar som prioriteras. I 
förhandlarens uppdrag ingår också att utvärdera nuvarande principer avseende kostnads-
fördelningen för de allmänna farlederna, såväl farleder till och från de av förhandlaren 
föreslagna prioriterade hamnarna som farleder till och från övriga hamnar.  

Förhandlaren har givit VTI i uppdrag att sammanställa underlag till utredningen. I 
denna rapport redovisas uppdraget. Vi beskriver godstransportflöden i, till, från och 
genom Sverige, deras utveckling hittills och potentiella utveckling till 2020. Person-
transporter behandlas inte. Vi kartlägger översiktligt hur land- och sjöinfrastrukturen 
används, dvs. fördelningen på trafikslag och huvudkorridorer. Vi beskriver anslutningar 
till ett antal av utredaren definierade svenska hamnar mer i detalj, analyserar dock inte 
hamnarnas suprastruktur. Vi gör även en översikt med utgångspunkt i europeiska 
forskningsprojekt avseende prissättning av hamninfrastruktur och för en diskussion 
kring relevansen för svenska förhållanden.  

 

                                                 
1 Dir. 2006:61 
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2 Godstransporternas utveckling   
2.1 Ekonomisk utveckling  
Den ekonomiska tillväxten i Sverige har under de senaste åren, bortsett från en nedgång 
mellan 2001 och 2003, legat mycket över den långsiktiga genomsnittliga tillväxten av 
bruttonationalprodukten (BNP) på ca 2 procent.2   

 
Tabell 2.1  Årlig tillväxt av BNP, export och import i procent 1997–2005. Källa: SCB. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Årlig tillväxt     

BNP 3,7 4,5 4,3 1,1 2,0 1,7 4,1 2,9 

Export 5,8 4,3 15,4 0,4 0,2 2,7 9,4 7,1 

Import 6,7 4,6 20,3 -0,8 -0,5 3,9 8,9 12,3 

 

Långtidsutredningen (LU 2003/4) utgår ifrån årlig BNP-tillväxt på 1,8 procent till år 
2020.3 Tjänstesektorerna förväntas öka sin andel av BNP och inom de varuprodu-
cerande sektorerna förväntas de kunskapsintensiva sektorerna (elektro/tele, läkemedel 
m.m.) öka mest. Utrikeshandeln förväntas fortsätta öka ungefär dubbelt så fort som 
BNP.  

 
2.2 Godstransportefterfrågan   
SIKA och trafikverken har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell gods-
transportprognos för år 2020, härefter benämnt den officiella godstransportprognosen. 
Prognosen utgår ifrån de ekonomiska förutsättningarna som beskrivs i LU 2003/44 och 
brukas bl.a. i utredningsanalys- och planeringsverksamhet och i uppföljningen av de 
transportpolitiska målen. Godstransporter i, till, från och genom Sverige ingår, korta 
vägtransporter under 25 km exkluderas dock. År 2001 används som basår. Infrastruk-
turen i prognosåret 2020 antas bestå av dagens infrastruktur och investeringar som antas 
vara avslutade under prognosperioden. 2005 års transportskatter, skatter och avgifter 
antas gälla 2020.  

Bortser man ifrån konjunkturella svängningar och antar en linjär utveckling mellan 
2001 och 2020 och jämför denna utveckling med den faktiska utvecklingen till 2005 
ökar den transporterade godsmängden snabbare än prognostiserat. Tillväxten i ton 
mellan 2001 och 2005 var, betingad av den höga BNP-tillväxten, högre än förväntad 
trots att råoljepriset på 20 $ per fat har tredubblats sedan millenniumskiftet.  

Godsmängden i värde ökade med ca fem procentenheter mer än prognostiserat mellan 
2001 och 2005. Underskattningen var dock mycket större för den transporterade gods-
mängden i ton. Den för 2020 prognostiserade volymen uppnåddes i princip redan år 

                                                 
2 Även 2006 registrerades en hög ekonomisk tillväxt, vi redovisar dock genomgående enbart utvecklingen 
t.o.m. 2005 eftersom inte all transportstatistik finns för 2006.   
3 SOU 2004:11, SIKA Rapport 2005:7, Omvärldsförutsättningar, Underlag till transportprognoser 2020. 
4 SIKA-rapport 2005:9, Prognoser för godstransporter år 2020. 
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2005. Förklaringar är att branschstrukturen hittills inte har förändrats särskilt mycket 
och det är främst de tunga varugrupperna som förklarar den stora tillväxten i ton. 

 
Tabell 2.2  Beräknad förändring av den transporterade godsmängden i, till, från och 
genom Sverige exkl. vägtransporter under 25 km 2001–2005 i värde (2001 års priser) 
och vikt (ton). Källa: SCB och egna beräkningar. 

 Summa Inrikes Export Import 
 
Godsmängd i kronor 26 % 24 % 22 % 30 % 
 
Godsmängd i ton 18 % 18 % 21 % 14 % 

 
2.2.1 Varugrupper 
Ökad byggaktivitet förklarar den stora ökningen i transporterade ton på 32 procent för 
jord, sten och byggnadsmaterial mellan 2001 och 2005. Den 19-procentiga ökningen för 
järnmalm och skrot förklaras av att malmbrytningen ökade, vilket belystes i ett 
alternativscenario i den officiella prognosen. Som förväntat var ökningstakten med 
23 procent stor för högvärdiga produkter.  
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Figur 2.1  Transporterad godsmängd i milj. ton (exkl. vägtransporter under 25 km) 
fördelad på varugrupp 2001 och utvecklingen till 2005. Källa: Egen beräkning baserad 
på SIKA/SCB:s statistik.  
 

Slutligen förklarar stormen Gudrun januari 2005 den kraftiga ökningen av virkes-
transporter (35 procent motsvarande fjorton miljoner ton) och övriga trävaror 
(43 procent). Skogs- och byggtransporter förklarar den kraftiga tillväxten av inrikes 
transporter.  
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2.2.2 Utrikeshandel 
Figur 2.2 illustrerar den kraftiga utvecklingen av utrikeshandeln sedan 2001. Handeln 
har växt med 17 procent de senaste fem åren, vilket skall jämföras med en tillväxt på 
55 procent de senaste 25 åren.5  
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Figur 2.2  Utrikeshandel (i milj. ton) till och från Sverige 1980–2005. Källa SCB. 

 

Den stora internationella efterfrågan på malm, stålprodukter samt papper och massa 
bidrar till den stora exporttillväxten 2001–2005. En så pass stor tillväxt prognosti-
serades inte. Två tredjedelar av malmtransporternas tillväxt förklaras av den ökade 
exporten. Exporten och importen av stålprodukter, papper och massa ökade med 
omkring 20 procent (medan de inhemska transporterna för dessa varugrupper var nästan 
konstanta). Tillväxten av importerat gods överensstämmer bättre med den faktiska 
utvecklingen.6  

Den inom ramen för Baltic Maritime Outlook projektet framtagna prognosen för 
Östersjöområdet för 2010 och 2020 utgår ifrån en högre BNP-tillväxt för Sverige än 
Långtidsutredningen och den officiella godsprognosen och tar inte explicit hänsyn till 
strukturomvandlingen och olika tillväxttakter för godsmängden i vikt och värde.7 Denna 
prognos stämmer för de första tre åren (sedan basåret 2003) bättre överens med den 
faktiska utvecklingen än SIKA:s och trafikverkens officiella prognos. 

Betraktar man utrikeshandelns fördelning på länder och regioner de senaste tio åren har 
handeln med Östeuropa ökat mest både i absoluta termer (sexton miljoner ton) och 
relativa termer (122 procent). De tre baltiska staterna, Polen och Ryssland stod för tre 

                                                 
5 Datakällan för uppgifterna i figuren är utrikeshandelsstatistiken. Vi kan inte redovisa inrikes transporter 
(där vi är hänvisade till transportstatistiken) eftersom vi saknar en uppdelning av järnvägstransporterna i 
inhemska och gränsöverskridande transporter.  
6 Se även bilaga 1 Transporterad godsmängd 2005 uppdelat på inrikes transporter, export och import. 
7 SAI, BMT, Centre for Maritime Studies, Baltic Maritime Outlook 2006, Goods flows and maritime 
infrastructure in the Baltic Sea Region, 2006. I denna rapport antas en BNP-tillväxt på 2,9 procent  
1999–2005 och 2,4 procent 2005–2020 2,4 procent som skall jämföras med LU:s tillväxt på 1,8 procent 
2000–2020.  
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fjärdedelar av tillväxten. För Norden, övriga Västeuropa och resten av världen låg 
tillväxttakten mellan 15 och 30 procent. 
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Figur 2.3  Utrikeshandel (i milj. ton) fördelad på regioner 1995 till 2005. Källa: SCB. 

 

Underskattningen av den till Östeuropa transporterade godsmängden (i ton) till 2005 i 
den officiella prognosen beror till en stor del på att råoljeimporten (sju miljoner ton) 
flyttades från andra länder till Ryssland. (År 2005 stod Ryssland för ca en tredjedel av 
Sveriges råoljeimport.) I övrigt följer den faktiska utvecklingen i stort sett den i SIKA:s 
och trafikverkens prognos. 

 
2.2.3 Regioner i Sverige  
I handelsflödesmatriser beräknas godstransporterna mellan start- och målområden. 
Transporter som passerar igenom en region utan att ha start eller mål i området ingår 
inte. Till exempel redovisas transporter mellan Stockholm och USA som går via 
Göteborgs hamn endast i cellerna Stockholm (start) och utlandet (mål). De för 2001, 
2005 och 2020 beräknade handelsflödesmatriserna (i ton) redovisas i bilaga 2. 

Cirka 40 procent av godsmängden (i ton) transporteras intraregionalt, dvs. har både start 
och mål i samma riksområde. Ytterligare ca 40 procent går till och från utlandet. 
Västsverige och Övre Norrland står sammanlagt för hälften av exporten. Västsverige 
står själv för ca 40 procent av importen.  

I figur 2.4 redovisas de summerade avgående och ankommande godsflöden i ton (dvs. 
rad- och kolumnsummor i matrisen). I Övre Norrland överstiger de avgående flödena de 
ankommande med över 50 procent. Däremot är de avgående flöden ca 30 procent lägre 
än de ankommande i Stockholmsområdet. 
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Figur 2.4  Avgående och ankommande godsmängder i milj. ton per riksområde 2005  

 

Antar man en linjär utveckling mellan 2001 och 2020 och jämför denna med den 
faktiska utvecklingen till 2005 underskattar SIKA och trafikverkens prognos 
handelsflöden som har start och/eller mål i Småland och samtliga regioner i Norrland. 
En underskattning av malmexporten från Övre Norrland är den största enskilda 
differensen. Avvikelserna mellan prognos och utfall hittills är mindre tydliga i de 
befolkningstäta områdena Stockholm, Östra Mellansverige och Sydsverige.  
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Figur 2.5  Skillnad mellan godsmängder i den officiella prognosen i milj. ton 2020 och 
statistiken 2005 per riksområde.  
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2.3 Användning av infrastruktur  
2.3.1 Fördelning på trafikslag 
Nedan beskriver vi hur transportsystemet används för att transportera godset mellan 
avsändare och mottagare. Figurerna 2.6 och 2.7 visar också den kraftiga tillväxten mätt i 
transporterad godsmängd (ton) och godstransportarbete (tonkilometer i Sverige) de 
senaste fem åren för väg, järnväg och sjöfart.8  

För alla trafikslag var den relativa tillväxten under perioden 2001–2005 högre mätt i ton 
än i tonkilometer. För de landbaserade trafikslagen var tillväxten i ton ungefär dubbelt 
så stor som i tonkilometer. Den på väg transporterade godsmängden ökade med 
18 procent medan godstransportarbetet ökade med 9 procent. Motsvarande tillväxt för 
järnväg var 21 procent mätt i ton och 11 procent i tonkilometer. Störst var tillväxten för 
sjötransporter med 17 procent i ton och 13 procent i tonkilometer. 

Den stora tillväxten för de relativt korta bygg- och anläggningstransporterna (men 
längre än 25 km) i Sverige är en förklaring för att den på väg transporterade 
godsmängden ökade mer än godstransportarbetet på väg. Motsvarande effekt fanns för 
järnvägstransporter. Järnmalmen, transporteras över relativt korta avstånd (156 km 
jämfört med det genomsnittliga avståndet för järnvägstransporter på 324 km) ökade sin 
andel från 42 procent 2001 till 45 procent 2005. (Järnmalmtransporter svarar för 
20 procent av transportarbete på järnväg.)  

Tillväxten för de till sjöss transporterade godsmängderna förklaras nästan uteslutande 
av tillväxten i utrikestrafiken. För perioden 2001–2005 registrerades den största 
tillväxten i både absoluta och relativa termer (23,5 miljoner ton resp. 18 procent) för 
segmentet lastfartyg. Den med passagerarfartyg och järnvägsfärjor transporterade 
godsmängden ökade med fem miljoner ton resp. 16 procent. 

Transportarbete för oljetransporter minskade medan det transporterades mer olja. 
Förklaringen är längre transportsträckor i svenskt vatten för oljeimporter från Östeuropa 
än från andra delar av världen.9  

Slutligen stod stormen Gudrun för ungefär hälften av tillväxten av transportarbetet i 
Sverige mellan 2004 och 2005 och fördelas till ungefär lika delar på väg, järnväg och 
sjöfart.  

                                                 
8 Tonkilometermåttet avser svenskt territorium, dvs. landytan och svenskt vatten. Måttet har vissa 
egenskaper som man bör hålla i minnet om man vill värdera de olika trafikslagens betydelse. 
Transportarbetet kan variera, beroende på vilket transportmedel och vilken rutt som används, fastän det i 
princip är samma transportefterfrågan som tillgodoses. Till exempel är järnvägstransportavståndet mellan 
Luleå och Borlänge idag ca 1 052 kilometer men 978 kilometer när Botniabanan står klar.  
9 Se även bilaga 3 Godstransportarbete per varugrupp 2005. 
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Figur 2.6  Transporterat gods i milj. ton per trafikslag 1980–2005 (exkl. vägtransporter 
under 25 km). Källa: SIKA/SCB.  
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Figur 2.7  Transportarbete i Sverige i mdr tonkm per trafikslag 1980–2005 (exkl. 
vägtransporter under 25 km). Källa: SIKA/SCB. 

 
2.3.2 Intermodala transporter 
En möjlig förklaring för den under de senaste fem åren starka tillväxten för sjöfart och 
järnväg jämfört med väg är att andelen intermodala transporter har ökat.  
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De sjöburna containrarna transporteras nästan uteslutande i utrikestrafik. År 2005 
transporterades sammanlagt ca tio miljoner ton gods i containrar. Tillbakagången år 
2003 förklaras med att STORA ENSO:s boxar (som går genom Göteborgs hamn) 
redovisas som containrar (2,5 TEU10) fram till 2002 och sedan som övriga roro-enheter. 
Trots denna justering ökade containertransporterna med ca 20 procent mellan 2001 och 
2005. 
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Figur 2.8  Hanterade containrar (TEU och ton) 1997–2005. Index 2001=100.  
Källa: SIKA/SCB. 

 

Mängden transporterade TEU (lastade och tomma) samt godsmängd i ton ökade med 
20 procent mellan 2001 och 2005. Tillväxten ligger i linje med tillväxten i SIKA och 
trafikverkens prognos. I denna prognos antas en fördubbling av containervolymen 
mellan 2001 och 2020. I en känslighetsanalys testades effekterna av en fyrdubbling. 
Sjöfartens Analys Institut påpekar att Sverige har haft den lägsta relativa tillväxten för 
containertransporter i Östersjöområdet.11 

Inom ramen för modellanalyserna för Östra Mellansverige uppskattade SIKA och 
Sjöfartsverket för 2001 vilken typ av gods som transporteras i container till vilka 
länder.12 Som underlag användes Varuflödesundersökningen, utrikeshandelsstatistiken 
och hamnstatistiken. Mätt i ton dominerar på exportsidan papper och massa (47 procent) 
och högvärdiga produkter (24 procent). Mätt i kronor står gruppen högvärdiga varor för 
46 procent och papper och massa för 28 procent. På importsidan är högvärdiga 
produkter (40 procent) och livsmedel (28 procent) de största grupperna mätt i ton. 
Högvärdiga produkter står för nästan tre fjärdedelar av det importerade containergodset. 
Värdet för dessa varor ligger på cirka 44 kronor/ton jämfört med det genomsnittliga 
varuvärdet för containergods på 24 kronor/ton. 

                                                 
10 TEU = Twenty-foot equivalent unit, dvs. 20-fots containrar eller motsvarande volym. 
11 SAI, 2006-08-25, Scenario över Västsveriges betydelse som logistiknav i norra Europa 2020.  
12 SIKA Rapport 2005:2, Modellanalyser av godsflöden i Östra Mellansverige. Det fanns inte tillräcklig 
med underlag för att göra motsvarande beräkning för trailers. 
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Mängden gods som transporteras som kombitransport ökade med 40 procent (från ca 
fem miljoner ton år 2001 till nästan ca sju miljoner ton 2005). På grund av i genomsnitt 
längre transportavstånd ökade transportarbetet med ca 50 procent. Kombitransporternas 
andel av all transportarbete på järnväg ökade från 9 till 11 procent i ton respektive från 
13 till 17 procent i tonkm.  
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Figur 2.9  Kombitransporter ton och tonkm i Sverige 1997–2005. Index 2001=100. 
Källa:SIKA/SCB. 

 

En del av kombitrafikens tillväxt förklaras av skytteltrafiken till/från Göteborgs hamn, 
som har utvecklats sedan 1998. År 2005 utgjorde skytteltrafiken ca en tredjedel av det 
totala antalet lastade och lossade TEU i Göteborgs hamn. 

Banverket har beräknat potentialen för skyttlarna år 2015.13 Verket utgår ifrån att det är 
möjligt att öka från ca 100 000 TEU år 2002 till ca 450 000 TEU år 2015. Skyttel-
trafiken förväntas få mer gods tack vare att förädlade högvärdiga produkter, som står för 
en stor andel av utrikes containergodset, förväntas öka mer än det övriga godset. 
Utrikestransporter förväntas också öka mer än inhemska transporter. Slutligen antas 
importen öka mer än exporten, vilket förbättrar flödesbalansen.  

 
2.3.3 Godstransportstråk 
Vi har även översiktligt följd upp utvecklingen av trafiken på de s.k. godstransport-
stråken som utvecklades år 2001 av Godstransportdelegationen och SIKA. I figur 2.10 
visas de sex mest dominerande godstansportstråken baserade på vikt (streckad linje) 
resp. värde och vikt (heldragen).14 År 2001 tillämpades tröskelvärdena på åtta miljoner 
ton resp. 200 miljarder kronor per år för att räknas in i stråken. Utgångspunkten har 
varit att stråken skall täcka in mer än två tredjedelar av de svenska godstransporterna 
såväl i vikt som värde. Pilarna visar att stråken fortsätter utomlands.  

                                                 
13 Banverket, Jakob Wajsman, 041124, Potential för framtida skytteltrafik till och från Göteborg.  
14 För mer information se Bilaga 6, SIKA-rapport 2001:1 Stråkanalyser för godstransporter och SIKA-
rapport 2004: 6 De svenska godstransportstråken – Uppföljning sedan 1997. 
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Figur 2.10  Schematisk presentation av de sex mest dominerande godstransportstråken.  
 

• Stråk 1: Ett tydligt nordsydligt landbaserat stråk finns i relationen Luleå–
Mälardalen–Malmö/Trelleborg med förlängning till kontinenten. Översatt till 
dagens infrastruktur motsvarar stråket huvudsakligen Europaväg E4 
(Helsingborg–Haparanda), stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, 
Ostkustbanan och Södra stambanan 

• Stråk 2: Sjöfarten längs Östersjökusten  

• Stråk 3: Göteborg–Stockholm (i stort Europaväg E20, riksväg 40 i kombination 
med E4 och Västra stambanan). Detta stråk har förlängningar i båda riktningar 
för sjöfartsstråken: dels från Göteborg västerut och dels från Stockholm österut. 

• Stråk 4 från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. Bergslagsbanan, 
godsstråket genom Bergslagen, Europaväg E18 och riksväg 67).  

• Stråk 5: längs västkusten Norge–Göteborg–Malmö (Europaväg E6) Svinesund–
Trelleborg, Västkustbanan och Norgelänken. Stråket fortsätter i Norge.  

• Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik i Norge utgör slutligen 
ett eget stråk.  
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Utveckling av lastbilsflöden 
Vägverkets trafikmätningar baseras på ”slangmätningar” och information om fordonens 
axelavstånd. Som mått används den genomsnittliga årsdygnstrafiken med tunga fordon 
(ÅDT-LB) respektive personbilar. Avgränsningen avviker från lastbilsstatistiken, där 
tunga lastbilar definieras som lastbilar med över 3,5 ton maximallast. I mätningarna 
registreras även lastbilstrafik som inte avser godstransporter (körningar till verkstad, 
persontransporter med lastbilar m.m.). Fordonsgruppen LB innehåller lastbilar och 
bussar med ett axelavstånd mellan 330 cm och1 050 cm och dragfordon med ett axel-
avstånd mellan 80 cm och 1 050 cm om dragfordonet har fler än två axlar.  

 
Tabell 2.3  Utveckling av antalet vägfordon på och utanför stråken 1997–2005.  
Källa: Vägverket. 

Väg Summa På stråken Utanför stråken  

1997–2001 18 % 19 % 17 % 

2001–2005 9 % 10 % 8 % 

1997–2005 31 % 26 % 29 % 

 
Tillväxten för lastbilstrafiken 2001–2005 var med 9 procent hälften så stor som  
1997–2001. Beräkningen baseras på 31 mätpunkter jämfört med 52 punkter i 
uppföljningen år 2001. Tillväxten var lägre både på och utanför stråken.  
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Figur 2.11  Utveckling av antal vägfordon på stråken 1997–2001–2005 per mätpunkt 
(Index 1997=100). Källa: Vägverket. 

Utvecklingen i mätpunkterna på E6 Hofterup söder om Landskrona och Kvibille norr 
om Halmstad (på godstransportstråk 5) avviker dock tydligt. På dessa punkter ökade 
antalet lastbilar med 21 procent mellan 2001 och 2005. Utan dessa mätpunkter skulle 
tillväxten på stråken 2001–2005 vara lägre (6 procent) än utanför stråken (8 procent). 
En möjlig förklaring för avvikelsen på dessa punkter är ökad transittrafik till och från 
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Norge. Även i södra delen av godstransportstråk nr 1 och nr 6 och utanför stråken ökar 
trafiken mer i Skåne än i övriga landet.15 Möjliga förklaringar för ökningen är trafiken 
till/från Öresundsbron och hamnarna på syd- och västkusten. Antalet lastbilar på 
Öresundsbron ökade med 75 procent mellan 2001 och 2005.  

 
Utveckling av järnvägsflöden 
Banverket följer upp trafikeringen enligt tidtabell på valda sträckor i järnvägsnätet. 
Banverket presenterar uppgifterna för 24 mätpunkter per vardagsdygn (som 2001) och 
inte som Vägverket per årsmedelsdygn. Faktumet att vi enbart har uppgifter om 
planerade transporter och inte om uppmätta flöden innebär att t.ex. virkestransporter 
med järnväg som genomfördes som följd av stormen Gudrun inte inkluderas. Vi har inte 
heller information i vilken grad längre och tyngre tåg har används. Vi kan dock, 
baserade på uppgifter i SIKA/SCB:s statistik, konstatera att transporterna på malmbanan 
(godstransportstråk 6) har ökat med 5 miljoner ton motsvarande 22 procent mellan 2001 
och 2005. Motsvarande borde gälla för järnvägstransporterna av massa, papper och 
stålprodukter på godstransportstråk 4 från Norrland via Hallsberg till Göteborg.    
 
Tabell 2.4  Utveckling av antalet godståg på och utanför stråken 1997–2005.  
Källa: Banverket. 

Järnväg Summa På stråken Utanför stråken  

1997–2001 12 % 13 % 7 % 

2001–2005 9 % 7 % 16 % 

1997–2005 22 % 21 % 24 % 

 

Den samlade tillväxten under perioden 2001–2005 var 9 procent lägre än under 
perioden 1997–2001. Antalet godståg ökade mer utanför stråken än på stråken. 16 Den 
stora ökningen utanför stråken kan förklaras i en stor ökning av antal tåg på 
Värmlandsbanan. Om man exkluderar denna bana blir utvecklingen utanför stråken 
också 7 procent mellan 2001 och 2005.17 

                                                 
15 Se bilaga 4 Utveckling av vägtrafiken utanför stråken. 
16 Se bilaga 5 Utveckling av järnvägstrafiken utanför stråken. 
17 Enligt den information som vi har fått från Banverket är det svårt att säga exakt vad utvecklingen 
2001–2006 beror på, eftersom man saknar detaljerat underlagsdata för år 2001. Men ökningarna på 
sträckan mellan Eskilstuna–Hälleforsnäs–Flen kan bero på att Eskilstuna blivit en hub för operatören 
TGOJ:s transporter. Trafiken på Norge–Vänernbanan (Brålanda) har haft en ökning av vagnslast och 
kombitåg från Norge och Värmland mot Göteborg och kontinenten. Värmlandsbanan (Björneborg) har 
haft en viss ökning av vagnslasttåg samt kombitåg mot Göteborgs Hamn.  
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Figur 2.12  Antal godståg på stråken 1997–2001–2005 per mätpunkt (Index 1997=100). 
Källa: Banverket. 

 
Utveckling av sjötransportflöden 
Trenden de senaste åren har varit stigande i antal lastade och lossade ton och fallande i 
antalet anlöp. Utvecklingen av antalet anlöp kan inte utan närmare analys användas som 
en indikator på vare sig trafikutbudet eller faktiskt utförd trafik. En övergång till större 
fartyg kan leda till en minskning av antalet anlöp, samtidigt som utbudet av transport-
kapacitet de facto ökar.  

Slutligen ökade sjötransporterna med start eller mål i sydöstra Sverige med över 
50 procent mellan 2001 och 2005. Detta innebär att Blekingehamnarna, Karlshamn och 
Karlskrona, uppnår de av Godstransportdelegationen och SIKA definierade vikt-
kriterium på åtta miljoner ton per år. Värdekriteriet på 200 miljarder kronor per år 
uppnås inte, eftersom bulkgods har en andel på över 70 procent. Det saknas mätpunkter 
för att kunna uttala sig om stråkets fortsättning på land.  

 
2.4 Prognos för ton per kustavsnitt 
I de svenska hamnarna lastade och lossade tonnen (med lastfartyg, passagerarefartyg 
och järnvägsfärjor) ökade från ca 153 milj. ton år 2001 till ca 178 milj. ton år 2005. 
Under en fjärdedel av perioden 2001–2020 uppnåddes ca 85 procent av den av SIKA 
och trafikverken prognostiserade nivån för 2020.  

Figuren nedan visar att prognosens volym för 2020 uppnåddes eller överträffades i de 
flesta hamnarna resp. kustavsnitt år 2005. I Göteborg samt kustavsnitten Malmö–
Helsingborg och Södertälje–Norrköping uppnåddes dock inte 2020 års volym. Bilden av 
att det tunga godset ökade kraftigt bekräftas.  
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Figur 2.13  Total hanterade gods i milj. ton per kustavsnitt 2001, 2005 och 2020 
(prognos). Källa: SIKA/SCB. 
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3 Infrastruktur i vissa större hamnar 
3.1 Hamnarnas profil 
3.1.1 Urval av hamnar 
Vi beskriver ett antal av Hamnstrategiutredningen definierade svenska hamnar mer i 
detalj. Dessa hamnar är Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle på Norrlandskusten, 
Stockholms hamnar (Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn), Mälarhamnarna 
(Västerås och Köping) samt Oxelösund, Norrköping och Oskarshamn på Ostkusten, 
Karlshamn och Karlskrona, Trelleborg, Malmö och Helsingborg på Sydkusten samt 
Göteborg, Halmstad, och Vänerhamnarna på Västkusten (se figur 3.1). 

Cirka två tredjedelar av den samlade godsmängden lossas eller lastas i de utvalda 
hamnarna. Hela 93 procent av all containertrafik går genom hamnarna.  

De flesta utvalda hamnar är s.k. TEN-hamnar, dvs. ingår i det transeuropeiska transport-
nätverket (TEN).18 Dessa hamnar uppfyller EU:s krav på minst 1,5 miljoner ton eller 
minst 200 000 resande per år. TEN-hamnar och anslutande TEN-vägar och järnvägar i 
Östersjöområdet redovisas i bilaga 8.  

Figur 3.2 visar den totala godsmängden per hamn år 2005 medan figur 3.3 visar den 
absoluta ökningen resp. minskningen mellan 2001 och 2005. Ökningen var störst i 
Göteborg (3,5 milj. ton motsvarande 11 procent), Karlshamn (3,4 miljoner ton 
motsvarande 87 procent), Oxelösund (2,2 milj. ton motsvarande 47 procent) och 
Nynäshamn (1,8 milj. ton motsvarande 67 procent).  

 

                                                 
18 Europaparlamentets och Rådets beslut nr 1346/2001/EG. 
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Figur 3.1  Karta över utvalda hamnar. 
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Figur 3.2  Lossad och lastad godsmängd (i miljoner ton) i utvalda hamnar 2005 enligt 
Tabell 3.1. Källa: Sveriges hamnar.  

 

 

 
Figur 3.3  Utveckling av lossat och lastat godsmängd (i milj. ton) i utvalda hamnar 
2001 till 2005. (Grönt=ökning, rött=minskning, 1 milj. ton=2 mm) Källa: Sveriges 
hamnar. 
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3.1.2 Inkommande och utgående flöden 
Av de ca 120 miljoner ton som hanterades år 2005 i de utvalda hamnarna stod det 
lossade godset för 54 procent.19 I tabellerna nedan redovisas godstransporter i 
hamnföretagen som går över kaj. Avrundningar leder i vissa fall till små avvikelser för 
summorna. 

Särskilt hamnarna i Skåne (Helsingborg och Malmö) och Stockholm och Östra 
Mellansverige (Gävle, Stockholm, Mälarhamnarna, Nynäshamn, Södertälje och 
Norrköping) hanterar mer inkommande än utgående gods. I Norrlandshamnarna Luleå 
och Sundsvall samt Oskarshamn, Karlskrona, Karlshamn och Halmstad lastades mer 
gods än det lossades.  

 
Tabell 3.1  Lossat och lastat gods (i miljoner ton) i utvalda hamnar 2005. 
Källa: Sveriges hamnar.  

 Milj ton 
  Summa Lossat Lastat
Norrlandskusten  
Luleå                7,7 2,6 5,1
Umeå                 1,8 0,9 0,9
Sundsvall            2,1 1 1,1
Ostkusten  
Gävle                3,7 2,5 1,2
Kapellskär           2,6 1,3 1,3
Stockholm            5,1 3,6 1,5
Södertälje           0,8 0,8 0
Mälarhamnar          3,3 2,6 0,7
Nynäshamn1            3 1,6 1,4
Oxelösund            6,9 4,6 2,3
Norrköping           3,9 2,3 1,6
Oskarshamn           0,9 0,3 0,6
Sydkusten  
Karlshamn            7,3 3,3 4
Karlskrona           1,2 0,5 0,7
Trelleborg           10,7 5,4 5,3
Malmö                8 4,9 3,1
Helsingborg          7 3,8 3,2
Västkusten  
Halmstad             3,2 1,4 1,8
Göteborg             36,5 19 17,5
Vänerhamnar            2,3 1,5 0,8
  
Summa utvalda hamnar  118 64 54
Alla svenska hamnar 178 96 82

1 SIKA/SCB Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2005. 

                                                 
19 Godsmängden som hanteras i hamnarna (ca 180 milj. ton) överstiger mängden som transporteras till 
sjöss (ca 150 milj. ton) eftersom godsmängden som hanteras i hamnarna innehåller både lossat och lastat 
gods för inrikestrafiken. 
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Även om den samlade lossade och lastade godsmängden är ungefär lika råder obalanser 
i olika marknadssegment. Projektet Hamnstruktur och Sjöfart (HSS) skiljer mellan fyra 
delmarknader: 20.  

• En delmarknad är färje- och roro-trafik i regionala system i Europa, vilket 
främst innebär transporter av lastbilar, trailers, växelflak och järnvägsvagnar.21 
Denna transportmarknad är intermodal. Transporterna baseras främst på öppna 
system liksom kombinationstänkande med olika lastslag på samma fartyg. 

• Containertrafik i ett integrerat globalt system är en annan delmarknad. 
Feedertrafiken till/från kontinenten är regional men ingår i de globala systemen. 
Containertransporterna är intermodala. Lolo-tekniken används.22 

• Specialiserade system, globala och/eller regionala för transporter av nya bilar, 
kyllast och högvärdiga skogsprodukter kan ses som ytterligare en delmarknad. 
Det finns två motsatta utvecklingstendenser i dessa system dels en ökad 
konkurrens med containersystem, dels specialisering när godsvolymerna och 
lasthanteringen så medger. 

• En fjärde delmarknad utgörs av transporter av bulk eller general cargo i globala 
och/eller regionala system, där godset inte är enhetsberett. Sådana transporter är 
inte i samma utsträckning intermodala som de enhetsbaserade godstransporterna 
och konkurrensen är mer begränsad i förhållande till järnvägs- och lastbils-
transporter. 

 

Framför allt föreligger olika skalekonomiska förutsättningar på kostnadssidan liksom på 
intäktssidan för olika typer av hamnar med tanke på antal kunder, godsslag och krav på 
service liksom hamnens roll i transportkedjan.  

HSS-projektet skiljer ut två tendenser. En utveckling talar för koncentration av gods-
flöden till tunga stråk och terminaler. Detta gäller först och främst containergodset, där 
hubtanken kräver volymer och där likaledes effektiva matartransporter med järnväg 
kräver betydande volymer.  

En annan tendens talar för ett mer utspritt hamnmönster. Det gäller färje- och roro-trafik 
som lättare kan utnyttja den flexibilitet som sjöfarten medger och inte har samma krav 
på stora godsvolymer genom de betydligt mindre fartyg som används i sådana 
relationer. Roro-sjöfart är ett betydligt mindre investeringskrävande transportalternativ 
än den containerbaserade lolo-sjöfarten. När det gäller bulktransporter styrs dessa av 
andra kriterier när det gäller valet av hamn än container- och roro-godset. Raffinade-
riernas och den tunga industrins lokalisering är avgörande för dessa stora flöden. 

 

                                                 
20 Sjöfartsverket, Strategisk Analys, Underlag till SAMPLAN om Hamnstruktur och sjöfart, 1999. I 
inriktningsplaneringen år 1999 behandlades hamnarnas och sjöfartens behov av anslutningar till hamnar i 
form av vägar, järnvägar och farleder som ett s.k. strategiskt område. 
21 I begreppet ”färja” ingår passagerarefartyg och järnvägsfärjor. Roro-fartyg kännetecknas av att fordonet 
kan rulla på/av fartyget (roll on, roll off).  
22Lolo står för load on-load off. 
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3.1.3 Inrikes och utrikestrafik 
De minsta hamnarna nedan (Oskarshamn, Södertälje) har över 44 procent respektive 
33 procent inrikestrafik medan andelen ligger under tio procent i de största hamnarna 
(Göteborg, Trelleborg). Cirka femton procent av den samlade hanterade godsmängden 
går mellan svenska hamnar. 

 
Tabell 3.2  Utrikes och inrikes trafik (i miljoner ton) i utvalda hamnar 2005. Källa: 
Sveriges hamnar.  
 Miljoner ton 
  Summa Utrikes Inrikes
Norrlandskusten  
Luleå                7,7 5,6 2,1
Umeå                 1,8 1,6 0,2
Sundsvall            2,1 2 0,1
Ostkusten  
Gävle                3,7 2,9 0,8
Kapellskär           2,6 2,6
Stockholm            5 4,2 0,8
Södertälje           0,9 0,6 0,3
Mälarhamnar          3,3 2,4 0,9
Nynäshamn1            3 2,2 0,8
Oxelösund            6,9 5,4 1,5
Norrköping           3,8 2,9 0,9
Oskarshamn           0,8 0,4 0,4
Sydkusten  
Karlshamn            7,3 6,5 0,8
Karlskrona           1,2 1,1 0,1
Trelleborg           10,6 10,6
Malmö                8,1 7,3 0,8
Helsingborg          7 6,6 0,4
Västkusten  
Halmstad             3,2 2,4 0,8
Göteborg             36,5 33,6 2,9
Vänerhamn            2,4 2 0,4
  
Summa utvalda hamnar   118 103 15
Alla svenska hamnar 178 152 26

 1 SIKA/SCB Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2005. 
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3.1.4 Enhetsgods och icke enhetsgods  
Av godset som gick genom de utpekade hamnarna år 2005 transporterades ca 
40 procent som enhetsgods och ca 60 procent som icke enhetsberett gods. Råolja och 
mineraloljeprodukter utgör ca hälften av icke enhetsgodset. De ca 70 miljoner ton gods 
som inte är enhetsgods går i första hand i bulk- och torrlastfartyg, som anlöper alla 
hamnar.  

 

Tabell 3.3  Icke enhetsberett gods (i miljoner ton) 2005 i utvalda hamnar.  
Källa: Sveriges hamnar. 
 Milj ton 
      

  
Råolja, 

mineraloljeprodukter Skogs- Järn och Övrig bulk och
  Summa  övrig flytande bulk  produkter stålprodukter  annan last
Norrlandskusten    
Luleå                7,7 0,3 0,1 0,1 7,2
Umeå                 1,5 0,3 1,0  0,2
Sundsvall            2,1 0,6 1,2  0,3
Ostkusten    
Gävle                3,2 1,4 1,3  0,5
Stockholm            2,1 1,0  1,1
Södertälje           0,7 0,4  0,3
Mälarhamnar          3,0 0,7 0,3 0,1 1,9
Nynäshamn1            2,3 2,3  
Oxelösund            6,9 1,2 1,3 4,4
Norrköping           3,7 1,3 1,3 0,1 1,0
Oskarshamn           0,6 0,1 0,4  0,1
Sydkusten    
Karlshamn            6,1 2,3 1,1  2,7
Karlskrona           0,2 0,0 0,2  
Trelleborg           0,1 0,1  
Malmö                4,3 2,9 0,1 0,3 1,0
Helsingborg          1,5 0,7 0,2  0,6
Västkusten    
Halmstad             3,0 0,5 1,4 0,2 0,9
Göteborg 20,7 19,7  1,0
Vänerhamn            2,3 0,3 1,0  1,0
    
Summa               72,0 36,4 9,7 2,4 23,7

1 SIKA/SCB Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2005. 

 

Göteborg är den klart största hamnen och står för ca 30 procent av den samlade 
mängden icke enhetsberett gods, följd av Luleå, Oxelösund och Karlshamn med 
omkring 10 procent var.  
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De ca 47 miljoner ton enhetsgods transporterades i ca tre miljoner enheter, dvs. 
växelflak, kassetter, trailer, lastfordon, släp, järnvägsvagnar och övriga roro-enheter. 
Flest enheter gick genom Göteborg (33 procent), Trelleborg (20 procent) och 
Helsingborg (17 procent).  

 
Tabell 3.4  Enhetsgods i utvalda hamnar (i tusentals enheter resp. tusentals TEU) 2005. 
Källa: Sveriges hamnar. 

  

Summa 
enheter 
(1 000) 

Containers, 
flak, 

kassetter
(1 000)

TEU 
motsvarande

(1 000)

Trailers, 
lastfordon, 

släp mm
(1 000)

Järnvägs-
vagnar 
(1 000) 

Övrigt 
roro gods

(1 000)
Norrlandskusten    
Luleå                1 1 1  
Umeå                 16 6 11 10  
Sundsvall               
Ostkusten    
Gävle                30 30 48  
Kapellskär           157 157  
Stockholm            180 26 38 144 11 
Södertälje           11 11 18  
Mälarhamnar         22 22 33  
Nynäshamn           51 51  
Oxelösund            2 2 2  
Norrköping           8 8 13  
Oskarshamn          20 20  
Sydkusten    
Karlshamn            45 45  
Karlskrona           74 74  
Trelleborg           613 528 85 
Malmö                250 25 35 224  
Helsingborg          496 74 107 422  
Västkusten    
Halmstad             20 15 22 5  
Göteborg             1 000 463 772 476  61
Vänerhamn               
    
Summa                2 996 683 1 103 2 156 96 61

 

Omkring 70 procent av sammanlagt 683 000 containers, växelflak och kassetter 
(motsvarande ca 1,1 miljoner lastade och tomma TEU) gick genom Göteborgs hamn. 
Dessutom gick 61 000 övriga roro-enheter genom Göteborgs hamn. Näst störst var 
Helsingborg med dryg 10 procent följd av Gävle, Stockholm, Mälarhamnen Västerås 
och Malmö med ca 3 procent var. Containerfartyg anlöpte även Södertälje, Oxelösund, 
Norrköping och Halmstad.  

Den största delen av ca 2,2 miljoner trailers, lastfordon och släp gick genom Trelleborg 
(24 procent), Göteborg (22 procent) och Helsingborg (20 procent). Passagerarefartyg 
eller roro-fartyg gick också till/från Malmö, Stockholm och Kapellskär, Umeå, 
Nynäshamn, Oskarshamn, Karlshamn, Karlskrona och Halmstad. Järnvägsfärjor gick 
till/från Trelleborg (ca 85 000 järnvägsvagnar) och Stockholm (ca 11 000 vagnar). 
Dessutom gick 300 vagnar gick via Malmö.  
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3.1.5 Feedertrafik till/från kontinenten 
För att ge en mer fullständig bild av infrastrukturen som används för att transportera 
svenskt containergods inkluderar vi också feedertrafiken. Vi antar att godset lastas 
mellan fartygen i Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam eller Antwerpen. (Motsvarande 
uppgifter för feedertrafiken som går på land är inte tillgängliga.)  

Lloyd’s Register – Fairplay har på vårt uppdrag beräknat mängden gods som 
transporterades år 2005 i container till och från de fyra stora feederhamnarna på 
kontinenten. Cirka 40 procent av de ca tio miljoner ton som transporterades i container 
beräknas gå som feedertrafik till/från dessa hamnar och vidare med transoceana fartyg. 
Vi utgår ifrån andelen transporter som går till dessa hamnar och har start/mål på 
kontinenten är liten. 

 
Tabell 3.5 Containertransporter mellan utvalda hamnar och feederhamnar på 
kontinenten i tusentals ton 2005. Källa: Sjöfartsverkets farledsdatabas, Lloyd’s Register 
– Fairplays Register of Ships.  
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Export     
Hamburg  695 122 347 44 1 29 2 3  1 244 
Bremerhaven  421 210 3 7  641 
Rotterdam  7    7 
Antwerpen  179 86          265 
Import 

            

Hamburg  637 23 4 2 4 7 24 72 773 
Bremerhaven  619 69 4 19 163 2 877 
Rotterdam  245   46 10  301 
Antwerpen  122            122 
Summa 2 925 510 358 99 1 23 46 189 3 74 4 230 

 

De tyska hamnarna har mycket större betydelse för containertransporter till och från 
Sverige än Rotterdam och Antwerpen. Även om de sammanlagda import- och 
exportflödena är ungefär lika skiljer mönstren mellan de olika svenska hamnarna. 
Stockholm har nästan uteslutande importflöden medan Gävle och Helsingborg har stora 
exportflöden. Göteborg stod för ca 70 procent av all feedertrafik. 

 
3.2 Infrastruktur på sjösidan 
3.2.1 Farledernas egenskaper 
Farleder till havs och farledsstråk ute till havs är grundläggande element i sjöfartens 
infrastruktur. Sjöfartsverket tillhandahåller farleder till de svenska hamnarna och svarar 
för lotsning, isbrytning och sjötrafikinformation. Verket har på uppdrag av 
Hamnstrategiutredningen sammanställt information om farleder till ett tjugotal svenska 
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större hamnar.23 De fysiska egenskaperna avseende max djupgående i farlederna 
sammanfattas i tabellen nedan. För en mer utförlig beskrivning avseende fartygens 
bredd och längd, mörker- och isrestriktioner samt lotsning, se Sjöfartsverkets rapport. 
Restriktioner finns även i hamnarna. Sjöfartsverket har även beskrivit ansvarsfördelning 
mellan hamnarna och verket, som i stor utsträckning bestäms av hamnområdesgränsen. 

 
Tabell 3.6  Max djupgående i farleder till utvalda hamnar (i meter). 

 
Max djupgående

(meter) 
 
Norrlandskusten 

 
Luleå                8,7 alt. 11
Umeå                 10,2
Sundsvall            10 alt. 13
Ostkusten 
Gävle                9
Kapellskär  8
Stockholm            8 alt. 11
Södertälje           9
Mälarhamnar         6,8 
Nynäshamn           10 alt. 15,3
Oxelösund            15,3
Norrköping           11,8 alt. 12,6
Oskarshamn          10,5 
Sydkusten 
Karlshamn            13
Karlskrona           9,4 
Trelleborg           7,5
Malmö                12,5
Helsingborg          12,3
Västkusten 
Halmstad             10,5 
Göteborg             13 alt. 18,9
Vänerhamnar 5,3 

 

                                                 
23 Sjöfartsverket, 2007-03-15, Farleder till vissa större hamnar. 
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Nedan sammanfattas vilka typer av fartyg som anlöpte vilka av de utvalda hamnar 
under 2005. I gruppen passagerarefartyg ingår också kryssningsfartyg.24  

 
Tabell 3.7  Fartygstyper i utvalda hamnar 2005. Källa: Sjöfartsverkets farledsdatabas, 
Lloyd’s Register – Fairplays Register of Ships.  
  Bulk och 

torrlastfartyg 
Container 
fartyg 

Ro/ro 
fartyg

Passagerare 
fartyg 

Järnvägs-
färja 

Norrlandskusten     
Luleå                X     
Umeå                 X  X X  
Sundsvall            X X X   
Ostkusten     
Gävle                X X X   
Kapellskär X   X  
Stockholm X X X X X 
Södertälje           X X X   
Mälarhamnar             X X    
Nynäshamn X   X  
Oxelösund            X X X   
Norrköping           X X X   
Oskarshamn           X  X X  
Sydkusten     
Karlshamn            X X X X  
Karlskrona           X   X  
Trelleborg           X  X X X 
Malmö X X X X  
Helsingborg          X X X X  
Västkusten     
Halmstad             X X X   
Göteborg             X X X X  
Vänerhamn/Karlstad X     

 
3.2.2 Största fartyg som anlöper hamn 
Som komplement till uppgifterna ovan anges det största fartyg (per fartygstyp) som 
anlöpte respektive hamn år 2005. Detta är en indikation för hur hamnen utnyttjas. Ur 
tabellen nedan framgår dock inte hur ofta resp. fartyg anlöper resp. hamn. Vi har inte 
heller information om storleken är den största möjliga storleken. Man bör också komma 
ihåg att godsvolymen i respektive hamn är styrande för fartygsstorleken. 

Fartygens storlek (Brutto) anges som bruttodräktighet (Brd) respektive gross tonnage 
(GT). Måttet baseras på fartygets totala inneslutna volym, dvs. vikten av vattnet som 
undanträngs. Fartygets lastförmåga anges i dead weight all told (dwt). Förhållandet 
mellan lastförmåga (dwt) och bruttodräktighet (GT) är högst för oljetankfartyg och lägst 
för färjor.25  

                                                 
24 Mindre skillnader mellan tabell 3.7 och tabellerna 3.3. och 3.4 förklaras av att olika källor används. 
25 Se bilaga 7 Maxfartyg som enligt Sjöfartsverkets avgiftssystem anlöpt hamnar 2005. 
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Tabell 3.8  Största fartyg per fartygstyp och hamn 2005. Källa: Sjöfartsverket. 
 1 000 GT 
 Oljetanker Bulk och 

torrlastfartyg
Container 

fartyg
Ro/ro 
fartyg

Passagerar- 
fartyg, 

kryssning 
Norrlandskusten 

    

Luleå                16 42  
Umeå/Holmsund    14 16 22  
Sundsvall            21 17 5 20  
Ostkusten   
Gävle                22 21 8 21  
Kapellskär  5 26 60 
Stockholm   16 18 8 60 
Södertälje           15 12 3 23  
Köping 6 6 2 0  
Västerås 6 4 3 0  
Nynäshamn 53 20 14 30 
Oxelösund            57 46 2 9  
Norrköping           38 40 8 21  
Oskarshamn 26 28 21  
Sydkusten  0  
Karlshamn            58 30 2 26 
Karlskrona 1 4 31 
Trelleborg           4 10 11 43 
Malmö 42 67 52 62 33 
Helsingborg          21 36 22 20 40 
Västkusten   
Halmstad 12 31 36 21 0 
Göteborg             88 67 93 61 39 
Vänerhamnar   3     

 

De största fartygen i nästan alla kategorier anlöper Göteborg. Undantag är passagerar-
fartyg (inkl. kryssningsfartyg), de största fartygen i denna kategori går till/från 
Stockholm och Kapellskär (60 000 GT). De passagerarfartyg som går till Skåne-
hamnarna liksom Göteborg har omkring 40 000 GT. Containerfartyg och oljetanker som 
anlöper Göteborg har ca 90 000 GT. Stora oljetanker (50 000–60 000 GT) går även till 
Nynäshamn, Oxelösund och Karlshamn. De största torrlast- och bulkfartygen anlöper 
Göteborg (ca 70 000 GT), Malmö (70 000 GT), Oxelösund (45 000 GT) och Luleå 
(40 000 GT).  

 
3.3 Infrastruktur på landsidan 
Alla hamnar har anslutningar till vägnätet. Alla hamnar förutom Kapellskär förfogar 
över järnvägsanslutningar för transporter via kaj. I tabell 3.9 anges med ett X när 
hamnen betjänas med tåg idag och med (X) när de fysiska förutsättningarna finns för 
tågtrafik, men ingen trafik förekommer för närvarande. Markering med (X) innebär 
enbart att fysiska förutsättningar finns för tågtrafik. 

Kombitåg går till/från hamnarna i Gävle, Stockholm, Trelleborg och Göteborg. Även 
övriga hamnar kan i princip ta emot kombitåg. Hantering av lastenheter förutsätts då i 
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vissa fall ske med mobil omlastningsutrustning (reachstacker). Därutöver går vagnslast 
och/eller systemtåg till/från Luleå, Umeå, Sundsvall, Södertälje, Mälarhamnen Västerås, 
Oxelösund, Norrköping, Oskarshamn, Malmö, Helsingborg, Halmstad och Karlstad. 
Det är dock möjligt att köra resp. typ av trafik på de med (X) markerade hamnarna. En 
analys av landanslutningarnas tekniska egenskaper, kapacitet och utnyttjande kräver ett 
samarbete med de berörda hamnarna och övriga infrastrukturhållare. 

 
Tabell 3.9  Järnvägsanslutning för transporter via kaj för vagnlast/systemtåg och kombi 
resp. till färjeläge i utvalda hamnar 2005. X anger att tågtrafik förekommer, (X) anger 
att de fysiska förutsättningarna finns för tågtrafik. Källa: Järnvägsgruppen KTH. 

  
Vagnslast/ 
systemtåg 

Kombitåg direkt 
från hamnen Färjeläge

Norrlandskusten    
Luleå                X (X)  
Umeå                 X (X)  
Sundsvall            X (X)  
Ostkusten    
Gävle                X X  
Kapellskär    
Stockholm X X X 
Södertälje           X (X)  
Mälarhamnar         X (X)  
Nynäshamn (X) (X)  
Oxelösund            X (X)  
Norrköping           X (X)  
Oskarshamn          X (X)  
Sydkusten    
Karlshamn            (X) (X)  
Karlskrona           (X) (X)  
Trelleborg           X X X 
Malmö X (X) X 
Helsingborg          X (X)  
Västkusten    
Halmstad             X (X)  
Göteborg             X X X 
Karlstad X (X)  
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Tabellen nedan visar till/från vilka orter skyttlarna går idag samt antalet avgångar per 
vecka och riktning. Frekvensen är dubbelt så hög för Göteborg–Stockholm (tio tåg per 
vecka) än för den motsatta riktningen. Det går även fem tåg per vecka mellan Oslo och 
Göteborg. Av de utvalda hamnarna har följande skytteltrafik till och från Göteborgs 
hamn: Gävle, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, 
Södertälje, Umeå och Västerås.   

 
Tabell 3.10 Containerskyttlar mellan Göteborgs hamn och orter i Sverige 2007. 
Källa: KTH Järnvägsgruppen.  

Start/mål 

Frekvens per 
vecka och 

riktning
Luleå 5
Umeå 5
Sundsvall 6
Gävle 10
Avesta 3
Borlänge 2
Hällefors 3
Insjön 5
Stockholm 10/5
Södertälje 5
Västerås 10
Eskilstuna 14
Örebro 6
Norrköping 5
Motala 6
Nässjö 6
Åhus 1
Malmö 5
Helsingborg 5
Uddevalla 1
Karlstad 7
Åmål 5
Kristinehamn 3
Oslo 5

 

De av SIKA och Sjöfartsverket genomförda modellanalyser för Östra Mellansverige 
visar att det finns ett beroende mellan matartrafiken med järnväg och feedertrafiken på 
ostkustens hamnar.26 Om till exempel kostnader i vissa containerhamnar på ostkusten 
skulle sänkas kraftigt beräknas detta påverka både fördelningen mellan hamnarna i 
denna region och landtransporterna till/från Göteborg och Skåne. 

                                                 
26 SIKA Rapport 2005:2, Modellanalyser av godsflöden i Östra Mellansverige. 
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4 Prissättning av hamninfrastruktur 
Prissättning av hamninfrastruktur tilldrar sig ett ökat intresse inom den forskning kring 
marginalkostnader och transportpolitik som EU-kommissionen finansierar. Fokus har 
tidigare helt legat på implementering av marginalkostnadsprinciper inom väg- och 
järnvägstransporter. Nu kan ett mer intermodalt synsätt skönjas som medför att flera av 
projekten inkluderar sjöfarten i sina studier.  

I det följande ger vi en överblick över prissättningen av hamninfrastruktur. Avsnittet är 
organiserat som följer; först ges en genomgång av de teoretiska bakgrunderna till olika 
prissättningsprinciper med relevans för hamnprissättning och i avsnitt två redovisas 
beräkningar av kostnaderna från fallstudier i EU-projektet GRACE (Generalisation of 
Research on Accounts and Cost Estimation). Avsnitt tre, slutligen, söker ge en bild av 
finansieringssituationen för hamnar i Europa och därmed vilka möjligheter som finns att 
driva marginalkostnadsprissättningen om en sådan prissättning inte kommer att täcka 
företagets kostnader. I ett slutligt avsnitt dras några slutsatser. 

 
4.1 Hamnprissättning i teorin 
Betoningen av marginalkostnader i transportpolitiken har sin utgångspunkt i konstater-
andet, eller antagandet, att en sådan prissättning leder till en effektiv fördelning av 
samhällets resurser. Det förnyade intresset för marginalkostnadsprissättningen under 
1990-talet hade sin bas i en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera även externa 
kostnader, såsom luftföroreningskostnader, i prissättningen. 

Inom området hamnar finns relativt lite skrivet och fokus ligger helt på infrastruktur-
kostnaden. Utgångspunkten för resonemanget är baserat på gängse nationalekonomisk 
teori som visar att en prissättning baserad på marginalkostnader leder till ett effektivt 
utnyttjande av samhällets resurser. Vi kallar ibland detta för att samhällets resurser 
utnyttjas optimalt och vidare att marginalkostnadsprissättning utgör en ”optimal 
prissättning”. I samband med infrastruktur kan man notera två komplikationer som gör 
denna ideala situation problematisk, inte minst i hamnsektorn: 

• Stordriftsfördelar i utbyggnaden av hamnar som gör att den långsiktiga 
marginalkostnaden sjunker med ökad kapacitet. Det innebär att den optimala 
prissättningen inte kommer att täcka hamnens kostnader. 

• Odelbarheter i utbyggnaden gör att hamnen inte kan expandera kontinuerligt för 
att uppfylla efterfrågan utan måste ta stegvisa beslut om kapacitetsökningar. Det 
innebär att man under vissa tider, innan expansion, har kapacitetsbrist för att 
sedan när den nya hamnen tagits i bruk möjligen ha för mycket kapacitet. I det 
förra fallet kommer trängselprissättningar att kunna täcka hamnens kostnader 
medan ett underskott blir resultatet av marginalkostnadsprissättning i det senare 
fallet.  

 
Om nu inte marginalkostnadsprissättning täcker hamnens kostnader (trots att man inför 
en trängselkostnadskomponent) och man vill uppnå full kostnadstäckning finns ett antal 
andrahandsalternativ: 

1. Det första alternativet som brukar diskuteras är så kallad Ramsey-prissättning. I 
detta fall görs ett påslag på marginalkostnaden som beror på hur känsliga 
kunderna är för prishöjningar. Ju känsligare kunden är, desto lägre påslag kan 
man lägga på den kunden.  
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2. Den andra lösningen är införandet av en tvådelad tariff. Den tvådelade tariffen 
består av en fast avgift (tariff) som täcker upp för det underskott som upp-
kommer om enbart en rörlig avgift (tariff) används. Liksom i Ramsey pris-
sättningen vill man genom den fasta avgiften störa valet av antalet anlöp så lite 
som möjligt. Problemet med den tvådelade tariffen är att den ger fördelar till 
fartyg som frekvent besöker en hamn och kan fördela kostnaden för den fasta 
avgiften på många anlöp och diskriminerar de mindre frekventa besöken. Detta 
problem samvarierar ofta med inrikes- och utrikestrafik, vilket genast ger 
problem med europeisk konkurrenslagstiftning. 

3. Slutligen kan man använda olika former av styckkostnadsprinciper. 
 

I styckkostnadsprinciper fördelas på olika aktiviteter efter olika typer av fördelnings-
nycklar. Det slutliga resultatet behöver inte ha någon koppling till marginalkostnads-
prissättning och effektivitet men har pragmatiska fördelar som gör metoden vanlig. Man 
kan diskutera: 

• Fördelningen av kostnaderna baserat på ’produktionsmått’ mått såsom längd, 
vikt etc. 

• Fördelning av kostnaderna i proportion till direkt observerbara kostnader. 

• Fördelning av kostnaderna i förhållande till bruttointäkten. 
 

Samtliga metoder kritiseras ofta för godtycklighet, fokusering på fasta kostnader, 
oförmåga att identifiera korssubventioner och i vissa fall rundgången i resonemangen 
(speciellt gäller detta den sista metoden). Om hela kostnadsmassan för flera olika 
aktiviteter fördelas ut kommer metoden att strida mot en ’user pays’ princip eftersom 
inte alla fartyg kommer att använda alla typer av service som hamnen tillhandhåller. Om 
priserna är uppdelade på flera komponenter uppkommer inte detta problem. Ett 
ytterligare problem har att göra med konkurrensen mellan hamnar. Jämfört med 
Ramseyprissättningen ovan kommer kostnadsallokeringen att lägga en förhållandevis 
hög avgift på de priskänsliga anlöpen. Om konkurrenter istället nyttjar Ramsey-avgifter 
kommer det priskänsliga fartygssegmentet att lämna hamnarna med kostnadsalloke-
ringsprissättning. 

Det finns dessutom spelteoretiska kostnadsallokeringsansatser som använts inom 
hamnsektorn. Till exempel kan man dela upp fartygens djupgående i grupper, 0–20 fot, 
20–30 fot osv. Kostnaden för en åtgärd (säg muddring) allokeras sedan för varje 
ytterligare nivå av muddring till den fartygstyp som har nytta av det djupgåendet, dvs. 
all muddring ner till 20 fot allokeras till alla fartyg, muddring till 30 fot allokeras till 
fartyg med ett djupgående över 20 fot osv. Ju djupare muddring som måste genomföras 
desto färre fartyg kommer att vara med och dela på den tillkommande 
muddringskostnaden.  

 
4.2 Hamnars marginalkostnader – fallstudier 
I GRACE projektet har genomförts ett antal studier kring transportsektorns marginal-
kostnader. Inom väg- och järnvägsområdet genomförs ett flertal fallstudier medan man 
inom sjöfart och flyg gjort mer modellbetonade genomgångar. För sjöfart har man 
konstruerat en modell för marginalkostnaden och sökt applicera den på ett antal olika 
hamnar. Till skillnad från den diskussion som finns kring prissättning av järnvägar och 
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vägar har inte samma tydliga distinktion av vad som ska prissättas utvecklats inom 
hamn- och terminalområdet. Figuren nedan redogör för de faser i ett anlöp som man 
beaktar i modellen. 

 

Sjöfart i öppen sjö 

 

 Flod eller kanal 

 

         Sluss 

 

        Hamn 

 

           Kaj 

 

       Terminal Lossning/Lastning 

  Lager 

  ’Hinterland’ lossning/lastning 

     ’Hinterland 

Figur 4.1  Faser i ett hamnanlöp. Källa: GRACE.  
 

Marginalkostnaden för hamnutnyttjande kan delas upp i de traditionella kostnads-
kategorierna som brukar användas i nyare studier av trafikens marginalkostnader. Det 
innebär att marginalkostnaderna inkluderar; 

• infrastrukturkostnader (vanligen slitage) 

• kostnader kopplat till operatören (t.ex. väntekostnader) 

• kostnader för hamnservice (t.ex. bogsering, lots) 

• olyckskostnader (både gods och person) 

• bullerkostnader 

• luftföroreningsrelaterade kostnader 

• klimatgaser. 

 

Den marginella infrastrukturkostnaden består dels av förändrad tidpunkt för 
reinvesteringar, dels av slitage som kräver periodiskt eller löpande underhåll. GRACE 
studien hävdar att det inte finns någon marginell infrastrukturkostnad relaterad till själva 
hamnen. Däremot uppkommer sådana kostnader vid slussar och dessa kostnader 
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beräknas27. En fallstudie för Helsingfors visar att isbrytning inte berodde på antalet 
fartyg och marginalkostnaden för isbrytning är därför satt till noll. Sjöfartsverket (2003) 
redovisar dock en bedömning att marginalkostnaden för isbrytning inte är av försumbar 
storlek. 

Fartygsägarens kostnader uppkommer genom anlöpstiden och den väntetid som finns 
innan fartyget kan angöra. Kostnaden består av besättningskostnader, bränsle, smörjolja, 
reservdelar, motorolja m.m. Alla dessa komponenter beräknas separat. Dessa kostnader 
är interna för fartygsägaren. Om man avser finna de externa trängselkostnaderna kräver 
modellen en vidareutveckling. Fallstudierna visade att trängsel framförallt uppkom på 
anslutande färdmedel såsom vägtransporterna. 

Hamnservicen i form av lotsning och bogsering ger upphov till en marginalkostnad på 
samma sätt som för fartygen ovan. I studien antas det att kapaciteten är oberoende av 
antalet anlöp och därmed ingår inga kapitalkostnader i marginalkostnaden. Vidare ingår 
inga extra lönekostnader utan dessa kostnader antas vara fasta. 

De externa kostnaderna inkluderar olyckor, luftföroreningar och klimatgaser. Buller-
beräkningarna redovisas inte i denna del av projektet. Olyckskostnaderna baseras på en 
uppskattning av den ökade sannolikheten för en olycka som följer av ett anlöp. 
Kostnaderna inkluderar riskvärderingen. Luftföroreningskostnader beräknas med hjälp 
av ExternE-modellen. ExternE-modellen är en s.k. effektkedjemodell som utvecklats 
inom den europeiska forskningen. Grunden är att följa utsläppen från, i detta fall, 
fartygets skorsten via vindsförhållanden och kemisk omvandling till nedfallet. Nedfallet 
kan drabba människor, gröda, byggnader m.m. och i modellen beräknas effekterna av 
detta nedfall, t.ex. ökade sjukdomsfall i astma. Slutligen värderas dessa effekter i 
monetära termer.28 

Tänker man sig ett fartyg som anlöper en hamn kommer det att, beroende på typ av 
hamn, passera de olika faserna i figuren ovan. Varje sådan fas är förknippad med en 
kostnad. Kostnaderna bärs av olika parter såsom infrastrukturägaren, fartygsägaren, 
hamnoperatörer eller av samhället i övrigt i form av externa effekter. Tabellen nedan 
sammanfattar vilka kostnader som uppkommer i de olika faserna. 

                                                 
27 Jansson och Nääs (2004) försöker samla in information från svenska hamnar för att bedöma marginal-
kostnaderna. Deras beräkningar visar på extremt stora fallande marginalkostnader för de flesta kostnads-
slagen utom för el, vatten, avlopp och avfallshantering. Även om dessa resultat är förknippade med stor 
osäkerhet verkar de inte motsätta antagandena i GRACE som dock inte har beaktat denna sista kostnads-
komponent. 
28 Friedrich, R, Bickel, P (2001). Environmental External Costs of Transport. Springer. Berlin.  



46 VTI notat 11-2007 

Tabell 4.1  Kostnader vid ett anlöps olika faser. Källa: GRACE. 

Anlöpande fartyg Infrastruktur Fartygsägare Hamnoperatör Externa kostnader 

 

1. Till havs – Fartygskostnader 
(besättning, bränsle 
m.m.) 

Lots och bogsering 
(bränsle mm) 

Olyckor, luft- och 
vattenföroreningar 

2. Väntan för att 
anlöpa hamnarna 

– Begränsade 
fartygskostnader 

– Luft- och  
begränsade 
vattenföroreningar 

3. Från väntpunkt till 
sluss 

– Fartygskostnader 
(besättning, bränsle 
m.m.) 

Lots och bogsering 
(bränsle m.m.) 

Buller, 
luftföroreningar, 
begränsade 
vattenföroreningar 
och olyckor 

4. Sluss Reinvestering för 
sluss, underhåll av 
sluss 

Begränsade 
fartygskostnader 

– Begränsat buller, luft 
och 
vattenföroreningar 

5. Från sluss till kaj – Fartygskostnader 
(besättning, bränsle 
m.m.) 

Lots och bogsering 
(bränsle m.m.) 

Buller, 
luftföroreningar, 
begränsade 
vattenföroreningar 
och olyckor 

6. Väntan vid kaj – Begränsade 
fartygskostnader 

– – 

7. Lastning/lossning 
vid kaj 

– Begränsade 
fartygskostnader 

Stuveriarbetare, 
reinvesteringar av 
stuveriutrustning 

Olyckor, luft- och 
begränsade 
vattenföroreningar 

 

Motsvarande resonemang kan föras när fartyget avgår från hamnen, men de resulterande 
kostnaderna kan bli helt annorlunda eftersom aktiviteterna skiljer sig åt.  

GRACE-studien genomför fallstudier för fem olika hamnar (Antwerpen, Bordeaux, 
Felixstone, Genoa och Gdynia) och 15 fartygstyper där man applicerar den marginal-
kostnadsberäkningsmodell som kort sammanfattats ovan. Nedan sammanfattar vi 
resultaten från några av alla dessa fallstudier.  

Resultaten är ganska anmärkningsvärda. Av de beräknade kostnaderna för 
hamn/fartygskombinationerna nedan utgör kostnaderna för luftföroreningar 47 procent 
och olyckskostnader 2 procent av de samlade marginalkostnaderna. Det innebär att de 
externa kostnaderna utgör närmare 50 procent av den totala marginalkostnaden!  

Fartygsägarens privata kostnad uppgår också till totalt 47 procent fördelade på 
28 procent besättningskostnader och 19 procent fartygsrelaterade kostnader. Även om 
dessa kostnader inte är avgiftsrelevanta – eftersom de utgörs av fartygsägarens privata 
kostnader – är det noterbart att alla fördyringar på denna komponent kommer att utgöra 
en viktig del i en prissättning. Det borde finnas anledning att djupare studera trängsel-
kostnader i ljuset av storleken på denna komponent. Till exempel skulle en 10 procentig 
ökning av fartygsägarens kostnader som beror på förseningar i anlöpstiden utgöra en 
betydande (extern) marginalkostnad jämfört med de andra beräknade kostnaderna. 

De traditionella infrastrukturkostnaderna utgör 1,2 procent av de totala marginal-
kostnaderna. Dessa uppkommer enbart i slussar i denna modell. Lots och bogserings-
kostnaderna utgör 2 procent respektive 0,2 procent av de totala marginalkostnaderna. 
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Tabell 4.2  Skattade marginalkostnader för några utvalda fartygstyper i Antwerpen 
respektive Bordeaux (€ per bruttoton). Källa: Egen bearbetning av GRACE. 

Hamn  Antwerpen Bordeaux 

Fartygstyp  600 TEU 

Container 

8 000dwt 

general  

cargo 

8 000dwt 

torr  

bulk 

8 000dwt 

flytande 

 bulk 

700 

passagerare 

8 000dwt 

torr  

bulk 

Infrastruktur  0,00 0,14 0,07 0,14 0,01 0,00 

Fartyg Besättning 1,02 3,21 1,44 0,98 0,14 1,69 

 Fartyg 1,28 1,85 0,77 0,83 0,20 0,97 

Operatörer Bogsering 0,08 0,14 0,13 0,14 0,01 0,10 

 Lots 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 

Olyckskostnader  0,00 0,17 0,6 0,12 0,00 0,16 

Buller kostnad  na. na Na na na na 

Luftföroreningar  2,86 4,21 2,08 1,55 1,31 2,23 

Summa  5,26 9,74 4,66 3,78 1,68 5,16 

 

En prissättningsstrategi som exkluderar de marginella externa kostnaderna kommer 
således att leda helt fel. 

Om man väljer ut en fartygstyp och studerar de olika miljökostnadskomponenterna ser 
man att den dominerande kostnaden utgörs av kostnader relaterade till partiklar (PM2,5) 
som utgör 32–34 procent av kostnaden och NOx (23–31 procent). Koldioxid29  
(8–25 procent) och svavel (18–23 procent) spelar en mindre roll för kostnaderna. Utöver 
dessa luftföroreningskostnader görs ett försök att beräkna kostnaden för oljespill. 
Resultaten för detta tyder på att denna kostnad kan uppgå till en fjärdedel av 
luftföroreningskostnaden. 

När fartyget närmar sig hamnen förändras förutsättningen och kostnaderna förändras. 
Dels seglar fartygen betydligt långsammare vilket minskar bränsleåtgången. Däremot 
kommer motorn att arbeta på ett icke-optimalt varvtal vilket leder till större emissioner 
per liter bränsle än i ”öppen sjö”. Slutligen leder närheten till befolkningscentra att 
kostnaderna stiger. Sammantaget innebär detta faktiskt att kostnaden sjunker när 
fartygen närmar sig hamn.  

 
4.3 Faktisk hamnfinansiering i Europa 
Den faktiska prissättningen i hamnar har utvecklats över historien. En av slutsatserna i 
de senaste forskningsprojekten är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skapa en 
fungerande klassificering av den existerande hamnprissättningen. ATENCO-studien 
(Analysis of the cost structures of the main TEN ports 2001) gör en genomgång av 
prissättningsprinciperna i ett antal Europeiska länder. En uppföljare till den studien – 
Public financing and charging practices of seaports in EU (juni 2006) – vidgar antalet 
länder som studeras till en mängd nya medlemsländer. 

Genomgången nedan baseras på ATENCO-studien. De flesta hamnar är s.k. 
”hyresvärdar” och låter privata operatörer sköta själva servicen i terminalen. För detta 
betalas det någon form av hyra till hamnägaren. Hamnen kan vara uppsatt som ett privat 

                                                 
29 Studien använder en marginalkostnad för koldioxidutsläpp på 22€ per ton. 
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bolag, kommunalt bolag eller en blandform av dessa två. Även olika former av 
myndighetskonstruktioner finns. I de flesta fall hade hamnarna egen bokföring. 

Vad som går att bedöma av den genomgång som gjorts i ATENCO-studien finansierar 
staten i huvudsak infrastrukturen i farleden medan hamnen bär kostnaderna för 
investeringar och underhåll i själva hamnen. Privata operatörer står för investeringarna i 
suprastrukturen som t.ex. kranar. I Tyskland tycks dessa operatörer delvis vara lierade 
med kommunerna. Tabellen nedan sammanfattar genomgången såsom situationen var 
när ATENCO-studien gjordes. 

 
Tabell 4.3  Finansiering. Källa: Egen sammanfattning av ATENCO-studien. 

Land Farled Hamnen Suprarstruktur 

Belgien Stat och region 60 % Stat,  
40 % Kommun 

Privata operatörer 

Danmark Staten Hamnen Privata operatörer 

Finland Staten Hamnen Privata operatörer 

Frankrike, ’fria hamnar’ 80 % Staten,  
20 %  Hamnen 

60 % Staten,  
40 % Hamnen 

Hamnen 

Frankrike 

’nationella intressen’ 

30–50 % av Staten, resten 
Hamnen 

30–50 % av Staten, 
resten Hamnen 

Hamnen 

Tyskland Staten Hamnen/Kommunen Privata operatörer 

Grekland Staten Staten Staten/Hamnen 

Irland – Hamnen – 

Italien Staten/Regionen Hamnen med statligt 
stöd 

Hamnen med statligt 
stöd 

Nederländerna Staten, Hamnen minst 1/3 Hamnen  Privata operatörer 

Portugal Staten/Hamnen Staten/Hamnen Hamnen 

Spanien – Hamnen Hamnen/Privat operatör 

Storbritannien (Hamnen) Hamnen Hamnen 

 

Hamnarnas prissättning skiljer sig åt mellan de olika länderna på grund av olika 
kulturella och juridiska bakgrunder. ATENCO-studien genomför ingen typ av 
klassificering av prissättningsprinciper i europeiska hamnar. I huvudsak tycks 
avgifterna bestå av hyresavgifter från de privata operatörerna, avgifter för utförd service 
(t.ex. bogsering, lotsning etc.) och hamnavgifter.  

Utifrån denna redovisning måste man konstatera att möjligheterna för en hamn att 
bedriva ren marginalkostnadsprissättning som leder till underskott är begränsade. 
Många verkar bära samtliga kostnader förknippade med hamnens verksamhet själva 
även om det finns undantag där staten medfinansierar verksamheten. Om marginal-
kostnadsprissättning, inklusive en trängselkomponent, som dock inte verkar ha 
realiserats, leder till underskott pga. de ekonomiska karakteristika för hamninfrastruktur 
finns troligen ingen möjlighet för europeiska hamnar att bedriva en ren marginal-
kostnadsbaserad prispolitik. Man måste då införa någon typ av andrahandsprissättning, 
såsom prisdifferentiering, tvådelade tariffer eller enklare styckkostnadsprinciper. 
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Transporterad godsmängd (i milj. ton) 2001 och utveckling till 2005 
uppdelat på inrikes transporter, export och import  
 
Inrikes transporter (i milj. ton) 2001 och utveckling till 2005. 
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Inrikes 2001 Utveckling 2001 till 2005  
Export (i milj. ton) 2001 och utveckling till 2005. 
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Export 2001 Utveckling 2001 till 2005  
Import (i milj. ton) 2001 och utveckling till 2005. 
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Beräknade godsflöden per riksområde (i milj. ton) år 2001, 2005 och 2020 
(exkl. vägtransporter under 25 km) och karta över riksområden.  
Beräknade godsflöden per riksområde (i milj. ton) 2001 (exkl. vägtrp. under 25 km). Källa: 
Egen beräkning baserad på SIKA/SCB statistik. 
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To
ta

lt 

Från 

Stockholm (1) 8,9 2,2 0,7 0,6 1,0 0,6 0,3 0,3 2,4 17,1 

Östra Mellansverige (2) och (9) 3,7 19,3 1,4 1,0 2,6 5,5 0,4 0,3 7,0 41,0 

Småland och öarna (3) 1,1 2,6 14,5 2,6 3,5 0,6 0,2 0,6 7,6 33,3 

Sydsverige (4) 1,2 1,0 2,0 21,8 3,0 0,6 0,1 0,3 7,5 37,6 

Västsverige (5) 2,4 3,4 3,2 3,4 27,3 3,5 0,4 0,7 17,9 62,2 

Norra Mellansverige (6) 0,7 6,1 0,4 0,8 3,2 20,6 0,9 0,5 8,0 41,1 

Mellersta Norrland (7) 0,4 0,8 0,2 0,2 0,3 1,4 11,2 0,7 2,9 18,1 

Övre Norrland (8) 0,3 1,4 0,1 0,4 0,4 2,2 1,8 24,5 16,9 47,9 

Utlandet 5,4 6,5 5,9 5,6 29,0 8,3 3,0 3,7 4,9 72,4 

Totalt 24,0 43,3 28,4 36,5 70,3 43,3 18,1 31,5 75,2 370,7 

 
Beräknade godsflöden per riksområde (i milj. ton) 2005 (exkl. vägtrp. under 25 km). Källa: 
Egen beräkning baserad på SIKA/SCB statistik. 
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Från 

Stockholm (1) 10,0 2,5 0,8 0,7 1,1 0,7 0,3 0,3 2,9 19,2 

Östra Mellansverige (2) och (9) 4,3 22,3 1,6 1,1 2,8 6,1 0,4 0,3 8,1 47,1 

Småland och öarna (3) 1,3 3,2 17,8 3,1 4,2 0,7 0,2 0,7 8,5 39,6 

Sydsverige (4) 1,3 1,1 2,3 24,6 3,4 0,7 0,2 0,3 8,7 42,6 

Västsverige (5) 2,6 3,8 3,7 3,7 30,4 4,1 0,4 0,7 21,2 70,8 

Norra Mellansverige (6) 0,8 6,4 0,4 0,9 3,4 25,6 1,0 0,5 9,4 48,3 

Mellersta Norrland (7) 0,4 1,0 0,2 0,2 0,3 1,8 14,3 0,9 3,4 22,6 

Övre Norrland (8) 0,3 1,1 0,1 0,4 0,4 2,1 2,3 29,0 22,0 57,9 

Utlandet 6,7 7,5 6,8 6,7 32,2 9,5 3,4 4,2 5,4 82,4 

Totalt 27,7 49,1 33,8 41,4 78,2 51,3 22,6 37,0 89,5 430,5 
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Beräknade godsflöden per riksområde (i milj. ton) 2020 (exkl. vägtrp. under 25 km). Källa 
SIKA-Rapport 2005:9 Prognoser för godstransporter år 2020. 
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To
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Från 

Stockholm (1) 10,7 2,5 0,7 0,7 1,1 0,6 0,3 0,3 3,5 20,3 

Östra Mellansverige (2) och (9) 4,8 21,6 1,5 1,4 3,5 5,8 0,5 0,3 8,5 47,8 

Småland och öarna (3) 1,7 2,9 13,8 3,0 4,2 0,7 0,1 0,3 8,6 35,2 

Sydsverige (4) 2,1 1,4 2,9 27,9 4,8 0,8 0,2 0,3 12,0 52,5 

Västsverige (5) 3,5 4,1 2,8 3,1 30,2 3,5 0,4 0,7 19,4 67,6 

Norra Mellansverige (6) 1,0 7,1 0,4 1,0 3,8 21,0 0,9 0,5 8,0 43,6 

Mellersta Norrland (7) 0,7 1,1 0,3 0,3 0,6 1,8 11,3 0,9 4,3 21,2 

Övre Norrland (8) 0,4 1,7 0,2 0,7 0,7 2,9 2,0 26,7 15,0 50,3 

Utlandet 8,4 10,0 7,7 10,3 34,2 10,4 3,4 4,8 6,9 96,0 

Totalt 33,3 52,2 30,3 48,5 83,0 47,6 19,1 34,7 86,1 434,7 

 

Kommuner i Sverige och större administrativa regioner utomlands, som används i 
SIKA:s och trafikverkens prognos aggregeras. 
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Karta över riksområden. 

 

 
 

Stockholm (1) 

Östra Mellansverige (2) och (9) 

Småland och öarna (3) 

Sydsverige (4) 

Västsverige (5) 

Norra Mellansverige (6) 

Mellersta Norrland (7) 

Övre Norrland (8) 
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Transportarbete i Sverige (exkl. vägtransporter under 25 km) per 
varugrupp 2001 och utveckling 2001 till 2005. Källa: Egna beräkningar 
baserad på SIKA/SCB statistik.  
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Utveckling av antalet tunga vägfordon utanför stråken 1997, 2001 och 
2005 per mätpunkt (Index 1997=100). Källa: Vägverket.  
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Utveckling av antalet godståg utanför stråken 1997, 2001 och 2005 per 
mätpunkt (Index 1997=100). Källa: Banverket.  
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Godstransportflöden i vikt och värde år 2001. 
 
Godstransportflöden i värde år 2001 (endast volymer över 10 000 ton redovisas, 
sjöfart blått, järnväg grönt, väg rött) 

 
 
Godstransportflöden i värde år 2001 (endast volymer över 1 mdr kr redovisas, 
sjöfart blått, järnväg grönt, väg rött) 
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Maxfartyg som enligt Sjöfartsverkets avgiftssystem anlöpt hamnar 2005 
 
Hamn Max GT 

Oljetanker 
DWT Max 

GT 
Övriga 

DWT Max GT 
Roro 

DWT Max GT 
Container 

DWT Max 
GT 
Färjor  

DWT 

Norrlandskusten 

        

Luleå                15 980 25 000 41 726 77 078   
Umeå/Holmsund        13 974 22 717 16 286 15 126 22 193 12 968   
Sundsvall            21 353 32 230 16 912 29 155 20 186 11 446 5 365 6 270 
Ostkusten     
Gävle                22 184 35 192 20 837 34 372 20 881 12 008 7 852 9 322 
Kapellskär    5 232 6 419 25 996 6 124   59 912 4 650
Stockholm  16 282 27 350 17 561 28 060 7 852 9 322 59 912 4 650
Södertälje           14 627 23 016 12 460 8 600 23 498 7 750 2 997 4 550 
Köping                 5 582 8 145 5 831 5 000 2 416 3 574 
Västerås           5 698 8 245 4 081 5 657 2 997 4 550 
Nynäshamn           53 341 94 813 19 579 11 434 14 297 4 995   29 746 4 730
Oxelösund            57 448 98 629 45 777 78 394 8 811 7 331 2 416 3 574 
Norrköping           37 916 67 980 39 893 73 931 20 871 12 002 7 519 8 621 
Oskarshamn 25 800 41 450 27 911 43 082 20 881 12 008   
Sydkusten     
Karlshamn            57 508 105 709 30 053 52 292 2 239 2 560 25 606 7 664
Karlskrona 1 113 1 767 4 211 5 571   31 189 3 060
Trelleborg           3 785 5 738 9 693 3 933 11 248 4 002   42 705 7 290
Malmö/Copenhagen  41 526 72 514 67 264 28 360 61 804 20 146 51 770 16 919 33 163 18 718
Helsingborg          21 353 32 230 36 463 49 755 20 186 11 446 21 586 21 370 40 022 2 800
Västkusten     
Halmstad 11 548 15 999 31 144 53 589 20 881 12 008 36 324 48 712 
Göteborg             88 109 153 616 67 264 28 126 61 321 19 628 93 496 109 000 39 178 4 500
Karlstad   2 904 5 398   
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TEN-hamnar, vägar och järnvägar i Östersjöområdet. 
 

Karta över TEN-hamnar i Östersjöområdet. 

  



Bilaga 8 
Sid 2 (3) 

 VTI notat 11-2007 

Karta över TEN-vägar i Östersjöområdet.  
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Karta över TEN-järnvägar i Östersjöområdet.  
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vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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