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FÖRORD

En väsentlig deluppgift i VTIs transportekonomiska forskningsprogram

är att kartlägga kostnadsstrukturen för olika transportsystem. Kost-

naderna för personbilstransporter har traditionellt varit ett centralt

studieobjekt för institutet, men under senare år har kostnaderna för

kollektiva persontransporter på väg också studerats. Föreliggande

arbete kompletterar transportkostnadsbilden genom beräkningar av kost-

nader för godstransporter på väg såväl som på järnväg. Ett bidragande

skäl till att järnvägstransportkostnaderna ägnats uppmärksamhet är att

utvecklingen av efterfrågan på vägtjänster -en väsentlig systemförut-

sättning för mycket av VTIs forskning -är förhållandevis känslig för

förändringar av de relativa dörr-till-dörr kostnaderna, när det gäller

godstransporter.

Denna studie har utförts av Peter Cardebring (5 arbetsmånader) och

Peter Andersson (3 arbetsmånader) vid Ekonomiska Institutionen på

Universitetet i Linköping på uppdrag av VTI. Som referensgrupp har

professor Sten Handel, adj. professor Lennart Sundström och under-

tecknad fungerat. Författarna har självständigt svarat för detalj-

uppläggningen och genomförandet av studien liksom resultatredovis-

ningen, som består av föreliggande huvudtext samt en separat bilagedel.

Bilagedelen erhålles från VTI efter särskild rekvisition.

Samtliga som hjälpt till under arbetets gång tackas varmt. Särskilt

tack dock för hjälpen med enkäten om industrispår, som gavs av Malmö

Trafikdistrikt, SJ, samt till Gunnar Bostrand, SJ Norrköping; Bengt

Grankvist, SJ Sundsvall; Aage Andersson, Bilspedition Linköping.

Linköping i maj 1982

Jan Owen Jansson
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KOSTNADER FÖR GDDSTRANSPORTER PÅ VÄG OCH JÄRNVÃG

Ana1ys av re1ativa dörr-ti11-dörr kostnader med särski1d tonvikt
på järnvägens matartransporter

av Peter Cardebring och Peter Andersson

SAMMANFATTNING

De re1ativa kostnaderna för godstransporter på väg och järnväg
varierar starkt beroende på b1 a transportavstånd, godss1ag och
transportvo1ym. När det gä11er järnvägstransporter visar det sig
att va1et av 1astbärare och matartransportteknik spe1ar en mycket
stor ro11 för dörr-ti11-dörr kostnaderna.
hur mycket huvudtransportavståndet i ki1ometer minst måste uppgå
ti11 för att angivet transportsätt med järnväg ska11 vara bi11igare
än att transportera godset he1a vägen med 1astbi1.

Tabe11en nedan visar

Som framgår av
tabe11en är järnvägen konkurrenskraftig beträffande massgods och
partigods redan vid re1ativt korta avstånd under förutsättning att
s k industrispår finns i vardera ändan av transportkedjan (så att
godset kan transporteras på järnväg från dörr ti11 dörr).

Inte mindre än 75-90 % av a11t gods som i dag tranSporteras med
järnväg genereras från industrispår.
producerande företag i Sverige har ti11gång ti11 industrispår.

Omkring 40 % av större varu-

De vägtransportkostnader som 1igger bakom tabe11ens kritiska transport-
avstånd är beräknade under förutsättningen att 1astbi1stransporterna
är organiserade på fö1jande, i praktiken oftast förekommande sätt
när det gä11er sändningar av icke-styckegods-karaktär:
transporten sker under natten och matartransporterna, d v 5 "hämtning"
och "1ämning" av de11aster utförs dagen före respektive dagen efter
av samma 1astbi1.

Huvud-

  

 

Tabe11 1 Kritiska transportavstånd i km

Sändningsstor1ek 25 ton 100 ton 500 ton

Matartransport, 1ängd 2x2 km 2x20 km 2x2 km 2x20 km 2x2 km 2x20 km

Vagns1astgods med
industrispår 200 250 150 50 150 50

Vagns1astgods utan
industrispår 700 600 600 550 500 500

Minicontainer 50 300 50 250 50 200

Container 350 900 250 700 200 650

Piggy back, trai1er som
om1astas med porta1kran 700 750 400 600 400 550

Piggy back, växe1f1ak ,
som om1astas med truck 250 400 200 350 200 300
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THE COSTS OF FREIGHT TRANSPORT BY ROAD AND BY RAILNAY

Analyse of relative door-to-door costs with special accent
on the feeder transports by railway

by Peter Cardebring and Peter Andersson

ABSTRACT

Freight transports by railway are divided into (i) the "main transport"
which by definition is a railway transport, and (ii) the "feeder tran-
sports" which can be made by railway or by road. In the former case
private sidings are required, and the loading/unloading of railcars is
carried out by the sender/receiver on their premises. When the feeder
transport is made by road, three main types of freight put very diffe-
rent demands on the handling technique - loose bulk, unit loads such as
containers and flats, and small packets (piecegoods).

Freight transport by road can be divided, in the first place, into full-
load and part-load transports. Full loads are hauled directly door-to-
door without feeder transport. Except for very small packets, the nor-
mal arrangement for part-load transports is that the "liner" itself picks
up the part-loads in daytime, carries out the main haul by night, and
delivers each part-load at the door of the receiver in the following day.

No less than 75-90% of the total freight tons going by railway are gene-
rated from private sidings. About 40% of all larger firms in Sweden
requiring goods transports have private sidings at their disposal. How-
ever, these firms regard railway transport by no means generally as their
main mode of transport. Only some 25% of their transported tons are
going by railway.

The costs of freight transport by road and by railway varies widely de-
pending on,in the first place, the distance of the main transport and
the feeder transport, respectively, the package type, technique and
number of handling operations, and the shipment size. The results of
the estimations of the relative costs made in this study are summarized
below:

Main transport distance in kilometers where the given means of railway
transport starts to becomelless costly than road transport

 

  

 

Shipment size 25 ton l00 ton 500 ton

Feeder transport distance 2x2 km 2x20 km 2x2 km 2x20 km 2x2 km 2x20 km

One or more full freight
wagons, private sidings 200 250 150 50 150 50

One or more full freight
wagons, feeder transport 700 600 600 550 500 500
by road

Minicontainer (road-rail- 50 300 50 250 50 200
road)

Container (road-rail-
road) 350 900 250 700 200 650

Piggy back, trailer
(un)10aded by crane 700 750 400 600 400 550

Piggy back, flat
(un)10aded by truck 250 400 200 350 200 300  
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1 .1

INLEDNING

Uppdraget

Från den projektbeskrivning daterad 1981-05-14 med projekttite1n

"Matartransporternas betyde1se för den re1ativa kostnaden för

järnvägs- och vägtransporter av gods", som definierade vårt uppdrag

återger vi nedan bakgrunden ti11 den aktue11a frågestä11ningen samt

forskningsuppgiftens specificering.

Bakgrund

Matartransporterna är en kostnadsmässigt tung post i de f1esta

transportsystem. Det gä11er särski1t transportmede1 med betydande

stordriftsförde1ar ("economies of sca1e"): Vad gä11er järnvägs-

transporter är bi1den dock ganska ok1ar. En indikation på att

organisationen av matartranSporterna ti11 godstrafiken på järn-

vägsnätet kan vara en strategisk faktor i konkurrensen med väg-

transporter, är att förekomsten av eget "sidespor" tycks kunna

sänka den tota1a transportkostnaden många gånger om, som framgår

av nedanstående norska siffror.

FORHOLDET MELLOM VARIABLE FREMFERINCSKOSTNADER

FOR VOGNLAST 0G BXLKOSTNADER I 1980

 

med

  

.- sidespor . Jarnbanekostnad

Varegmppe uten Bilkostnad .

sidespor 20 km 100 km_ 250 km 600 km

Animaiske - med 0.76 0.87 0.60 0.44
produkter uten 3.70 1.83 1.10 0.68

med 0.65_ 0.65 0.46 0.30
K'añf uten 3.65 2.57 , 1.15 - 0.66

med 0.63 0.52 0,37 0,28
Tømme' uten 2.65 1.24 0.59 0.24

med 0.60 0.57 0,38 0,28

T'e'ast uten 3.86 1.63 0,93 0,53
med _ 0.63 0.57 0.37 0.26Jern og meta11er 1 men 3.03 0.87 0.49

1.60

 

') I bagge andar.

Arne Nyquist: NSBs r011e i area1p1an1eggingen.
Samferdse1 nr 3, 1973

Kä11a:

 

Med matartransporter i järnvägssammanhang menar vi a11a 1änkar

i transportkedjan från avsändarens 1ager ti11 godstermina1en

där en viss sändning 1astas på (e11er kopp1as ti11) det godståg
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l .2

som utför den ifrågavarande huvudtransporten, respektive alla

länkar från godsterminalen i huvudtransportens andra ända till

mottagarens lager.

Forskningsuppgiften

 

(l) Kartläggning av existerande tekniker för matartransporter
hos järnvägstransportföretag

(2) Kostnadsberäkning av matartransporter med olika teknik i olika
typfall med avseende på

- godäslag

- förpackningstyp

- sändningsstorlek

(3) Med hjälp av tidigare framtagna kostnader för olika huvud-
transporter ges totala "dörr-till-dörr" kostnader i de olika
typfallen, dels då huvudtransporten går på järnväg, och dels
då hela transporten går på väg.

(4) Kort diskussion av frågan om alternativa, nu icke tillämpade
tekniker för matartransport kan bli lönsamma i framtiden.

Rapportens uppläggning

 

Rapporten är indelad i tre huvudavsnitt benämnda godstransporternas

geografi, teknik och ekonomi. Det geografiska avsnittet beskriver

godsflöden i Sverige, dels mellan olika regioner, dels godsslagsvis

och transportmedelsvis.

Det tekniska avsnittet beskriver de olika transportsätt och tekniker

som används i dag. Därvid har ett antal verkliga transporter på

lastbil och järnväg studerats. Dessa typfall utgör underlag för

den fortsatta analysen. Det gods som skall transporteras bestämmer

hanteringstekniken, vilken i sin tur bestämmer den erforderliga

resursinsatsen i fysiska termer. Godsslag och hanteringsteknik har

varit utgångspunkterna för kosthadsberäkningarna i det ekonomiska

avsnittet. Där har de totala samhällsekonomiska kostnaderna för

sändningen av olika godsslag med olika tekniker beräknats.

transporternas stora betydelse för totalkostnaderna framgår där

Matar-

mycket klart. I ett avslutande kapitel sammanfattas beräknings-

resultaten och vissa slutsatser kan dras.
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l .3 Definitioner

  

 

   

Billots: 'Lastbilsförare som handhar linjebil under dagen och
som sköter lastning och lossning.

Container: Def enl ISO: Med fraktcontainer menas ett slags
transportutrustning.

a) av permanent karaktär och följaktligen stark nog
för upprepad användning

b) speciellt utformad för att underlätta transport
av gods på ett eller flera transportsätt, utan
undervägsomlastning

c) försedd med anordningar för dess hantering, särskilt
vid överföring från ett transportmedel till ett annat

d) så utformad att den lätt kan fyllas och tömmas'

e) med en inre volym av >, l m3.

Direkt- Vagnar som befordras med direkttåg, dvs tåget gör ej
transport: uppehåll för av- eller tillkoppling av vagnar under vägen.

Enhetslast: Transportenhet, som tack vare standardmått (pall,
container, flak) lätt kan hanteras. Exempel på enhets-
last är buntat trävirke, balar, rullar, betongbalkar m m.
Container har specifika egenskaper. Se def container.

Frilast- Spår inomjärnvägens område, avsett för omlastning/lossning
spår: mellan lastbil och järnväg. Frilastspâr är avsett för

vagnslastsändningar för kunder som ej själva har spår-
anslutning.

Godsban- Bangård konstruerad för vagnväxling i motsats till person-
gar bangård som är konstruerad för resande trafik.

GodstranSport: Förflyttning av gods från A-B.

GTPL Plan överhur respektive godståg:

(godstransport- - är sammansatt

21351: - vilka stationer tågen går mellan

- vilken hastighet som tillämpas

- vilka veckodagar respektive tåg går.

VTI MEDDELANDE 3l5



HamnSpår:

Hel last:

Huvud-
transport:

Industri-
spår:

Industrispår

ISO:

Kajspâr:

KPI:

Lastbärare:

 

Lastbärare-

1.29.:

 

Littera:

Matartransport:

 

Piggy-back:

(Se bilaga l)

 

Anslutningsspår från en bangård till hamn,
avsett för omlastning mellan fartyg - järnväg.

En lastpost som ensam fyller hel järnvägsvagn
eller lastbil

I järnvägssammanhang den transport som tåget utför

mellan sin avgångsstation reSpektive sin slutstation.

Järnvägsspår som börjar där spår för sammansättning

och upplösning av tåg slutar. (Främst industrispår
och hamnspår).

Huvudspår'
1 I 3 9

   A , Industri

International Standards Organisation.

Lika med frilastspår men med den skillnaden att
omlastning sker via kaj.

Konsumentprisindex

Anordning som godset vilar på under transport och
lagring. Exempel är container, lastflak och pallar.

Se ovan med det tillägget att respektive ISO-last-
bärare uppfyller vissa krav på internationella stan-
dard vad gäller mått, vikt m m.

Typbeteckning på lok och vagnar

I järnvägssammanhang alla länkar i tranportkedjan
från avsändarens lager till godsterminalen där en
viss sändning lastas på (eller kopplas till) det
godståg som utför den ifrågavarande huvudtransporten,
respektiVe alla länkar från godsterminalen i huvud-
transportens andra ända till mottagarens lager.

Transport där landsvägsekipage (eller del av)

lastas på järnvägsvagn. Tre tekniker A-B-C.

Helt fordonsekipage (dragbil + trailer) lastas

på järnvägsvagn. Vanligen används roll on- roll

off teknik vid lastning/lossning av Jarnvagsvagn.

B: Trailer lastas på järnvägsvagn, vanligen vertikalt,

med hjälp av lyftkran eller truck. (Ev roll on-

roll off).

C: Endast flaket (växelflak) lastas på järnvägsvagn

vertikalt med hjälp av lyftkran, eller med truck.

lITT MEnnCl mun: ?lr-I



 

      

Rangerbangård: Godsbangârd speciaikonstruerad för rangering av tåg.

Rangering: Ihop - reSpektive isär växiing av tåg.

Stickspår: Kort, envägsspâr för specieiit ändamåi, typ-stick
för uppstäiining av mobil omformare vid en omformar-
station.

Huvudspår
&L141;i1241411

Stickspår

Styckegods: Gods i mindre voiymer som transporteras tiiisammans
med annat gods. På järnväg gods iättare än 6,5 ton.

System- För visst transportuppdrag - skräddarsydd transport-
transport: kedja.

Tara: Tjänstevikten på 1astbärare som krävs för vissat
transportuppdrag, ex vis tonsvikt på järnvägsvagn,
container etc.

Terminal: Depå där transportör kan 1asta av gods för vidare-
tranSport med annat tranSportmedei. Terminaien tiil-
handahåiier iyft- och hanteringsutrustning och erbjuder
1agringsmöj1igheter.

Tågiast: Last som ianspråktar ett heit tågs resurser.

Vagnsiast: Sändning som tranSporteras ensam i hei järnvägsvagn
och som 1astas/1ossas av sändare och mottagare.

Växeifiak: Lastbärare som utan undervägsomiastning kan byta
transportsätt samt användas vid korttidsiagring av gods.

Växeiskåp: Container utrustad med stödben.

Käiior: Containerisation Internationai Year Book 1971

Union Internationaie des Chemins de Fer (UIC),
fiche 494 R.

SJ Frankthandbok.

VTI MEDDELANDE 315



2. GODSTRANSPORTERNAS GEOGRAFI

2.1 Huvudtransporter

 

Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs Universitet har för

Närsjöfartsutredningen tagit fram och bearbetet godszödesstatistik

för Sverige.

Statistiken är redovisad områdesvis, varvid Sverige har indeTats i

fyra områden. En brist med denna indeTning är att norra Sverige om-

fattar heTa NorrTand och norra SveaTand. Statistiken är indeTad i

tre kategorier och följer CTSEzs kod. Massgods avser varugrupperna

1,6 - 9,11, 14, 15 och betecknas med M. Partigods avser grupp 2 -

5, 10, 16 - 20 och betecknas med P. OTja och kemikaTieprodukter av-

ser grupp 12, 13 och betecknas med 0.

Transporterna av de oTika godssTagen sker med fartyg -F, järnväg -J

eTTer med TastbiT -L.

FördeTningen på de oTika transportsätten är redovisade procentueTTt

inom de oTika varugrupperna.

Transporterna inom respektive område sker tiTT största deT med Tast-

biT. Inom östra respektive västra Sverige transporteras dock en bety-

dande andeT av oTjeprodukterna med fartyg.

Från norra Sverige används främst TastbiT beträffande mass- och parti-

gods. Transporterna tiTT södra Sverige sker dock däremot huvudsakTigen

med fartyg och järnväg, viTket främstförkTaras av det Tånga avståndet.

Transporterna av mass-och partigodsfmån östra Sverige visar en större

spridning vad gäTTer transportsätt än transporterna från norra Sverige.

Transporterna norrut av massgods är jämt fördeTade meTTan de oTika trans-

portsätten medan TastbiTstransporter bTand partigods dominerar norrut.

Transport av oTja sker också ganska jämt över de oTika transportsätten

norrut, även om TastbiTstransporterna dominerar. Massgodset tiTT södra

Sverige transporteras främst med fartyg, viTket deTvis kan förkTaras av

tranSporter från öTand och GotTand. Partigodset däremot transporterar

främst av TastbiT.

VTI MEDDELANDE 315



Transporterna tiTT västra Sverige av mass- och partigods sker främst

med TastbiT även om järnvägen transporterar en betydande andel.

Från södra Sverige tiTT västra och östra Sverige sker mass- och parti-

godstransporterna främst med TastbiT medan järnvägsandeTen är ca häTften

därav. Transporterna tiTT norra Sverige däremot domineras av järnvägen,

viTket âterigenom kan förkTaras av det Tånga avståndet.

Transporterna av mass- och partigods från västra Sverige sker främst

med Tastbii, även om transporterna norrut utgör ett undantag då mass-

godstransporter främst sker med järnväg. OTjetransporterna från västra

Sverige domineras heTt av fartygstransporter viTket förkTaras av att de

stora omTastningshamnarna och raffinaderierna är beTägna där.

Sammanfattningsvis beTägger statistiken det faktum att kortare transporter

sker med Tastbii medan järnvägen kommer in på Tängre sträckor. Sjöfart

gör sig gäTTande främst vad gäTTer oTja (69 % av inrikessjöfarten i ton

är oTja)

VTI MEDDELANDE 315



In- och utförsel av gods

till närsjöfartáutredningens geografiska områden

   

T 24 959 262'
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T = Totalt (1 ton)

M = Massgods

= Partigods

= O1ja

T 10 130 253

0% M 2 046 143
1% P ' 5 166 990
9% 0 2 917 120

T 20 804'7944

4% M 2 951 007
1% P 2 239 343 f
_5% 0 15 614 444

T 5 878 592

0% M 1 775 706
0% P 4 081 431
0% 0 21 455

T 6 603 293

9% *M ..2 596 295.
1% P 2 702 590
0% 0 1 304 408

-. >

M 19 585 266 79%
P 5 350 811 21%

' 0 ;23 185 0%

44,/ 'T 5 050 796

\( M- 1733 731; 35%
P 771 569 ; 15%
o 2 545 496 ' 50%

. i
;gT 5 640 7861 \_

"1 M- 3 204 795: 57% '
. P _2 384 590* 42%
0 51 401. '1%

. 0 _

li/ 4//71T 9 073 621

'\ \// M 1 627 787 18%
P 1 388 590 15%
0 6 67%057 244
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T 1 116 975
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T 6 924 347

  

35%F
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M 477 254<J 54%,

.
.1,14% T 113_.597 440

T 40 795 281
'
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L 77%
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CTSE-kod

 

CTSE-grupp Varusiag

1 spannmåi

6 gödseimedei

7 obearbetade mineraiiska ämnen exki. malm

mass- (ex sand, grus m m)
gods .

8 Järnmaimer och järnskrot

9 andra maimer och annat skrot

11 stenkoi och koks

14 kemiska grundämnen

15 varor av mineraiiska ämnen utom metaiier (cement)

12 mineraioijor
oija

13 mineraioijeprodukter (bensin, eidningsoijor m m)

2 färska frukter och grönsaker

3 iivsmedei, drycker och tobak

4 animaiiska och vegetabiiiska oijor

5 trävaror och kork
parti
och 10 pappersmassa, naturgummi, textiifibrer m m
stycke-
gods 16 metaiier

17 arbeten av meta11

18 maskiner samt transportmedei

19 diverse färdiga varor

20 övriga varor, bi a vapen
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2.2 Inrikes transporter förde1ade på transportmede]

 

 

    

 

  

Massgods

1976 1978

tusen ton proc tusen ton proc

järnväg 3.265 27,0 3.449 28,1

1b 6.272 52,0 6.359 51,9

fartyg 2.531 21,0 2.451 20,0

TotaTt 12.068 100,0 12.259 100,0

01ja och o1jeprodukter

Tota1t me11an regioner 1978 8,8 mi1j ton.

1976 % 1978 %

järnväg 19 16

1b 11 17

fartyg 65 67

100 100

Parti och styckegods

1976 1978

Transportmede1 tusen ton proc tusen ton proc

järnväg 7.353 27,1 9.378 32,2

1b 19.448 71,8 19.374 66,7

fartyg 307 1,1 332 1,1

Tota1t 27.108 100,0 29.084 100,0

Kä11a: SOU 1981:103. Sjöfartens ro11 i trafikpo1itiken b11aga 1
s. 59,66,79.
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-

STURSTA VARUGRUPPER MED LASTBIL 1)

 

% av varugruppen

>10 mii 1000 ton :ptalj_p§_gjlp_p15tând

Trävaror och kork 12 308 32

Övriga varor inkT. tomebaiTage 8 823 22
(därav bTandad last 7 996 47)

Livsmedei, drycker, tobak 8 299 31

Övriga färdiga varor 7 620 40

Mineraioijor och produkter 5 313 24

Kaik, cement etc 4 137 38

Kemiska produkter 2 378 13

Maskiner, apparater, transport-
mede] 2 298 30

Pappersvaror och andra råvaror 1 155 44

TOTALT 57 245 15

TotaTt på a11a avstånd med
TastbiT 381 635

därav jord, sten, grus 177 412

> 10 mii andei av totait förutom
jord, sten, grus 28 %

T _ ' T " T T T ' T ' T T T T " _ T " _ " T " T " "' 3x; äv'tät_ " T "
Yrkesmässig trafik 274 384 72 %

Icke yrkesmässig trafik 107 252 28 %

Icke yrkesmässig transporterar större ande] kortväga transporter.

(10 % > 10 miT mot 18 % > 10 mi] för yrkesmässig)

1) Statistiska Meddeiande T 1981:5.4
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STURSTA VARUGRUPPER MED JÄRNVÄG 1)

 

MaTmer
(därav LappTandsmaTm)

Trävaror, fiberpTattor

Pappersmassa, papper

Järn, stå]

Övriga varor

Bensin, oTjor

LivsmedeT

KemikaTier

MetaTTer utom järn, stå]

TOTALT

TotaTt förutom LappTandsmaTm

1) SOS-Sveriges Järnvägar 1980
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1)2.3 Matartransporter

 

Andeien gods av det jänvägstransporterade godset, som matartransporteras

med Tastbii, varierar starkt geografiskt inom Sverige samt meiian oiika

godssiag.

Den högsta matartransportandeien har Stockhoims iän med 60-8 % matar-.

transport av det avsända/mottagna järnvägstransporterade godset. Små-

land önkiusive Gotiand och Diand) har nästan samma ande] 44-88%.

Lägst matartransportandei har Sydsverige samt norra Meiiansverige

med 5-10%.

Matarandeien i övriga Sverige av det järnvägstransporterade godset är

ca 20-30%.

Vad gäiier matartransportlängderna är de fiesta matartransporterna kor-

tare än 10 mil, ca 9D-95%. Störst avvikeise här har meiiersta Norr-

iand där ca 2 % av matartransporterna är längre än 10 mii.

Matartransporternas ande] av det avsända godsetär mindre än dess an-

de] av det gods som mottas. Detta indikerar att användningen av industri-

spår är större vid början av transporterna än i siutet.

 

1) Transportrådets Speciaibearbeting av SCst och SJ:s Statistik
Preiiminärbearbetning feb. 1982.
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Matartransportande1 gods1agsvis

 

 

 

gods1ag huvudtransport * matarande1
jvg, tot tusen ton in% ut%

Råvaror ' 3702 3 15

Ma1mer 6722

01ja, kemi-
ka1ier 6542 3 3

Rundvirke 7152 19

Trävaror,
Papper 8486 11 14

Meta11er 8812 4 3

Livsmede1 2918 12 27

Varor 7918 8 3

Container 1522 15

B1andad 1ast 1286 43 93

Övrigt 1680 0 0

Tota1t 56020 10 11

1) Maimbanan exk1uderad

Av tabe11en ovan kan ut1äsas att högst matartransportande1 har gruppen

b1andad 1ast, dvs styckegods, med me11an 93-100%, något som förk1aras

av godssiagets sammansättning.

Lägstmatarande1 har gruppen ma1mer, o1ja och gruppen övrigt (sopor, avfa11

och snö).

Varugruppen rundvirke har här en förhå11andevis stor matarande1 vid

transportens början, 19%, men ingen matartransport med 1astbi1 vid trans-

portens s1ut. Detta förk1aras av att rundvirket som rege1 går direkt

med järnväg in i sågverken.

Sammanfattningsvis kan man ur tabe11en utiäsa att me11an 11-21% av det

järnvägstransporterade godset, genomsnittiigt matartransporteras med

1astbi1. Om samma gods matartransporteras i bägge ändar b1ir matarande-_

1en 11%. Om inget av godset som matartransporteras in även matartrans-

porteras i andra ändan b1ir siffran 21%.
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3. GODSTRANSPORTERNAS TEKNIK

3.l Huvudtransport på järnväg

3.l.l Faktorer och restriktioner vid uppläggning av godstågs-

transporter

Vid planering av godstågstransporterna är det främst transportbe-

hovet som styr uppläggningen.

Som regel krävs alltid ett transportavtal i botten innan en ny

godstågstransport genereras. Viktigt är naturligtvis att transpor-

ten i fråga omfattar en tillräcklig volym av gods.

I Sverige är transportbehovet störst i sydlig riktning i och med

att många stora och tunga transporter av råvaror går söder ut. Det

är främst råvaror från norra Sverige, Norge och Finland som trans-

porteras till södra Sverige och sedan vidare ut på kontinenten.

Norrut transporteras mest färdiga varor.

Detta innebär att tågen som måste gå norrut för att hämta godset

ofta har stor ledig kapacitet på öppna vagnar medan slutna vagnar

ofta dras tomma söderut.

Utvecklingen har gått mot (bl a på grund av konkurrens gentemot

Ib-trafik, kostnadsskäl, effektivare utnyttjande av lokförare m m)

en ökad insats av s k direkttåg. Detta innebär att man hos S J

har haft, och har, en ambition att köra tåg direkt (utan omrangering

under vägen) från minsta möjliga station där ett tillräckligt

trafikunderlag finns till motsvarande mottagarstation. Detta leder

till lägre kostnader i de trafikstarka relationerna men i gengäld

blir det dyrare i de relationer där direkttåg ej kan köras.

Utvecklingen mot direktransporter i en bestämd relation beror också

på att man på grund av kostnads- och tidsskäl söker undvika ran-

gering och växling under vägen.

En alternativ uppläggning vore att tåget som utför själva huvud-

transporten stannar vid mindre stationer och kopplar till respek-

tive av vissa vagnar.
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De främsta anledningarna till att godstågtransporterna ej är organi-

serade på det senare sättet är av tids- och kostnadsskäl:

1) Ett sådant hanteringssätt skulle bli mycket tidsödande och kräva

personal som väntade vid respektive station.

2) Detta skulle leda till längre transporttider totalt sett vilket

skulle försämra järnvägens konkurrenskraft gentemot vägtrafiken.

3) Vid tätare stopp för godstågen skulle persontrafiken förmodligen

'påverkas och eftersom persontrafiken går på samma spår och priori-

teras på bekostnad av godstrafiken, skulle detta leda till ytter-

ligare förseningar för godstågen.

En konsekvens av detta blir att lökförarna för godstågen då kommer

att utföra mindre transportarbete per tidsenhet vilket är detsamma

som ett mindre effektivt utnyttjande.

Restriktioner för godstågen
_-_0--__-.-_-.-___

I och med att godståg och persontåg konkurrerar om samma banutrymme

måste vissa huvudregler iaktagas vid planering och tågföring. Dessa

är:

1) Resandetâg prioriteras.

2) Vid lokförarbrist ställs godståg in till förmån för resandetåg.

3) Försenat resandetåg kör över rätt-tidigt godståg. Detta innebär

att godståget får köra åt sidan och släppa förbi resandetåget.

4) Strömtillförseln utgör en restriktion på vissa sträckor (lokalt).

5) Maxhastighet på 100 km/h för godstågen är en restriktion i sig.

Om tågen (samtliga) framfördes med en högre hastighet skulle

detta innebära ett ökat utnyttjande av linjerna, (l)
_uu-_u_

(1) Avd dir Bertil Svedbäck, S J
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3.1.2 GodstågSpianering i praktiken

Godstågspianering, dvs pianering för det kommande transport-

behovet, sker med ca ett års framförhå11ning.

Pianeringen, som resulterar i en godstågspian (GTPL) och i en

grafisk tidtabei] grundar sig deis på historiska data, deis på

en prognos om förväntad efterfrågan.

'Statistik över faktiskt transportarbete mätt i bruttotonkm/

bankm samt "reiationsstatistik, dvs statistik som visar hur

många vagnar som gått 1astade respektive tomma meiian avsänd-

ningsområde - mottagningsomrâde, fås via Sdzs datasystem för

vagn efter forskning och transportövervakning j VET.

Belastningsstatistiken har som underiag statistik över respektive

godståg där anta] tågkm, medeitai ax1ar och antal ton/dag redo-

visas. '

Efter bearbetning fås antaiet bruttotonkm respektive antaiet

tågkm fram. Antaiet bruttotonkm och tågkm divideras sedan med

antaiet bankm,

De siffror man får fram visar ett medeitai påckyiutnyttjade tåg-

kapaciteten. Det är dock ett medeita] som måste hanteras med

viss försiktighet.

Respektive trafikområde/distrikt gör sedan upp en prognos över

förväntad trafikutveckiing. (Grundar sig på kundkontakter, vänta-

de nya fraktavtai m m.)

SJ-Centraiförvaitning (kommersieiia avdeiningen) sammanstäiier de

olika prognoserna ti11 en marknadspian och gör en bedömning av

förväntat transportbehov.

Centraiförvaitningen väger sedan samman beiastningsstatistiken,

reiationsstatiStiken och marknadspianen för att på så sätt få fram

transportbehovet.

VTI MEDDELANDE 315



VTI
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

315

 

justeringar

 

Vissa ändringar
i tåg och omlopp

TÄGPLAN ÅR 1

juni 7 8 9 10 11

 

TÅGPLAN ÄR 2

  

:
T
e
x
q
u
e
o

;
T
e
n
o
r
b
e
x

?
I
P
X
O
T

  

Ny tåg- \
plan
fastställs

 

L-..__._..._...J
Sommartidtabell

    

VET-statistik

 

erfarenheter

prognoser

'
-
-
-
-
-
-
-
-
\
'
7

 

TT
Lokledning

  

Synpunkter
från lok-
o personal-
planering

 

Lokomlopp*k5555:_.._.r.- ai, __

Fördelning
av personal

" 7

4/
Distrikten

.ø ^_- -._

     

  

 

  

...n-_..-

 

.... 'magra-...4.-- avm

.
.
.
u
-
-
-
-
v
_
1
0
-
"

-

 

 

Vissa områden
planerar re- gör upp
gionalt listor

Fördeln av
tjänster på '- 57' -*
'lokförare

      

*_

in.: a.. a.- - *W n 'I :md-A .klaras .nu man 0: nuW
i w - .

   

 

  

.4._sm-.W

20.



Zl.

En resursplanering görs vad gäller loktillgång, personaltillgång,

linjekapacitet och tillgång på godsvagnar. Vidare inventeras

växlingskapacitet på avsändnings-, omkopplings- och mottagnings-

område (station). (1)

Dessa uppgifter sammantagna ligger till grund för de direktiv till

ny tågplan som centralförvaltningen anger. I direktiven anges bara

ändringar i förhållande till föregående tågplan.

Trafikavdelningen utarbetar sedan ett utkast till ny tågplan. Redan

i detta har synpunkter inhämtats angående tillgång och användning

av lokoch personal. På vissa håll (Luleå, Norrköping, Göteborg,

Malmö trafikdistrikt) sker planeringen regionalt. Efter vissa

justeringar resulterar detta utkast i ett förslag till ny tågplan

som läggs i december. Med detta som grund utarbetas omloppsplaner

för linjeloken och en fördelning av erforderlig personal. Den

närmare personalfördelningen görs sedan inom trafikdistrikten och

på de respektive stationerna.

Efter smärre justeringar fastställs den nya tågplanen i mars och

börjar gälla omkring den 1 juni. Då skall även lokomloppsplaner,

omloppsplaner för personvagnar och personalplaner vara koordi-

nerade.

På grund av den långa planeringstiden för tågplanen blir denna i

viss mån stel och inaktuell. Det faktaunderlag som denna bygger på

är delvis upp till ett år gammal. Justeringar måste därför göras,

dels direkt i början av perioden, dels några gånger senare under

tidtabellsperioden. Komplicerade omlopp för framförallt lok och

personal gör det också svårt att tillgodogöra sig lediga resurser

vid en eventuell trafikomläggning, därför att dessa enligt planerna

måste befinna sig vid rätt plats vid viss tidpunkt.

Tågplanen dokumenteras i den grafiska tidtabellen. Denna kan för-

ändras vid låg- respektive högtrafik som ej var förutsedd vid

tidtabellsplaneringen. Anpassningen (anordnande och inställande

 

(1) Chef för trafikledningen: Börje Bernhard, S J, Norrköping
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av godståg) sker i samarbete med trafikdistrikten och stationerna.

Under tidtabellsperioden ligger lokomloppen till grund för lok-

tilldelningen av de ca 550 linjeloken. Ca en femtedel av dessa

utgör reservlok medan resten kör enligt omloppen. Den centrala

lokledningen fördelar lok till alla tåg för en planeringsperiod

om ett par veckor fram i tiden. För den närmaste veckan, boknings-

perioden, omfördelas vid behov loken på grund av skador, verka

stadsbesök, förseningar m m.

   

Omloppsplan

bokn periodi plan period AL//r w
i 'T *-e __

dag Behovsregister
i

1 vecka 2-6 veckor

RESTRIKTIONER VID GODSTÅGSPLANERINGEN

 

I fasta anläggningar

 

- På dubbelspårslinjerna förekommer idag inga kapacitetshinder

förutom i Stockholmsområdet. Dubbelspår finns dock bara

StockholmêGöteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Uppsala. Vid
banarbete måste dock ett spår stängas av, vilket begränsar kapa-

citeten. Pâ enkelspårsbanorna förekommer idag kapacitetsproblem

främst på Västkustbanan och kring Ånge.

- Begränsningar i signaler.

Banorna är indelade i så kallade blocksträckor på 1-2 km där bara

ett tåg får befinna sig samtidigt av säkerhetsskäl. Normerande

för längden är tågens bromssträcka. Blocksträckornas längd är

avgörande för hur tätt tågen kan gå efter varandra.

- Stationsbemanning.

Vid fjärrblockering kontrolleras samtliga mötesstationer och

kapaciteten begränsas endast av längden mellan dessa. Vid manuell
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tâgövervakning är färre stationer bevakade, särskilt nattetid,

varför mötestider blir längre, särskilt vid förseningar.

- Mötesspârslängder.

Generellt gäller > 650 m vilket möjliggör tåg på ca 50 vagnar men

många stationer har kortare mötesspâr vilket begränsar tâglängden.

- Dragkraften.

Vid större tågvikter används multippelkopplade lok vilket ökar

kapaciteten men problem med kraftförsörjning_kan uppstå lokalt.

- Rangerbangârdar.

Spårens längd på rangerbangårdarna är begränsande för tâglängderna

Loken

 

- Vid lokomloppen läggs Rc-loken in först för att få störst utnytt-

jande. övriga lok har lägre utnyttjande och används mer under

högtrafik.

- Loken måste vara tillgängliga för översyn med vissa mellanrum. De

kräver vidare 3 timmars service varje dag. Vändningstiderna vid

stationerna bör uppgå till > 1 tim.

Personal

- Lokförarnas arbetstider är begränsade. Man får ha max 14 tim

arbetsperiod/dygn varav max 10 tim i sträck dagtid och 8 tim

nattetid.

- Lokförarna bör börja och sluta på hemstationen även om överligg-

ningar förekommer. Förarna måste vara utbildade för respektive

loktyp och linje. Vändningstiderna är ofta ännu snävare än för

loken.
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3.1.3 01ika godstågstyper - översikt

 

Godstågen indeias efter viika reiationer de trafikerar och därtii]

hörande högsta tiiiåtna hastighet.

Indeining sker eniigt föijande:

- godsexpresståg, snabbgående godståg med (normait st h 90 km/tim även

80 km/tim och 100 km/tim förekommer) avsett för av- och tiiikoppiing

av vagnar på stationer med stor vagnomsättning. (Vissa godsexpress-

tåg ingår som ied i det internationeiia TEEM-nätet (Trans-Europ-

Express-Marchandises). Det framgår av transportpianerna om ett tåg

är TEEM-tâg. Rc-iok används företrädesvis till godsexpresståg. Tiii

normai-iokaigodståg används övriga ioktyper.

- normaigodståg, tåg vars st h understiger 80 km/tim, avsett för

trafikutbyte meiian stationer med stor vagnomsättning.

- iokaigodståg, tåg som är avsedda för gods och vagnar ti11 och från

de mindre stationerna och för växiing på dessa stationer.

'Växlingsset benämnes "drag" ibiand "siäpa" eiier "släp", benämningen

varierar på oiika hål] i iandet.Växiingssetettransporterar vagnar

meiian en bangård eiier rangerbangârd å ena sidan och oiika terminaier

å den andra. Terminaierna kan utgöras av

- SJ:s egna kaj- och friiastspår

- en industris spår eiier bangård

- en kommunägd bangård med spår för ett eiier fiera företag

- ett hamnspâr eiier en hamnbangård.w

En vagnsiast kan föijaktiigen befordras meiian 1astnings- och lossnings-

piats med ett eiier fiera av de nämnda "tågsiagen" beroende på beiägen-

het och storiek på dessa platser.

Ex-vis

Å_växiing ? iokaigodståg ? normaigodstâg ? godsexpresståg i VäX1ing r

 

I I

iastning iossning

VTI MEDDELANDE 315



25.

3.1.4 Exempe1 på transportp1aner för vagnsiaster

inom Sverige

 

Från

Norrköping C

 

0/
Bofors

Norrköping C

Boriänge

Nornäöping C

He1singborg

Norrköping C

Kristianstad

Norrköping C

Lund

Norrköping C

 

\/'
Ske11efteå

Norrköping C

 

NV
Varberg

gxt

gxt

ngt

gxt

1gt

tåg nr

4990

4991

5305

9266

72166

4990

4991

5280

3969

3969

6022

3821

7518

4990

4991

5210

5606

7127

4943

4944

4945

drag V 61106

gxt
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med tåg tiii

Katrineho1m

Ha1isberg

Kristinehamn

Strömtorp

Katrineho1m

Ha11sberg

Hässiehoim

Ma1mö

Katrinehoim

Haiisberg

Ånge

Bastuträsk

Mjö1by

Ha11sberg

Göteborg N

Sävenäs rbg



Från

Ma1mö

Kristianstad

Ma1mö

Kar1shamn

Tre11eborg

 

\/
Uddeva11a

Jönköping

 

xt
Lu1eå

Kar1stad

Ma1mö

örebro

Lu1eå

Eskljstuna

Norrköping

Eski1stuna

Stockhom N

gxt

ngt

ngt

gxt

1gt

gxt

ngt

gxt
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tâgnr

3864

6020

3864

4268

4214

4100

6322

6323

6324

4728

5430

5472

5604

7181

4096

4097

6643

5206

5620

7181

5911

6666
6667
5033

26.

med tåg ti11

Häss1eho1m

Hässleh01m

Ma1mö

Sävenäs rbg

öxnered

Vänersborg

Fa1köp1ng

Gäv1e

Ånge

Boden

Laxå

Ha11sberg

Ånge

Boden

Kolbäck

Västerås



Från tågnr

Stockholm N

gxt 4981

" 5060

Oslo S " 5017

Stockho1m S

s1äpa V 64636

gxt 4035

" 4205

Sassnitz FB 79105

Tornio

Haparanda 1gt 9895
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med tåg t111

Charlottenberg

A1nabru

Tomteboda

Ma1mö

Tre11eborg
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3.2 Matartransporter till järnväg

 

Matartransport till järnväg kan utföras på två olika sätt:

Det ena sättet är att matartransporten sker på järnvägen direkt.

Detta förutsätter attindustrispårfinns hos avsändaren. Järnvägs-

vagnar lastas/lossas hos kund och dras sedan till en tågbildnings-

plats (rangerbangård, utgångspunkten för godståget/huvudtransporten)

och växlas samman med andra vagnar till ett godståg. Denna trans-

port fram till tågbildningsplats utgör här matartransport.

Det andra sättet är transport av godset med lastbil fram till järn-

vägen där omlastning sker. Godset kan lastas om löst, eller på

särskilda lastbärare, container, växelflak m m. Detta utgör här

matartransporten.

Vid särskilda systemtranSporter saknas någon form av matartransport.

Exempel på detta är ett helt tåg som särskilt är avdelat för ett

transportuppdrag direkt från A-B.

Med ovanstående som bakgrund kan järnvägstransporter uppdelas i

följande fyra fall:

Jl Direkttransport från A-B utan matartransport

 

:F o

J2 Matartransport med järnväg i båda ändar, vilket förutsätter att

industrispår finns.

'\ /
J3 Matartransport med järnväg på industrispår i ena änden

 

men lastbil i den andra.

\ I/

6'

J4 Matartransport inkl omlastning med lastbil i bägge ändar.

x ,4-
S. i I

l: av
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3.2.l Industrispår

 

Tillgång till industrispår innebär att företaget själv kan välja

de tider som passar bäst för att lasta och lossa

vilket ur planeringssynpunkt är fördelaktigt.

Företag som har industrispår får därmed möjlighet att utnyttja järn-

vägens låga undervägskostnader på längre avstånd, utan omlastning,

vilket är positivt ur kostnadssynpunkt. Volymmässigt sett bör man

dock lasta/lossa ca 4-10 järnvägsvagnar idag.(l)

Två forskare, J Landborn och B Nelldal har vid KTH i Stockholm genom-

fört en omfattande statistisk undersökning vad gäller företagens val

av transportmedel. Urvalet utgjordes av 165 företag, indelade i fyra

st klasser relaterade till ortstorlek respektive tillgänglighet till

järnväg.

Ur denna undersökning kan man utläsa att totalt hade 39% av företagen

tillgång till industrispår

- 17% av de företag som sände < 500 ton gods/år hade tillgång till

industrispår

- 3 % av de företag som sände mellan 500-5000 ton gods/år hade till-

gång till industrispår

- 74% av de företag som sände > 5000 ton gods/år hade tillgång till

industrispår (2)

Industrispår finns i tre olika grupper:

Cl - Sdzs egna industrispår som SJ äger, underhåller och trafikerar

CZ - Enskilda spår som SJ underhåller och trafikerar

C3 - Enskilda spår som endast trafikeras av SJ

Kommuner och företag svarar själva för underhåll. Inom

gruppen C3 ingår hamnspår.

 

(l) Avdeln.dir Bengt Carlsson, SJ Centralförvaltning

(2) Landborn-Nelldal = Utbudet av långväga godstransporter i
Sverige och dess påverkan på transportefterfrågan s 47.
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Användning av industrispår

 

Landborn-Neiidais undersökning visar aiitsâ hur stor ande] av

samtiiga företag som har tiiigång tiil eget industrispår. Trans-

portrådets undersökning visar att meiian 11 och 21% av järnvägens

gods matartransporteras med iastbii, resten kommer direkt från

industrispår.

Någon undersökning av hur mycket de företag som har eget indu-

strispår använder dessa spår finn dock inte. Därför har en

egen enkätundersökning genomförts för att söka beiysa industri-

spårsanvändningen. Härvid har Maimö Trafikdistrikt utvaits som

område. Enkätformuiär har gått ut tiii samtliga företag med

eget industrispår (adresser har iämnats ut av SJ). För när-

mare redovisning av enkätens genomförande, se biiaga 5.

Av 266 utskickade enkäter har, efter skriftiig påminneise,

203 svar inkommit. Då har viss överteckning av p0pu1ationen

(både gatu- och postadress tiil vissa företag) skett. I prak-

tiken har därför 228 enkäter besvarats, viiket innebär en svars-

frekvens på 86%. Av oiika aniedningar har också enkäter gått

ut tiil företag utanför mâipopuiationen (dvs tiii företag som

inte har industrispår). Antaiet svar från popuiationen omfat-

tar därmed 173 st.

Var någonstans industrispåren inom Maimö Trafikdistrikt iigqer

framgår av bifogade karta. Att märka är att fiertaiet iigger

inom de stora städerna och bara ett fåtai iängs iinjerna. Som

framgår av beräkningarna i kap 4 är det dyrt att hämta vagnar

iångt ifrån stationerna eftersom dessa måste matartransporteras

in tiii stationerna innan huvudtransporten sker.

Resuitat av enkäten

 

Företagen har indeiats i fem oiika kiasser efter hur mycket

gods som totait transporteras tiii/från företaget. I tabeiier-

na nedan redovisas hur mycket av företagets gods (i %) som går

på järnväg. Dessa medeltai biir tämiigen grova eftersom varia-

tionerna är stora. Därför har materiaiet stratifierats på 4

oiika grupper, beroende på andeien järnvägstransporter.
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1abe11 MOTTAGET GODS

30-500 t §500-1000 t! 1000-5000 t 5000-50000 t *0 50000 t tota1t

Anta1 företag 29 § 12 28 68 36 173
% mottaget 25% i 23% 44% 24% % 24%
gods på järnväg, 1
medeTta1 inom 3 _
klassen g å

därav anta] § 3
50m mottager 1 1

0-20% 4 4 9 1 35 20 1
21-50% 5 2 4 g 17 4 1
51-8 % 0 2 2 i 5 2 5

81-100% 3 0 9 i 0 1

Som har slutat 17 4 4 1 10 25%
använda spåret 3

1abe11 AVSÄNT 0008
;0-500 t 500-1000 t ?1000-5000 t '5000-50000 t *0 50000 t * tota1t

Anta] företag i 28 10 29 54 40 171
1

%avsänt gods ; 15% 32% 29% 21% 14% 20%
på jvg, medel- i
tal inom f
k1assen i

därav anta] § 2

som sänder 2 g

0-20% 3 10 4 15 38 § 21
21-50% i 0 0 2 7 8
51-80% 0 1 4 8 1
81-100% 1 1 4 3 0

Som har s1utat 17 4 3 8 10
använda spåret
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Av företag]) som har industrispår tar man alltså emot 24% med järn-

väg och sänder 20% med järnväg. Resten går alltså med bil eller

annat transportmedel.

Ungefär ett företag av fyra som har industrispår använder detta

ej alls!

Att märka är att mer gods tas emot på järnväg än vad som sänds

vwiväg, Detta talar emot Transportrådets statistik (se kap 2) men

södra Sverige är en godsmottagande region i större utsträck-

ning än t ex norra Sverige med stora råvarulevernaser.

De företag som i störst utsträckning använder sig av industrispår

är de i klasserna l000-5000 och 5000-50000 ton. Företag med mycket

stor godsomsättning, över 50000ton, använder, något förvånande,

järnväg i mindre utsträckning. Detta kan möjligen förklaras med

att här finns oljebolag, cement-(Mjispannmålsföretag som har myc-

ket stor del distribution och korta transporter och som dessutom

använder båt i större utsträckning.

Av företag som upphört att använda sig av industrispåret finns de

flesta i klassen 0-500 ton. En ganska stor andel finns dock även

i den största klassen, över 50000 ton. Man har i regel slutat an-

vända spåret under de senaste l0 åren; svaren varierar rätt jämnt

under l970-talet. Hos dem som slutat använda spåren tidigare är de

förmodligen rivna.

Tabell Hur ofta används spåret.

10-500 tf500-1000 t l000-5000 t 5000-50000 t ö 50000 t: totalt

 

 

< 1 gång/vecka i 12 i 7 13 15 i 5 i 52 (30%)
1-3 gång/vecka 2 0 i l 6 l6 i 7 i 30 (l7%)

> 3 gång/vecka l 0 i 0 5 29 §14 : 48 (28%)
l i :

 

 

3 % använder alltså spåret mindre än en gång varje vecka. l7%

använder det 1-3 gånger per vecka och 28% mer än ngr/vecka, allt-

så i princip dagligen. Resterande 25% har helt slutat använda spåret.

 

l) Med "företag" avses här alla med tillgång till ind-spår,
även kommuner, hamnar etc.

VTI MEDDELANDE 315



34.

Användningen ökar helt naturligt med volymen. I klasserna upp till

1000 ton används spåret endast sporadiskt. Först i klassen över

5000 ton används spåret oftast varje dag. Klassen över 50000 ton

har högst användningsfrekvens. Trots att volymen järnvägsgods i

procent här är mindre är det ändå fråga om stora volymer.

Slutligen har en fråga ställts om vilka faktorer som bedömdes vik-

tigast i valet mellan lastbil-järnväg. Följande alternativ fanns:

- industrispår saknas hos mottagaren

- lastbil billigare

- lastbil bättre (snabbare, säkrare etc)

- små godsvolymer

- korta transportavstånd

- övrigt

Något entydigt svar på denna fråga går dock ej att utläsa. Svars-

alternativen går också till viss del in i varandra. Somliga har

också kryssat i alla alternativen. Enda dominerande svarsalter-

nativet är det föga oväntade att små godsvolymer talar för last-

bilen i företag i de minsta klasserna.

Bland de företag som lämnat svar under övrigt kan nämnas:

- kunden bestämmer transportmedel

- båt bättre

- Gotland/Bornholm saknar järnväg

- enklare lastning/embaiiering på lastbil

- överskriden lastprofil för stort gods för SJ

- SJ trög och byråkratisk organisation

Det är alltså bara 40% av företagen som har tillgång till

till industrispår. Av dessa företags totala transporter går

sedan cirka en fjärdedel över industrisPåret, resten går

med bil eller båt. Industrispårsutnyttjandet är m a 0 lågt.

vagnlastsändning (1)

Vagnslast (heivagnsiast) är benämningen på sändningar med järn-

väg som transporteras i "egen vagn". Dvs lasten ianSpråktar en

(l) SJ Frakthandbok
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järnvägsvagns kapacitet.

Förutsättning för att en sändning kiassas som vagnsiast är att av-

sändaren 1astar vagnen sjäiv och att mottagaren sjäiv iossar vagnen.1>

Vid iastning och iossning av vagnen disponeras den aiitid minst 8 timmar

meiian kl 07.00 - 17.00, måndag - fredag.

Dispositionstid vid iastning:

- dispositionstiden räknas från det kiocksiag då vagnen (utrustad med

presenning, stöttar m m) stäiits tiii förfogande på överenskommen

plats, t ex industrispår eiier friiastspår.

- tiii den tidpunkt då första växiingen utförs av järnvägen. Minst

8 dagtimmar måste då ha gått.

Dispositionstid vid iossning:

- dispositionstiden räknas från det kiocksiag då mottagaren aviserats

 

om att vagnen är kiar för iossning.

- till den tidpunkt då första växiingen utförs av järnvägen. Minimi-

tid är 8 dagtimmar även här.

Dispositionstid vid 1astning och iossning av samma järnvägsvagn:

- dispositionstiden beräknas eniigt samma grunder som ovan, men med

'den skiiinaden att minimitiden nu är 16 dagtimmar.

Vagnsiastsändningar förutsätter industrispår alternativt friiastspår.

'För att kunden ska kunna 1asta e11er iossa vagnsiastsändningen måste

vagnen föras tili 1astnings- iossningspiatsen. Detta innebär att från

den punkt där huvudtransporten (i detta fail godsexpresstågets siut-

station) siutar, transporteras vagnarna ut tiii respektive kund. Detta

sista ied från siutstation ut tiii respektive kund är matartransport

på järnväg.

 

i) iastning/iossning kan ombesörjas av SJ mot ersättning.
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För att kunna göra detta måste först vagnarna (godståget som utfört

huvudtransporten), växlas isär ifrån varandra. Detta sker på en s k

godsbangård med hjälp av ett växlingslok och ett växlingslag (bestående

av 2-4 personer). När vagnarna växlats isär drar sedan ett växlings-

lok ut vagnarna från godsbangården, ut på de olika industrispåren som

leder till respektive vagnslastgodsavsändare eller - mottagare. När '

sedan sändningen transporterats fram till respektive kund på överens-

kommen plats- och tid kan lastning/lossning av vagnen börja.

När lastning/lossning är slutförd kommer ett växellok och hämtar den -

eller de vagnar som är klara. Vagnarna förs sedan till en tågbildnings-

plats, (utgångsstation för visst godståg) där de växlas samman med andra

godsvagnar till ett tåg. Denna transport till tågbildningsplatsen utgör

här matartransport. När tågbildningen är klar avgår godståget mot sin

destinationsort, på tidpunkt som tidigare är beställt enligt tidtabell.

Systemtransport

a) Malmtransport (l)

Vid transport av malm från Kiruna till Narvik lastas hela malmtåget

(max 52 st vagnar med max last 80 ton) (alt 70 st vagnar med max last

42 ton) direkt utan isärkOppling av vagnarna.

Vid lastning av malm i Kiruna drar ett diesellok (LKAst) runt vagnarnaa

på en slinga, där lastning av hela tågsetet sker.

Därefter drar dieselloket tåget till godsbangården i Kiruna där lokbyte _

sker. (För hudetransporten används multipelkopplade Dm-lok, antigen

2 eller 3 st beroende på laststorlek).

Vid ankomst till Narvik kopplas Dm-loken ifrån och tågsetet delas upp

i två delar av ett diesellok. Vagnarna dras sedan ner till hamnen där

tömning sker.

b) OljetranSport (2)

Vid transport av tjockolja mellan Gävle hamn och Uppsala delas tågsetet

(12-22 st tankvagnar) endast upp i två delar vid lastning och lossning.

 

(l) SJ Trafikområde, Luleå

(2) Se typfall
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Vid lastning (Gävle) förs tågsetet från godsbangården ner till lastnings-

anläggningen av ett dieselelektriskt växel-lok (modell T 44). Där delas

tågsetet upp i två lika stora delar och vagnarna växlas in på 2 st spår

med en lastningsramp mellan sig. Lastningen av tjockolja sker via

pipe-line utan att vagnarna behöver flyttas. När lastningen är klar

kopplar dieselloket ihop de två vagnseten och drar sedan upp tåget till

godsbangården. Efter uppställning av tankvagnarna under natten

kopplas sedan 2 st multipel kopplade lok till, modell Da, som utför

den ifrågavarande huvudtransporten.

Vid ankomst till Uppsala bangård dras sedan tågsetet till lossnings-

platsen av de två Da loken, som även utför växling och uppdelning av

oljetåget i två delar. Tankvagnarna växlas sedan in på 2 st spår med

en lossningsramp mellan sig där sedan oljan lossas och pumpas in i

pipe-line.

3.2.2 Landsvägstransport

 

Frilastspår (l)

 

För godsavsändare/mottagare som saknar spåranslutning finns en

annan möjlighet att sända vagnslastgods.

Vid järnvägsterminalerna finns ofta frilastSpår. Det är spår av-

sedda för att lasta järnvägsvagnar direkt från lastbil.

Två typer av frilastspår finns:

l) spår avsedda för lastning/lossning i markplanet

2) spår där lastning/lossning från lastbil sker via kaj

Lastning/lossning av godsvagnarna går till på så sätt att före-

taget-godsavsändaren/mottagaren transporterar godset till fri-

lastspåret vid järnvägsterminalen, där sedan avsändaren/motta-

garen själv svarar_för lastning/lossning enligt principerna för

vagnslastsändning.

 

(l) SJ-trafikområde, SJ Norrköping
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Piggy-back (1)

 

Piggy-back är benämningen på de transporter där hela lastbilsekipage

eller del av (släpvagn, trailer, lastbilsflak) lastas direkt på en

järnvägsvagn som sedan utför huvudtransporten.

I Sverige används endast vertikal omlastning, dvs trailern lyfts på/av

med hjälp av portalkran, dvs piggy-back typ 8 och C (se bil 3).

Matartransporten till järnvägen består här av att lastbilsekipaget

lastar gods hos en avsändare och sedan kör till en enhetslaStterminal.

Där lastas trailern på en specialbyggd vagn (litt Slps, se bil 4),

varpå huvudtransport vidtar med tåg fram till mottagarstationen. Där-

efter lastas trailern av tåget och en ny dragbil drar trailern till

godsmottagaren för lossning av godset.

En förutsättning för att köra piggy-back är att man har en last-

bil som passar för antingen växelflaksteknik eller pâhängsvagns-

teknik.

Pâhängsvagnstrafik är intressant eftersom det inte kräver special-

byggda lastbilsekipage utan endast konventionella påhängsvagnar

*med pâsvetsade griparmsfästen.

I Sverige finns det 4 501 påhängsvagnar, 13 426 lastbilar med flak

och 16 806 släpvagnar som lastar mer än 10 ton (siffrorna från

1/1 1978). Detta innebär att ca 25 % av långtradarna är av påhängs-

vagnstyp. (2)

 

(l) Se typfall

(2) Europeisk Piggy-back-trafik s 86-94, LuTH l979, Danielsson

& Wachtmeister
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'I Sverige har 8 J tingång till porta1kran på 16 p1atser av vi1ka

14 är S J-terminaler.

Terminalerna i Oxelösund och Skandiahamnen i Göteborg är hamnar i

vilka det lastas om från båt ti11 järnväg och omvänt.

Termina1erna är norma1t utrustade med en porta1kran som 1yfter 30

ton och är försedd med griparmar. (1) I

  

EQEEêIEEêü (2)
Ekniska data:

Lyftf'örmága 30 ton
Spännvidd 21.6 m

Lyfthöjd 8 m
Lyfthasüghc: 5 m/min
:Hems ákhaszighet 20 m/min

Krancns ákhaståghc: 90 m/mjn

    

FORAHHYTT

  

  

    

h
\
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NN
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(1) Europeisk Piggy-back-trafik s 86-94, LuTH 1979, Danie1sson &

Wachtmeister

(2) Fakta om S J-enhets1ast - särtryck - S J-Frakthandbok
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-: å ,ä

i 2 :E
4-: :.23 ' :1 i ;1 03

.a r- ;?2 s : r: .5
'8 -s 2 1 E i 1 å: ä:
8. I: :2 E 15:.: 1 't .2
_§_.. =9 i _§ 1,; 2 å :I
:5 E,.§,. 5.155? 2 E
3: 35 ?få .å ä <3 5: Anmärkning

Gäv1e 30 10,1 22,3 150 2 1 2
Göteborg 30 9,0 22,0 450 2 2 1 M0(30 ton+15 tonr
He1singborg 30 10,0 22,3 170 2 1 2 50(10 ton) i
Jönköping 30 10,1 22,3 320 3 1 1 f

Kar1stad 30 9,1 22,3 150 2 2 1 '

Lu1eå 30 10,1 22,3 150 2 1 2
ia1mö 30 10,0 22,3 150 3 1 - no

Norrköping 30 10,0 22,3 150 2 1 2

So1na 30 10,1 21,5 230 2 2 2 mo

Stockho1m Årsta 2x30 10,0 22,3 450 2 1 2 M0(32 ton+122ton)g

Sundsva11 30 10,1 21,5 130 2 1 1 MO(10 ton) i
Västerås 30 10,1 22,3 155 2 1 2 5
Urebro 30 10,1 17,5 220 2 1 1 0(25 ton) i

25 10,0 17,5 130 1 1 1 *Urnskö1dsvik

  

 

    

 

  

M0 = Mobi1t om1astningsaggregat

Utrustning på svenska enhets1asttermina1er med porta1kran

 

1) Europeisk Piggy-back trafik s 86-94, LuTH 1979. Danie1sson & Wachtmeister.

För vidare studier av kombinationstransport 1andsväg-järnväg se: Teknisk
rapport 1978:36 T. Utveck1ing av metoder och utrustningar för kombinations-
transport 1andsväg-järnväg. Professor Leif Grinda1, Hägsko1an i Lu1eå.

För vidare studier av utrustning vid enhets1asttermina1er se: En teknisk
värdering av o1ika typer av maskine11 utrustning för enhets1asthantering.
De1 I + II. Matts Lundin 1973, KTH-Stockho1m.

För vidare studier av termina1utformning, porta1kranskapacitet m m se:
Kombinationstrafik, system och termina1utformning. L. A1m, A. Lindén, M.
Lindgren. LUTH 1979. Ex arb nr 5117/1979.

Handbok för va1 av 1astbärare i öppna transportsystem, De1 1. de 1978:3

Termina1tid i industrins godstermina1er (termina1hantering och Specia1-
utrustning) IVF 1976 nr 76606.
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?1392:9ê25_:_relêziener-i-§yerise_i-9ê9 (1)

De relationer där Piggy-back teknik utnyttjas i dag är (oml0pp):

l
Göteborg - Stockholm l4-5 vagnar/dag

Jönköping/Göteborg - Sundsvall 'ca 3 vagnar/dag
l

Malmö - Stockholm ;2 vagnar/dag

(Helsingfors-) Stockholm - Oslo :3-4 vagnar/dag

Å

Elênerêée-relê§iener-§r=

Sundsvall - Malmö

Göteborg - Luleå

Norrköping - Sundsvall

m m.

Inom en snar framtid kommer Piggy-back trafik att köras i samtliga

relationer mellan 5 0:5 enhetslastterminaler (med undantag för ter-

minaler närmare varandra än 250 km).

Container och andra ISO-lastbärare__

 

_...-

Containern finns i ett flertal utföranden i olika storlekar (se bil 3).

De flesta finns dock i de av ISO-framtagna standardstorlekarna.

Dessa är 10 fot(3 m),20 fot (6 m), 30 fot (9 m) och 40 fot (12 m).

Samtliga har en bredd på 8 fot (2,44 m) och en höjd på 8 fot (2,44 m).

S J har dessutom en egen container som är 7 m lång (se bil 3).

Främsta orsaken till standardiseringen av container och övriga ISO-

5lastbärare är att hanteringstekniken förenklas i de olika transport-

leden. (2)

Det totala antalet container i världen uppgick till drygt 2 milj st

(omräknat till 20 fots ekvivalenter (TEU)) enligt Containerisation

International Yearbook, maj 1978. (3)

(l) Ulf Nilsson, Centralförvaltningen S J 1981-07-13, se även typfall

(2) S J-Frakthandbok

(3) Containern - en ögontjänare s 7, G Bäck, Fö ek inst, Lund 1980
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Sverige hade (1978) 17 700 container och kom med detta på 14 de

plats bland containerländerna.

Vid transport av container med järnväg måste först containern trans-

porteras till en enhetslastterminal där containern lastas på en järn-

vägsvagn. I några fall.lastar företaget containern direkt på järn-

vägsvagnen där industrispår finns och ett tillräckligt antal container

ska lastas, typ speditör. I '

Transporten till järnvägen går till så att en lastbil (specialutrustad

för transport av container) åker till godsavsändaren som har lastat

en eller flera container. Lastbilen lastar på containern och kör till

en enhetslastterminal utrustad med portalkran. Portalkranen lastar

av containern från lastbilen och placerar den endera direkt på en

järnvägsvagn, eller om sådan ej är framväxlad till lastningsplatsen,

placeras containern på marken. Sedan lyfts containern från marken och

upp på en järnvägsvagn då järnvägsvagnen är framväxlad till last-

ningsplatsen. Därefter rangeras vagnen in i ett godsexpresståg som

utför huvudtransporten. När järnvägsvagnen nått sin destinationsort

lastas containern av med hjälp av en portalkran. Från enhetslast-

terminalen transporteras sedan containern med lastbil till godsmot-

tagaren. (l)

Hanteringen med andra ISO-lastbärare är i princip densamma som för

med containern.

De järnvägsvagnar som används är litt ngs, Os, Kbs, Rs samt Om (se

bil 4).

UÃBÅEQDEQÅESE (2)

Hanteringen av minicontainer (3,4 m x 2,5 m) går i princip till på

samma sätt som med de större containrarna, men lastning och loss-

ning till/från järnvägsvagn skiljer sig.

(l) Studie vid Norrköpings enhetslastterminal l98l-06-24.

(2) Se typfall
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De järnvägsvagnar som används (litt ngs) är försedda med en speciell

ram. Detta i kombination med en specialbyggd lastbil gör att last-

bilen själv kan lasta och lossa containern från järnvägsvagnen utan

hjälp av någon kran (se bil4).

För ytterligare studier av minicontainer se: Utvärdering av försök '

med minicontainer vid S J. L. Adeby, A. Nede, LiTH, Ek inst.

Ex arb 1979:28.

Styckegods (l)

Hantering av styckegods (pallat) går i princip till på följande sätt:

i) Godset hämtas (pallat) av lastbil som forslar det till en gods-

terminal,

2) Godset lastas av och sorteras efter destinationsort - vagns-

relation,

3) Godset lastas på en järnvägsvagn med hjälp av en truck och

 

'* G d -
I I I) mâgåsin

Godsflöde

eftermiddag

 

 

 

 

Ib Ib

 

(l) SJ Trafikomrâde Norrköping
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därefter väx1as vagnen-arna in i ett godståg och huvudtransport

ti11 mottagarstationen sker.

Vid ankomsten rangeras vagnarna ti11 1ossningsp1atsen och avlastning

sker en1igt samma principer som vid 1astning fast nu med omvänd ord-

ning.
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3.3 Huvudtransport med lastbil

 

Transport med 1astbi1 sker i huvudsak eniigttre aiternativ:

_Ll Hela_1a§t§r som transporteras direkt.

L2 Eartjggds som uppsamias inom ett trafikområde och transporteras

direkt tiil ett annat.

L3 åtvgkeggds som hopsamias tiii en terminal och sedan går i

iinjetrafik tiii en annan terminai varifrån distribution sker.

Li Heia Taster utgör en direkt motsvarighet tili vagnsiastgods

på järnväg.'Transporten sker direkt meiian en avsändare och en

mottagare. Lasten tar i anspråk en hel 1astbiis 1astförmâga.

Här sker igen matartransport utan huvudtransport sker direkt.

 

Figurltl

A B

0 9

L2 Partigods på 1astbi1 motsvaras i regei också av vagnsiastgods

på järnväg. Lastbiisföretagen har dock ingen fast gräns som

skiijer meiian parti- och styckegods varför även mindre sänd-

ningar än 6,5 ton kan gå som partigods. Ski11naden är att om

ett företag 1astar en sändning > 6,5 ton på en järnvägsvagn så

betraktas den som fu11astad medan lastbiiarna tar upp fiera

sådana partigodssändningar och därmed utnyttjas bättre.

Transport av partigods sker meiian ett trafikområde där upp-

samiing av gods hos oiika kunder görs under dagen. I regel görs

detta av en biiiots; om huvudtransporten är iängre än 10-15 mi]

hinner inte föraren med både iastning och transport. Lotsen

överiämnar biien på kvälien tili föraren som utför huvudtrans-
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porten under natten varefter avlastning görs av föraren eller

ny lots inom det mottagande trafikområdet.

  

Figur_Lg

Huvudtransport 4

D E

Trafik- C F Trafik-
område 1 B Matartransport Matartransport G område 2

A H

Uppsamlings- och avlastningstransporterna betraktas här som

matartransport.

Styckegods

L3 Styckegodstransport med lastbil kan beskrivas enligt följande:

Som regel sker styckegodstransporterna på lastbil i så kallad

linjetrafik. Detta innebär att mellan två- eller flera gods-

terminaler transporterar en lastbil styckegods regelbundet.

Styckegodset transporteras till terminalen med mindre last-

bilar från en mängd avsändare. I terminalen sorteras godset

efter destinationsort, för att sedan, som tidigare nämnts

transporteras i så kallad linjetrafik till mottagande gods-

terminal.

Vid den mottagande godsterminalen sorteras godset åter med

avseende på mottagare. Därefter transporteras styckegodset

ut från terminalen med mindre lastbilar till respektive mot-

tagare.

Transporten mellan terminalerna utgör här huvudtransport medan

transporterna in till- och ut från terminalerna utgör matar-

transport.
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Att märka är att styckegodset ofta transporteras tillsammans

med partigods på "ledig plats" i bilen. Eftersom styckegods

är exkluderat i kostnadsberäkningarna bortses från denna mer-

transport då den inte orsakar någon ytterligare kostnad.

 

Figur_L§

A E

' B Terminal Terminal F

C Huvudtransport G

D H

W k-Y-w

Matartransport Matartransport

Transportförmedlingsföretagen Bilspedition och ASG uppger att

hela laster och partigods utgör ca 75-80 % av den totalt trans-

porterade mängden i ton räknat. 1) 2)

Statistik saknas för hela laster men Bilspedition anger att sänd-

ningar som var > 21 ton utgjorde 31 %, > 25 ton utgjorde 22-23 %

och > 28 ton utgjorde ca 19 % av transporterna. l)

Andelen av de olika transporterna varierar kraftigt mellan olika

orter beroende på industristruktur och godsvolymer. 3)

Styckegodset utgör en stor del av antalet sändningar men en liten

andel i ton. Landborn-Nelldal anger 2/3 i sändningar men 10 % i

ton. 4)

. 1
Enligt Bilspedition är styckegodsandelen ca 20 % 1 ton )

medan ASG anger 15 %. 2)

 

1) Erland Öjerson, Bilspedition Göteborg, 1982-01-19
2) John Landborn, ASG Stockholm, 1982-01-20 .
3) Aage Andersson, Bilspedition Linköping, 1982-01-26
4) Landborn-Nelldal: Lastbil eller järnväg, Val av

transportlösning... s 91
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Matartransporten, d v 5 uppsamIingssträckan för partigods Iigger
vanIigen på 12-20 mi] hos Bilspedition. Landborn-Nellda1 anger
att matartransporten utgör 87 % av huvudtransportsträckan yid
10 mils Iinjelängd, 32 % vid 30 och 100 mi1s 11njelängd och
16 % vid 60 mils linje1ängd.
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GODSTRANSPORTERNAS EKONOMI

Godstransporter kan bedrivas på några olika sätt med antingen järn-

väg eller lastbil, (här bortses från möjligheten att transportera

gods med båt eller flyg). Alternativen järnväg ochlastbil kan

_ kombineras på några olika sätt, vilket mer ingående beskrivits

tidigare.

Ll

Lz'

L3

Jl

J2

J3

04

Huvudtransport med lastbil direkt från avsändare till mottagare

Uppsamling av gods hos olika avsändare från huvudtransport till

ett annat område med motsvarande avlastningar (matartransport)

i andra ändan.

Styckegodstransporter, vilket ligger utanför fortsatta beräk-

ningar.

Huvudtransport med järnväg direkt från avsändare till en

mottagare (systemtransport)

Matartransport med järnväg från industrispår fram till tågbild-

ningsplats. Huvudtransport med järnväg till mottagarstation.

Motsvarande matartransport till industrispår i andra ändan.

Matartransport med lastbil och omlastning till järnväg i ena

ändan. Huvudtransport med järnväg och matartransport med

järnväg i andra ända enl J2.-

jMatartransport med lastbil i båda ändar och huvudtransport med

järnväg.
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Med utgångspunkt i de studerade typfallen, kompletterade med ytter-

ligare fakta och litteratur har engenerell modell för kostnadsbe-

räkningarna utarbetats. Syftet har hela tiden varit det i inled-

ningen angivna, nämligen att undersöka matartransporterna be-

tydelse för den relativa kostnadern mellan järnvägs- och vägtrans-

porter av gods. Därför har huvudtransport med lastbil och järn-

väg kombinerats med de olika typer av matartransporter som före-

kommer i dag. (Ll - J4 ovan). '

 

 

  

' - .i'm :'
TYPFALLFâ MODELL KOSTNADER BERÄKNINGARÅ._____ L__JL

  

 

Med modellen och gjorda kostnadsberäkningar (se bil 2) som bak-

grund har sedan jämförelser gjorts för kostnaderna i de olika fallen

för olika godsslag, volymer och avstånd.

4.l Beräkningsmodell

 

Kostnader för godstransporter med järnväg och lastbil består av

följande delar, de tidigare angivna fallen:

Jl : A

J2 : B + A + B
1

J3 : 81 + A + C

2

J4 : C + A + C

Ll : D

L2 : D + E

där:

A = huvudtransport järnväg

B = matartransport järnväg B1 matartransport i början

82 = " i slutet

C = matartransport lastbil + omlastning

D = huvudtransport lastbil

E = uppsamling med linjebil (matartransport lastbil)
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Totaikostnaden för att transportera gods meiian A och B beror av

godssiag, teknik, avstånd, volym och matartransportens iängd.

 

 

M

 

v 'TEKNIk_L>l KOSTNAD
PyJvo .JVG

GODSSLAG * WS RELATIV -o _uu-.z KOSTNADSJÄMFURELSE
TEKNIK __-9 KOSTNAD. ,5
La LASTBIL A A. . * AVSTÅND ] i

VOLYM

 

     

 

   

  

 

  

 

LÄNGD

 

MATARTRANSPORT 1

Som framgår av figuren är godssiaget avgörande för viiken teknik som

används för järnvägs- reSp lastbiistransport. Samma godssiag kan

transporteras med olika teknik, exempelvis som löst vagnsiastgods

eiier i container. Därför har använd teknik varit utgångspunkten

i beräkningarna.

 

Föijande beräkningar har gjorts:

t TEKNIK JVG GODSSLAG TEKNIK LASTBIL

1 Löst vagnslastgods Trävaror Li + L2

2. " " Järn och Li + L2 -
metaiier

3 " " Papper LI + L2

4 Minicontainer Livsmede] L2
Paiiat gods

5 Container Pa11at gods VL] + L2
6 m och 7.15 m Biandad 1ast

6 Lös buik Olja, kemi- L]
kaiier, _'
farligt gods

7 Systemtransport Oija, maim L1

8 Piggy-back B, C Paliat gods L] + L2
3 Biandad 1ast

 

 

 

 

 

Totaikostnaden för att transportera en

med olika tekniker kan skrivas som:
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A = f(S,L,Z,u)

TCB = f(S,T,L)

TCC = f(S,T,L,Z)

TCD = f(S,T,L,Z)

TCE = f(S,T,L,Z)

'där

TC = totaikostnad i kronor

A ...E = transportsätt

S = sträcka (km)

L = sändningsstoriek (ton)

T = tidsåtgång (min)

Z = använd teknik Z = i...8

u = antai undervägsväxiingar

Dessa parametrar får muitipiiceras med ett antal konstanter för att

få fram totaikostnaden:

kostnader per km (tågkostnad)

kostnader per bruttotonkm

kostnad för undervägsväxiing

rangerings- och administrationskostnad

kapital och underhåii av vagnar

teknikspecifika kostnader

n
d
<
1
7
t
d
m

kostnader per minut (timme)

Kostnad för huvudtransport på järnväg

 

Kostnaden för huvudtransport på järnväg (A) är en funktion av sträckan,

sändningsstorieken, använd teknik och antai undervägsväxiingar.

TC = f(S,L,Z,u)
A

Vissa kostnader är iinjärt beroende av sträcka eiier 1ast. Dessa kan

uttryckas som enkia samband. Andra kostnader kommer på grund av

odeibarhet att öka språngvis.
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Totalkostnaden kan delas upp på olika delar som framgår av formeln

ovan. En del är konstant per kilometer och består av följande:

Personalkostnad lokförare

Underhållskostnad lok

Kapitalkostnad lok

Underhåll signaler, kontaktledning mm

Trafikadministration

Olyckskostnad

Denna del är helt oberoende av sändningsstorlek eller teknik och hän-

för sig till själva tågetsframförande. Kostnaden för olika avstånd

är S-a.

En annan del är konstant per bruttotonkilometer och består av:

- Underhåll av bana

- Energikostnad

Även denna del är oberoende av teknik men varierar med sträcka och

sändningsstorlek. Kostnaden blir då S-L-l.

De ovanstående kostnader är rent linjära samband. Förutom dessa finns

ett antal som är icke-linjära. Kostnaden för undervägsväxling beror

helt på i vilken relation transporten går. Som framgår av transport-

planerna på sid 25-27 förekommer undervägsväxling i olika utsträckning

i olika relationer ochåh^inte direkt beorende av avståndet. Därför

har i kostnadsformeln införts en parameter, u, som visar antal under-

vägsväxlingar. I de följande beräkningarna är D = 0 dvs transporter

antas ske med direkttåg utan undervägsväxling. Generellt uttrycks

kostnaden med u . k.

Två koStnader är enbart beroende av sändningsstorleken. Dessa är:

- Administrationskostnader

- Rangering mm

Sambandet är dock inte linjärt. Administrationskostnaden har av praktiska
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skäl bara beräknats för de aktueiia sändningsstoriekarna 7, 25, 100

och 500 ton. Kostnaden är degressiv, dvs avtagande med ökande voiym.

I rangeringskostnader mm ingår växiing/rangering samt VET-rapportering,

bromskoppiing mm vid utgångs- och siutstation. Denna kostnad kan delas

upp i en fast komponent per vagnsgrupp och en som är röriig med ökat

anta] vagnar. Språngkostnader uppstår därmed deis för varje ytterii-

gare vagn, deis då anta] vagnar som kan växias samtidigt överskrides.

Kostnaden är aiitså en icke-linjär funktion av sändningsstorieken

r=f(L).

De kostnader som är förknippade med vagnarna beror av både sträcka,

sändningsstoriek och teknik. Kostnaderna är

- Kapitaikostnad för vagnar

- Underhåiiskostnad för vagnar

Sträckans iängd avgör hur Tänge vagnen ianspråktages. Språngkostnader

uppstår för varje ytteriigare dag vagnen utnyttjas. Upp tiil 60 mi]

antas transporten ske på en dag. 60-90 mi] antas ta två dagar och över

90 mii tar tre dagar. Sändningsstorieken avgör hur många vagnar som

åtgår och även här uppkommer språngkostnader för varje ytterligare

vagn som måste sättas in. Använd teknik, siutiigen, bestämmer viiken

typ av vagn som behäver användas. 01ika vagnstyper har oiika kostna-

der p 9 a skiiinader i inköpspris och i utnyttjande. Detta gör att

vagnskostnaden v = f(S,L,Z).

Siutiigen finns vissa kostnader som är förknippade med de oiika tek-

nikerna. Det kan t ex utgöras av kaptiaikostnad för 1astbärare som

binds under transporten, fastbindning av virke etc.

Transportsträckan har betydeise för hur iänge iastbärarna binds och

iiksom för vagnarna uppkommer språngkostnader för varje ytteriigare

dag transporten tar. Sändningsstorieken avgör hur m ket materia] som

åtgår och använd teknik viika iastbärare och övriga kostnadersom med-

föijer. Liksom för vagnskostnaden är t = f(S,L,Z).

Totalkostnaden för en huvudtransport på järnväg (A) kan nu i stäiiet

för tidigare funktionssamband uttryckas som
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TCA = 5 - a + S - L - 1 + u - k + r (L) + v (S,L,Z) + t (S,L,Z)

Kostnad för matartransport på järnväg

 

Denna kostnad är heit oberoende av viiken teknik som används. A11a

teknikberoende kostnader har förts til] huvudtransporten. Detta inne-

bär att totaikostnaden för matartransport med järnväg endast beror

av matartransportens längd, tidsåtgången och sändningsstorieken.

TC r (S,T,L)B =

De fiesta av de ingående kostnaderna kan deias upp i en sträckberoende

och en tidsberoende enhet. De sträckberoende momenteniüünähisig tiii

själva matartransporten medan de tidsberoende uppkommer vid utsättning/

hämtning vid magasin koppling och bromskoppiing etc. De som både

beror av sträcka och tid är

- Personaikostnader för iokförare och växlingspersonai

- Kapitaikostnad växeiiok

- Underhåii växeiiok

En kostnad är rent sträckberoende, nämiigen

- Underhåii av industrispår

och ytteriigare en har ansetts enbart vara tidsberoende

- Energikostnad för växeiiok

Sändningsstorieken påverkar tidsåtgången i och med att vissa moment

är hänförbara till anta] vagnar och språngkostnader uppkommer för

varje ytteriigare vagn.Därmed kan totalkostnaden för matartransporti

med järnväg uttryckas som

TC = a ; S + C . T där T = f (L)
B

VTI MEDDELANDE 315



57.

Kostnad för matartransport med 1astbii

Kostnaden för matartransport med iastbii kan deias upp på två moment.

Deis sjäiva matartransporten med tiiihörande kostnad (Trk) dels kost-

naden för omiastning tiii järnvägsvagn med kran eiier truck. (Dmi)

TCC = Trk + Om? = f (S,T,L,Z)

Transportkostnaden kan deias upp i sträckberoende och tidsberoende

kostnader. De kostnader som beror av matartransportens iängd är:

- Energikostnad fordon

- Underhåiis och däckskostnad fordon

- Negativa externa effekter

De kostnader som beror av tiden för matartransporten är:

- Personaikostnad förare

- Kapitaikostnad fordon

De kostnader som är förknippade med omiastningen är samtiiga beroende

på tidsåtgången. Dessa kostnader är:

Kapitaikostnad för kran/truck

Underhåi] av kran/truck

Energikosntad kran/truck

Personaikostnad

Administration

Sändningsstorieken bestämmer tidsåtgången och även körsträckans iängd.

Språngkostnader uppkommer nämiigen då ytteriigare en 1astbi1 krävs för

matartransporten och för varje ytteriigare omiastning som måste göras.

Använd teknik bestämmer kostnadernas storiek. Olika teknik kräver oiika

fordon och oiika sorters omiastning, exempelvis skiijer omiastnings-

kostnaden mycket meiian iöst vagnsiastgods och container. Totaikost-

naden för matartransprot med 1astbii, bestående av transport och om-

1astning biir
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TCC = Trk + Om]

Trk = 5 0 a + T C

Om] = T 0 c

där

S och T = f (L)

a och c II

_
-
h

A N v

Kostnad för huvudtransport och uppsam]ing med ]astbi]

 

Uppsam]ing med ]astbi] i ]injetrafik (L2) och huvudtransport med ]ast-

bi] är upp]agt på samma sätt. Detta påminner även om matartranSport

med ]astbi] ti]] järnväg. Transportkostnaden kan de]as upp i sträck-

beroende och tidsberoende kostnader. De kostnader som beror av sträckan

ar:

- Energikostnad fordon

- Däcks- och underhå]]skostnad fordon

- Negativa externa effekter

De kostnader som beror av tiden för transporten är:

- PersonaTkostnader förare/]ots

- Kapita]kostnad fordon

Sändningsstor1eken bestämmer tota] körsträcka och tidsåtgång. Språng-

kostnader uppkommer varje gång en ytter]igare bi] måste sättas in. An-

vänd teknik avgör vi]ken typ av bi] som ska]] användas och därmed

vi]ka kostnader som ingår. Att märka är dock att samma bi] anävnds

4 för a]]a godss]ag och tekniker utom för ]ös bu]k. Därmed förändras

inte kostnaden utom vid dessa transporter. Tota]kostnaden för både

huvudtransport och uppsam]ing med ]astbi] b]ir då

TCD = TCE = S - a + T - c

där S och T = f (L) och a och c = f (Z)
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Övrigt om kostnadsberäkningar

 

De ovan angivna generella kostnaderna har beräknats i kronor för

att uppnå det angivna syftet, att undersöka matartransporternas be-

tydelse för totalkostnader på lastbil och järnväg. För att öka

läsbarheten har dock själva beräkningarna lyfts över i bilage-

delen, se bilaga 2.

Att märka är att de angivna kostnaderna kan variera på olika håll.

Geografiska skillnader finns. Kostnaderna för slitage och under-

håll varierar på olika sträckor. Materialen har olika utnyttjande

på olika håll. Styckkostnaderna kan vara i ett fallande eller

stigande intervall beroende på trafikunderlaget. För järnvägens

del antas dock här att styckkostnaderna är approximativt konstan-

ta i det intervall som är aktuellt eftersom kostnaderna gäller

affärsbanenätet där kapacitetet är väl.utnyttjad.

/\
MC

 

 

ql - q2 (13 Q

.q1 - bana med lite trafik

q2 - q3 - antaget intervall för affärsbanenätet.

Vidare antas att kapaciteten på linjerna ej är helt utnyttjad,

men att vissa trängseleffekter finns på Vägnätet, speciellt i

städerna.
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q1 - kapacitetsutnyttjande järnväg

q2 - kapacitetsutnyttjande landsväg

q3 - kapacitetsutnyttjande gator i tätort.

Detta är i viss mån en förenkling då ett ökat antal tåg torde

innebära vissa trängseleffekter på järnvägen.

Kostnaderna är i samtliga fall beräknade på "medellång" sikt. Det
innebär att dagens anläggningar och struktur anses givna. Tekniker
och metoder antas vara de i dag tillämpade. Däremot antas material
och personal vara rörligt på medellång sikt. De beräknade kost-
naderna gäller en permanent förändring av transportvolymen och
är alltså ingen "sista-minuten-analys" av typen extra gods i en
vagn en speciell dag.
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4.2 Re]ativa kostnader med o]ika matartransporter

Kostnaderna för de o]ika momenten i huvudtransporter, matartransporter

och om]astningar har beräknatsgenere]]t. (se bi]aga ] o 2). I detta

avsnitt redovisas de viktigaste förutsättningarna som ]igger bakom

kostnadsberäkningarna, de]sgenere]]t,de]s för varje teknik.

Det måste betonas att dessa genere]]a kostnader inte hur som he]st

kan användas för ett enski]t fa]]. Kostnaderna gä]]er en "norma]"

transport. Eftersom varje enstaka transport är unik med egna förut-

sättningar kan de nedan redovisade kostnaderna inte sägas gä]]a för

något enski]t transportuppdrag. Vidare kan kostnaderna inte sägas

visa exempe]vis SJ.s kostnader för transporter eftersom beräkningarna

visar samhä]]sekonomiska margina]kostnader och inte transportföre-

tagens företagsekonomiska kostnader.

Eêrgtêêttninser

För att visa vo]ymberoendet har kostnaderna beräknats för fyra o]ika

transportmängder: 7, 25, ]00 och 500 ton.

De huvudtransportavstånd som beräknas är 5, ]0, 25, 40 och 80 mi]. Som

matartransport]ängder beräknas 2 km, 2 och 6 mi]. Detta gä]]er 35555_

sträcka och samma matartransport]ängd antas i båda ändar dvs ex.vis

2 x 2 mi] tota]t.

Persona]kostnaderna har beräknats över effektiv arbetstid. Det inne-

bär att "dödtidskoefficienter" är borträknade. Lönekostnaden per dag

förde]as därmed per effektiv arbetstid; för järnvägspersona] ex.vis

85% av tiden.

Kapita]kostnaderna har beräknats för den tid som materia]en har a]terna-

tiv användning, dvs då ytter]igare tranSporterkräver att ny materia]

måste anskaffas. Den materia] som är aktue]] har dock i de f]esta fa]]

inte a]ternativ användning dygnet runt. Därmed uppstår prob]em med

om man ska]] anse att ytter]igare transporter kan utnyttja ]edig kapa-

citet e]]er ej. Den princip som genomgående används i beräkningarna

har varit att få fram hur stor de] av kapaciteten som i dag utnyttjas.

Utnyttjas materia]en t ex 50% avmöj]iganvändningstid antas sanno]ik-

heten för att ytter]igare transporter inträffar under samma tid ti]]
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50%. Därmed medräknas halva kapitalkostnaden då hälften av de nya

transporterna kräver att ny material anskaffas. Alternativt uppstår

köbildning och trängseleffekter varvid kapitalkostnaden ses som en

approximation till trängselkostnaden.

Samtlig material har antagits användas 5 dagar i veckan året runt dvs

5 x 52 = 26l dagar. Det lastbilsekipage som används i Ll-fallet har an-

tagits ha alternativ användning l2 timmar/dygn. Med lägre användnings-

tid ökar kostnaden i väsentlig grad.

Kalkylräntan har i samtliga fall satts till 5% vilket utredningen anser

vara en god uppskattning av real avkastning i alternativ placering av

investeringsmedel.

I järnvägsfallen är undervägsväxling inte medräknad i något fall. Alla

transporter antas ske med direkttåg,<ettantagande som är något till

järnvägens fördel.

Ett mycket viktigt antagande är att tomdragning inte är medräknad utom

vid systemtransporter. Tomdragningskostnaderna utgör en stor post,

särskilt för järnvägens del. Någon enkel princip för hur tomdragningen

skall inräknas i kostnaderna har dock inte varit möjlig att finna.

Eftersom järnvägen har lägre kapacitetsutnyttjande än lastbilssidan

(ca 40% mot ca 60-65 för lastbilarna) torde tomdragningskostnaderna

vara högre för SJ.

*Löst vagnslastgods

 

Eê592§§329109êr=

a) Trävaror

- Os-vagn används för dessa transporter i samtliga fall. Vid

större sändningar kan även Rs-vagn användas; se beräkningar

för järn och metaller.

- En lastspecifik kostnad består av nedbindning av virket på vag-

narna. För detta åtgår 30 min/Os-vagn (se typfall) och kost-

naden sätts till 66 kr/vagn.

 

l) Enkel resa, i ena änden.
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- Trucken som används för omiastning meiian bi] och järnväg

har antagits ha aiternativ användning 4 timmar/dag. ökar

utnyttjandet påverkar detta totalkostnader i iiten utsträck-

ning. Vid 6 timmars utnyttjande/dag sjunker kostnaden med 10

kronor per omiastning.

- Transporter på 500 ton antas ske vid 5 oiika tiiifäiien med

100 ton (4 Os-vagnar) vid varje tiiifäiie. Ska 500 ton trans-

porteras vid ett enda tiiifäiie i ett eget tåg biir detta

något biiiigare på korta avstånd men dyrare på iängre. Vid

5 mi] är heitåg ca 500 kr bi11igare, vid 25 mil ca 800 kr

dyrare och vid 80 mil ca 3500 kr dyrare.

b) Järn och metaiier

c)

- Os-vagn används här vid transporter av 7 och 25 ton medan

Rs-vagn används för tyngre transporter. Rs-vagnen är då nå-

got biiiigare eftersom den kan iasta 52 ton mot Os-vagnens 25.

- Inga iastspecifika kostnader

- Trucken som anvädns för omiastning antas användas fyra tim/dag.

Ökar utnyttjandet till 6 tim/dag skunker omiastningskostnaden

med 21 kr/omiastning. Omiastning meiian bi1 och järnväg ber-

räknas ta ca 15 tim/vagn.

- Transporter av 500 ton antas även här ske vid 5 tiiifäiien

med samma resuitat som för trävaror.

Papper

- Papper transporteras i siuten vagn av Hbis-typ. Denna är

dyrare än Os och Rs pga dyrare inköpspris och högre aiter-

nativt utnyttjande.

- Inga 1astspecifika kostnader

- Samma truck används för omiastning bil-järnväg som för järn

och metaiier. Omiastningen beräknas dock här gå på ca i tim/vagn.
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TRÄVAROR

7 ton 25 ton

längd
mvudtrp matartrp .32 .73 .74 1.1 12 :72 .73 .34 1.1 12

,1 ,nu 532 544 555 207 284 515 785 954 259 . 947
0 nu_ 585 597 609 334 325 684 853 1022 386 1099

;5 nu 2 km 733 745 757 882 564 882 1051 1220 934 1958

.0 nu, 902 914 926 1360 648 1081 1250 1419 1412 2260

0 ,nu 1359 1371 1383 2716 1062 1645 1814 1983 2768 3749

:ax-av matartrr 226 233' 250 225 385 5:64

1 mil 772 874 974 381 454 856 1114 1392 433 1117

0 111.11 _ 825 927 1024 508 495 924 1182 1392 560 1267

:5 mil - *20 km 973 1075 1175 1055 734 1122 1330 1533 1103 2128

0 mil 1142 1244 1344 1434 818 1321 1579 1837 1586 2430

0: mil 1599 1701 I 1801 2980 1232 1885 2143 2401 2942 3919
_{ __ _. in... __ __ . ' i ' -. , _ _ . . - 1

kårar: mataftrp 346 568 668 346 724 982

1 an 1735 - '2134
0 mil 1789 766 1 2202 818

;5 mil 60 km 1937 1314 E 2400 1366

0 mil ' 2106 1792 ' 2599 1844

:41 nu, , _ _ A . _2553 3148 _V 3153 3200 1

.årav mat-2156340' 1430 _ 7 <" '1744 " ut

100 ton 500 ton

längd
mvuâtrp matartrp JZ .33 .74 1.1 12 32 33 J4 1,1 1,2

1

'r 1111.1 1375 2377 3373 1036 3788 6875 11885 16865 5180 18940

'10 11111 1624 2626 3622 1544 4388 8120 13130 18110 7720 21940

:5" 11111 2 km 2372 3374 4370 3736 7832 11860 16870 21850 18680 39160

.0' :111 3119 4121 5117 5648 9040 15595 20605 25585 28240 45200

10' 1011 5112 6114 7110 11072- 14995 25560 30570 . 35550 55360 74980

varav matartro 258" 1250 2255 '_3855 °' 5300 '11280 '_' m 1

11111 1715 3383 5045 1732 4458 8575 15915 25225 3550 22340

0 11111 _ . _ 1964 3632 5294 2240 5068 9320 18150 25470 11200 25340

511111 20 km 2712 4380 6042 4432 8512 13550 21900 30210 22150 42550

0 mil . " "3459 _5127 6789 6344 9720 17295 _ 25535 33945_ 31720 48500
10 11111 .5452 7120 8782 11768 15676 27250 35500 43910 53340 53330

i i-. _..a _. _. 2.2.. _ 1. ...g ..._. . i

ätunatartrp 1 340 1006 3928 1 1 3556 "söåo 55620 3 4

i. 1111]. 8093 ' 40455

0211111 . , 8342 3272 41710 16360

511111 60 km 9090 5464 45450 27320

031111 1 9837 7376 49185 36880

011111 1 11830 . 12000 59150 54000

ärav matartrpj .. 1' " 1 6976 34330 . _
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JÄRN OCH METALLER
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7 ton' 25 ton

längd
huvudtrp matartrp .72 J3 .74 1.1 1.2 .72 .13 .14 1,1 1,2

5 mil 466 556 646 232 284 550 1009 1468 339 947

10 mil 519 609 699 359 325 618 1077 1536 466 1097

25 mil 2 km 667 757 847 A 907 564 816 1275 1734 1014 1958

40 :111 i 836 926 1016 1385 648 1015 1474 1933 1492 2260

80 mil 1293 1383 1473 2741 1062 1579 2038 2497 2448 3749

2 därav matazltrp -i I 7 316 A - 7

5 mil 706 862 1008 406 454 790 _ 1316 1842 513 1117

10 m1). _ 759 915 1061 533 495 858 1384 1910 640 1267

25 mil 20 km 907 1063 1209 1081 734 1056 1582 2108 1188 2128

40 mil 1076 1232 '1378 1559 818 1255 1781 2307 1666 2430

80 mil 1835 2915 1232 I 1819 2345 2871 3022 3919

' fiir: " ' "" ' ' y ° ' ""1 '."L LW* _1-_ O . .. 1 -. _ Q. 7. o:- 1 W- 1
därav matartrp 446' " 622 768 l 240 ' 1 992 ,518 -

5 mil 1702 2528 -_

10 mil 1755 891 2596 898

25 mil 60 km 1903 1339 2794 1446

40 mil 2072 1817 2993 1924

80 mil 2529 3173 3557 3280 _- -

därav matartná "1 _ 3 1462_ _- 7 _ ..

' y-, ' _ 2204

100 ton 500 (Sn

längd '
huvudtrp matartrp J2 J3 .74 1.1 12 .72 .13 .74 1.1 1.2

I . . I

" ' i! 1 "
5 mil 993 3154 5323 1355 3738 5075 15885 26665 6780 18940

10 mil 11981 3369 5523 1354 4338 6100 16910 27690 9320 21940

25 mil 2 km 1309 3930 5139 4055 7332 9155 19965 30745 20280 39160

40 :111 2422 4593 5752 5958 9040 12270 23080 33860 29840 45200

i 80 mil 4154 5335 8494 11392 14995 20930 _ - 31740 42520 56960 74980

i; - ._ -2... -. ._ -J .0. - T. ä __ h .

.' grav cata?trb 236 2407 4566 _ 129° 121°° 228°°

5 mil 1333 4082 5829 2552 4453 6775 20475 34145 10260 22340
10 m1 O . 3. 1538 ' 4082 7034 2550 5058 7800 21500 35170 12800 25340

25 mil _ '° 20 Jun 2149 4.398 7545 4752 3512 . 10855 24555 38225 23780 42560

40 mil ' 2752 5511 8258. 5554 9720 13970 27570 41340 33320 42500

80 mil 4504 7253 10000 12038 15675 22630 36330 50000 60440 63380

1.-u;7;2f ffÖ -;';:Q * ' -__*' ' 2 _' ' ' ',1- .: - J 1 <1
:whay matartrp 566 '3325 ' 6072 11 " ' 2990 16690 30360 1

5 11111 9573 - 1 47865

10 mil 9778 3592 _ 48890 17960

25 mil 60 km 10339 5734 51945 28920

40 mil 11002 7696 55060 38480

80 mil 12744 13120 1 63720 65600

I x - « --- .... __ . . 0, ..._. - _
3! därav matartrp '_' ' 8816 44080
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PAPPER

1. 7 ton 25 ton

å

lä 8
huvudtrp mggart J2 J3 JA L1 LZ JZ JB 34 L1 Lz

11

1 --_--

5 11111 592 535 578 323 284 678 957 1255 339 947
10 :511 548 591 734 359 325 747 1035 1325 455 1097
25 1:111 2 km 814 857 900 907 554 954 1243 1432 1014 1958
40 nu 981 1024 1057 1385 548 1160 1449 1738 1492 2250

80 :511 1425 1458 1511 2741 1052 1711 2000 2289 2848 3749

ädäraü m808;;é§ : ?§5 ?gå áiz 1 22; 515 §04 -

5 ,nu 832 941 1050 405 454 918 1273 1528 513 1117
10 ,nu 888 997 1105 533 495 987 1342 1597 540 1257

25 mil 20 km 1054 1153 1272 1081 734 1194 1548 1904 1188 2128
40 nu 1221 1330 1439 1559 818 1400 1755 2110 1555 2430
30 m1 _ 1555 1774 1883 2915 1232 1951 _ 2305 2551 3022 3919
_34-. -..9. .- -, - -- ....- i -- 4"." .-; 8 4: '- 9:5? '_;L .. __
därav mata'réråm 445" 575' 995 445 821 .41.71 ,

5 mil 1735 - 2314 -
10 nu 1792 791 . ., 2383 898

25 mil 50 Jun 1958 1339 2590 1445
40 mil 2125 1817 2795 1924
30 ,m 2550 3173 _'s 3343_ 3280

'1. därav _ '1370 " ' 1852

I; 100 ton 500 ton
9_
1..

längd
huvudtrp matartrp 32 J3 J4 L1 L2 J2 33 34 L! Lz

' 5 11:11 1587 3159 4545 1355 3788 8275 15845 23225 5780 18940
10 mil 1945 3428 4904 1854 4388 9570 17140 .24520 9320 21940

- 25 1111]. A 2 km 2723 4205 5581 4055 7832 13455 21025 28405 20280 39160
j 40 :111 3500 4982 5458 5958 9040 17340 24910 V 32290 29840 45200
80 :511 5781 7253 8739 11392 14995 28745 35315 43595 55950 74980

--48955 ...man 258 1740 3215 656 8700 16080

5 11111 2027 4083 5133 2052 4458 9975 7 20415 30555 10250 22340
10 mil . 2285 4342 5392 2550 5058 11270 . 21710 31950 12800 25340

. 25 m1 - 20 ha 3053 5119 7159 4752 8512 15155 25595 35845 23750 42550
40 m1 ' 3840 5895 7945 5554 9720 19040 29480 39730 33320 48500
80 511 5121 8177 10227 12088 15575 30445 40885 51135 50440 53380

44554 5454.95 598' 2554 4704 ' 2360. '13.220' 23526" " '

i 5 mil ' 8877 o ' 44385 .
10 :nu ,3 9135 3592 45580 17950
25 11111 50 km .1: 9913 5784 49555 28920
40 :511 10590 7575 53450 38480
80 :nu 12981 . 13120 __ 54855 55500

i ' . °° -r- * sm' T. "J.-
ådärav matartrp '7448 37240
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Minicontainer
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- Transport av minicontainer sker på ngs-vagn. För 7 0 25 ton

åtgår i he] vagn; för 100 ton 4 vagnar och för 500 ton 20

vagnar.

- Transport i minicontainer utgörs av små 1aster på max 7 ton.

Därför beräknas inga L] fa11 utan denna typ av transport an-

tas a11t1d ske i Iinjetrafik (12).

- Lastspecifik kostnad är tara samt kapita1kostnad för mini-

containern under järnvägstransporten.
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. .

Ådärav matartrp'

-

         

: 7 ton 25 ton

längd
huvudtrp matartrp J2 JB JS Li L2 JZ JB JA L1 Lz

s :511 487 284 990 1021
10 :nu 521 325 1059 1131

25 0111 2 km 674 554 1264 2032

40 2111 833 548 1470 2334
1 "401511 1 1380 1052 2150 3323
i-. . . .- .- -_ _ .-. _ x _ 1

, matart: kosta 129 4804 -

5 mil 845 454 2422 1532
10 mil 879 495 2491 '1782
25 mil 20 km 1032 734 :2595 2543
40 mil 1191 818 :2902 2945

1 80 :511 1538 1232 ;3592 4434

: därávlhaEartrp 478 ' -i 4721 V

4
5 511 r 1455 4852
10 mil . 1489 . _ 4931
25 mil 50 ha 1542 5135
40 mil 1801 5342
8035.27. _ _ i 2248 4 6032

i_§ärav matartfp ' 'äs 1088 du? jáfá. 7

I 100 ton 500 ton
;g

längd
huvudtrp matartrp 32 JB 34 L! Lz JZ J3 34 L1 52

A - 1 l a l

5 11111 3518 4084 15544 20420 20420
10 mil 3775 4584 17947 23420
25 nu _ 2 km 4540 8128 22054 40540

i 40 5.11 5314 9335 25352 45580
80 mil 7885 15292 39232 75450

1' :12:50 maila-;45:5 ° '17920 " _ - 9240. i

5 mn ' 9245 5530 44110 32552
10 mil ' 9504 7130 45513 . 35552
25 m1 ' '-' 20 km 10258 10574 49720 52872
40 :521 11042 11782 52928 58912
80 mil 13514 17738 56889 88592

';:2. JTN,TTTZE .;--.: H--- .1 _. -J 4, - -ä _. . . 1 . _á

' därav matartrp " 7548 _35805

s :511 91080
10 mil _ , ,_ 92483

' 25 5.11 50 km 95590
40 mil 99898
80 m1 _ A .7 113859 i;

U M' -1 - ' . 78335
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Container

Eêfääåêêêüiüâêf

- För beräkningar med containertransporter görs två oiika be-

räkningar. En beräkning för en 6 m (20 fots) container utan

stödben som står på ett iastbiischassi under iastning och

iossning och en beräkning för en 7.15 m container (växeiskåp)

utrustat med stödben.

- Använd vagn är ngs viiken kan 1asta 2 containers utom vid

transport av 7 ton då endast en container behövs.

- Lastspecifik kostnad är tara samt kapitaikostnad för containern

under järnvägstransporten.

- För omiastning används portaikran viiken antas ha 5 ton effek-

tivt utnyttjande/dag. Ett 4 % högre utnyttjande ieder inte tiii

någon större förändring i kostnaden.

- En 6 m container kan även stå på marken och iastas över på bi]

med SIMA-iift.

- Eftersom container är en 1astbärare för kombinerad trafik

räknas inga JZ-faii (stickspår i båda ändar).
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7 ton 25 ton

längd
huvudtrp matartrp J2 JB J4 L1 Lz 32 J3 J4 L, Lz

. I r
_

° 1

5 mil 589 620 284 831 1006 392 947
10 mil 641 672 325 899 1074 519 1097
25 1:111 2 km 803 834 564 1106 1281 1067 1958
40 :11 954 995 548 1313 1486' 1545 2260

4 30 m11, 1443 1474 1052 1925 2100 ;2901 3749
.1 . ..^- H._.-. 1 ' å . " " 'i ' _'.

; därav mätartrp 4 257 233 403- 576

5 mil 953 ms 45.:' 1449 2002 566 1117
10 mil 1010 1170 495 1517 2070 693 1267
25 mil, 20 km 1172 1332 734 1724 2277 1241 2128
40 mil . i, _ 1333 1493 818 1931 2484 1719 2430
80 m1 - . 3 ' 1812 1972 1232_ _ 2543 3096 3075 3919

därav '525 1022 1 .1 l '7' I '1019 1575 -

5 1858 3276 -

10 mil 1926' .Y 3344 951
25 mil. 60 km 2133 3551 1499

40 mil 2340 3758 1977

90611_ - 1 2952 - ._4370 3332

1 därav máåártfån - 7 1428 7-*wi.- ' ' ' *_2856 _-

31 __1ngng- 500 ton

längd
' huvudtrp matartrp 02 .73 04 1.1 2.2 .32 .13 .14 1,1 1,2

. I
1

r i

i' 5 m1 2242 2974 1568 3788 10245 14265 7640 18940
i 10 mil 2498 3230 2076 4388 11640 15660 10380 21940
1_ 25 1:111 2 km 3265 3997_ 4268 7832 15825 19845 21340 39160
40 nu 4032 4764 6180 9040 20005 '24025 30900 45200

' 80 11111 1 6293 7025 11604 14996 31501 35521 58020 74980
i. »2:a m_"E §1 ' :;:_6 i ; - s _; _u* >- LMM ;wi -.
därav matartrpA 996 _1728 ' i 4620 i 8640 4

5 mil 3906 5962 2264 4468 18565 28205 11320 22340
10 mil 4162 6218 2772 5068 19960 29600 13860 25340
25 mil _ 20 ha 4929 6218 4964 8512 24145 33785 24820 42560
40 m1 '* ' ' 5696 7752 6876 9720 28545 37965 34380 48600
80 mil _ 7957 10013 12300 15676 39821 49461 61500 63380
5. .. m» 1-:_wj:i21. - w ,- i El.. _' - . : .-9.1 _i,. 7 _' -7, .

därav matartrn ' 2660 3444 . _ 12940 22580

5 m1 1 9814 - ' 48465 -
10 mil . ,10070 3804 49860 19020

1 25 mil 60 km 10837 5996 54045 29920
40 mil 11604 7808 53225 39540

80 _9011 13865 _ 13332 1 \ 69721 66660
i. . _ _, _ . .. - _. _.
ádårav matartrp' 8568 42840

  

 



CONTAINER 7.15 M - VÄXELSKÅP

 

7 tan . i 0 25 ton

..
.'

L

              

 

 

   

 

   

 

 

      

  

  

     

längd
huvudtrp matartrp J2 33 84 L1 Lz J: 33 J. ' L1 Lz

J « i
- 1 -

5 1811 661 731 284 . 976 1229 392 947
10 m41 714 784 325 L 1045 1298 519 1097
25 mil _ 2 km 878 948 564 1256 1509 1067 1958_

1 40 nu 1041 1111 648 1465 1718 1545 2260
ao nu 1558 1628 1062 . 2152 2405 2901 3749._ _ _ x . 4 M . 1 _8 a _ u .

3 därav matatfrp D U if ' 296 D 366 1 ' D- I ' f 479 ' 1132 "

5 :83.1 949 1067 454 1432 1901 566 ' 1117
10 m1 1002 1120 495 _ 1501 1970 693 1267
25 m1 20 186 1166 1284 734 ' - 1712 2181 1241 2128
40 mil_ _ 1- . I 4 1329 1447 ' 818 - . 1921 2390 1719 2430
80 m1 _- t _ 1846 1964 1232 > __ 2608 3077 3075 3919
.. i., . f.. 2.6-5-... T 7-2..: ; ., I-.-.'-;- . _ 1_ .. ' -.V. .og ____ _ ' ___ M _ ' 1 -

? därav matartrp: 584 702 11'.: .\ §35W n 1484A i-"
- 1

4 5 mil ' 1713 ' ' 3193 -
10 8:11 1 _ 1766 A _ Y 3262 951
25 :611 60 km 1930 - 3473 1499
40 mil. . _ 2093 . 3682 1977
80_m31. __ _ _ -i w _ 1 A2610 H _ 4369 33334- . _ - "i _ :1.1 '..- . J . ° , 7 i

4 därav matartrp'9 ' .7; A 1348 .2 O 7 'l l".' ". 2596, _ _ 1 , .

I - 100 ton . 500 ton
-1

längd
huvudtrp matar JZ JB Jl L1 Lz 1 Jz J3 34 L, Lz

1 i i 1
5 mil 3131 4463 1568 3788 14700 21720 7640 18940 .

10 mil 3390 4722 2075 4388 16119 23139 10380 21940
25 nu 2 km 57 5499 4253_ 7832 20378 27398 21340 39160
40 nu 4943 5375 6180 9°4° 24630 31650 30900 45200
80 11111 1 7515 8847 "504 995 v ._ . _ - 37752 44792 58020 74980

1_ _ _ _. J- .' ._-,_. ...- . .. . , .. .. :4 _ _§ 7.! _v R_ _ __ _ __ _

3 därav matartrp ' 1596 2928 -_- - -åaåb 14540

5* nu . ' . 4645 ' 7151 2264 4468 _ ' 35,50 "320 22340
10 :811 I ^ _ 4904 7410 2772 5068 « - 36579 13860 25340

däéav ñaiartrá ' 1 3110 1 5616 28080* 4

5 mil . ' 9 -

10 mil ' . . 3304 . _ 19020
* 25 mil 60 ha 5995 . 29920
40 mil 7993 39540
80 11111. _ __ _ w A _ _ '3332 , _ 66660

4. . .. . .. - - 0- - . .4

4 därav matartrp

 

  

  

 

  

'A
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Piggy-back

 

- Piggy-back-transporter kan vara antingen transport av lösflak,

(Piggy-back C) eller av trailers (Piggy-back B).

- För lösflak används ngs-vagn och för trailers den special-

byggda Slps (se bilaga 3 o 4). Slps och ngs har båda högt ut-

nyttjande, Slps har dessutom stor lastförmåga (2 trailers;

52 mm1)men högre kapitalkostnad.

- Lastspecifika kostnader är tara och kapitalkostnad för last-

bäraren (flak eller trailer).

- Eftersom piggy-back är en teknik för matartransport med last-

bil räknas inga J2 eller JB-fall. '

- Omlastningen av trailers sker företrädesvis med portalkran.

Omlastningen av växelflak kan ske antingen med kran eller med

truck. Eftersom trucken är väsentligt billigare redovisas både

beräkningar för truck och portalkran.

- Vid lastning av växelflak kan en bil lasta två eller tre flak.

samtidigt. Här antas att flaken hämtas hos samma mottagare

men distribueras till flera olika.

- För ett högre utnyttjande på portalkran och truck gäller samma

som tidigare.
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PIGGY-BACK - TRAILER

                                

 

           

! Å 7 ton 25 toni --_-- _

längd I
huvudtrp matartrp JZ JB J4 L1 L2 ;2 33 34 ;1 Lz

I

- 5 ' 1 I 11 - i " _ '
5 6:11 888 284 1102 392 947
10 mil _ 965 325 1191 519 1097
25 11111 2 km 1 1193 564 1460 1067 1958
40 nu 1423 648 1730 1545 2260
80 m1 .. L 2200 1062 2614 2901 _3749

I __ I - - ' . .. -A _. , :r ' _ ______.1.____.. .. _.

?- . d i - i i - d i - i - i _ -§25 - . - _ _1 dära? matartrp' . _ _ 4 454 _

5 nu ' i . _ > ' 1212 454 8424 566 1117
10 11111 . ' . . 1289 495 _ 1513 693 1267
25 m1 - 20 km - 4 1517 734 1782 1241 2128

* 40 mil j - ' . ' 1747 818 ' 2052 1719 2430
80 11111 1 . - .- 2524 1232 4 2936 3075 3914i 1 ' . - _

' 1 . '-

" '.""'..'"V'J"'..".;_ 77,"7 __;jip .' .'?f 5". ; Tf." 1
därav matartrb. 650 = __ ._2, h. ' * .g 776 _ _,

5 nu ' 1 . - ' 2030 -
10 nu .. . _ 2119 951
25 mil 60 km 2388 1499
40 m1 A 2658 1977
80 mil .' .. ._ . ; .-.. I ,. V- - 1 h 1 .3383. i

3. A " " 1382

'- 100 W' - > . . 500 ton
4_ . M
1

längd

huvudtrp matartrp »72 J3 34 U 32 .72 .73 .74 1.1 1.2
P

: A 1 4 .I __ K 1' _

5 1011 4169' 1568 3788 20845 7640 18940
10 mil 4447 2075 4388 22235 10380 1 21940
25 11111 2 km _ 5283 4268 7832 - 26415 21340 39160
40 1:11 ' 6118 6180 9040 _ 30590 30900 45200
80 m1 . 9013 "604 14996 45065 58020 i 74980

1, __ ---1 .._. .. .. .--.--342 ._ ....-.- > . . . . .L ' - .5 ,._.-. .. .--. . - ...4 .

.3ärav matartrg» ' ' 2270 I ': 1J3§0

5 mil i__ _ ' 5579 2264 4468 ' 28895 11320 22340
10 m1 _ ' . - ' 5857 2772 5068 1 30285 13860 25340
25 m1 - - 20 km - . . ' . 6693 4964 8512 . 34465 24820 42560
40 11111 . ' ' ' E' 1' . '. " 7528 6876 9720 a 4 _ - ' 38540 34330 48500

80 mil . ' _ I _ 5 . 10423 12300 15676 53115 ,51500 53330
__4_ --__...,,..'...-_..'._-.. -. . -. ....A., .... ...-.. ._--' .- . -<^. --.- -v . M4 _ _ _____,. . ,._,...,__ ,,.,__,.__-._ .. -- L _ ,1

därav mätartrpf ' f' \ 3680 i ' ' ' _ ' 19406

5 1:11_ ' i " . F 8809 - ' ._
10 11111 . . 9087 3804 4 _ 19020
25 :1:11 60 km 9923 5996 29920
40 :811 _ 10758 7908 39540

80 nu 2 ._ 1 _ , ._ , 1.36.53..- 13332.. 1 . . 1 men 1 I
I - - - i '. . .. _ _. -. . . - '- ^ *m* "'0 ""° .' '° ' '_ ° "W

{ därav matartrp '1' 6910 | 4 4

      

 

I
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PIGGY-BACK C - VÄXELFLAK

 

(Vänster kolumn avser omlastning med portalkran

höger avser omlastning med truck)

           

    

   

  

  

  

   

 

 

 

      

 

  

  

å. M . .

längd Kran Truck
huvudtrp matartrp JZ J4 34 1.1 1.2 32 K?? TSufk 1,1 1,2

i w-_3- , [ P _
_ 1 . 1 v 1 , . 1 1

5 511 531 503 232 284 999 753 392 947
10 mil 585 1 558 359 325 1059 823 519 1 1097
25 8111 2 km 851 723 907 554 ,281 1035 ,057 1958
40 :11 1017 889 1385 548 1 1494 1248 1545 2250
80 5:11 i 1535 1408 2741 1 1052 2178 1932 2901 3749

...--_... ...--..._... - 0 , '--4---oc- '- ' .._°. .. . . .,_.1-

, ?Erav matartrv . 35 . . 270 '142 1 510 254

5 mil i.. , 943 835 405 . 454 1483 1235 555 1117
10 m1 ' . . 998 870 533 495 _ _ 1533 1305 593 1257
25 531 - 20 km 1163 1035 1081 734 - 71755 1518 1241 2128
40 m1 . 1329 1201 _1559 818 ; . _ 1978 1731 1719 2430
80 m1 _ _ _ 1848 1720 §91? 1232 0 2552 2415 3075 3919
w_ ,w ,.._..___.._,._. . ..-_, -... ._. -- .....--_ . .._.' .- ..-3 - N,... - . .--_____ --___ ,,,, ,;..__ __ -4 _ _ _s_ __ 1 _

_ - .- _ , -'71 --'-* ' l -- . - 11 i v - 1

'33:37.11 råa-.1351112143 7 582 454 . . 994 747

- 5 :511 - . 1519 1 1393 - A , , 2377 '. 2133 -
10 mil 1574 9 1448 791 2447 _ . 2203 95]

25 mil 60 San 1739 1513 1339 2659 2415 1499

40 mil 1905 1513 1817 A 2872 2528 1977

:inlåw ., -- _-__5__. .__, ._2935.-_ 13293-.. -31.7% -__._,. _ _Mn_ 535,35 3312." 1 3332 1 _ _- ,

?därav mgtgrtrp"l .zQ 4'4 1 1158 j1032 , ;'Å ' - 'i ;1 1888 1544 L

1

1

längd . Kram T I:
huvudtrp matartrp .72 .73 .74 1.1 2.2 1 .72 34' ?1 1.1 1.2

. 1 l 1' < ' I H... 1 . .. P

_'5 mil 3547 2551 1558 3788 17725 12805 7640 18940
10 mil 3307 2321 2075 4333 19025 14105 10380 21940

25 551 ' 2 km 4589 3503 4258 7832 22935 18015 21340 39160
1 40 m1 ^ _ 5370 4384 5180 9040 25840 21920 30900 45200
80 mil . 7323 5337 11504 14995 _. 35505 31585 58020 74980

1' ._ _-___._ ..--_1_ . .. -...f. .- .-.... .-........1.. .._.......' .-f :'4 ' . . - . -. -- .-. -

3 > __4 _ -v 3 4 ,4 :4- .Mz- ;V«« ._.- ; _2
1 därav matartro 2042 1 1056 I ._ V _ _ - 15280 10200

5 nu _ _ . 5481 4495 2254 4458 27405 22475 11320 22340
10 mil 4- . _ 5741 4755 2772 5058 . 28705 23775 13850 25340
25 m1 20 km ' 5523 5537 4954 8572 ' 32515 27585 24820 42550
40 0:11 _ - < 7304 5318 5875 9720 ' 35520 31590 34380 ' 48500
80 511... ; , - 9257 8271 12300 15575 45285 41355 51500 53380

.-..-...'_ -...'..-.-... ., _. ,- 3.-. -- -- .-.g .--.-.--.. -. .23". - ._ _. . ........._ 1 -. A--- . - .- _u_ ._ _

' därav :natet-tm' 1 3976_ 4 2999 139530 I 49:0

5 1511 D ' 4 9058 ' 8079 - 45291 ' 40397 -
10 mil_ ' 9318 ., 8339 3804 45591 1 41597 19020
25 mil 50 km 10100 9121 5995 50509 45507 29920
40 mil _ 10881 9902 * 7908 54405 49512 39540
89.941-- . - . 12.835 8. 111355--. 13332... ' _6:11.71_ .5.32.77 .. .66650

.iaärav matartrpv ;. 7553 5574 4 . i - 'i _.51 .37766 32372 1
1 l '
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Lös Buik

 

- Transporter av lös buik består främst av oija, kemikaiier

och maimer. Här har endast en transport av kemikaiier (far-

iigt gods) medtagits eftersom oija och maimer oftast trans-

porteras i rena systemtransporter (se beräkning av oijetrans-

port Gävle-Uppsaia).

- Transporten av kemikaiier antas ske i särskiid container som

antingen kan transporteras med bi] och iastas om på järnvägs-

vagn eiier gå direkt på 1astbi1 (Li).

- Använd vagn är ngs och en behâiiare kan 1astas per vagn.

- Lastspecifika kostnader är tara och kapitaikostnad för be-

hâiiaren samt kostnader för skyddsväxiing av järnvägsvagnen

(vagnarna) i tåget. Av säkerhetsskä] får dessa nämiigen inte

gå först eiier sist i tåget.
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Lös BULK

  

               

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

_ 7 ton * ,' 25 ton1 . M

längd

huvudtrp matartrp JZ JB J4 L1 LZ 32 33 34 L1

1* 1 H ___

5 511 1124 546 ' 1209 546
10 mil 1179 685 1278 685
25 1011 2 Jun 1347 1285 1486 1285
40 :11 ' ' - 1517 1810 - 1694 1810
80 m1 1 2110 3262 \ 2396 3262

4. ..- ---,- - .- .3 - -- ' - ' .._

därav matárixp ' ' ' ' 666 ' ' ?666 _ a
5 1011 I 1464 878 '_ v _ ' 1549 878
10 811 1519 1017 _ 1618 1017
25 m1 - 20 km 1687 1617 . ' ' 1826 1517
40 611. . . 1857 2142 '> . 2034 .2142
80 811 . - 2450 3594 '_7 7 2736 3594

1 . . . .- l- 5-- - - --"^ - j*' ' ' « ' ' "'>' '< -'_1'L. 2* L * 2* 51 -.-:1-,därav matartrb . _1006 m___ _ ._ 1006 .25

5 m1 ' 2018 - - . ' m3 -
10 mil . 2073 1569 " _< 2172 1569
25 ml 60 km 2241 2169 . 2380 2169
40 mil. . 2411 2694 .0 2588 2694
80 mil. ' \ _ i_ A ' "_ _.__ _0004 4145 ,_W_ . 3290 4145

§ därav matartrá 1550 1566

1 ' '

i 100 ton

1

längd
huvudtrp matart JZ JB 34 L1 Lz

. 1 1 .

5 1011 4313 2184
10 nu 4573 2740
25 nu 2 km 5355 5140
40 :111 1 6136 7240
80 mil ' ' ' _ 8808 13048

därav maåartråw 1 W . 2662

4 5 :nu V - , ' 5691 3512
10 m1 - y _ I _ __ . 5951 4068
25 m1 '- 20 km ' ' 6733 6468
40 m1 ' ._ . _ - 7514 8568
80 mil ' ' '1 .i 1 10186 14376 1

..88256 matartrp 4040

1 5 :21.11 7891 -
10 mil - .. 8151 6276

* 25 mil 60 km 8933 8676
40 mil 9734 10776
80 m1; \ 1 _ _ J __12386 16584

ådärav matartrp' 6240
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_§ystemtransport av 01ja Gäv1e - Uppsa1a

a) EêSêlEêrüêEiYêE

Lastning av o1ja vid Gäv1ehamn sker på så sätt attca 20 st

Uahs-vagnar de1as upp på två spår med pipe-1ine eme11an, där

o1jan via 3 st ut1astningsvagnar (består i princip av 2 st

påfy11ningsrör, 1 st för tappning från pipe-1ine och 1 st

för 1astning av o1ja ti11 järnvägsvagn) 1astas i järnvägs-

vagnarna. Lastningstid beräknas ti11 6 tim/20 st Uahs;1)

sive fram/åter transport ti11 1astningsp1ats från/ti11 gods-

bangårdav tågset§)Uahs-vagn försedd med iso1ering och upp-

värmningsutrustning rymmer 63 m3.3)

ink1u-

Lastning utförs av en 1okförare och en trafikförman medan 1oss-

ning av 01ja utförs av en trafikförman och ett väx1ingsbiträde.

Lossning av o1ja i Uppsa1a går ti11 på i princip samma sätt.

som 1astning. Med ett antagande om att 20 st Uahs-vagnar an-

 

vänds/dag, transporteras 20x63 m3 = 1260 m3.

' 3 . 4)
Transportkostnad/dygn av 1280 m o1ga.

Tidsberoende

T-44 kapita1 6 tim x 61,72 = 370,3 kr

energi 6 x (9x1,73) = 90,6

Uahs kapita1 20 x 91,95 = 1839 kr

1okförare 1ön 736 x 1,16 = 853,76 kr

trafikförman 360 x 1,10 = 396 kr

väx1ingsbiträde 303 x 1,06 = 321,18 kr

 

1) SJ-trafikområde, Gäv1e

2) Fram- och återtransport utförs av 144

3) SJ-frakthandbok

4) För beräkningen av de o1ika kostnaderna se kap 4.21 och 4,22.
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Avståndsberoende

Da kapita1 220 x (3,12 x 2) = 1372,8 kr

underhå11 220 x (1,07 x 2) = 470,8 kr

energi 220 x 610 x 0,002882 = 386,76

110 x 1088 x 0,002882 = 344,92

367,4 kr

Uahs, underhå11 220 x (20 x 0,2) = 880 kr

Underhå11 e1 220 x (1,55 x 2) = 682 kr

signa1, te1e 220 x 1,67 = 1,67 = 367,4 kr

'trafikadm. 220 x 1,04 = 228,8 kr

banunderhå11 220 x 610 x 0,012 = 1610,4 kr

110 x 1088 x 0,012 = 1436,16 kr

3046,16 kr

01yckskostnad 220 x 1,17 = 257,4 kr

Tota1kostnad 11817,68 kr

11908,28 =10,94 kr/ton

1088 ton."

Lastbi1sa1ternativet

 

Lastning av 01ja vid hamnen i Gäv1e kan ske i dag med befint1ig

utrustning. Lastningsp1atsen är be1ägen i ans1utning ti11 den

an1äggning där, järnvägsvagnarna 1astas med 01ja. Lastnings-

tid beräknas vara 0,5 tim/bi11)
40 m3.

och tankbi1en beräknas rymma

Lossningstid vud Uppsa1a kraftvärmeverk AB beräknas ti11 0,5

tim.2)

Transporttid Gäv1e-Uppsa1a beräknas ti11 1 tim och 50 min med

en antagen genomsnittshastighet på 60 km/tim.

Tota1 0m10ppstid b1ir därmed ca 5 tim, ink1usive viss väntetid

vid 1astning/1ossning.

 

1) Gäv1e hamn.

2) Uppsa1a kraftvärmeverk A8.
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Detta innebär att en bi1 hinner med ca 4 om10pp/dygn med

2 st förare/bi1.

För att transportera 1260 m3 o1ja (motsvarande 20 Uahs vagnar)

krävs 8 st tankbi1ar (8 ° 4) x 40 m3 = 1280 m3 /dygn och ti11
detta krävs 28 st förare (2 x 10 tim/bi1/dygn med förare som

arbetar 40 tim/vecka).1)

Tankbi1en antas användas 50 v x 7 dygn x 20 tim 7000 tim/år.

Inköpspriset för Vo1v01H22 + s1äp med tankpâbyggnad 1981 var

ca 790.000 kr.

 

avskrivning 3 år 263.333 kr

ka1ky1räntekostnad 790.000 x 0,05 = 19750 kr
2

Tot kapita1kostnad 283.083 = 40,44 kr
7000

Underhå11skostnad 0,7053) x 1,454) = 1,02 kr/km

däckskostnad - 3,245) x 1,375) = 0,44 kr

energi 0,4557) x 1,51 = 0,687 kr/km

1öner 46,18 kr/tim dagtid

56 kr/tim nattetid

administration 144008) x 1,379) = 19728 = 56,37 kr/dygn

350

1) E1ins åker, Gäv1e

2)

3)

4)

5)

6)

Fors Porator, Mjö1by
Vo1vo, Göteborg

TFK 1980:6 s 36

Bi1speditions transportförening, Uppräkningsindex underhå11skostnad
1981.

TFK: 1980:6 s 30

KPI 1981/1978

7) TFK 1980:6 S 31

8) TFK 1980:6 s 28

9) se not 6
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neg externa effekter

 

Vägs1itage 0,1548 kr/fordonskm

trafikövervakning 0,0168 "

trängse1kostnad 0,0252 "

o1yckskostnad 0,2525 "

mi1jö 0,1177 "

tot neg ext eff 0,5670 kr/fordonskm

Transportkostnad/dygn av 1260 m3 o1ja

 

Tidsberoende

Kapita1kostnad 20 x 40,44 kr/tim = 808,81

1öner 10 x 46,18 kr/tim = 460

10 x 56 kr/tim = 1560_
1020

administration 56,37

1885 kr

Avståndsberoende 4 0m10pp/dygn = 880 km

underhå11 1,02 kr

däck . 0,44 kr

energi 0,687 kr

2,147 x 880 = 1889,36 kr

negativa externa effekter 0,567/f0rd0nskm x 880 = 498,96 kr

T0ta1kostnad 4273,5 kr

4273,5 kr = 30,5 kr/ton

140 ton

  

S1utsatsen b1ir att ur samhä11sekonomisk synpunkt är 1astbi1en

nästan tre gånger så dyr som järnvägen för denna systemtransport.
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Taxor och kostnader 

En jämförelse har gjorts me11an de samhä11sekonomiska kostnaderna

och de taxor som faktiskt tas ut i dag.

nedanstående tabe11.

Resu1tatet framgår av

Som exempe1 har tre re1ationer utva1ts, vi1ka

ungefär motsvarar sträckorna 10, 40 och 80 mi1.

100 ton har jämförts.

Vo1ymerna 7, 25 och

Erån-H§J§ingb9r9-rill

  

 

LASTBIL1) JÄRNVÄG1)
Taxa Shgkostn Taxa Sh.kostn Taxa Sh.kostn

7 ton L2 Papper Meta11er-

Ha1mstad 923 326 944 648 820 466

Linköping 1768 648 1970 981 1780 836

Söderhamn 2895 1062 2982 1425 2640 1293

25 ton

Ha1mstad 1976 1097 1449 747 1225 618

Linköping 4063 2260 2640 1160 2450 1015

Söderhamn 6882 3749 3702 1711 3450 1579

 

100 ton

Ha1mstad 7408 4388 5024 1946 4900 1198

Linköping 15255 9040 9990 3400 9800 2422

Söderhamn 25969 14996 14052 5781 13800 4164

 

  

    

 

Som framgår av tabe11en är taxorna f1era gånger högre än de samhä11s-

ekonomiska margina1kostnaderna både för järnvägen och 1astbi1en. För-

kTaringen ti11 detta är f1era. De priser som transportföretagen tar

ut måste även täckade fasta kostnader som finns utöver de rör1iga

margina1kostnaderna. Särski1t har SJ stor ande1 fasta kostnader.

Detta gä11er både för fasta an1äggningar och för materia1 där kapita1-

kostnaderna bara ingår med den de1 där a1ternativ användning finns i

de samhä11sekonomiska ka1ky1erna. Vidare är tomdragningskostnaderna

exk1uderade i de av utredningen beräknade kostnaderna medan dessa

måste täckas av taxorna.

 

11 Under1ag från Aage Andersson, Bi1spedition Linköping 82-04-27 för
stbi1sta or h Åk '" ' - -;år Jarnvaästaggr. e Bengtsson SJ KundtJanst He1Singborg 82 04 13
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Konkurrenssituationen påverkar uppenbarligen taxesättningen. Vid

7 ton är lastbilens taxa nästan tre gånger högre än samhällskostnaden

men trots detta billigare än järnvägen. Vid lOO ton är taxan bara
knappt dubbel så hög då järnvägen är billigare.

Normalt lämnas tämligen stora rabatter på de ovan angivna taxorna.

Rabattens storlek är svår att ange och beror på transportens art,

regularitet osv. Enligt Bilspedition kan rabatter på l0-20% anses

normalt vid regelbundna godsflöden. På SJ lämnas rabatter för 90%

av vagnslasttrafiken. Genomsnittlig rabatt förmodas ligga på ca 25%.

På både bil- och järnvägssidan kan dock ännu högre rabatter förekomma.

Ur optimal prissättningssynpunkt bör taxorna anpassas till de sam-

hällsekonomiska marginalkostnaderna. De taxor som tillämpas i dag är

dock, p 9 a rabatterna, snarare att se som ett utgångsbud i förhand-

lingarna. För att uppnå en optimal fördelning mellan transportmedel

ur samhällsekonomisk synpunkt bör alltså mellanskillnaden mellan de

priser som faktiskt tas ut, och samhällskostnaderna subventioneras.

Eftersom rabatternas storlek är okänd kan inte dessa belopp speci-

ficeras. Dessutom bör prisdiskriminering tillämpas där efterfrågan

överstiger utbudet/för att minska de finansiella underskott som upp-

står. Klart är dock att det finns skillnader mellan taxor/priser och

samhällets kostnader. Det gör att fördelningen mellan tranSportmedel

inte blir optimal och därmed de resurser som finns inte utnyttjas så

effektivt som möjligt.
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SLUTSATSER

Kostnadsjämförelsen i sammanfattning

Det är befogat att återigen upprepa de viktigaste antagandena

i beräkningarna:

Dessa avser samhällsekonomiska marginalkostnader

 

- Tomdragning inräknas ej_

- Kapitalkostnaderna är beräknade för den tid alternativ
användning finns

- Vid direkttransport med lastbil (Ll) antas bilen utnyttjas
l2 tim/dag

- Kalkylräntan har satts till 5% (realti)

En kalkylränta på 5% kan ur vissa aspekter te sig låg. SJ an-

vänder t ex l0%. I denna samhällsekonomiska kalkyl torde dock

5% kunna anses vara en rimlig förväntad alternativ avkastning

på kapital, realt sett.

Om en alternativ beräkning med l0% kalkylränta genomföres ökar

detta kostnaden för järnvägen mer än fär lastbilen.

Det som främst påverkas är vagnskostnaden. En Hbis-vagn blir

20 kronor dyrare per dag vilket innebär att en transport av papper

på l00 ton blir 240 kronor dyrare på avstånd upp till 40 mil

och 324 kronor dyrare på 80 mil. Tågkostnaden och matartranSport-

kostnaden blir också något dyrare p 9 a att kapitalkostnaden

för lok ökar. Detta är dock fråga om mycket små ökningar på

några kronor.

Kostnaden för lastbilarna ökar också. Ll-bilen kostar 39.60 kr/tim

mot 34.46 kr/tim för tidigare. L2-bilen kostar med l0% kalkyl-

ränta l9.79 kr/tim mot 17.22 kr/tim med 5% kalkylränta. En transport

av l00 ton papper blir då l80 kronor dyrare på 40 mil och 2l2

kronor dyrare på 80 mil med en matartransport på 2 x 2 km.

Under dessa förutsättningar ger en jämförelse mellan järnvägs- och

vägtransportkostnader vid handen följande:
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Vêauâlêâssgéê

Generellt sett när industrispår finns i båda ändar J2 (2x2 km)

är järnvägstransport billigare jämfört med lastbilstransport

på avstånd över 25 mil. Ett undantag är när endast 7 ton

transporteras, då lastbilen i L2-fallet blir billigare.

Vid övriga godsvolymer 25, l00 och 500 ton är Ll billigare

jämfört med L2. 04 är dyrare jämfört med Ll upp till 80 mil

vid olika matartransportavstånd vilket visar matartransporternas

betydelse för den totala transportkostnaden.

En förutsättning för att transportera vagnslastgods med järnväg

kan i princip sägas vara att industrispår finns endera hos av-

sändare eller mottagare. Då industrispår finns i båda ändar blir

detta ett mycket konkurrenskraftigt alternativ jämfört med lastbils-

tranSport.

Matartransportkostnaden då industrispår ej finns i båda ändar

blir upp till lO ggr större jämfört med då industrispår finnes.

Container 6 m

7 tons sändning är alltid billigare i L2 jämfört med J4. Vid kort

matartranSportavstånd är J4 billigare än Ll vid ett avstånd

mellan 25-40 mil. Vid ett matartranSportavstånd på 2x20 km blir

J4 billigare vid ett avstånd på mellan 40-80 mil. Ett matar-

transportavstånd på 2x60 km innebär att J4 blir dyrare på alla

avstånd och volymer. 1

Vid containertransport av gods har matartransportlängden samt om-

lastningskostnaden mellan lastbil/järnväg stor betydelse för

konkurrenskraften gentemot ren lastbilstransport. Containern

som enhetslastbärare medför att omlastningen lastbil/järnväg blir

avsevärt enklare jämfört med omlastning av vagnslastgods (mellan

laStbil/järnväg). Detta medför att redan på ett medellångt huvud-

tranSportavstånd av Ca 25-40 mil, blir containertransport ett

mycket konkurrenskraftigt alternativ till ren lastbilstransport.
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Vid lång matartransport (2x60 km) är dock containertranSport ej

konkurrenskraftigt jämfört med ren lastbilstransport. Ett ökat

utnyttjande av i dag befintliga enhetslastterminaler skulle även

medföra att omlastningskostnaderna skulle kunna sänkas.

Container 7.l5 - växelskåo
- - - - _- . -- - _ - - -- - - - n -- - - - -b

7 tons sändningar är alltid billigare med L2 jämfört med J4.

Vid ett matartransportavstånd på 2x2 km samt 2x20 km är Ll

billigare jämfört med J4 upp till ett avstånd mellan 40-80 mil

för övriga godsvolymer.

Växelskåp har den fördelen jämfört med vanlig container, att den

kan stå uppställd i lastkajshöjd under lastning/lossning. Denna

typ av container är dock dyrare att använda än en vanlig.

Minicontainer

7 tons sändningar är alltid billigare med L2 jämförted J4. Vid

matartransportavstând på 2x2 km blir J4 billigare jämfört med L2

vid knappt 5 mil vid 25, l00 och 500 ton. Vid längre matartransport,

2x20 km5 blir J4 billigare vid knappt 25 mils transportavstånd.

Transport av gods med minicontainer har fördelar jämfört med

vanlig container då det gäller små godsvolymer. Omlastningen

mellan lastbil/järnväg är avsevärt enklare, då ingen extrautrust-

ning utöver lastbilen behövs (se bilaga 4). Detta medför att mini-

containertransport av gods är mycket konkurrenskraftigt jämfört med

ren lastbilstransport vid små godsvolymer redan på ett relativt

kort huvudtransportavstånd av ca l0-20 mil.

EÅQSXZPQEE-§:EEêilêC

7 tons sändningar är alltid billigare med L2 jämfört med J4.

Vid ett matartransportavstånd på 2x2 km är Ll billigare jämfört

med J4 upp till ett avstånd på knappt 80 mil vid 25 ton. Vid l00

resp 500 ton blir J4 billigare jämfört med Ll på ett avstånd av
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40 mil. Ett matartransportavstånd på 2x20 km innebär att 04 är

dyrare jämfört med Ll upp till ett avstånd på mellan 40-80 mil vid

25, l00 resp 500 ton. Vid ett matartranSportavstånd på 2x60 km är

J4 ej konkurrenskraftigt.

Piggy-back B teknik vid godstranSporter innebär att en större andel

kapital, jämfört med containertransport, binds under huvudtransporten

vilket innebär att längre huvudtransportavstånd krävs (över 40 mil)

innan detta alaternativ blir konkurrenskraftigt jämfört med ren .

lastbilstransport.

Vid långa matartranSportavstånd (2x60) är Piggy-back B ej konkurrens-

kraftigt. Vad gäller omlastningskostnaden så kan den sänkas betyd-

ligt vid ett väsentligt ökat utnyttjande av befintliga enhetslast-

terminaler.

EÅQQXZQêEE_§:!ä§êIf1êE

7 tons sändningar är alltid billigare med L2 jämfört med 04.

Vid ett matartransportavstånd på 2x2 km är J4 billigare än Ll

vid knappt 25 mil och volymerna 25, 100 samt 500 ton. Vid ett

matartransportavstånd på 2x20 km är 04 billigare mellan 25-40 mil

vid l00 och 500 ton. 25 tons sändningar blir billigare med 04

mellan 40 och 80 mil.

0m matartransportavståndet är 2x60 km är J4 billigare jämfört med

Ll vid ett avstånd på mellan 40 och 80 mil.

Om jämförelsen görs då portalkran i stället för lasttruck används

vid omlastning krävs det ett större transportavstånd för att det ska

bli billigare med 04 än Ll.

Användes i stället växelflak blir Piggy-back-tekniken konkurrens-

kraftig jämfört med ren lastbilstransport vid ett medellångt huvud-

transportavstånd på mellan 25-40 mil. Detta alterantiv framstår som

mer konkurrenskraftigt än Piggy-back B, vilket delvis beror på att

dagens järnvägsvagnar ej kan ta två fullastade trailers.
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Omlastningskostnaden blir väsentligt lägre för Piggy-back C,

då lasttruck i stället för portalkran kan användas. Även här

blir omlastningskostnaden lägre vid ett högre utnyttjande av

materialen.

Eê5119§-994§

04 blir billigare än Ll vid samtliga volymer och matartransport-

avstånd vid ett tranSportavstånd på mellan 25-40 mil.

Transporter av farligt gods skiljer sig väsentligt åt mellan

godsslag. Den här gjorda beräkningen får ses som ett exempel. Det

visar att järnvägstransport blir billigare än lastbilstransport på

medellånga transportavstånd av 25-40 mil.

L§§_bqlä

Vid stora volymer av lös bulk finns förutsättningar för att organi-

sera speciella systemtransporter. Utredningen har även här gjort

en beräkning på ett exempel. I detta fall avser beräkningen en

systemtransport av olja.

Trots det korta transportavståndet på drygt lO mil är järnvägen

nästan tre gånger billigare än lastbilen. Detta indikerar att vid

stora volymer och regelbundna godsflöden utnyttjas järnvägens för-

delar mest.
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Matartransporternas betydelse

 

Vid vagnslastsändringar då industrispår finns har matartransport-

avståndet ringa betydelse för den totala transportkostnaden.

Vid exemplet med volym av l00 ton papper blir järnvägen billigare

jämfört med lastbil från ca l0 mil. Då industrispår ej finns

utan matartranSporten sker med lastbil, får matartransportavståndet

stor betydelse för transportkostnaden. Järnvägstransport blir här

billigare först vid ett transportavstånd på mellan 40-50 mil vid

respektive matartransportavstând.

Dessa resultat är sammanfattade diagrammatiskt i figur l nedan.

Papper l00 ton Ll-ZO km

 

5 10 25 40 M4 4
80

Avsn mil

5133:_1. Kostnader vid olika huvudtransportavstånd för lastbils-
transport och järnvägstransport med och utan industrispår.
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Då industrispår saknas är containertransport biiiigare jämfört

med transport av iöst vagnsiastgods.

Diagrammet i figur 2 visar att vid små godsvoiymer (25 ton) får

matartransportavståndet väidigt stor betydeise för den totaia

transportkostnaden. Ett matartransportavstånd på 2 km innebär att

containertransport biir biiiigare än lastbiistransport vid ca

30 mi] medan det krävs ett transportavstånd på ca 80 mi] vid ett

matartransportavstånd av 20 km.

Totaikostzâg Container 25 ton

5 000

|*
*n

-»
|

-.
_|

..
_.

4000 ;
I

I
+

3 /

3 000 i LI-ZO km
i

i -J4-20 km
ii LI-Z km

2-000 .i

J4-2 km

 

  

80
#015an

Figur 2. Kostnader vid olika huvudtransportavstånd för container-
transporter på väg ochjärnväg.
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Industrispårens ekonomi

 

Som framgår av beräkningarna är JZ-fallen mycket konkurrenskraftigt

och särskilt vid större volymer ocn när transportsträckan är lång.

De industrispår som finns i dag borde därför utnyttjas mera än vad

som är fallet. Av industrispårsenkäten, som redovisas i kapitel 3,

framgår att bara en fjärdedel av den volym som företag med industri-

spår totalt transporterar faktiskt går över industrispâret. Incita-

ment till ökad användning av industrispår finns alltså med hänsyn till

de samhällsekonomiska kostnaderna.

Frågan är i hur stor utsträckning nyanläggning av industrispår är lön-

samt. Anläggningskostnaderna varierar naturligtvis kraftigt beroende

på läge. Att dra ett spår till en industri mitt i en stad blir oerhört

dyrt. Dessutom är en spåranläggning en investering på mycket lång sikt

och i framtiden kanske nya tekniker kan göra industrispår olönsamma.

Anläggningskostnad för industrispår har för utredningen beräknats av

501). Anläggningskostnaden uppskattas till ca 800 kr/meter. Därtill

tillkommer växlar och signalanläggningar för ca 200 000. För ett 2

km spår blir kostnaden 2000 x 800 + 200 000 = l.80 milj kronor. Med

en avskrivningstid på 25 år blir årskostnaden ll7 000 kr. Till detta

kommer inköp av mark. Ett industriSpår kräver ca 6 m bredd.2) Mark-

priserna varierar kraftigt med läge. Råmarkspriset för åkermark utan-

för städerna ligger på ca 4 kr/m2 3). Ett 2 km industrispår kostar

då i markinköp 6 x 2000 x 4 = 48 000 kronor. Totalkostnaden för att

anlägga ett industrispår utanför städer blir då ll7 000 + 3120 kr =

= l20 000 kronor per år under 25 år.

Med andra ord innebär det att om industrispår inte finns och trans-

porter med JZ-fallet under ett år är mer än l20 000 kronor billigare

än övriga fall så är anläggning av industrispår lönsamt under de av

utredningen använda förutsättningarna.

 

l) Sektionschef Myrenberg, SJ Stockholm och SJ Bandistrikt Norrköping

2) Ragnar Pettersson, SJ Bandistrikt, Norrköping

3) Fastighetskontoret, Linköpings Kommun.
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Alternativ matartransportteknik?

 

Omlastningskostnaderna är tämligen höga, särskilt för löst vagnslast-

gods som järn, papper och trävaror. I de fall där lastbärare kan an-

vändas (container, växelflak etc) minskar omlastningskostnaderna av-

sevärt. Dessa kräver dock meravancerad omlastningsutrustning. An-

skaffande av portalkran framstår som mindre lönsamt än en enklare om-

lastning med truck.

Att använda samma lastbärare för kombinerade transporter innebär ock-

så att mer kapital binds under längre tid och kostnaderna därmed ökar.

Särskilt markant äk'dettaför Piggy-back B-trailers. De lastbärare som

binds under hela huvudtransporten i kombination med dyrare vagnar och

högre tågvikt gör denna teknik lönsam endast då huvudtransporten är

mycket lång. Dessutom kan de järnvägsvagnar som i dag används för att

lasta trailers inte lasta två fullastade bilar. Vagnens max.lastgräns

begränsar lasten per trailer till l8 ton. Kan en vagn med högre last-

förmåga konstrueras skulle trailernas kapacitet kunna utnyttjas bättre.

Den Piggy-backteknik då endast flak transporteras är mer lönsam, dels

för att mindre kapital binds, dels för att en enklare vagn kan användas.

För att göra trailertransporter på tåg lönsammare på avstånd under 80

mil bör en billigare vagntyp konstrueras för denna transport.

Problemet med alla typer av kombinerade transporter är att lastbära-

ren binds under lång tid för själva huvudtransporten, medan dess funk-

tion som enhetslastbärare bara utnyttjas under omlastning och matar-

transport. Detta innebär att kapital binds under längre tid samt att

tågvikten ökar under huvudtransporten.

En alternativ teknik när industrispår ej finns skulle kunna vara att

utnyttja järnvägsvagnen från ett spår vid en ramp till en special-

byggd lastbil och utföra matartransporten genom att lastbilen kör ut

järnvägsvagnen till ett motsvarande Spår vid en fabrik. Där rullas vag*

men av och flera fördelar uppnås. Det dyra industrispåret behöver

ej anläggas och systemet kräver ej stora volymer för lönsamhet, om-

lastningen blir tämligen enkel. Inget extra kapital eller extra tara

binds under den långa delen - huvudtransporten. Problemen torde vara

att lösa det tekniska förfarandet med att transportera stora, lasta-

de järnvägsvagnar på lastbil.
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