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SAMMANFATTNING

Frågan om hur det framtida godstransportarbetet kommer att gestalta sig är av

central betydelse för svensk och europeisk trafikpolitik. Godstransportarbetets

volym och dess troliga och möjliga fördelning på transportslag spelar en stor roll

för utvecklingen av infrastrukturens kapacitet och för trafikens miljökonsekvenser

i Sverige och i övriga Europa. I detta meddelande presenteras en grov bild av den

historiska utvecklingen av svenska godstransporter, en schematisk nuläges-

beskrivning och en prognos av det framtida godstransportarbetet, som bygger på

det prognosarbete VTT utfört tillsammans med Vägverket, Banverket och Sjö-

fartsverket under 1993.

Inledningsvis betonas att transportprognoser liksom de flesta andra prognoser har

karaktär av utsagor om framtiden, som är betingade av de ingångsantaganden som

görs. Genom att använda scenarioteknik kan det i viss utsträckning vara möjligt

att definiera ett utfallsområde för den framtida utvecklingen som kan ge en upp-

fattning om osäkerheten i prognosen. Den samlade osäkerheten kan såväl bero på

osäkerhet om utvecklingen av opåverkbara omvärldsfaktorer, t ex den ekonomiska

utvecklingen, som på osäkerhet om innehållet i den framtida trafik-, miljö- och

skattepolitiken.

Mest påfallande i godstransportutvecklingen sedan 1950 är lastbilstransporternas

expansion. Fram till början av 70-talet expanderade även järnvägs- och inrikes

sjötransporter, men tillväxten för de senare transportslagen har under den senaste

20-årsperioden förbytts i stagnation, medan lastbilstransporterna fortsatt att

expandera om än i långsammare takt. Ett annat viktigt drag i utvecklingen av de

svenska godstransporterna är att antalet inrikes transporterade ton med vissa

mindre avbrott har minskat sedan början av 70-talet.
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I de kortväga lastbilstransporterna dominerar volymsmässigt jord, sten, schakt-

massor, rundvirke samt produkter som används inom energisektorn. Vid sidan av

dessa masstransporter finns en mycket varierad marknadsbas, i vilken livsmedel

och jordbruksvaror spelar stor roll. De långväga lastbilstransporterna har till

skillnad från de kortväga transporterna endast till mindre del karaktär av

massgods- och bulktransport; varusammansättningen är varierad med stora inslag

av specialtransporter. För järnvägen däremot spelar transporter av tungt massgods

som malm, järn och stål, papper- och pappersmassa samt trävaror en huvudroll,

medan övriga godsslag idag är av mindre betydelse. Inrikessjöfarten domineras

praktiskt taget helt av fyra varugrupper nämligen olja, jord/sten, malm och

kemiska produkter.

Prognosen över framtida godstransporter har utarbetats mot bakgrund av ett anta-

gande om svensk långsiktig ekonomisk tillväxt, +1,5 % per år 1990-2005, som

minst sagt kan betecknas som försiktigt mot bakgrund av rådande förväntningar

på den svenska ekonomins utveckling. En andra viktig förutsättning utgörs av en

framtidsbild över det svenska näringslivets struktur, som är konsistent med den

antagna utvecklingen av aggregerad BNP. Viktiga drag i den strukturella utveck-

lingen är ett krympande svenskt jordbruk, viss absolut tillbakagång av svensk

livsmedelsproduktion och tekotillverkning, kraftiga importökningar för jordbruks-

varor och livsmedel, en stark expansion av kemiska produkter inkl läkemedel samt

av produktionen i maskin- och elektroindustrin. De traditionella råvarubaserade

industribranscherna väntas växa men i en relativt modest takt.

Godstransportprognosen indikerar att lastbilstransporterna, som gynnas av

näringslivets strukturutveckling, även fortsättningsvis kommer att växa snabbast,

medan järnvägen strukturellt riskerar att förlora marknadsandelar på grund av den

jämförelsevis långsamma förväntade volymsutvecklingen för de traditionella

"järnvägsindustrierna". När det gäller transportarbetet kan emellertid längre

genomsnittliga transportavstånd i viss mån kompensera järnvägen för en svagare

tonnageutveckling. Godstransporter i utrikes sjöfart väntas växa relativt starkt på

grund av utrikeshandelns expansion medan inrikessjöfarten väntas få en relativt

dämpad utveckling på grund av en svag utveckling av oljetransporter och byg-

gande. De obalanser som finns i godsflödena på transportslagen är ett problem

idag men kan i takt med avregleringen av de europeiska transportmarknaderna

skapa möjligheter till nya transportupplägg och bättre kapacitetsutnyttjande.
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II

Avslutningsvis påpekas att problem med kapacitet och emissioner för godstrafiken

genom central- och västeuropa och därav betingade direkta eller indirekta trans-

portkostnader kan komma att kräva utveckling av nya nordiska transportlösningar

och transportvägar.
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IV

Goods transport in Sweden - trends, volumes and likely patterns of change

by

Henrik Swahn

Jan Eriksson

Jenny Nynabb

Swedish Road and Transport Research Institute

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

The future development of goods transport volumes and their distribution between

transport modes will long remain a key issue for political decisions on transport

infrastructure and environmental policies in Sweden as well as other parts of

Europe. This paper provides a brief overview of the development of goods

transport in Sweden since 1950, an overview of the present situation and a

forecast of future Swedish goods transport. The forecast has been produced jointly

by the Swedish Rail Infrastructure Authority, the Swedish National Road

Administration, and the Swedish Administration of Shipping and Navigation. The

time horizons are the years 2005 and 2020.

In an introductory section, the necessity to highlight forecast uncertainty is

emphasized, reflecting first the uncertainty of assumptions on the development of

the economy and second the uncertainty as to which policies will be adopted for

the coming 15 to 20 years.

In retrospect, it is obvious that the most important trend in goods transport in

Sweden, as well as in most other industrialized countries, is the remarkable

growth in road transport from being a minor mode in the late 19505 to an

absolutely dominating position in many market segments. After the early 19705,

inland sea transport and rail transport volumes and ton km tend to stagnate.

In Sweden, short distance (© 100 km) road haulage is dominated by a few types

of goods, namely excavated material, timber and petrol. However, the market base

is very varied and food and agricultural products also play an important role. The

goods composition of long distance road haulage is very varied, with important

elements of specialized transport services. For rail transport, the most important

types of goods (by volume) are iron ore, iron and steel products, paper and pulp,
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V

timber and wood products. Inland sea transport is mainly used for transport of

crude oil and petrol products, sand and cement and bulk chemicals.

The forecast for Swedish goods transport presented in the report is based on a very

modest economic growth scenario (+1.5 % per year 1990-2005) and a consistent

scenario for the structural change of Swedish industry. Important characteristics of

the process of structural change are the contraction of agriculture, as well as the

food and beverages and clothing industries - a contraction accompanied by a

substantial growth in imports of the corresponding products. More than average

growth is expected for the chemical industry, as well as the pharmaceuticals,

mechanical and electro-mechanical industries. The traditional Swedish raw

material based industries, such as mining, pulp and paper etc., are expected to

grow only modestly over the forecast period.

The forecast indicates that road haulage is favoured by the expected changes in

industrial structure, as well as the expected changes in regional production

patterns within Sweden. Rail transport volume is expected to grow only relatively

slowly in line with the modest growth of traditional "rail based" industries.

However, ton km by rail are still expected to grow almost as much as road haulage

ton km, because of longer average transport distances. Transport by sea to and

from foreign ports is expected to grow rapidly, while inland sea transport would

probably decline under the assumptions made.

Existing directional imbalances in cross-border rail transport present a problem

today, but could eventually open up an interesting potential for productivity

growth in rail transport during the years to come.

Finally, there is a very short discussion in the report on capacity problems and

bottlenecks in Western and Central Europe, as well as on European sensitivities to

transport emissions, which very well may lead to substantial increases in transport

costs for Swedish exports and imports. Therefore, new improved transport

concepts and routes may become necessary in the not too distant future.
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1 BAKGRUND

Bakgrunden till att jag medverkar här idag med några tankar om den framtida

utvecklingen av godstransporterna är att uppgiften att ta fram gemensamma

prognoser för den samordnade planeringen av infrastrukturinvesteringarna under

1991 lades på VTT. Uppgiften hade tidigare legat på Transportrådet, som lades ned

vid utgången av 1991.

Regeringen uppdrog under hösten 1991 åt VTT att ta fram ett gemensamt prog-

nosunderlag för trafikverkens investeringsplanering för perioden 1994-2003, som

då befann sig i ett inledande skede. I uppdraget angavs vissa förutsättningar som

skulle gälla för prognosen, bl a när det gällde antaganden om den ekonomiska till-

växttakten på lång sikt, som skulle utgå ifrån huvudalternativet i 1990 års lång-

tidsutredning (LU 90). Den prognos som blev resultatet av regeringsuppdraget

rapporterades till regeringen under våren 1992 och har publicerats i VTI notat T

117 (med bilagor).

De mycket försämrade utsikterna för utvecklingen av den svenska ekonomin på

kort sikt blev allt tydligare under senare delen av 1991 och början av 1992 och det

blev också allt klarare att den svaga utvecklingen skulle komma att bestå under en

ganska lång period. I ljuset av detta framstod därför LU 90:s huvudalternativ för

utvecklingen som alltför optimistiskt. Mot denna bakgrund, och av en del andra

modelltekniska skäl, fortsatte prognosarbetet för investeringsplaneringen i

samarbete mellan trafikverken (främst Banverket och Vägverket) och VTT under

hela 1992 för att skapa en så realistisk "grundprognos" som möjligt för utveck-

lingen.

Det är den prognos som blev resultatet av detta samarbete under 1992 och delvis

under 1993, som jag strax kommer att presentera i sina huvuddrag. Innan dess vill

jag ta upp en viktig aspekt som har att göra med hur prognoser bör tolkas och

bedömas i ljuset av den stora osäkerhet, som alltid finns om framtiden.

Det bör betonas att prognoser alltid är "betingade" av ett antal antaganden om hur

de faktorer utvecklas som påverkar det man vill prognostisera, t ex godstransport-

arbetet. Om förutsättningarna ändras, ändras också prognosen, vilket man ibland

glömmer bort. VTI använde sig av scenarioteknik i sin första prognos våren 1992

där prognosen beror av de antaganden som görs om dels den allmänekonomiska
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utvecklingen dels vilken trafikpolitik som förs. Scenariotekniken illustreras i

denna bild.

 

Ekono- Trafikpolitiska

miska scenarier

scenarier

 

 

 

      

(Bild 1.1 Scenariomatris) 

Prognosutfallen skiljer sig väsentligt mellan scenarierna. För godsutvecklingen

spelar antagandena om den allmänekonomiska utvecklingen en stor roll och

spännvidden blir stor mellan ett högtillväxt- och ett lågtillväxtscenario, som

illustreras i denna bild av prognosen för godstransportarbetets utveckling (VTI:s

prognos våren 1992).
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(Bild 1.2 Godstransportarbetets utveckling. Spännvidd vid olika scenarier för

den ekonomiska utvecklingen)

De förändringar som nu sker i det svenska samhället och den osäkerhet som råder

om den ekonomiska utvecklingen är av ovanliga dimensioner. Mer än någonsin

måste därför framtidsbedömningar och prognoser för transportsektorns utveckling

förses med reservationer. Jag ber er lägga det på minnet och inte tolka den

prognos som jag snart kommer till som ett påstående om "hur det kommer att gå"

utan snarare som en av flera möjliga utvecklingsvägar, låt vara att den skulle

kunna betecknas som en rimligt trolig utveckling.

Några av de många osäkerhetsskapande faktorer som finns idag, och som är

föremål för en omfattande offentlig debatt, kan förtjäna att särskilt lyftas fram.
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En sådan fråga är om den svenska ekonomin befinner sig i en konjunkturkris eller

en strukturkris - eller kanske både och. Krisens genomslag på näringslivets

struktur har stor betydelse för godstransportutvecklingen. Den utveckling i

riktning mot ett mera differentierat näringsliv som efterlyses av många kan

komma av sig eller försenas på grund av deprecieringen av den svenska kronan.

Att den europeiska integrationen fortsätter och att det sker en avveckling av tullar

och handelshinder genom ett utvidgat EG och ett nytt GAÄTT-avtal utgör förut-

sättningar för de flesta långsiktiga framtidsbedömningar för den svenska ekono-

min. Det är uppenbart idag, att det finns osäkerheter om hur utvecklingen på dessa

områden faktiskt kommer att bli och att större avvikelser kommer att spela en stor

roll för svenska godstransporter, inrikes och utrikes.

Det tycks råda en rätt så stor enighet om vissa generella utvecklingstendenser för

den svenska ekonomin, vilka därför också i allmänhet får utgöra förutsättningar

för de makroekonomiska prognoserna. Även dessa allmänt vedertagna tendenser

är dock i många stycken osäkra.

En sådan tendens är att den offentliga konsumtionen relativt sett minskar i

betydelse genom olika slag av systemförändringar och privatiseringar. Obalansen i

statens och också hela den offentliga sektorns finanser kommer att under lång tid

begränsa de möjliga tillskotten till efterfrågan i ekonomin från offentlig konsum-

tion och offentliga investeringar.

En annan trolig men på längre sikt osäker förutsättning är att bostadsinveste-

ringarna kommer att befinna sig på en låg nivå ännu under många år - kanske en

bra bit efter millenniumskiftet. Den pålitliga draghjälp för ekonomin som bostads-

sektorn historiskt har bidragit med, kan man alltså inte räkna med ännu på ett

ganska stort antal år beroende på den strukturella omställningen av bostadsmark-

naderna.

Det privata sparandet kan efter den saneringsfas som nu pågår, komma att

strukturellt närma sig ett kontinentalt mönster, vilket under övergångsskedet kan

bli en starkt återhållande faktor på den privata konsumtionen. I ett sådant

"sparklimat" blir det svårare att tänka sig att plötsliga och snabba konsumtions-

ökningar kan stimuleras fram för att utjämna t ex investerings- och export-

konjunkturen.
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Stora sociala förändringar sker i det svenska samhället genom den kraftigt ökade

arbetslösheten, som på kort tid har stigit från 2 å 3 procent till nivån 10-15 %. Det

innebär att arbetslösheten i Sverige nu ligger på samma nivån som i industriellt

jämförbara EG-länder.

Det finns således en hel del svårbedömda faktorer och grundläggande och genuina

osäkerheter i utvecklingen i den svenska omvärlden. Vad händer med närings-

livsutvecklingen om Sverige inte går med i EG?. Hur kommer den ekonomiska

och politiska utvecklingen i Östeuropa att gestalta sig på fem, tio femton års sikt?

Hur utvecklas världshandeln utan ett GÄTT-avtal?. Till dessa osäkerheter kommer

flera andra som direkt berör de framtida transportmönstren, t ex miljöpolitiken i

såväl Sverige som i övriga Europa.

Olika utvecklingsförlopp i omvärlden tillsammans med skilda utvecklingsvägar

inom landet skapar många möjliga utvecklingsscenarier. Den framtidsbild av

utvecklingen av godstransporternas volymer och struktur, som jag kommer till

strax är därför som jag betonat tidigare ett exempel på en betingad prognos, d v s

en utvecklingväg, som betingas av ett antal antaganden och förutsättningar - låt

vara att många av dessa kanske kan te sig mera plausibla än andra alternativa

förutsättningar.

Framtiden måste ses och förstås i ett historiskt perspektiv. Jag vill därför påminna

om några välkända men ändå fundamentala tendenser i den historiska utveck-

lingen av godstransporterna totalt och för de olika transportslagen, och också

redovisa nuläget som ger avstampet för framtidsbedömningen.
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2 EN HISTORISK TILLBAKABLICK OCH LÄGET 1990

Godstransportarbetet växte under perioden 1950 - 1970 i stort sett i takt med BNP,

men denna tillväxtperiod innebar också en radikal strukturomvandling av svenska

godstransporter i och med att lastbilen successivt tog allt större marknadsandelar

och vidgade sitt "dominansområde", såväl när det gäller transportavstånd som

laststorlek. Den snabba tekniska utvecklingen av lastbilen och dess kringsystem

spelade utan tvivel en stor roll för denna expansion.

I bild 2.1 illustreras utvecklingen för de tre stora transportslagen när det gäller in-

rikes transportarbete. Transportarbetet med lastbil gick om järnvägens i slutet av

60-talet och "försprånget" har drygats ut. Inrikessjöfarten fick en växande roll i

och med introduktionen av olja för uppvärmning m m under 60- och 70-talen och

den samtidiga snabba ökningen av behoven av drivmedel för den växande

biltrafiken. Efter oljekriserna under sjuttiotalet har tendensen för det inrikes

sjötransportarbetet dock varit nedåtriktad.

Inrikes transportarbete 1950-1992
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(Bild 2.1 Inrikes transportarbete 1950-1992)
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Inom parentes kan nämnas att motsvarande utveckling nu pågår i tidigare Östtysk-

land - en övergång från ett järnvägsbaserat godstransportssystem till ett lastbils-

baserat. Det kan te sig paradoxalt med hänsyn till den samtidiga strävan i "Alte

Bundesländer" att öka järnvägens och sjöfartens andelar.

Förskjutningarna i marknadsandelar mellan transportslagen under perioden 1960 -

1992 illustreras i bild 2.2. Bilden omfattar också transportarbete i utrikes sjöfart

som i den här bilden räknas till "svenska gränsen" och därför kan vara litet svårt

att jämföra med övriga.

Transportslagens andelar av godstransportarbetet 1960-1990
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© Utrikes sjöfart 0 Inrikes sjöfart

(Bild 2.2 Marknadsandelar i svenskt transportarbete 1950-1992)
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Det totala transportarbetet har som jag tidigare nämnt vuxit stadigt sedan 1950, låt

vara i något långsammare takt i relation till BNP-utvecklingen sedan mitten på 70-

talet. Under samma period har dock godsmängderna mätt i transporterade ton

närmast sjunkit, vilken speglar en utveckling mot att transporterat gods får en

successivt högre förädlingsgrad samtidigt som transportavstånden växer på grund

av en strukturrationalisering i näringslivet vars drivkraft bl a är utnyttjande av

stordriftsfördelar i produktion och distribution. Tonnageutvecklingen per trans-

portslag visas i bild 2.3.

Miljoner ton inrikes fraktat gods - utv från år 1970
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(Bild 2.3

_

Transporterade ton inrikes 1970-1991)

Transportslagen är i rätt stor utsträckning specialiserade när det gäller fördel-

ningen på varuslag. De korta lastbilstransporterna (under 100 km) domineras

starkt av transporter av jord, sten och schaktmassor, rundvirke och sopor, avfall,

snöröjning. Vid sidan av dessa volymsmässigt kraftigt dominerande varuslag finns

ett stort varuslagsmässigt mycket differentierat transportarbete med lastbil på

VTI MEDDELANDE 726



avstånd under 100 km, nämligen distributionstrafiken och alla matartransporter till

och från de andra transportslagen. (bild 2.4 A).

Den långväga lastbilstrafiken har en mera balanserad sammansättning av verk-

samhetsbasen. Mest betydelsefulla är varor från skogsbruket, livsmedel och

kemiska produkter. (Bild 2.4.B)

Inrikes transportarbete 1990

Lastbil (©100 km) Lastbil (>100 km)

4 % Blandad last Jordbruk

% %.%%:Z?

 

     

  

Skogsbruk%  #  %  
    

 

%
  N

 

  

 

Gruvor

Livsmedel

220
Jord och Sten ä; "R,

15 &,Energi % % i;

" *
&

7,5 miljarder tonkm 21,6 miljarder tonkm

(Bild 2.4 A+B Inrikestransportarbete med lastbil = 100 km (A) och

> 100 km (B)

Både järnväg och sjöfart har en varuslagsmässigt mera specialiserad bas för sin

verksamhet än lastbilstransporterna. Transportarbetet med järnväg och sjöfart

1990, fördelat på varuslag visas i bild 2.5.
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Inrikes transportarbete 1990

Järnväg

 Färdigvaror

 

produkter Trävaror Energi
Massa och Papper

17,7 miljarder tonkm 8,3 miljarder tonkm

(Bild 2.5 A+B Inrikes transportarbete med järnväg och sjöfart) 

För järnvägen dominerar malmtransporterna starkt men även rundvirke, papper

och massa, trävaror samt järn och stål spelar en stor roll. Under rubriken "Blandad

last" döljs transporter med container och växelflak som har en växande betydelse.

Inrikessjöfarten domineras som nämnts kraftigt av oljetransporterna men även

jord och sten (bl a cement) och malm spelar en viktig roll.

Fraktflyget transporterar relativt de andra transportslagen mycket små kvantiteter

men är viktigt för interkontinentala transporter och långa inomkontinenttranspor-

ter av högvärdigt gods. Värdemässigt har det flygtransporterade godset en

betydligt större andel än räknat i relation till ton eller tonkm.
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3 ETT FRAMTIDSSCENARIO FÖR SVENSK EKONOMI OCH

NÄRINGSLIVETS STRUKTURUTVECKLING

Utvecklingen av godstransporterna och transportmönstren framöver beror på

många olika faktorer. En av dessa är utvecklingen av BNP, som speglar det

samlade värdet av den svenska produktionen av varor och tjänster. (Bild 3.1)

Index för BNP- utvecklingen 1990-2005

Två scenarier
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år

-_- LU 90 basalternativ ___ Reviderat LU 90 bas

 

 

 

 

   

Reviderat alternativ innebär att LU 90:s antagna utveckling för 1991-1994 ersatts m utv en]

KI H92 för 91-94; Från och med 1995 utveckling enligt LU 90, varvid 1992 års värde går in 1995

(Bild 3.1 1990-2005)

Den övre kurvan visar hur BNP-utvecklingen skulle ha tett sig enligt LU 90:s

basalternativ och den under hur den ekonomiska nedgången påverkar förloppet.

Den tillväxt mellan 1990 och 2005 på över 40 % som LU 90:s huvudalternativ

innebar ersätts av en tillväxt under femtonårsperioden på ca 25 %.
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I bild 3.2 visas två scenarier för den allmänekonomiska utvecklingen nämligen

dels det scenario för vilket VTI och trafikverken tagit fram en godstransport-

prognos under 92/93 dels, som ett referensscenario, en utveckling som NUTEKs

experter på den svenska ekonomins strukturutveckling bedömer som rimligt med

hänsyn till de långsiktiga svenska tillväxtförutsättningarna.

Prognosförutsättningar

VTI Prognosförutsättningar som VTI använde vid prognosarbete på

uppdrag av Vägverket, September 1993

Referens Prognosförutsättning som NUTEK har använt tidigare

Årlig procentuell förändring mellan 1990 och 2005

 

VTI Referens

Världshandel 1,6 2,15

Sysselsättning -0,35 -0,19

Offentlig konsumtion -0,43 -0,29

Bytesbalans X/M 1,175 1,175

BNP 1,5 1,9

Import 2,2 4

Privat konsumtion 1,1 2

Offentlig konsumtion -0,4 -0,3

Export 4,5 5,4

Investeringar 1,1 2,2

 

(Bild 3.2 Två scenarier för den svenska ekonomins utveckling; VTlT/trafik-

verken och NUTEK referensscenario. Procentuell årlig förändring

1990-2005).

 

Som synes är det scenario som VTI och trafikverken har använt betydligt mera

pessimistiskt än NUTEKs. För den av dagliga bekymmer och pessimistiska

prognoser plågade företagsledaren eller privatpersonen kan bägge förefalla oväntat

optimistiska. För att något motivera dessa långsiktiga tillväxttal vill jag peka på
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att en vändning trots allt är förestående enligt Konjunkturinstitutets höstprognos

1993, även om det dröjer ett tag innan alla kurvor pekar uppåt.

I bild 3.3 visas den av Konjunkturinstitutet prognostiserade kortsiktiga utveck-

lingen av några av de faktorer som är särskilt viktiga för godstransportarbetets ut-

veckling nämligen de fasta investeringarna, varuproduktionen (SNI-koderna 1-5)

och exporten av varor.

Den svenska ekonomin 1988-1995:

Nyckelvariabler för godstransportarbetets utveckling
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(Bild 3.3 Utvecklingen av några nyckelvariabler för bestämningen av gods-

transportarbetet -1995 (Konjunkturinstitutets höstprogram 1993).
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Kurvan för de fasta investeringarna svänger kraftigast och når sin botten i år.

Främst på grund av den goda exportkonjunkturen vänder kurvan för förändringen

av industriinvesteringarna nu uppåt. Infrastrukturinvesteringarna bidrar också till

att totalkurvan för de fasta investeringarnas förändring vänder uppåt 1994 och från

1995 väntas de åter öka. Som framgår av de andra två kurvorna i diagrammet har

såväl varuexporten som den samlade varuproduktionen redan börjat växa och

tillväxttakten ökar de närmaste åren.

Ett liknande förlopp, med en viss eftersläpning visar kurvorna för förändringar i

BNP, privat konsumtion och sysselsättning, som visas i bild 3.4.

Den svenska ekonomin 1988-1995:

Nyckelvariabler för persontransportarbetets utveckling
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(Bild 3.4 Utvecklingen av BNP, privat konsumtion och sysselsättning -1995 (KI

Hösten 1993).
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De kortsiktiga prognoserna indikerar alltså att BNP börjar växa redan 1994 för att

nå en nivå kring 2,5 % årlig tillväxt 1995. Därefter kan tillväxttakten komma att

stiga ytterligare något. Vändningen i den kortsiktiga utvecklingen tycks sålunda

kunna bli kraftig vilket illustrerar att det trots de kortsiktiga problemen ändå kan

finnas förutsättningar för en hygglig utveckling på längre sikt.

Olikheterna i transportintensitet mellan olika varuslag och de skillnader som finns

när det gäller de olika varuslagens betydelse för efterfrågan på de skilda trans-

portslagens transporttjänster, gör att en transportprognos måste bygga på en

nedbrytning av totalutvecklingen på olika sektorer och varuslag. Jag kan inte gå in

i detalj på prognosen för denna varuslagsvisa utveckling, utan jag kan bara

illustrera vissa viktiga huvuddrag. (Bild 3.5)

Årlig procentuell förändring mellan 1990 och 2005
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(Bild 3.5 Årlig procentuell förändring/sektor (Livsmedel mfl); Tillgångssidan
(produktion och import))

Bilden visar att en fortsatt stark strukturomvandling väntas ske när det gäller det
svenska jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Jordbruksproduktionen väntas
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sålunda minska, och importen öka. En kraftig tillväxt väntas för livsmedels-

importen, vilket sammanhänger med förändrade konkurrensförutsättningar vid ett

svenskt EG-medlemsskap. Inom övriga industrin väntas elektro- maskin och

kemiindustrin växa särskilt snabbt.

I bild 3.6 visas motsvarande utveckling för några andra näringsgrenar. Teko-

industrin väntas fortsätta att minska och importen av tekovaror att öka medan

traditionella svenska basindustrier som gruvindustrin och massa- och pappers-

industrin växer, men inte i en särskilt hög takt.

Årlig procentuell förändring mellan 1990 och 2005
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(Bild 3.6 Årlig % förändring/sektor. (Teko m fl) Tillgångssidan (produktion och

import)

Jag övergår nu till att helt kort diskutera vad en allmänekonomisk och strukturell

utveckling enligt det scenario som använts av VTT och trafikverken betyder för

godstransporterna totalt och för de olika transportslagen.
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Å. TRANSPORTEFTERFRÅGAN; FÖRDELNING PER SEKTOR

OCH TRANSPORTSLAG

Den prognosmetod som ligger till grund för de resultat jag skall redogöra för

fokuserar de förändringar i transportmönstren, som blir ett resultat av den

allmänna ekonomiska utvecklingen, näringslivets strukturutveckling och de

förskjutningar som sker i varusammansättning och förädlingsgrad i olika närings-

grenar.

Metoden beaktar däremot inte de förskjutningar som kan komma att ske när det

gäller transportslagens konkurrensförmåga, utan den utgår ifrån att respektive

transportslag behåller sina marknadsandelar för olika marknadssegment, som

definieras av transportavstånd och varuslag. Förändringar som sker i transportsla-

gens marknadsandelar blir därmed en effekt av förändringar i varumönstret och

det regionala mönstret för transportefterfrågan.

Räknat i transporterade ton väntas efterfrågan växa klart mer än BNP-tillväxten

för många industriprodukter, nämligen grafiska produkter, kemiprodukter, järn-

och stål, metallvaror och maskiner samt för skogsbrukets produkter. En betydligt

svagare utveckling av transporterade ton förutses däremot för malm, trävaror,

papper och massa samt energi.
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Årlig procentuell förändring i transporterade ton

med alla transportslag mellan 1990 och 2005
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(Bild 4.1 Procentuell förändring av transporterade ton per varuslag för alla

transportslag mellan 1990 och 2005)

Med hänsyn till varuslagens olika betydelse som bas för transportslagen kan man

våga ställa upp vissa hypoteser om vilka effekter den strukturella utvecklingen får

för de olika transportslagen.

En effekt man bör förvänta sig på grund av den svaga utvecklingen för energi och

byggande är en fortsatt minskad efterfrågan på inrikes sjötransporter. Likaså borde

man förvänta sig en fortsatt minskning av transporterade ton på järnväg mot

bakgrund av den jämförelsevis svaga utvecklingen för traditionella järnvägsvaror

som gruvprodukter, papper och massa samt trävaror. En omvänd tendens borde

gälla för lastbilstransporterna, eftersom de produktområden som utgör den

viktigaste basen för lastbilstransporterna också växer mest.

Det ekonomiska scenariot (VTT/trafikverken) innebär en jämfört med referenssce-

nariot svag utveckling av utrikeshandeln. Trots detta växer utrikeshandelns andel

av varutransporterna, vilket tenderar att förlänga de genomsnittliga transport-
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avstånden. Denna utveckling bör motverka den sämre tonnageutvecklingen för

järnvägstransporterna och leda till en bra utveckling av järnvägens transportarbete.

Prognosen visar mycket riktigt att inrikessjöfarten växer svagast av transport-

slagen mellan 1990 och 2005, både räknat i ton och tonkm. Utvecklingen för både

järnvägs- och lastbilstransporterna går också i förväntad riktning; i ton räknat

växer järnvägstransporterna långsamt medan transportarbetet utvecklas relativt

starkt. För lastbil gäller att antalet ton utvecklas mycket starkt medan transport-

arbetet endast växer i takt med järnvägens. För transportslagen liknar alltså

utvecklingen den som varit under de senaste 15-20 åren.

När det gäller den varuslagsmässiga basen för transportslagens utveckling sker

vissa förskjutningar. Lastbilstransporternas marknadsbas förskjuts ytterligare mot

kvalificerade industrivaror medan jordbrukets betydelse minskar. (Bild 4.2)

De olika varugruppernas andel av inrikes

transportarbete med lastbil (> 100 km)
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(Bild 4.2 Lastbilstransporter; andelar per varuslag 1990, 2005 resp 2020)
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För järnvägstransporterna gäller omvänt att de traditionella varuslagen kommer att

spela en minskande roll, med undantag av järn och stål. Genom denna utveckling

närmar sig basen för verksamheten sakta den som gäller för långväga lastbil.

De olika varugruppernas andel av det inrikes

transportarbetet med järnväg  
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(Bild 4.3 Järnvägstransporter; andelar per varuslag 1990, 2005 resp 2020)

Inrikessjöfarten tappar liksom järnvägen mark genom att volymerna viker för de
traditionella varuslagen i inrikessjöfarten, speciellt oljan. I motsats till vad som
gäller för järnvägen finns dock ingen stark "strukturell kompensation" vilket leder
till en långsam tillväxt för inrikessjöfarten. Utrikessjöfarten växer däremot i
samma takt som transportarbetet med lastbil och järnväg. (Bild 4.4).
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De olika varugruppernas andel av inrikes

transportarbetet med sjöfart
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(Bild 4.4 Transporter med inrikes sjöfart; andelar per varuslag 1990, 2005 resp

2020)

Vissa av de strukturförändringar som sker har intressanta konsekvenser för

transportnäringarna, även om de inte direkt återspeglas i förändrade volymer mätt

i transporterade ton eller tonkm. Ett exempel är den väntade dramatiska ökningen

av importandelen i landets livsmedelsförsörjning, som kan komma att kräva

utvecklade transport- och förpackningslösningar för att i praktiken fungera på ett

bra sätt.

Ett speciellt problem, är balansen i export och importflödena för transportslagen. I

tabellen (Bild 4.5) visas att de samlade nordiska utrikestransporterna har flera

obalanser. Samtidigt som obalanserna utgör ett problem kan de också ses som en

potential för utveckling av nya transportlösningar och som en möjlighet att

förbättra kapacitetsutnyttjande och produktivitet i utrikestransporterna.
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Nordens export och import

Procentuell fördelning av tonnage på transportslag
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LAND EXPORT IMPORT

Järn- Last- Sjö- Totalt Järn- - Last- Sjö- Totalt

väg bil fart väg bil fart

S 32 15 53 6 15 79 100

N 1 A. 95 100 3 16 80 100

DK 3 33 64 100 Å 19 717 100

Fi 6 11 83 -100 13 7 80 100

Totalt 11 12 77 __100 7 14 79 100

 

(Bild 4,5 Nordens export och import; fördelning på transportslag)

Jag vill avsluta med några korta reflexioner kring problem som de svenska

transportnäringarna ställs inför på grund av den europeiska utvecklingen av miljö-

och trafikpolitiken och på grund av kapacitetsproblemen i delar av den europeiska

infrastrukturen. Helt klart är att den europeiska utvecklingen kommer att påverka

konkurrensförhållandena mellan transportslagen också i Sverige.
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5 MILJÖ OCH KAPACITET I EUROPA

För den svenska utrikeshandeln är transportkorridorerna genom Tyskland

traditionellt av mycket stor betydelse. Trafikens miljöproblem har kommit att

spela en allt större roll för den tyska synen på trafikpolitiken. Man talar allt oftare

om olika styrmedel och avgifter, såväl för finansiering som för styrning av

trafiken.

Den tyska utvecklingen när det gäller transportslagens marknadsandelar liknar den

svenska, som jag tidigare redogjort för. Från att ha varit starkt järnvägsdominerat

kring 1960 har transportarbetet i Tyskland med lastbil vuxit mycket starkt medan

transportarbetet med järnväg stagnerat. (Bild 5.1)

Godstransporteri tidigare Västtyskland
Historik och prognoser
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(Bild 5.1 Godstransporter i tidigare Västtyskland; historik och prognos)
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Av bilden framgår att tillväxten i transportarbetet med lastbil underskattades

kraftigt i 1985 års "Bundesverkehrswegeplan". I den senaste planen från 1992

tänker man sig att ett dramatiskt trendbrott skall ske. Den förväntade starka

tillväxten på grund av den europeiska och interna tyska integrationen tänkes i en

hittills oanad omfattning ske genom en kraftig ökning av järnvägstransporterna

men även i viss mån med ökade transporter på inre vattenvägar. Om effektiva

politiska åtgärder vidtas för att genomföra denna skisserade utveckling kan

konsekvenserna bli betydande också för (transit)trafiken till och från Sverige, och

konkurrensförhållandena mellan transportslagen komma att påverkas.

Det kan tänkas bli nödvändigt att möta förändrade transportkostnader i Europa-

trafiken med nya transportlösningar. I ett projekt kallat Nordkont som genomförts

av TFK/VTIT i Hamburg med finansiellt stöd av många företag och myndigheter,

bland dem VTT, redovisas kapacitetsproblem i ett antal av de primära korridorerna

för den nordiska kontinenttrafiken. (Bild 5.2)

 

(Bild 5.2 Korridorer för godstransporter Norden-Kontinenten)
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Jag går inte närmare in på definitionerna av dessa korridorer utan konstaterar bara

att Nordkont-projektet redovisade förekomsten av relativt allvarliga kapacitets-

problem för flera av dessa korridorer under den tidsperiod vi diskuterar det vill

säga i första hand fram till år 2005.

Tillsammans med utvecklingen på miljöpolitikens område kan också dessa

problem göra det nödvändigt med anpassningar av de nordiska transportlös-

ningarna. Kombitrafiken i dess reella innebörd - en kombination av flera trans-

portslag i en transportkedja kommer att få en ökande betydelse.

Jag vill avsluta med att sammanfatta några av de huvudtendenser man kan se på

lång sikt när det gäller godstransporternas utveckling.

- Transportslagen har relativt stabila marknadsnischer och marknads-

andelarna förändras bara långsamt. Den långsiktiga stabila tendensen är

att lastbilsandelen sakta kryper uppåt.

- Strukturförändringar i ekonomin och handeln medför några stora

förändringar:

* Den svenska livsmedelsförsörjningen kommer i ökad utsträckning

att vara importbaserad. Livsmedelstransporternas betydelse för-

stärks främst för lastbilstrafiken.

* Det svenska jordbruket förväntas krympa och importen växa. Där-

med minskar jordbrukets bidrag till efterfrågan på främst lastbils-

transporter.

* Energitransporterna minskar vilket främst slår mot inrikessjöfarten.

För de närmaste 15 åren kan inrikessjöfarten förväntas tappa mark-

nadsandelar.
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