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Förord 
Regeringens uppdrag till Banverket att lämna förslag till ett strategiskt nät av 
kombiterminaler omfattar också uppgiften att lämna förslag till bland annat prisregim i 
terminalerna. Bakgrunden till detta var förslaget från Godstransportdelegationen att 
pröva möjligheten att tillämpa samhällsekonomisk prissättning för användningen av 
infrastruktur och superstruktur i terminalerna. Delegationen, som ansåg att kombi-
terminalerna bör ses som infrastruktur, ville på detta sätt sänka lyftkostnaderna i 
terminalerna och därmed förbättra kombitrafikens konkurrenskraft främst gentemot 
långväga lastbilstransporter. 

Frågan om prissättningen i terminalerna aktualiserar främst två frågeställningar. Skulle 
en prissänkning med maximalt 30 procent i terminalen leda till en förskjutning av gods 
från väg till järnväg? Och dessutom, vilka skulle konsekvenserna bli för konkurrensen 
mellan olika terminaler om ett begränsat antal strategiskt placerade terminaler fick 
möjlighet att tillämpa den samhällsekonomiska marginalkostnadsprincipen? Skulle 
godset då strömma över till dessa terminaler från övriga? 

För att få svar på dessa frågor konstruerade utredningen tre modellnät som bestod av de 
terminaler som olika marknadsaktörer föreslagit i underhandskontakter med utred-
ningen. De tre näten ska ses som teoretiska modeller även om de huvudsakligen består 
av terminaler som därefter kom att ingå i det föreslagna nätet. 

VTI fick därefter uppdraget att med hjälp av SAMGODS-modellen och övrigt tillgäng-
ligt material göra de teoretiska bedömningar som sedan legat till grund för utredningens 
ställningstagande till prissättningen i de föreslagna strategiska kombiterminalerna. 

Föreliggande rapport är VTI:s redovisning av uppdraget. Förutom det uppdrag som VTI 
haft redovisas också att även andra förhållanden än de som ingick i uppdraget att ta 
hänsyn till kan få stor betydelse för kombitrafikens konkurrenskraft. Detta gäller främst 
om det införs någon form av kilometerskatt för tyngre lastfordon. Det är dock för dagen 
inte möjligt att bedöma dessa frågor eftersom det inte fattats något politiskt beslut om 
att införa en sådan pålaga eller vilka konsekvensbeslut som kan komma att fattas 
rörande till exempel banavgifter på järnvägen, beskattning av el och så vidare.  

Det finns mot denna bakgrund anledning att följa upp och ytterligare förfina analys-
möjligheterna i ett fortsatt forskningsarbete rörande godstransportsystemet i landet. De 
slutsatser som kan dras av den nu genomförda studien är dock så tydliga att de varit av 
betydelse för utredningens ställningstagande till dessa frågor. 

 

Stockholm september 2007 

 

Bengt Owe Birgersson   
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Modellanalyser som underlag till Kombiterminalutredningen 
av Inge Vierth, John McDaniel och Gerhard Troche* 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Uppdrag 

Regeringen har uppdragit åt Banverket att föreslå ett strategiskt nät för kombiterminaler. 
Syftet är att stimulera användningen av kombiterminaler för att öka samverkan mellan 
trafikslagen. Banverket skall samråda med Hamnstrategiutredningen som har till uppgift 
att presentera förslag till strategiska hamnar. 

Banverket har givit VTI i uppdrag att genomföra modellanalyser som ett underlag till 
Kombiterminalutredningen. VTI har genomfört arbetet med KTH som underkonsult 
under perioden maj–augusti 2007. 

 

Kombitransporter  

Godstransportarbetet i Sverige uppgick år 2005 till ca 100 miljarder tonkilometer. 
Knappt 40 procent vardera genomfördes på väg och till sjöss och drygt 20 procent på 
järnväg. Inom segmentet järnväg ökade kombitransporter kraftigt under de senaste åren 
och utgjorde 2005 ca fyra procent av det samlade transportarbetet. Tillväxten förklaras 
främst av trenden mot enhetslastsystem och kraftigt ökad trafik från och till Göteborgs 
hamn.  

Sammanlagt hanterades ca 1 300 000 TEU (Twenty-feet Equivalent Units) i 25 kombi-
terminaler. Cirka två tredjedelar av alla TEU hanterades i de ”landbaserade” och en 
tredjedel i ”hamnbaserade” terminaler. De största kombiterminalerna ligger i Göteborgs 
hamn, Gävle hamn, Malmö, Stockholm-Årsta och Älmhult.  

 

Scenarier 

Kombiterminalutredningen har definierat strategiska nät med fyra, sju och tio terminaler 
som utvecklingsscenarier. I de respektive näten antas omlastningskostnaderna minska 
med 15 procent respektive 30 procent. Därutöver antas hanteringstiden i terminalen 
minska med en timme. I basscenariot utgår vi enligt uppdrag ifrån dagens terminalnät 
inklusive en terminal i Stockholm-Rosersberg.  

 

                                                 
* KTH 
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Kombiterminaler  Nät I   Nät II  Nät III  
Göteborg Gullbergsvass X X X 
Jönköping  X X 
Luleå X X X 
Malmö X X X 
Stockholm-Årsta X X X 
Stockholm-Rosersberg  X X 
Umeå   X 
Västerås   X 
Älmhult   X 
Örebro  X X 

 

Alternativa upplägg, till exempel med fler terminaler är tänkbara och det är inte 
uteslutet att sådana skulle ge större effekt på kombitrafikens utveckling än de upplägg 
som undersöks i föreliggande studie. I utvecklingsscenarierna har inte tagits hänsyn till 
åtgärdskostnader. En fullständig jämförelse av olika nät kräver uppgifter om åtgärds-
kostnader.  

 

Modellanalyser 

Vi beräknar med hjälp av SAMGODS-modellen hur godsflödena fördelar sig i infra-
strukturen. I modellen antas att godstransportkundernas val av transportmedel och rutt 
sker så att de generaliserade transportkostnaderna minimeras. Med generaliserade 
kostnader menas summan av operativa transportkostnader och tidsvärden. 

Våra analyser av lägre omlastningskostnader i vissa kombiterminaler innebär att de 
relativa kostnadsskillnaderna mellan kombi och de andra transportmedlen förändras till 
kombitransporternas fördel. I analyserna antas att terminalkapaciteten är tillräcklig för 
att ta hand om den ökande efterfrågan, det tas dock hänsyn till den tillgängliga spår-
kapaciteten i bannätet.  

Modellens antagna reaktioner innebär förenklingar av verkligheten. Vidare påverkas 
resultaten givetvis av nivån på ett stort antal ingångsvärden, som är behäftade med 
varierande grad av osäkerhet. Detta gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet 
och att de skall ses som en grov indikation av storleksordningar snarare än en exakt 
kvantifiering av effekterna. 

 

Effekter på transportarbete i Sverige 

Vi beräknar att transportarbetet med kombi i Sverige ökar med 9 till 12 procent  
(cirka 500 miljoner tonkilometer) om en kostnadssänkning på 15 procent antas. Vid en 
30 procentig kostnadssänkning ökar kombi med 20 till 26 procent (cirka 
1 100 miljoner tonkilometer).  

Större kostnadssänkningar beräknas ge relativt större utslag. Elasticiteten för tonkilo-
meter med kombi ökar till exempel från 0,59 till 0,68 i Nät I om omlastningskost-
naderna reduceras med 30 procent i stället för med 15 procent.  

Resultaten tyder på att hanteringstiden i kombiterminalen har stor betydelse för 
kombitrafikens konkurrenskraft. Detta skulle dock behöva analyseras ytterligare. 
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Omfördelningen beräknas ske framförallt mellan olika järnvägssegment. Vagnslast 
minskar med 18 procent (motsvarande 900 miljoner tonkilometer) om en 30 procentig 
sänkning av omlastningskostnaderna i Nät III förutsätts.  

Vägtransporter beräknas minska med 0,7 procent (motsvarande 250 miljoner tonkilo-
meter). En förklaring till den begränsade minskningen av vägtransporterna är att 
anslutningstransporterna till kombi utförs med lastbilar.  

De beräknade överflyttningarna från vagnslast respektive väg till kombi fördelas relativt 
jämnt över landet. Storleken på omfördelningen från vagnslast till kombi är dock mer 
osäker än från väg till kombi på grund av osäkerheten i kostnadsdata för järnväg. 

 

Effekter på antal TEU i kombitrafik och fördelning på kombiterminaler  

En 30 procentig kostnadsminskning för de fyra i Nät I prioriterade kombiterminalerna 
beräknas leda till 29,6 procent mer TEU totalt. Störst tillväxt beräknas för terminalerna i 
Malmö och Stockholm-Årsta.  

Nät II beräknas inte tillföra många TEU jämfört med Nät I på grund av att relativt små 
centralt lokaliserade terminaler tillkommer. Omflyttningar mellan närliggande 
terminaler beräknas ske. Störst är överföringen från Hallsberg till Örebro. Ett alternativt 
Nät II med Hallsberg istället för Örebro kalkyleras ge cirka tre procent mer TEU. 

De i Nät III tillkommande terminalerna beräknas höja totalsumman eftersom de inte 
konkurrerar lika tydligt med närliggande terminaler. Ett Nät III med Eskilstuna, 
antingen som komplement eller istället för Västerås, beräknas bidra till ytterligare TEU.  

 

Betydelse av andra faktorer  

Vi beräknar betydande omfördelningar från väg till kombi vid införandet av en 
kilometerskatt på en krona per fordonskilometer. Godstransportarbetet på väg i Sverige 
beräknas minska med cirka tolv procent. Som förväntat beräknas en stor ökning (cirka 
70 procent) för kombi. Cirka en tredjedel av kombis ökning förklaras av de lägre 
omlastningskostnaderna och cirka två tredjedelar av kilometerskatten. Vagnslast 
beräknas öka med cirka 19 procent.  

Den prognostiserade utvecklingen mot lättare, högvärdigare produkter och fortsatt 
containerisering inom sjöfarten gynnar tentativt kombitransporter. Utbyggandet av 
järnvägsnätet gynnar järnvägstransporter generellt. De nämnda faktorerna påverkar 
olika kombiterminaler i landet olika mycket.  
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Model simulations to aid the Combi Terminal Investigation 
by Inge Vierth, Johnn McDaniel and Gerhard Troche* 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The commission 

The Swedish Government has given Banverket (the Swedish National Rail 
Administration) a commission to recommend a strategic network for combined rail 
terminals. The purpose is to stimulate the use of terminals (that use rail and another 
mode) in order to increase interaction between transport modes. Banverket cooperates 
with the Port Strategy Investigation which has the task of presenting suggestions for 
strategic ports in Sweden.  

Banverket has given VTI the task of carrying out a series of model tests as a basis to the 
Combi Terminal Investigation. VTI has carried out the work together with the Royal 
Institute of Technology as a sub-contractor between May and August 2007.  

 

Combined  transport 

Transport work for freight transport in Sweden increased to around 100 billion ton-km 
in 2005. Just 40 percent was by road and a similar amount by sea while just over 
20 percent was carried out by rail. Within the rail sector combined transport increased 
dramatically over the past few years and was about 4 percent of the total transport work 
in Sweden in 2005. This increase is mainly explained by the trend towards standard 
loading units and substantial increases in transport to and from the Port of Göteborg.  

A total of about 1 300 000 TEU (Twenty-foot Equivalent Units) were handled in 
25 terminals in Sweden. About two thirds of all handled TEU were in the ”land-based” 
and a third in the ”port-based” terminals. The largest terminals are in the Port of 
Göteborg, the Port of Gävle as well as in Malmö, Stockholm-Årsta and Älmhult.  

 

Scenarios 

The Combi Terminal Investigation has defined strategic networks with three, seven and 
ten terminals as scenarios. In each of the networks transfer costs in the terminals are 
assumed to be reduced by 15 percent and 30 percent. Additionally the handling times in 
the terminals are assumed to be reduced by an hour. The task specified that the base 
scenario is based on the existing terminal structure including an extra terminal in 
Stockholm-Rosersberg.  

                                                 
* Royal Institute of Technology, Stockholm
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Terminals  Network  I  Network  II Network  III

Göteborg-Gullbergsvass X X X 
Jönköping  X X 
Luleå X X X 
Malmö X X X 
Stockholm-Årsta X X X 
Stockholm-Rosersberg  X X 
Umeå   X 
Västerås   X 
Älmhult   X 
Örebro  X X 

 

Alternative solutions with more terminals are considerable and it is quite possible that 
these would give larger effects for transport development than those included in this 
study. In the test scenarios consideration has not been taken for implementation costs. A 
complete comparison of different network scenarios requires information on 
implementation costs.  

 

Model analysis 

We use the SAMGODS model to calculate how freight transport flows are distributed 
onto the available infrastructure. In the model freight customers’ choice of mode and 
route are assumed to take place according to the lowest generalised transport costs. By 
generalised costs we mean the sum of the operational transport costs and value of time. 

Our analysis of lower transfer costs in certain combined rail terminals results in the fact 
that relative cost differences between combined rail and the other transport modes are 
altered to the benefit combined transports. In the analysis terminal capacity is assumed 
to be sufficient for the increased levels of demand; however restraints in track capacity 
are included within the rail network.  

The assumptions of the model mean that the model reacts simpler than reality. The 
results are also affected by the levels of the input data values, which have a variable 
degree of uncertainty. This means that the results ought to be reviewed with an amount 
of carefulness and that they should be seen as rough indications of relative size rather 
than an exact measurement of the effects.  

 

Effects of transport work in Sweden 

We calculate that transport work by combined transport will increase by nine to twelve 
percent (ca 500 million ton-km) if a cost reduction of 15 percent is assumed. A 
30 percent cost reduction increases combined transport by 20 to 26 percent  
(ca 1 100 million ton-km).  

Larger cost reductions are calculated to give relatively larger effects. The elasticity for 
ton-km by combined transport increases from e.g. 0.59 to 0.68 in Network I if the 
transfer costs are reduced by 30 percent instead of 15 percent.  
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The result indicates that handling time in the terminal is of importance for the strength 
of the competitive of combined rail transport. This however needs to be further 
analysed.   

Re-distribution is largely calculated to be within rail. Wagonload of trains decreases by 
18 percent (roughly 900 million ton-km) if a 30 percent reduction in transfer costs in 
Network III is assumed.  

Road transport is calculated to decrease by 0.7 percent (250 million ton-km). An 
explanation for this limited decrease in road transport is that the combined transport 
requires connection transport which is carried out by road vehicles.  

The calculated shift from wagonload and road to combined transport is relatively evenly 
spread over Sweden. The size of the shift from wagonload to combined transport is 
however more uncertain than the shift from road to rail due to uncertainties in the 
transport costs for rail.  

 

The effects on the number of TEU by combined rail and distribution over terminals 

A 30 percent cost decrease for the four terminals prioritised in Network I are calculated 
to give a total of 29.6 percent more TEU. The largest increase is calculated for the 
terminals in Malmö and Stockholm-Årsta.  

According to the calculations, Network II does not add many more TEU than Network I 
due to the inclusion of relatively small centrally located terminals. Re-distribution 
between terminals close to each other is calculated. The largest re-distribution is from 
Hallsberg to Örebro. An alternative Network II with Hallsberg instead of Örebro gives 
about three percent more TEU. 

The additional terminals in Network III are calculated to increase the total TEU because 
they do not compete to the same extent with terminals nearby. A Network III with 
Eskilstuna, either in addition to or instead of Västerås, is calculated to result in further 
increases in TEU.  

 

The importance of other factors  

We calculate substantial re-distribution from road to combined transport when a 
kilometre-tax for road transport of one SEK per vehicle-km is assumed to be 
implemented. Transport work for freight transport by road is calculated to decrease by 
about twelve percent. As expected, combined transport increases a great deal (about 
70 percent). About a third of the increase of combined transport can be explained by 
decreased terminal costs and two thirds by a kilometre-tax. Wagonload trains are 
calculated to increase by 19 percent with the introduction of a kilometre-tax. 

The forecasted development towards lighter, high-value commodities and continued 
containerisation within maritime transport aids the development of combined transport. 
The building out of the rail infrastructure aids all rail transport in general. These factors 
affect different terminals in Sweden to different degrees.   
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1 Bakgrund 
Regeringen har uppdragit åt Banverket att föreslå ett strategiskt nät för kombi-
terminaler.1 Ett sådant nät har föreslagits av Godstransportdelegationen2 och 
behandlades i samband med den transportpolitiska propositionen Moderna 
Transporter.3 Syftet är att stimulera användningen av kombiterminaler för att öka 
samverkan mellan trafikslagen. Med kombiterminal menas i första hand en terminal där 
väg och järnväg möts och som är öppen för flera godstransportörer. I kombiterminaler 
hanteras i huvudsak enhetsberett gods, dvs. gods som är lastat i containrar, på växelflak 
eller i semitrailer.  

Banverkets förslag skall grundas på kriterier som utarbetas tillsammans med Vägverket 
och terminalägarna. Behovet av effektiva transportlösningar i såväl kust- som inlands-
regioner i hela landet bör så långt som möjligt tillgodoses. Hänsyn bör tas till transport-
systemets internationella betydelse.  

Banverket skall samråda med hamnstrategiutredningen.4 Denna utredning har till 
uppgift att presentera förslag till vilka hamnar i landet som kan betraktas som särskilt 
viktiga för näringslivets transporter. De hamnar som utpekas förutsätts ges prioritet vid 
framtida överväganden rörande infrastrukturen på land och när det gäller förbättringar 
av farleder m.m. VTI har tagit fram underlag till hamnstrategiutredningen.5  

 
1.1 Banverkets uppdrag till VTI  
Banverket har givit VTI i uppdrag att genomföra modellanalyser som ett underlag till 
Kombiterminalutredningen. VTI har anlitat KTH som underkonsult. Arbetet genom-
fördes under perioden maj–augusti 2007. 

I uppdraget ingår modelleringen av dagens kombitransporter och ett antal utvecklings-
scenarier. De samlade godsvolymerna i 25 kombiterminaler år 2005 definieras utgående 
från tillgänglig nationell transportstatistik och av Banverket tillhandahållet material.  

När det gäller utvecklingsscenarier har Kombiterminalutredningen definierat tre olika 
strategiska terminalnät. I Nät I minskas omlastningskostnaderna med 15 procent 
respektive 30 procent i fyra terminaler, i Nät II i sju terminaler och i Nät III i tio 
terminaler. Vi beräknar effekten på transportarbetets fördelning på trafikslag i Sverige 
och särredovisar fördelningen inom segmentet järnväg. Dessutom beräknas hur den i 
kombiterminalerna hanterade godsmängden utvecklas och hur fördelningen mellan 
kombiterminalerna utvecklas. Kompletterande känslighetsanalyser utförs. 

 

                                                 
1 Regeringsbeslut II 15, 2006-06-08, N2006/3928/TP, Uppdrag till Banverket att föreslå ett strategiskt 
nät för kombiterminaler. 
2 SOU 2004:76, Godstransporter – noder och länkar i samspel, Slutbetänkande av 
Godstransportdelegationen 2002. 
3 Prop. 2005/06:160 Moderna transporter.  
4 Dir 2006:61, Kommittédirektiv Hamnstrategi. 
5 VTI notat 11-2007, Underlag till hamnstrategiutredningen. 
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2 Kombitransporter  
2.1 Transportarbetets fördelning på trafikslag  
Godstransportarbetet i Sverige uppgick år 2005 till ca 100 miljarder tonkm. Drygt 
20 miljarder tonkm genomförs på järnväg och knappt 40 miljarder tonkm på väg och till 
sjöss. Sedan 2001 ökade transportarbetet med nio procent för väg, elva procent för 
järnväg och tretton procent för sjöfart. 6,  7 De preliminära uppgifterna för 2006 tyder på 
en fortsatt tillväxt för alla trafikslag.  
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Källa: SIKA. 

Figur 2.1  Transportarbetets fördelning på trafikslag (i miljarder tonkm) i Sverige 
1997–2005. 

 

Tillväxten av järnvägens transportarbete mellan 2001 och 2005 härrör framför allt från 
en 27 procentig ökning för systemtågen (från ca nio till drygt elva miljarder tonkm). 
Utgående ifrån en mycket lägre nivå (ca 2,5 miljarder tonkm) ökade kombitransporterna 
med över 50 procent. Denna stora tillväxt förklaras främst av en kraftigt ökad trafik från 
och till Göteborgs hamn (s.k. hinterlandstrafik). En annan viktig bidragande faktor är en 
generell trend mot enhetslastsystem för fler och fler varor, containern används idag inte 

                                                 
6 Även i andra länder ökar järnvägstransporter snabbare än vägtransporter. I Tyskland har järnvägen ökat 
sin marknadsandel av transportarbetet kontinuerligt under fem år i rad från 15,7 procent år 2001 till  
17,1 procent år 2006 vilket innebär en ökning av järnvägens transportarbete med över 40 procent under 
denna period till 107 miljarder tonkilometer år 2006. Inkluderade trafikslag: Järnväg, väg, båt, rörled-
ningar. Källa: Verkehr in Zahlen 2006/07 och Destatis 16/1 2007 och 15/2 2007. Nya tågoperatörer står 
för en överproportionerlig andel av trafikökningen, men även Deutsche Bahn har ökat sin trafik. I 
Storbritannien har järnvägens marknadsandel av godstransportarbetet ökat med 50 procent sedan 1994, 
från åtta procent 1994/1995 till tolv procent 2005/2006, vilket innebar en ökning av transportarbetet med 
70 procent. Källa: Freight on Rail, 2007.  
7 I figurerna redovisas utvecklingen sedan 1997 eftersom det finns samma indelning inom järnvägs-
statistiken sedan detta år. I jämförelserna använder vi 2001 som basår: som i sammanställningen av 
underlag till hamnstrategiutredningen (se VTI notat 11-2007, Underlag till hamnstrategiutredningen) och 
den senaste nationella prognosen (se SIKA rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020). 
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längre enbart för klassiskt styckegods utan har gjort inbrytningar inte minst i andra 
godsslag.8 Nya tågoperatörer har börjat ge sig in i kombitrafiken och har skapat nya 
kombirelationer som tidigare inte betjänades eller som varit nedlagda. En del nya 
kombiterminaler etablerades också, där i några fall kommuner har varit en drivande 
kraft. Vagnslast minskade dock under samma period, delvis på grund av att transporter 
flyttades till systemtåg och kombi. En del industrispår med små volymer lades ner. 
Vagnslast och kombi tillsammans minskade med ca tre procent. En liknande utveckling 
registrerades för den med järnväg transporterade godsmängden i ton.  
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Källa: SIKA, SCB. 

Figur 2.2  Transportarbetets fördelning inom järnväg (i miljarder tonkm) i Sverige 
1997–2005. 

 

Vi har ingen detaljinformation över vilka varor som transporterades med systemtåg, 
vagnslast resp. kombi. Sammanställningen nedan visar dock på den stora absoluta 
betydelsen och tillväxten för varugrupperna järnmalm och skrot, stålprodukter och 
papper och massa som transporteras till stor del i systemtåg. Cirka 40 procent av 
systemtågens transportarbete utgörs av malmtransporter. Transportarbetet för de med 
järnväg transporterade stålprodukterna ökade till år 2004 och minskade sedan med 
tolv procent. För rundvirke registrerades en fördubbling av transportarbetet på järnväg 
mellan 2004 och 2005 på grund av stormen Gudruns följder. Tonkm för övriga trävaror, 
som ofta transporteras i vagnslastsystem, minskade successivt.  

Med ca 33 procent (motsvarande ca 1 miljard tonkm) var tillväxten högst för 
högvärdiga produkter. I denna grupp ingår transportutrustning, maskiner, metallvaror, 
glasvaror, textiler m.m. som (antas) transporteras i kombitrafiken.9  

 

                                                 
8 VTI notat 11-2007, Underlag till hamnstrategiutredningen. 
9 Se Bilaga 1, Varugrupper. 
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Källa: SIKA, SCB. 

Figur 2.3  Fördelning av transportarbetet på järnväg (i miljarder tonkm) i Sverige på 
varugrupper 2001 och 2005. 

 
2.2 TEU per kombiterminal 2005 
Den officiella statistiken innehåller enbart nationella uppgifter. Nedbrytningen på de 
25 kombiterminalerna har gjorts med hjälp av Banverkets uppgifter och antaganden. 
Därför anges värden som beräknade. De sammanlagt ca 1 300 000 hanterade TEU10 
fördelades på alla landsdelar. De största mängderna hanteras i Göteborgs hamn  
(ca 150 000 TEU), Gävle hamn (ca 115 000 TEU), Malmö (ca 112 000 TEU), 
Stockholm-Årsta (ca 81 000 TEU) och Älmhult (76 000 TEU). Redovisningen av 
hanterade TEU innebär – i motsatsen till transporterade TEU – att samma ton räknas i 
två kombiterminaler för inrikestransporter.   

 

                                                 
10 TEU = Twenty-feet Equivalent Units resp. tjugofotsekvivalenter. 
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Tabell 2.1  Beräknade hanterade TEU per kombiterminal 2005. 

Kombiterminaler 
Beräknade hanterade 
TEU (tusentals) 2005 

Landbaserade terminaler  
Borlänge 10 
Eskilstuna 19 
Gällivare 10 
Gävle  39 
Göteborg Gullbergsvass 94 
Hallsberg 65 
Helsingborg 0 
Insjön 10 
Jönköping 23 
Karlstad 62 
Luleå 34 
Malmö 112 
Nässjö 30 
Stockholm-Årsta 81 
Sundsvall 48 
Södertälje 20 
Umeå 31 
Västerås 6 
Åmål 10 
Älmhult 76 
Örebro 15 
  
Hamnbaserade terminaler  
Gävle hamn 115 
Göteborgs hamn 150 
Helsingborgs hamn 65 
Norrköpings hamn 30 
Stockholm-Värtan 10 
Stockholms hamn (frihamnen) 40 
Trelleborgs hamn 56 
  
Summa 1 261 

Källa: Banverket. 

Cirka två tredjedelar av alla TEU hanterades i de ”landbaserade” kombiterminalerna 
och resterande tredjedel – i första hand utrikestransporter – i de ”hamnbaserade” 
terminalerna i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Stockholm (frihamnen och 
Årsta) och Trelleborg. 

Den samlade mängden enhetsberett gods över kaj uppgick år 2005 till drygt 
1 100 000 TEU.11 Fördelningen på hamnar var mycket mer koncentrerad, ca 70 procent 
av allt enhetsgods gick genom Göteborgs hamn. På landsidan transporterades enligt 
Göteborgs hamn ca en tredjedel av (ca 230 000 TEU av ca 800 000 TEU) till/från 
Göteborgs hamn med järnväg.12  Banverkets och Göteborgs Hamns uppgifter om antalet 
TEU som lastas mellan järnväg och sjöfart avviker från varandra.

                                                 
11 VTI notat 11-2007, Underlag till hamnstrategiutredningen. 
12 Port of Göteborg AB, Rail, Road & Logistics, June 2007. 
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Källa: Banverket. 
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Figur 2.4  Karta över beräknade hanterade TEU per kombiterminal 2005. 

18 VTI Rapport 592 



 

 
Källa: SIKA, SCB. 
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Figur 2.5  Karta över beräknade hanterade TEU över kaj per hamn 2005. 
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3 Modellanalyser 
3.1 Inledning 
Resultaten av modellanalyserna som har genomförts inom ramen för denna studie visar 
effekter av de scenarier som definierats i kombiterminalutredningen. De får inte 
betraktas som prognoser över utvecklingen av kombitrafiken. En del relevanta 
omvärldsfaktorer tas enbart hänsyn till i känslighetsanalyser.  

I modellanalyserna har inte heller tagits hänsyn till åtgärdskostnader. Det är rimligt att 
anta att åtgärdskostnaderna är olika i de olika scenarierna, dock låg det utanför ramen 
för denna studie att beräkna åtgärdskostnaderna och att ställa dessa mot de beräknade 
effekterna. 

Modellens antagna reaktioner innebär förenklingar av verkligheten. Vidare påverkas 
resultaten givetvis av nivån på ett stort antal ingångsvärden, som är behäftade med 
varierande grad av osäkerhet. Detta gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet 
och att de skall ses som en grov indikation av storleksordningar snarare än en exakt 
kvantifiering av effekterna. 

 
3.2 Basscenario och utvecklingsscenarier 
3.2.1 Basscenario  
I basscenariot utgår vi enligt uppdrag ifrån dagens terminalnät inklusive en kombi-
terminal Stockholm-Rosersberg.  

 
3.2.2 Utvecklingsscenarier 
Kombiterminalutredningen har definierat tre olika strategiska terminalnät, som 
innehåller landbaserade terminaler: 

− i Nät I minskas omlastningskostnaderna i fyra terminaler 

− i Nät II i ytterligare tre terminaler  

− i Nät III i ytterligare tre terminaler.  

 

I Nät I täcks 25 procent av de samlade TEU i alla kombiterminaler, i Nät II 28 procent 
och i Nät III 37 procent. I utredningsscenarierna antas att omlastningskostnaderna 
minskas med 15 respektive 30 procent allt annat lika. Omlastningskostnaderna vid en 
30 procentig kostnadsminskning antas överslagsmässigt motsvara de kortsiktiga 
marginella samhällsekonomiska infrastrukturkostnaderna.13 Vår analys av förändrade 
omlastningskostnader i kombiterminaler innebär att de relativa kostnadsskillnaderna 
mellan kombi och de andra transportmedlen förändras till kombitransporternas fördel.  

Det ingår inte i uppdraget att ta fram utvecklingsscenarierna. Alternativa upplägg är 
tänkbara och det är inte uteslutet att sådana skulle ge större effekt på kombitrafikens 
utveckling än de upplägg som undersöks i föreliggande studie. Ett principiellt 
resonemang som kan föras är till exempel om en satsning på flera små terminaler – 
small-scale low-cost terminaler – skulle vara ett intressant alternativ till en satsning på 

                                                 
13 Michael Malmquist, Banverket, muntlig information.   
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få stora. En satsning på ett fåtal storterminaler innebär en förbättring av kombitrafiken i 
regioner, som redan har ett relativt välutvecklat och konkurrenskraftigt kombitrafik-
utbud idag. I en sådan situation kan det vara svårare att ta ytterligare marknadsandelar 
än att ta marknadsandelar i regioner som idag saknar kombitrafik – men som delvis 
förfogar över en betydande potential.  

I kontakter med näringslivs- och branschaktörer har framkommit att vissa aktörer – 
däribland sådana med stora potentiella kombitrafikvolymer – skulle se positivt på en 
etablering av ett terminalnät med högre geografisk täckningsgrad. Fördelen med ett 
sådant nät vore att matartransportavstånden med lastbil till och från terminalerna i ett 
stort antal relationer skulle minska avsevärt. Kostnadsfördelen för kunden skulle i ett 
sådant upplägg inte nödvändigtvis (eller inte enbart) ligga i själva terminalen, utan i 
matartransporten, som utgör en betydande andel av totalkostnaden i en transportkedja i 
kombitrafiken. Ett terminalnät av småskaliga lågkostnadsterminaler skulle i första hand 
trafikeras av linjetåg och terminalernas layout och anslutning till järnvägsnätet måste 
utformas därefter. En annan intressant jämförelse vore att ställa en kostnadssänkning 
med till exempel 30 procent i ett utvalt terminalnät mot en kostnadssänkning med t.ex. 
15 procent i alla terminaler.  

I uppdraget ingick inte heller att studera huruvida terminalerna som har utpekats i de 
olika scenarierna har kapacitet att ta hand om de tillkommande volymerna. Det kan 
dock förmodas att åtminstone vissa av terminalerna inte utan kapacitetshöjande åtgärder 
skulle klara av den efterfrågeökning som en minskning av omlastningskostnaderna med 
15 respektive 30 procent skulle leda till. Kostnaden för respektive scenario består 
således dels av kostnader för åtgärder att sänka omlastningskostnaderna, dels av 
kostnader för att öka kapaciteten för den efterfrågeökning som kostnadssänkningen 
leder till.  

I figuren nedan framgår vilka kombiterminaler som prioriteras i respektive nät. För de 
med X markerade terminalerna antas omlastningskostnaderna minskas med 15 procent 
resp. 30 procent. 

 
Tabell 3.1  Landbaserade terminaler med kostnadsminskningar  
i tre olika strategiska nät. 

Kombiterminaler  Nät I   Nät II  Nät III  
Göteborg Gullbergsvass X X X 
Jönköping  X X 
Luleå X X X 
Malmö X X X 
Stockholm-Årsta X X X 
Stockholm-Rosersberg  X X 
Umeå   X 
Västerås   X 
Älmhult   X 
Örebro  X X 
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I valet av transportlösningen är tiden en viktig faktor.14 Som ett alternativ testas 
effekten av att minska tiden i terminalen med en timme, dvs. från sex till fem timmar, 
mycket översiktligt. Till en grundligare analys behövs mer exakt underlag om 
öppettider, tågavgångar m.m. och även en analys av möjligheten att använda extratiden. 

 
3.3 Antaganden i SAMGODS-modellen 
Vi beräknar med hjälp av den nationella SAMGODS-modellen hur godsflödena i ton 
fördelar sig i infrastrukturen.15 Denna modell har använts i olika transportpolitiska 
analyser och vid framtagningen av långsiktiga prognoser till infrastrukturplaneringen. 
Modellen innehåller långväga transporter på väg, järnväg och till sjöss och har inte 
specifikt tagits fram för analyser av kombitransporter. Utbudet beskrivs för väg, järnväg 
och sjöfart. För respektive transportslag finns underliggande typfordon (kombi, vagns-
last och systemtåg för järnväg).  

Modellen är utformad för att beskriva interaktionen mellan efterfrågan på och utbud av 
godstransporter. En konstant efterfrågan på transporter antas, detta bedöms vara en 
godtagbar approximation på kort sikt. Efterfrågan i ton beskrivs för tolv varugrupper 
och 462 regioner i och utanför Sverige. Indelningen i varugrupper, som är kopplade till 
branscher, används bl.a. vid framtagningen av transportprognoser. I modellen redovisas 
inrikes och utrikes godstransporter samt transittransporter.16

Godstransportkundernas val av transportmedel och rutt sker så att de generaliserade 
transportkostnaderna minimeras för hela transportsystemet, dvs. för alla varugrupper 
och transportmedel samtidigt. Det tas inte hänsyn till olika sändningsstorlekar.17 
Hänsyn tas till att olika varugrupper har olika kostnader.  

Modellen utgår inte ifrån vad som kan vara rationellt utifrån enskilda aktörers 
perspektiv. Med generaliserade kostnader menas summan av operativa transport-
kostnader och tidsvärden. I de operativa transportkostnaderna ingår avståndsberoende 
undervägskostnader (angivna i kronor per tonkilometer) och tidsberoende undervägs-
kostnader (angivna i kronor per tontimme). Till dessa kommer kostnader som uppstår 
vid lastning och lossning av godset vid start och eventuellt omlastningskostnader i 
kombiterminaler, hamnar (inkl. kostnader i rangerbangårdar). För vägtransporter ingår 
inte omlastningar i lastbilsterminaler och uppsamlingar längs sträckan, alla lastbils-
transporter antas gå direkt från avsändare till mottagare, kombiterminal eller hamn.18 
Det antas råda fullständig konkurrens och operatörernas operativa transportkostnader 
förutsätts motsvara transportköparnas priser.  

                                                 
14 Se bl.a. Flodén, Jonas, Modelling Intermodal Freight Transport – The Potential of Combined Transport 
in Sweden, 2007. 
15 SAMPLAN rapport 2001:1. The Swedish Model System for Goods Transport – SAMGODS. A brief 
introductory overview. 
16 Transporter inom en kommun och transporter under 25 km samt transporter med lastbilar med mindre 
än 3,5 ton maximal last ingår inte.  
17 SAMGODS-modellen håller på att utvecklas. I det nya modellsystemet modelleras sändnings-
storlekar, konsolidering av sändningar och utnyttjandet av skalfördelar i olika delar av transportsystemet. 
Se SAMPLAN rapport 2004:1 The Swedish national freight model. A critical review and an outline of the 
way ahead. 
18 I den nya SAMGODS-modellen tas hänsyn till olika typer av direkta och indirekta vägtransporter. 
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Tidsvärden är godsrelaterade kvalitetskostnader och syftar till att uttrycka gods-
transportkundernas värdering av sådana åtgärder som påverkar transporternas 
tidsåtgång. De tillämpade varugruppsspecifika värdena bygger på den s.k. kapitalvärde-
metoden och uttrycker förenklat sagt kostnaden för godsets kapitalbindning under 
transporten.19 (Det tas inte hänsyn till när på dygnet transporterna sker.) Målsättningen 
är att ta hänsyn till godstransportkundernas nytta i form av minskad transporttid i de 
samhällsekonomiska kalkylerna. För persontrafiken tas på motsvarande sätt hänsyn till 
tidsvinster för tjänsteresenärer och privatresenärer. 

Faktumet att de generaliserade kostnaderna är summan av både operativa transport-
kostnader och tidsvärden innebär att det är möjligt att transportköpare inte byter till ett 
transportmedel trots att de operativa transportkostnaderna för detta transportmedel 
minskar.  

Vi utgår från den version av SAMGODS-modellen som användes vid framtagningen av 
den nationella godstransportprognosen 2020.20 Godstransportefterfrågan för basåret 
2001 räknas upp till 2005 års volymer. Faktumet järnvägstransporter prognostiserades 
utan särskild hänsyn till kombi i den nationella prognosen gjorde vissa anpassningar 
nödvändiga. Nationell statistik över ton och tonkm med kombi samt Banverkets 
uppgifter om hanterade TEU per kombiterminal användes som referensvärden. 
Modellen stämmer ungefär på terminalnivå. 

Vi använder de av SIKA, trafikverken, Naturvårdsverket och VINNOVA för samhälls-
ekonomiska kalkyler rekommenderade varugruppsspecifika operativa kostnader och 
tidsvärden.21 De tillämpade järnvägskostnaderna beskrivs även i Banverkets 
beräkningshandledning för samhällsekonomiska bedömningar.22 Handledningen 
innehåller olika kostnader för kombi och vagnslast, där nettotonkilometerkostnaden för 
kombi uppges vara lägre än för vagnslast. Detta kan ifrågasättas. Kostnaderna för kombi 
och vagnslast påverkas visserligen av det faktum att insamling och distribution av 
godset i vagnslasttrafiken uteslutande eller i hög grad sker i järnvägssystemet och att 
således även de relativt höga kostnaderna för kortväga och korta lokala godståg belastar 
den genomsnittliga nettotonkilometerkostnaden för vagnslast, medan motsvarande 
kostnad för kombi ligger utanför järnvägssystemet, eftersom insamling och distribution 
sker med lastbil. Enligt beräkningshandledningen är dock även 
nettotonkilometerkostnaden för fjärrgodståg i vagnslastsystemet högre än för kombitåg, 
vilket inte verkar rimligt med tanke på att vagnslasttransporterna mycket bättre kan 
utnyttja de generösare lastgränserna och lastprofilerna hos järnvägen och således 
transporterar mer nettolast per längdenhet.  

De operativa kostnaderna specificeras för tolv varugrupper; nedan visas de genom-
snittliga undervägskostnaderna inkl. intervaller.  

 

                                                 
19 SIKA rapport 2002:9, Tid och kvalitet i godstrafik, Delrapport ASEK. 
20 SIKA rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020.  
21 SIKA PM 2005:16, Kalkylvärden och kalkylmetoder (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler 
ASEK). En sammanfattning av Verksgruppens rekommendationer 2005, Banverket PM 2004-06-08, 
Godstrafikens operativa kostnader på järnväg.  
22 Banverket, BVH 706.00, Beräkningshandledning, Hjälpmedel för samhällsekonomiska bedömningar 
inom järnvägssektorn. 
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Tabell 3.2  Genomsnittliga operativa undervägskostnader för väg och järnväg i 
SAMGODS-modellen.  
 Kr/tonkm Intervall för 

varugrupper 
Kr/tontimme Intervall för 

varugrupper 

Lastbil utan släp 0,407 0,1105–0,1615 41,76 1,7878–21,0542 

Lastbil med släp 0,138 0,0478–0,2322 11,08 2,4937–12,1119 

Kombi  0,097 0,0506–0,2503 3,79 2,5033–12,3878 

Vagnslast  0,107 0,0734–0,3631 4,74 4,3334–21,4483 

Systemtåg  0,074 0,0315–0,1916 2,43 1,5854–9,6463 

 

Vi antar som omlastningskostnader i kombiterminaler 25 kr/ton, i stället för 15 kr/ton i 
modellversionen som användes i den nationella prognosen. Utgående från en last på 
10 ton per TEU motsvarar detta en lyftkostnad på 250 kr/TEU. Denna uppgift bygger på 
information som KTH Järnvägsgruppen har inhämtat i samband med olika forsknings-
projekt och bedöms som mer realistisk än de tidigare tillämpade kostnaderna.23 Hänsyn 
tas inte till olika organisation, utrustning och olika stora lastbärare. Vi är medvetna om 
att kostnaderna i verkligheten varierar dels mellan olika terminaler, dels mellan olika 
typer av lastbärare. Typiska värden ligger mellan ca 170 kr och 300 kr/TEU. Vi tar inte 
hänsyn till dessa kostnadsskillnader.  

Vi antar, utgående ifrån Banverkets uppgifter, att vissa varugrupper inte transporteras i 
kombitrafik: rundvirke, råolja och kål, oljeprodukter och tjära, järnmalm och skrot, 
stålprodukter samt jord, sten och byggnadsmaterial. Som i förra modellversionen antas 
lastnings- och lossningskostnader på 20 kr/ton för lastbil och 40 kr/ton för järnväg.  

Tiden i kombiterminaler antas vara sex timmar i stället för 1,5 timmar, vilket också 
användes i den tidigare modellversionen. För rangering antas också sex timmar i stället 
för två timmar. Dessa typiska tider bedöms också som mer realistiska. Vi är medvetna 
om att den genomsnittliga tiden varierar mycket mellan terminaler och bestäms på 
grund av bl.a. olika öppettider. 

Vi utgår ifrån de genomsnittliga godstidsvärden på 1,13 kr/tontimme (exkl. skatt), som 
Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler (ASEK) rekommenderar.24 Tidsvärden 
skiljer mellan 0,05 kr/tontimme för rundvirke och 4,57 kr/tontimme för högvärdiga 
produkter.  

I modellanalyserna antas att terminalkapaciteten är tillräcklig för att ta hand om den 
ökande efterfrågan. Det tas dock hänsyn till den tillgängliga spårkapaciteten i bannätet. 
Vi utgår från de kapaciteter som Banverket har angivit för ca 200 olika bandelar år 
2001.25 Där utgår Banverket ifrån principen att persontrafiken prioriteras. I modellen 
ökar transporttider (och därmed kostnader) vid ökat kapacitetsutnyttjande. Detta kan 
innebära att transportköpare inte byter till en järnvägslösning trots att de operativa 
transportkostnaderna för järnväg minskar.  

                                                 
23 Motsvarande kostnad för rangering antas vara oförändrad jämfört med den tidigare modellversionen: 
2,5 kr/ton. 
24 SIKA PM 2005:16, Kalkylvärden och kalkylmetoder (ASEK). En sammanfattning av Verksgruppens 
rekommendationer 2005. 
25 SIKA rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020. 
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Räkneexempel  
Nedan belyses konkurrensen mellan direkta lastbilstransporter, kombitransporter och 
vagnslasttransporter med hjälp av ett räkneexempel utanför SAMGODS-modellen i 
EXCEL för en transport av papper och massa. För denna varugrupp utgör tidsvärden  
ca tio procent av de samlade transportkostnaderna. De till kombi anslutande lastbils-
transporterna antas vara 25 km i varje anslutning.  

I verkligheten varierar matartransporternas längd också avsevärt. Ju längre den totala 
transportsträckan är, desto längre matartransporter ”tål” en kombitransport. Även 
avsändarens respektive mottagarens lokalisering i förhållande till terminalen påverkar 
matartransporten: En matartransport mot transportriktningen måste vara mycket kortare 
än en matartransport i transportriktningen för att kombikedjan i sin helhet skall vara 
konkurrenskraftig. Typiska matartransportavstånd ligger mellan 1 och 80 km där övre 
delen av intervallet främst gäller vid internationella transporter över långa avstånd. Vid 
inrikestransporter går en kritisk gräns ofta vid 30 till 50 km, med undantag av Norrland, 
där avstånden kan vara längre på grund av längre totalavstånd. Upptagningsområdet av 
en terminal påverkas också av utbudet av tågrelationer som finns från/till terminalen. I 
regioner med flera kombiterminaler behöver därför en matartransport inte med nöd-
vändighet ske till den närmast belägna kombiterminalen.  
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Figur 3.1  Skillnad mellan kostnader för lastbil, kombi (inkl. lastbilsanslutningar) och 
vagnslast (inkl. matartågsanslutningar) illustrerad för transport av papper och massa 
(EXCEL exempel). 

 
3.4 Beräknade effekter  
3.4.1 Effekt på transportarbete i Sverige 
Enligt våra beräkningar ökar transportarbetet med kombi med nio till tolv procent 
(motsvarande ca 500 milj. tonkm) om en kostnadssänkning på 15 procent antas. Vid en 
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30 procentig kostnadssänkning ökar kombi med 20 till 26 procent (motsvarande ca 
1 100 milj. tonkm).  

Större kostnadssänkningar beräknas ge relativt mer utslag, mätt i tonkm. I Nät I ökar 
elasticiteten från 0,59 till 0,68 om omlastningskostnaderna reduceras med 30 procent i 
stället för med 15 procent. På motsvarande sätt ökar elasticiteten från 0,65 till 0,73 i 
Nät II och från 0,79 till 0,88 i Nät III. 

Omfördelningen beräknas ske framförallt mellan olika järnvägssegment. Vagnslast 
minskar med 18 procent (motsvarande 900 milj. tonkm) om en 30 procentig sänkning 
av omlastningskostnaderna i Nät III förutsätts. De varugrupper som överförs är typiska 
vagnslastprodukter: papper och massa, kemiska produkter, jordbruksprodukter och 
högvärdiga produkter. En viktig förklaring till resultatet är de antagna kostnaderna för 
kombi och vagnslast. Systemtåg och sjöfart påverkas marginellt. 

Vägtransporter beräknas minska med 250 milj. tonkm. Denna reduktion motsvarar 
0,7 procent av alla lastbilstransporter och 1,3 procent av lastbilstransporterna över 
500 km. En förklaring för den begränsade minskningen av vägtransporterna är att 
anslutningstransporterna till kombi utförs med lastbilar.26 Vägtransporternas minskning 
skulle annars vara ungefär dubbelt så stor.  
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Figur 3.2  Skillnad i miljoner tonkm mellan Nät I, Nät II och Nät III och Bas vid 15 % 
resp. 30 % lägre omlastningskostnader. 

 

Om tiden i terminalen reduceras från 6 till 5 timmar utöver den 30 procentiga 
kostnadsminskningen beräknas elasticiteter på 0,88 i Nät I, 0,92 i Nät II och 1,25 i 
Nät III. De ”tidskänsliga” högvärdiga produkterna påverkas mest. Resultaten måste 
dock tolkas med försiktighet. 

 

                                                 
26 De samlade externa kostnaderna ökar tentativt vid övergången från vagnslast till kombi.  
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3.4.2 Effekt på antal TEU i kombitrafik   
Elasticiteten är genomgående högre för hanterade TEU än för transportarbete. 

De i Nät I prioriterade terminalerna Göteborg Gullbergsvass, Luleå, Malmö och 
Stockholm-Årsta, som får en minskning av omlastningskostnaderna med 15 procent, 
beräknas leda till 14,1 procent mer TEU totalt. TEU-ökningen beräknas till 29,6 procent 
vid en 30 procentig kostnadsminskning. Om man därutöver antar att omlastningstiden i 
dessa terminaler förkortas med en timme, beräknas en ökning på nästan 40 procent av 
TEU.  

De tillkommande terminalerna i Nät II Örebro, Jönköping och Stockholm-Rosersberg 
beräknas enbart ge en marginell effekt. En 15 procentig kostnadsminskning beräknas 
leda till 14,7 procent mer TEU och en 30 procentig kostnadsminskning till 32,8 procent 
mer TEU. Vilket ska jämföras med 14,1 procent respektive 29,6 procent i Nät I. Ett 
alternativt Nät II med Hallsberg istället för Örebro kalkyleras ge ca 3 procent mer TEU. 
Det begränsade tillskottet i Nät II förklaras bl.a. av terminalernas lokalisering och att det 
tillkommer tre terminaler med relativt små volymer.  

Det beräknas en större effekt för de tillkommande terminalerna i Umeå, Västerås och 
Älmhult. I Nät III ökar det samlade antal TEU med ca 19 procent vid en 15 procentig 
kostnadsreduktion och ca 43 procent vid en 30 procentig kostnadsreduktion, vilket ska 
jämföras med 14,7 procent respektive 32,8 procent i Nät II. Ett alternativt Nät III med 
Eskilstuna, antingen som komplement eller istället för Västerås, beräknas bidra till 
ytterligare TEU.  
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Figur 3.3  Beräknad skillnad i antal hanterade TEU mellan Nät I, Nät II och Nät III och 
Bas vid 15 % resp. 30 % lägre omlastningskostnader.  

 

En 30 procentig minskning av omlastningskostnaderna beräknas leda till 14 procent mer 
TEU i de hamnbaserade terminalerna i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, 
Stockholm och Trelleborg i både Nät I och Nät II. Däremot beräknas en ökning på 
22 procent i Nät III. Samma kostnadsminskning beräknas leda till att antal hanterade 
TEU i de landbaserade terminalerna ökar med 36 procent i Nät I, 41 procent i Nät II och 
52 procent i Nät III. 
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Om tiden i terminalen reduceras från sex till fem timmar utöver den 30 procentiga 
kostnadsminskningen beräknas elasticiteter på 1,31 i Nät I, 1,37 i Nät II och 1,98 i 
Nät III, vilket ska tolkas med försiktighet.  

 
3.4.3 Effekt på fördelning på kombiterminaler  
I utredningsscenarierna antas att omlastningskostnaderna minskas med 15 respektive 
30 procent i Nät I (fyra terminaler), Nät II (sju terminaler) och Nät III (tio terminaler). 
De samlade beräkningsresultaten i TEU per terminal visas nedan. Vi får liknande 
resultat för kostnadsminskningar på 15 procent och 30 procent, nedan kommenteras de 
sistnämnda.  

Vid en kostnadsminskning på 30 procent i Nät I beräknas störst tillväxt, mätt i TEU, i 
kombiterminalerna Malmö och Stockholm-Årsta. Stockholm-Årsta beräknas delvis 
växa på bekostnad av Stockholm-Värtan. Detta är den ända beräknade minskningen för 
kombitrafiken. Denna effekt måste dock tolkas med stor försiktighet med hänsyn till 
uppgifternas osäkerhet särskilt för de mindre terminalerna. Beräkningsresultaten 
förklaras, som vi nämnde ovan, bl.a. av de antagna järnvägskostnaderna.  

De beräknade överflyttningarna från vagnslast respektive väg till kombi fördelas relativt 
jämnt över landet. Vi beräknar inga avvikande resultat för enskilda terminaler.  

I Nät II beräknas kombiterminalen i Örebro öka på bekostnad av terminalen i Hallsberg. 
Stockholm-Årsta beräknas förlora en fjärdedel till den tänkta terminalen i Stockholm-
Rosersberg. 

De i Nät III tillkommande kombiterminaler Umeå, Västerås och Älmhult beräknas höja 
totalsumman. Dessa terminaler beräknas inte öka sina hanterade TEU på bekostnad av 
andra terminaler. 
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Figur 3.4  Beräknad skillnad mellan Nät I och Bas i antal hanterade TEU per 
kombiterminal vid 15 % och 30 % lägre omlastningskostnader.27

 

 

                                                 
27 I figurerna nedan markeras de kombiterminalerna som ingår i respektive nät med en mörkare färg. 
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Figur 3.5  Beräknad skillnad mellan Nät II och Bas i antal hanterade TEU per 
kombiterminal vid 15 % och 30 % lägre omlastningskostnader. 
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Figur 3.6  Beräknad skillnad mellan Nät III och Bas i antal hanterade TEU per 
kombiterminal med 15 % och 30 % lägre omlastningskostnader. 
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4 Effekter av andra faktorer  
I modellanalyserna ovan utgår vi från dagens förutsättningar. Som komplement till 
dessa analyser har vi studerat hur några faktorer i omvärlden påverkar beräknings-
resultaten.  

 
4.1 Kilometerskatt för lastbilar  
Vi belyser effekten av att en kilometerskatt för lastbilar införs och utgår ifrån den 
skattenivå som förutsätts i det nyligen av SIKA och ITPS avrapporterade regerings-
uppdraget.28 Införandet av en kilometerskatt för tunga lastbilar på 1,0 kr per fordonkm 
(med kompensation för energiskatt) resp. 1,4 kr per fordonkm (utan kompensation för 
energiskatt) utöver en minskning av omlastningskostnaderna i tio terminaler i Nät III 
beräknas påverka transportarbetets fördelning på trafikslagen i Sverige kraftigt. De 
avståndsberoende kostnaderna beräknas, beroende på varugrupp och avstånd i Sverige, 
öka med 10 till 15 procent i första fallet och 15 till 20 procent i andra fallet.  

Med en kilometerskatt på 1,0 kr per fordonkm beräknas godstransportarbetet på väg 
minska med ca 12 procent och godstransportarbetet med färjor med ca 5 procent.29 De 
relativt stora beräknade överflyttningarna från väg förklaras bl.a. av att alla transporter 
berörs av en kilometerskatt medan enbart en del långväga transporter får lägre omlast-
ningskostnader. Som förväntat beräknas en stor ökning (ca 70 procent) för kombi. 
Kombitrafiken gynnas både av lägre omlastningskostnader i vissa terminaler och av en 
kilometerskatt för lastbilar. Cirka en tredjedel av kombitransporternas ökning förklaras 
av lägre omlastningskostnader och ca två tredjedelar av kilometerskatten. Vagnslast 
beräknas öka med ca 19 procent och lastfartyg med ca 2 procent. Antalet TEU i 
kombiterminaler beräknas öka med över 90 procent. Utöver de tio prioriterade 
terminalerna i Nät III beräknas antalet TEU öka kraftigt i Göteborg Gullbergsvass, 
Karlstad och Gävle. Terminalen i Göteborg Gullbergsvass beräknas öka mest av alla 
terminaler.  

Lastbilarnas dimensioner diskuteras på nationell och europeisk nivå, det föreligger dock 
inga långtgående förslag eller beslut till förändringar.30  

                                                 
28 SIKA Rapport 2007:2, Kilometerskatt för lastbilar, Effekter på näringar och regioner. Redovisning av 
ett regeringsuppdrag i samverkan med ITPS, SIKA PM 2007:3, Transportkostnadseffekter av en svensk 
kilometerskatt. 
29 Med en kilometerskatt på ca 1,4 kr per fordonkm beräknas godstransportarbetet på väg minska med ca 
15 procent och godstransportarbetet med färjor med ca fem procent. Som förväntat beräknas en stor 
ökning (ca 80 procent) för kombi. Vagnslast beräknas öka med ca 32 procent och lastfartyg med ca 
8 procent. Antalet TEU i kombiterminaler beräknas öka med över 100 procent. 
30 Regeringsbeslut II4, 2007-04-03, N2007/3271/TR, Uppdrag att utreda långa lastbilarnas effekter på 
transportsystemet. European Commission, DG TREN, Invitation to tender No. TREN/G3/318/2007, 
Study on the effect of adapting the rules on the weights and dimensions of heavy commercial vehicles as 
established within Directive 96/53/EC, 20/06/2007. 
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4.2 Infrastruktur och produktionssystem 
Transportinfrastrukturens kapacitet och kvalitet är också av betydelse för utfallet. Detta 
gäller vägar, järnvägar, farleder samt hamnar och terminaler. Botniabanan är t.ex. en 
viktig del av det framtida järnvägsnätet. Enligt Banverkets uppgifter tillkommer en 
kapacitet på 32 godståg per dygn på sträckan Umeå–Nyland.31 Genom Botniabanan kan 
transporttiden med godståg reduceras med ca 1–2,5 timmar, på grund av dels kortare 
sträckning, dels högre hastigheter, dels minskad tidsförlust för tågmöten pga. möjlighet 
till enkelriktning av trafiken. Denna och andra utbyggnader skulle minska transporttiden 
för många transporter och kan leda till dynamiska systemeffekter genom att fler 
direkttåg etableras i kombitrafiken.  

En fortsatt containerisering inom sjöfarten med stora ankommande och avgående flöden 
i hamnar gynnar även i framtiden anslutande järnvägstransporter. 

 
4.3 Transportefterfrågan 
Vår utgångspunkt är att högvärdiga produkter transporteras i stor utsträckning med 
lastbil och i kombitrafik. Enligt den nationella godstransportprognosen förväntas 
marknaden för dessa varugrupper växa med 55 procent mellan 2001 och 2020. Detta ska 
jämföras med en genomsnittlig tillväxt för alla varugrupper på ca 17 procent. Tillväxten 
förväntas särskilt i storstadsområden. 

 
4.4 Effekternas betydelse 
Analyserna ovan visar att utvecklingen av omvärldsfaktorerna har stor betydelse för 
utfallet. Kilometerskatt för lastbilar, utvecklingen av godstransportefterfrågan samt 
containeriseringen inom sjöfarten gynnar tentativt kombitransporter. Utbyggandet av 
järnvägsnätet gynnar järnvägstransporter generellt. Faktorerna påverkar olika kombi-
terminaler i landet olika mycket.  

 

                                                 
31 SIKA rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020. 
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5 Slutsatser 
I de av kombiterminalutredningen specificerade scenarierna antas att omlastnings-
kostnaderna i utvalda landbaserade kombiterminaler minskas med 15 respektive 
30 procent.  

Tre olika kombiterminalnät med fyra, sju respektive tio terminaler betraktas. I Nät I 
ingår Luleå, Malmö, Stockholm-Årsta och Göteborg Gullbergvass, i Nät II tillkommer 
Jönköping, Örebro och Stockholm-Rosersberg och i Nät III Umeå, Västerås och 
Älmhult. 

Vi beräknar med hjälp av SAMGODS-modellen hur de lägre omlastningskostnaderna i 
vissa terminaler påverkar godstransportsystemet. 

 

Övergripande resultat  

Enligt våra beräkningar ökar transportarbetet med kombi med 9 till 12 procent  
(ca 500 milj. tonkm) om en kostnadssänkning på 15 procent antas. Vid en 30 procentig 
kostnadssänkning ökar kombi med 20 till 26 procent (ca 1 100 milj. tonkm).  

Större kostnadssänkningar beräknas ge relativt större utslag. Om omlastningskostna-
derna reduceras med 30 procent i stället för med 15 procent ökar elasticiteten för 
transportarbete med kombi från 0,59 till 0,68 i Nät I, från 0,65 till 0,73 i Nät II och från 
0,79 till 0,88 i Nät III. Elasticiteten är genomgående något högre för hanterade TEU än 
för transportarbete. 

Resultaten tyder på att hanteringstiden i kombiterminalen har stor betydelse för kombi-
trafikens konkurrenskraft. Detta skulle dock behöva analyseras ytterligare. Mer 
information behövs bl.a. om hur tidsbesparingen kan användas. 

 

Konkurrens mellan trafikslag 

Omfördelningen beräknas ske framförallt från vagnslast till kombi. Vagnslast minskar 
med 18 procent (900 milj. tonkm) om en 30 procentig sänkning av omlastnings-
kostnaderna i Nät III förutsätts. Den beräknade storleksordningen av effekten är dock 
behäftade med osäkerheter. 

Vägtransporternas minskning beräknas vara begränsad (ca 250 milj. tonkm). Denna 
reduktion motsvarar 0,7 procent av alla lastbilstransporter och 1,3 procent av 
lastbilstransporterna över 500 km. En förklaring till den begränsade minskningen av 
vägtransporterna är att anslutningstransporterna till kombi utförs med lastbilar, väg-
transporternas minskning skulle annars vara ungefär dubbelt så stor.  

Däremot beräknas betydande omfördelningar från väg till kombi vid införandet av en 
kilometerskatt på 1 kr per fordonkm för lastbilar. Godstransportarbetet på väg beräknas 
minska med ca 12 procent. Som förväntat beräknas en stor ökning (ca 70 procent) för 
kombi. Cirka en tredjedel av kombitransporternas ökning förklaras av de lägre omlast-
ningskostnaderna och ca två tredjedelar av kilometerskatten. Vagnslast beräknas öka 
med ca 19 procent.  
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Konkurrens mellan kombiterminaler 

De fyra i Nät I prioriterade kombiterminalerna som får en minskning av omlastnings-
kostnaderna med 30 procent beräknas leda till 29,6 procent mer TEU totalt.  

Kombiterminalnät II beräknas inte tillföra mycket tonkm och TEU jämfört med Nät I på 
grund av att relativt små centrala terminaler tillkommer.  

Omflyttningar mellan närliggande terminaler beräknas. Störst är överföringen från 
terminalen Hallsberg till terminalen i Örebro i Nät II. 

Ett alternativt Nät II med Hallsberg i stället för Örebro kalkyleras ge ca 3 procent mer 
TEU. 

De i Nät III tillkommande terminalerna beräknas höja totalsumman och inte öka sina 
hanterade TEU på bekostnad av andra terminaler. 

Ett Nät III med Eskilstuna, antingen som komplement eller istället för Västerås, 
beräknas bidra till ytterligare TEU.  

 
Alternativa nät 

Det är möjligt att alternativa nät ger större effekt på kombitrafiken än de utvalda 
scenarierna.  

En fullständig jämförelse av olika kombiterminalnät kräver uppgifter om åtgärds-
kostnader.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

 

Varugrupper 
Varugrupp Innehåll     

Jordbruk 

Spannmål Potatis, andra 
färska och frysta 
grönsaker 

Levande djur, 
sockerbetor 

Oljefrö och 
oljehaltiga frukter 

 

Rundvirke Rundvirke     

Trävaror 
Sågade och hyvlade 
trävaror 

Flis-, trä, och 
sågavfall Kork   

Livsmedel och djurfoder Livsmedel och 
djurfoder     

Råolja och kol 
Fasta 
mineralbränslen 

Råolja 
   

Oljeprodukter 
oljeprodukter Kolbaserade 

kemikalier, tjära    

Järnmalm och skrot 
Järnmalm, järn- och 
stålskrot 

Icke järnhaltiga 
metaller eller    

Metallprodukter      

Papper och massa 
Pappersmassa och 
returpapper 

Papper, papp och 
varor    

Jord, sten, 
byggnadsmaterial  

Cement, kalk, 
byggnadsmaterial 

Obearbetade eller 
bearbetade 
mineraliska 
ämnen    

Kemikalier 

Andra kemikalier än 
kolbaserade och 
tjära 

Natur- och 
konstgödsel 

   

Högvärdiga produkter 

Transportutrustning, 
maskiner 

Metallvaror Glas, glasvaror 
och keramiska 
produkter 

Läder, textilier, 
kläder 

Övriga varor 
inkl. 
tomemballage 
 
Okänd last 
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