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Omslagsfoto: Stina Andersson och Moa Hermelin, Vägverket och VTI/Hejdlösa bilder 

Förord 
I mars 2007 gav regeringen VTI uppdraget att utreda långa lastbilars effekter på 
transportsystemet. Uppdraget innefattar att redovisa konkurrensen mellan väg- och 
järnvägstransporter samt konsekvenserna av att endast tillåta 40-tons 18,75 meter långa 
lastbilsekipage i Sverige. Konsekvenserna ska analyseras för transportkostnader, slitage, 
emissioner, trafiksäkerhet samt trängsel och en samhällsekonomisk bedömning ska 
göras. 

Uppdraget genomfördes under perioden april 2007 till 1 december 2007. I en delrapport 
den 15 juni 2007 redovisades det inledande arbetet avseende konkurrensen mellan väg- 
och järnvägstransporter.1 

Projektledare har varit Inge Vierth som tillsammans med Håkan Berell och John 
McDaniel stått för den övergripande analysen samt analyserna av förändrade transport-
mönster. För de enskilda effekterna har experter vid VTI medverkat; slitageeffekterna 
har tagits fram av Mattias Haraldsson, emissioner av Ulf Hammarström och 
Mohammad-Reza Yahya, trafiksäkerhet av Gunnar Lindberg, trängsel av Arne Carlsson 
och buller av Mikael Ögren. Urban Björketun har bistått med underlag. 

Robert Williams har översatt rapporten till engelska på uppdrag av 
Näringsdepartementet. 

 

Linköping januari 2008 

 

 

Gunnar Lindberg 

Avdelningschef Transportekonomi 

 

 

                                                 
1 VTI, Långa lastbilars effekter på transportsystemet, Delredovisning 2007-06-15. 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört den 13 november 2007 där Henrik Swahn, HS AB, 
var lektör. Inge Vierth har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus den 
28 november 2007. Projektledarens närmaste chef Gunnar Lindberg har därefter 
granskat och godkänt publikationen för publicering den 1 december 2007. 

 

 

 
Quality review 
Review seminar was carried out on 13 November 2007 where Henrik Swahn, HS AB, 
reviewed and commented on the report. Inge Vierth has made alterations to the final 
manuscript of the report 28 November 2007. The research director of the project 
manager Gunnar Lindberg examined and approved the report for publication on 
1 December 2007. 
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Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet. Redovisning av 
regeringsuppdrag 
av Inge Vierth, Håkan Berell, John McDaniel, Mattias Haraldsson, Ulf Hammarström, 
Mohammad-Reza Yahya, Gunnar Lindberg, Arne Carlsson, Mikael Ögren och 
Urban Björketun 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Inom Sverige och Finland tillåts lastbilstransporter med fordon som är upp till 
25,25 meter långa och som har en totalvikt på max 60 ton. Inom övriga EU är normen 
18,75 meter och 40 ton. 

Regeringen har givit VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i uppdrag att 
utreda vilka effekter de långa lastbilarna har för transportsystemet i Sverige. Vi har 
tolkat in att även effekterna av tunga lastbilar skall beskrivas. I uppdraget ingår att 
analysera konkurrensytan mellan väg- och järnvägstransporterna och att göra en 
samhällsekonomisk bedömning av nuvarande fordonsreglering i Sverige. 

Utredningen bygger till stor del på en genomgång av den officiella statistiken. Den 
nationella godstransportmodellen SAMGODS har använts för att simulera hur valet av 
transportmedel och näringslivets transportkostnader påverkas vid förändring av last-
bilarnas längd- och viktdimensioner. Förändringen av avgasemissioner har beräknats 
med hjälp av den europeiska beräkningsmodellen ARTEMIS och bullereffekter med 
den europeiska modellen HARMONOISE. Tidsfördröjningar och trafiksäkerhets-
effekter har beräknats med hjälp av metoder utvecklade inom VTI. Effekterna för 
vägslitaget bygger på en nyligen framlagd avhandling vid VTI.  

En stor andel av godstransporterna i Sverige utförs med fordon som överskrider EU-
normen. Statistiken visar att 64 procent av tonnaget (ton) och 74 procent av transport-
arbetet (tonkilometer) sker med fordon som väger mer än 40 ton och/eller har sju axlar 
eller fler. Måttet sju axlar eller fler används i avsaknad av information om lastbilarnas 
längd.  

Förutsatt att samma godsmängd skall transporteras medför kortare och lättare lastbilar 
att transportkostnaden per fordon minskar men att antalet fordon som behövs ökar. 
Kostnaden per lastbil beräknas minska med 5 till 12 procent inom de olika varu-
grupperna och antalet lastbilar öka med 35–50 procent. I genomsnitt antas det krävas 
1,37 lastbilar med maximal EU-storlek för att ersätta en lastbil med maximal svensk 
storlek. Kostnaden för lastbilstransporter beräknas öka med 24 procent.  

 

Scenarier 

För att få en bild av hur de ökade kostnaderna påverkar trafikarbetet på väg och hur 
transportarbetet fördelar sig mellan väg och järnväg har olika scenarier för år 2005 
definierats.  

• Scenario A är referensscenario, lastbilarna är upp till 25,25 meter och får väga 
max 60 ton. 
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• I scenario B antas att överflyttning till andra transportslag inte är möjligt. 
Lastbilarna är upp till 18,75 meter och får väga max 40 ton. 

• I scenario C tillåts överflyttning mellan väg, järnväg och sjöfart. Lastbilarna är 
upp till 18,75 meter långa och får väga max 40 ton. 

• I scenario D fördelades 2005 års godsvolymer på en infrastruktur där kapaciteten 
för godståg har förstärkts. Lastbilarna är upp till 25,25 meter och får väga 
60 ton. Detta är ett ”stödscenario” som simulerats för att det skall vara möjligt 
att separera effekterna av de två förändringar som sker simultant i scenario C. 

Allt annat antas vara lika. Vi har antagit att det inte sker någon förändring av verksam-
heters lokaliseringar och att sysselsättningen på arbetsmarknaden inte påverkas och vi 
har inte studerat hur den totala transporterade godsvolymen förändras vid förändrade 
transportpriser. 

Idag är kapacitetssituationen för godstransporter på järnväg besvärlig. Det är svårt att 
finna nya godståglägen till/från Stockholm, Göteborg och Malmö. Även situationen vid 
den stora rangerbangården i Hallsberg är problematisk. Detta gör att en förändring av 
lastbilarna, på kort sikt, kan förväntas ge ett utfall som ligger rätt nära scenario B. 

 

Scenario B 

För den tunga lastbilstrafiken som helhet (lastbilar med totalvikten 3,5–60 ton) beräknas 
trafikarbetet (fordonskilometer) öka med 24 procent när svenska fordon ersätts med EU-
fordon.  

Den totala transportkostnaden för näringslivet beräknas öka med ca 7,5 miljarder kronor 
per år (alla nyttor och kostnader uttrycks i prisnivå 2001). Transportkostnadsföränd-
ringen visar sig vara den helt dominerande negativa effekten av förändrade fordons-
normer. Av de övriga effekterna går de flesta i samma riktning.  

Med fler lastbilar på vägarna beräknas kostnaden för trafikolyckor öka med 
491 miljoner kronor per år. Ingenting i den studerade olycksstatistiken tyder på att 
kortare och lättare fordon skulle ge färre eller mindre allvarliga olyckor. 

Dieselförbrukningen beräknas öka med drygt 6 procent, vilket leder till ökade utsläpp 
av avgasemissioner till ett sammanlagt värde av 583 miljoner kronor per år. Kol-
dioxiden står för 62 procent motsvarande ca 240 000 ton. 

Bulleremissionerna beräknas öka motsvarande ett värde av 690 miljoner kronor per år. 

Fler lastbilar på vägarna beräknas medföra tidsförluster för bilisterna motsvarande ett 
värde på 50 miljoner kronor per år. 

Den enda förbättring som beräknas uppkomma är att vägslitaget minskar och att statens 
skatteintäkter ökar. En förutsättning är dock att godset fördelas på fler axlar än dagens 
EU-fordon.  

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för att införa kortare och lättare fordon 
uppgår till 8,9 miljarder kronor per år. 

 

Konkurrensytan mellan väg och järnväg 

Det negativa utfallet av förändrade lastbilsnormer kan lindras ifall det är möjligt och 
företagsekonomiskt rimligt att flytta över delar av godsvolymerna till järnväg. En större 
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överflyttning till järnväg kräver dock såväl ökad spårkapacitet som en förbättring av 
erbjuden servicenivå och tillförlitlighet.  

En genomgång av tidsserier för väg- och järnvägstransporter de senaste 30 åren, både på 
aggregerad nivå och varugruppsnivå, visar att det är svårt att se tecken på att väg och 
järnväg tar volymer av varandra – även vid de perioder där vi vet att stora kostnadspå-
verkande förändringar ägt rum.  

En tydlig observation är att det för de flesta varugrupperna finns ett transportslag som är 
kraftigt dominerande. Detta tolkas som att det från transportköparnas synvinkel är stor 
skillnad mellan väg- och järnvägstransporter.  

Något som även bör beaktas är möjligheten att järnvägsoperatörerna höjer sina priser 
ifall lastbilstransporterna blir dyrare.  

 

Scenario C 

I scenario C räknas med en betydande överflyttning till järnväg. Trots detta beräknas 
trafikarbetet på väg öka med 14 procent, vilket gör att näringslivets transportkostnad 
beräknas öka med ca 3,1 miljarder kronor per år.  

Kostnaden för trafikolyckor beräknas öka även i detta fall, liksom kostnaden för buller-
störningar och bilisternas tidsfördröjningar.  

Avgasemissionerna beräknas dock minska jämfört med scenario A. Utsläppen av kol-
dioxid beräknas minska med ca 106 000 ton per år, vilket är knappt 3 procent av den 
tunga lastbilstrafikens utsläpp och värderas till 159 miljoner kronor per år. 

 

Slutsats 

En regelförändring mot kortare och lättare lastbilar i Sverige skulle ge en samhälls-
ekonomisk förlust som framför allt bärs av näringslivet.  

De bärighetsinvesteringar som Vägverket påbörjade 1988 för att anpassa vägarnas 
standard till de krav som tunga fordon ställer förväntas i sin helhet kosta 46 miljarder 
(prisnivå 2001). Denna kostnad tjänas in av samhället efter drygt 5 år i scenario B och 
efter knappt 12 år i scenario C. 
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The effects of long and heavy trucks on the transport system. Report on a 
government assignment 
by Inge Vierth, Håkan Berell, John McDaniel, Mattias Haraldsson, Ulf Hammarström, 
Mohammad-Reza Yahya, Gunnar Lindberg, Arne Carlsson, Mikael Ögren and 
Urban Björketun 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Truck transportation with vehicles up to 25.25 meters in length and with a maximum 
gross vehicle weight of 60 tonnes is permitted in Sweden and Finland. The standard in 
the rest of the EU is 18.75 metres and 40 tonnes. 

The Government has commissioned the Swedish National Road and Transport Research 
Institute (VTI) to investigate what effects long trucks have for the transport system in 
Sweden. We have interpreted the assignment as meaning that the effects of heavy trucks 
are also to be described. The assignment includes analysing the competition between 
road and rail transportation and making an economic assessment of present-day vehicle 
regulation in Sweden. The study is largely based on an examination of official statistics. 
The national goods transport model SAMGODS has been used to simulate how the 
choice of mode of transport and the transport costs of business are affected by a change 
in the length and weight of trucks. The change in exhaust emissions has been calculated 
using the European mathematical model ARTEMIS and noise effects using the 
European HARMONOISE model. Time delays and road-safety effects have been 
calculated using methods developed at VTI. Effects relating to road wear are based on a 
thesis recently presented at VTI.  

A large proportion of freight transportation in Sweden takes place by vehicles that 
exceed the EU standard. Statistics show that 64 per cent of the tonnage (in tonnes) and 
74 per cent of freight tonne-kilometres by road are accounted for by vehicles that weigh 
more than 40 tonnes and/or have seven or more axles. The measure of seven axles is 
used in the absence of information on the length of trucks.  

Provided that the same quantity of freight is to be transported, shorter and lighter trucks 
mean that the transport cost per vehicle is reduced but that the number of vehicles 
needed increases. The cost per truck is estimated to decrease by five to twelve per cent 
in the various commodity groups and the number of trucks to increase by 35–50 per 
cent. On average 1.37 trucks of maximum EU size are required to replace one truck of 
maximum Swedish size. The cost of transportation by truck is estimated to increase by 
24 per cent.  

 

Scenarios 

Various scenarios for 2005 have been defined to obtain a picture of how the increased 
costs affect freight vehicle-kilometres on the roads and how freight vehicle-kilometres 
are shared between road and rail.  
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• Scenario A is a reference scenario in which trucks are up to 25.25 metres in 
length and are allowed to weigh up to 60 tonnes. 

• In Scenario B it is assumed that transfer to other modes of transport is not 
possible. The trucks are up to 18.75 metres in length and are allowed to weigh 
up to 40 tonnes. 

• In Scenario C transfer between road, rail and sea is permitted. The trucks are up 
to 18.75 metres in length and are allowed to weigh up to 40 tonnes. 

• In Scenario D freight volumes in 2005 were shared out in an infrastructure in 
which capacity for freight trains has been strengthened. The trucks are up to 
25.25 metres in length and are allowed to weigh 60 tonnes. This is a “supporting 
scenario” which has been stimulated in order to separate the effects of the two 
changes that take place simultaneously in Scenario C. 

Everything else is assumed to be equal. We have assumed that no changes take place in 
the locations of activities and that employment in the labour market is not affected. 
Furthermore we have not studied how the total volume of freight transported alters with 
changed transportation prices.  
 
The capacity situation for freight transportation by rail today is difficult. It is not easy to 
find new freight train paths to and from Stockholm, Göteborg and Malmö. The situation 
at the large shunting yard in Hallsberg is also problematic. This means that a change in 
trucks, in the short term, can be expected to produce a result that is quite close to 
Scenario B. 

 
Scenario B 

Freight vehicle-kilometres for heavy truck traffic as a whole (trucks with a gross vehicle 
weight of 3.5-60 tonnes) are estimated to increase by 24 per cent when Swedish 
vehicles are replaced by EU vehicles.  

The total cost of transportation to business is estimated to increase by around 
SEK 7.5 billion per year (all benefits and costs expressed in 2001 prices). The change in 
transport cost is found to be by far the dominant negative effect of changes in vehicle 
standards. Most of the other effects point in the same direction.  

With more trucks on the roads the cost of road traffic accidents is estimated to increase 
by SEK 491 million per year. There is nothing in the accident statistics studied to 
suggest that shorter and lighter trucks would result in fewer or less serious accidents. 

Diesel consumption is estimated to increase by just over six per cent, leading to 
increased exhaust emissions to a combined annual value of SEK 583 million. Carbon 
dioxide accounts for 62 per cent, equivalent to around 240 000 tonnes. 

Noise emissions are estimated to increase to an extent equivalent in value to 
SEK 690 million annually. 

More trucks on the roads are estimated to mean time losses for motorists equivalent in 
value to SEK 50 million annually. 

The only anticipated improvement is a reduction in road wear and an increase in 
government tax revenue. However, this is conditional on the freight being distributed 
between more axles than present-day EU vehicles.  

The total economic cost of introducing shorter and lighter vehicles is SEK 8.9 billion 
per year. 
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The competition between road and rail 

The negative outcome of changes in truck standards can be mitigated if it is possible 
and commercially feasible to transfer some freight volumes to rail. Both increased track 
capacity and an improvement in level of service and reliability are, however, required 
for a major transfer to rail.  

A review of time series for road and rail transportation in the last 30 years, both at 
aggregate level and at commodity group level, shows that it is difficult to find evidence 
of road and rail taking volumes from each other – including in those periods where we 
know that large changes with cost implications have taken place.  

It is clearly apparent that there is one mode of transport that is heavily dominant for 
most commodity groups. This is interpreted as meaning that there is a great difference 
between road and rail transportation from the point of view of transport buyers.  

The possibility of rail operators raising their prices if road transportation becomes more 
expensive is another factor that should be taken into account.  

 
Scenario C 

Significant transfer to rail is anticipated in Scenario C. Despite this, freight vehicle-
kilometres by road are estimated to increase by 14 per cent, with the result that transport 
costs for business are estimated to increase by around SEK 3.1 billion annually.  

The cost of road traffic accidents is also estimated to increase in this case, as well as the 
cost of noise nuisance and delays to motorists.  

However, exhaust emissions are estimated to decrease in comparison with Scenario A. 
Carbon dioxide emissions are estimated to decrease by around 106 000 tonnes per year, 
which is just under three per cent of heavy goods vehicle emissions and is estimated at 
SEK 159 million per year. 

 

Conclusion 

A change in rules in favour of shorter and lighter trucks in Sweden would result in an 
economic loss which would be principally borne by trade and industry. 

The investments in load-bearing capacity which the Swedish Road Administration 
began in 1988 in order to adapt the standard of roads to the demands of heavy vehicles 
are expected to cost a total of SEK 46 billion (at 2001 prices). This economic cost is 
recouped after just over five years in Scenario B and after just under twelve years in 
Scenario C. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sverige har en tradition med långa och tunga lastbilar och lastbilsekipage. År 1968 
fastställde regeringen 24 meter som maximal längd för lastbilsekipage. Innan dess fanns 
inga längdbegränsningar. Sedan 1996 tillåts en längd på 25,25 meter för modulfordon. 
Fordonens maximala totalvikt2 ökades successivt från 37 ton (1968) till 51,4 ton (1974), 
56 ton (1990) och 60 ton (1993). 

 
Tabell 1.1  Maximala fordonslängder och vikter i Sverige och ”övriga EU”. 

Sverige ”Övriga EU” 
År 

Max längd, m Max totalvikt, ton Max längd, m Max totalvikt, ton 

1968 24 37   

1974  51,4   

1985   18 28 

1990  56   

1993  60   

1996 25,25  18,75 40 

 

Vid EU-inträdet 1995 beslutades att man fick fortsätta använda fordon som är större än 
EU-fordonets maximala längd (18,75 meter) och maximala totalvikt (40 ton) i 
Sverige.3,4 Större fordon, med maximalt 25,25 meter och 60 ton, används i nationell 
trafik. Samtidigt görs det möjligt för åkare från andra länder att använda modulsystem. 
Med hjälp av modulsystemet är det möjligt att skapa fordon på 18,75 meter och 
25,25 meter. Motsvarande undantagsregler gäller för Finland. 

När EU direktiv 96/53 antogs befarades konkurrenssnedvridande effekter om vissa 
åkare skulle komma att kunna använda större fordon. Därför togs ett uttalande in i 
ministerrådets protokoll som innebär att alla de dåvarande medlemsstaterna utom 
Sverige och Finland utfäster sig att inte "generellt" inom sitt territorium införa eller 
utvidga modulsystem innan kommissionen har lagt fram en rapport beträffande 
innebörden av undantaget och med en bedömning av om det vore motiverat att införa 
systemet i andra medlemsstater än Sverige och Finland. Någon rapport har kommissio-
nen inte lagt fram. Systemet har dock spritt sig i form av försöksverksamhet i bl.a. 
Holland, Tyskland, Danmark och Norge. I några länder tillåts 44 ton fordon generellt 
eller i samband med kombitrafik.  

I Sverige har vissa företag visat intresse för ännu längre och tyngre fordon. Ett möbel-
företag genomför idag tester med 27 meter långa fordon och skogsindustrin undersöker 
möjligheter att använda fordon med 80 tons totalvikt. 

 

                                                 
2 Totalvikt definieras som fordonets tjänstevikt och största mängden gods som fordonet är inrättat för. 
3 EU direktiv 96/53 ersätter EU direktiv 85/3. 
4 Maximal fordonsbredd är 2,55 meter (2,60 med kyl/frystrailer) och maximal höjd är 4,50 meter.  
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Bärighetshöjande investeringar i vägnätet 
I Europa hade EG: s medlemsländer olika bärighetsnormer fram till 1985, då en harmo-
nisering inleddes. I samband med detta inledde Sverige en omfattande bärighetssatsning 
som bland annat innebar att de broar som byggdes före 1945 byttes ut. Bärighetssats-
ningen påbörjades 1988 och ledde till att fordonens maximala totalvikt kunde höjas från 
51,4 ton till 56 ton år 1990 och år 1993 ökade totalvikten till 60 ton. Åtgärdspaketet 
finansierades till stor del av näringslivet genom en höjning av fordonsskatterna. Bärig-
hetssatsningar har sedan dess funnits med i Vägverkets långsiktiga investeringsplaner 
och fram till 2007 har bärighetssatsningarna kostat ca 16 miljarder kronor (omräknat till 
prisnivå 2001).5 Under år 2007 gjorde Vägverket bedömningen att kvarvarande bärig-
hetsinvesteringar förväntas kosta ca 30 miljarder kronor i prisnivå 2001 (38 miljarder 
kronor i prisnivå 2007). De kvarvarande investeringarna avser inte en utbyggnad av 
samtliga vägar i Sverige utan endast de vägar som anses mest viktiga. 

Under perioden fram till 1988 har det inte gjorts riktade bärighetssatsningar och det har 
därför inte varit möjligt att ta reda på hur stora kostnader som lagts ner på ökad bärighet 
före 1988. Det har funnits en allmän strävan efter att tillåta så tunga fordon som möjligt 
och i takt med att allt större delar av vägnätet har klarat högre axelvikter och tonnage 
har tillåtna fordonsvikter ökat. Ofta är det broarna som varit styrande och när broarna 
förberetts för en högre belastning har hela vägen hamnat i en högre bärighetsklass – 
trots att vägarna ibland inte har förstärkts. Resultatet har blivit högre underhållskost-
nader. 

År 2007 är ca 90 procent av de allmänna vägarna och ca 94 procent av de statliga 
vägarna öppna för 60 tons fordon.6 Fordon upp till 25,25 meter tillåts på nästan alla 
allmänna vägar med undantag för de centrala delarna av några städer.  

 

Bärighetshöjande investeringar i järnvägsvägnätet 
Det genomfördes även bärighetshöjande åtgärder i järnvägsinfrastrukturen. I och med 
Stomnätsplan 1998–2007 inleddes en satsning på att öka maximal axellast från 22,5 ton 
till 25 ton respektive 30 ton för de delar av järnvägsnätet som har omfattande system-
tågstransporter. Byggandet inleddes omkring år 2000 och pågår ännu. År 2007 medges 
ca 25 procent av järnvägsnätet axellaster med 25 ton eller mer. 

 
1.2 Uppdrag  
Regeringen har givit VTI i uppdrag att utreda långa lastbilars effekter på transport-
systemet. Vi tolkar uppdraget så att även tunga lastbilars effekter omfattas. I uppdraget 
ingår en belysning av konkurrensen mellan väg- och järnvägstransporterna och en 
samhällsekonomisk bedömning av nuvarande fordonsreglering.7 

 

                                                 
5 Övriga nyttor och kostnader i denna rapport är uttryckta i prisnivå 2001. 
6 Vägverket, Lundqvist, Anders, Background to and experiences from traffic with Swedish long road 
trains, Memo 2007-01-12. 
7 Se Bilaga 1: Regeringens uppdrag till VTI att utreda långa lastbilarnas effekter på transportsystemet. 
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1.3 Problem- och metodbeskrivning  
I rapporten jämförs situationen i Sverige, där det är möjligt att använda längre/tyngre 
lastbilar än i övriga EU, med en hypotetisk situation där EU:s övriga reglering gäller. 
Analysen genomförs i flera steg.8  

 
1.3.1 Identifiering av berörda fordon i Sverige 
Vi beskriver hur stor del av godsmängden i Sverige som transporteras med fordon större 
än vad som tillåts i övriga EU och hur stor del av transportarbetet de berörda fordonen 
utför. Lastbilarna delas in i två grupper med avseende på storlek: 

- fordon och fordonskombinationer som uppfyller EU:s krav på max 40 ton 
totalvikt och maximalt 18,75 meter för lastbil med släp respektive maximalt 
16,5 meter för dragbil med påhängsvagn 

- fordon och fordonskombinationer med totalvikt över 40 ton vilka antas vara 
längre än 18,75 meter. Tungt gods transporteras för det mesta i 24 meter långa 
fordon, eftersom dessa har två ton lägre tomvikt än 25,25 meter långa fordon. 

 
1.3.2 Definiering av typfordon 
Med hänsyn till dominansen av fordon i den högsta totalviktklassen definieras ett 
svenskt typfordon med 50–60 ton och en längd på max 25,25 meter.9 För EU-typfordon 
antas att den högsta max totalviktklassen på 34–40  ton och en längd på max 
18,75 meter nyttjas.  

 
1.3.3 Beräkning av kostnadsökningar för berörda fordon  
Med antagandet att transporterad godsmängd är konstant beräknas varugruppspecifika 
kostnadsökningar på grund av den reducerade lastkapaciteten för EU-typfordon jämfört 
med svenska typfordon. Beräkningen görs för tolv olika varugrupper.10 Kostnadsminsk-
ningen per fordon beräknas utifrån en kostnadskalkylmodell. Behovet av ytterligare 
fordon beräknas utifrån den officiella lastbilsstatistiken och egna antaganden. Transport-
kostnadsökningen per tonkm beräknas. 

 
1.3.4 Beräkning av effekter på transport- och trafikarbete  
Effekter på transport- och trafikarbete på väg och järnväg härleds utifrån SAMGODS-
modellen, statistiken samt kunskap om transportköparnas och transportföretagens 
preferenser.  

Hur transportkostnadsökningar för den tunga lastbilstrafiken (per tonkm) påverkar 
transport- och trafikarbete på väg och järnväg beräknas för fyra olika scenarier. 
Scenarierna är hypotetiska och tar inte hänsyn till konkreta transporter, fordonens 
design och eventuella omställningskostnader. Allt annat antas vara lika, vilket även 
gäller priset på järnvägstransporter. 

 

                                                 
8 I bilaga 2 sammanställs bakgrundsmaterial och tabeller som används i beräkningarna.  
9 Se Tabell och Tabell 2 i Bilaga 2. 
10 Se Tabell 3 i Bilaga 2. 
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Scenarier  
A. ett referensscenario för 2005. 

B. ett scenario som förutsätter EU:s lastbilsnormer och ingen överflyttning till järnväg. 
Detta scenario antas ge en rimlig bedömning av effekterna på kort sikt.  

Idag är det så trångt på stora delar av järnvägsnätet att det är svårt att finna plats för nya 
tåg. Operatörer uppger att det numera inte går att få nya tåglägen till vare sig Göteborg 
eller Stockholm oavsett tid på dygnet och att situationen i Skåne är nästan lika besvär-
lig.  

C. ett scenario som kombinerar införandet av EU:s lastbilsnormer i Sverige med in-
vesteringar i järnvägskapacitet som möjliggör en överflyttning av gods till 
järnvägen.  

I scenario C är det av betydelse vilka investeringar som antas vara genomförda. Här 
används ett investeringspaket som utnyttjades när SIKA år 2005 i samarbete med 
trafikverken tog fram en godstransportprognos för år 2020.11 Investeringarna för person- 
och godstrafiken fram till 2020 antogs uppgå till ca 60 miljarder kronor (i 2001 års 
priser). Om persontågen blir fler och/eller snabbare samt prioriteras högre än godstågen 
så försämras den tillgängliga kapaciteten för godstågen trots att en järnvägsinvestering 
har skett. I arbetet med prognosen har Banverket gjort en bedömning av hur den nya 
kapaciteten kan komma att fördelas. Den osäkerhet som nämns här gör att det som 
studeras bör ses som ett exempel på vilka effekter som kan uppkomma om järnvägs-
investeringar på ca 60 miljarder kronor genomförs.12 

D. ett stödscenario där det studeras vilka effekter som erhålls från investeringar i 
järnvägskapacitet då lastbilsnormerna är oförändrade. Syftet är att kunna särskilja 
effekterna av de två förändringar som görs i scenario C. 

I alla scenarier är det 2005 års trafik- och transportarbete som studeras. Inga prognos-
volymer används. 

 
SAMGODS-modell  
Effekten av att införa EU:s fordonsnormer i Sverige simuleras med hjälp av den natio-
nella SAMGODS-modellen som är utformad för att beskriva interaktionen mellan 
efterfrågan på och utbudet av godstransporter.13 I modellen beskrivs utbudet för lång-
väga transporter på väg14, järnväg och till sjöss. Godstransportefterfrågan (i ton) 
beskrivs för 12 varugrupper och 462 regioner i och utanför Sverige. Inrikes och utrikes 
godstransporter samt transittransporter redovisas. Transporter inom en kommun, 
transporter under 25 km och transporter med lastbilar med mindre än 3,5 ton maximal 
last ingår inte. 

                                                 
11 SIKA rapport 2005:9, Prognoser för godstransporter 2020. 
12 I åtgärdspaketet ingår kapacitetsinvesteringar i norra Sverige (bl.a. ny järnväg Kalix–Haparanda och del 
av Norrbotniabanan: Skellefteå–Piteå), Botniabanan (Nyland–Umeå) och Ådalsbanan (Sundsvall–
Långsele). Dubbelspårsinvesteringar görs längs Godsstråket genom Bergslagen söder om Hallsberg, på 
Ostkustbanan (Uppsala–Gävle), Västkustbanan (Göteborg–Lund, inklusive färdigställande av 
Hallandsåstunneln) och på Norge/Vänernbanan (norr om Göteborg). Vissa fyrspårsinvesteringar görs på 
Södra stambanan (nära Malmö) samt smärre kapacitetshöjande åtgärder i olika delar av landet. 
13 SAMPLAN rapport 2001:1. The Swedish Model System for Goods Transport – SAMGODS. A brief 
introductory overview. 
14 Det statliga huvudvägnätet i Sverige, och motorvägar utanför Sverige beskrivs samt anslutningar till 
godsavsändare och mottagare. 
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Godstransportkundernas val av transportmedel och rutt sker i modellen så att de 
generaliserade transportkostnaderna minimeras för hela transportsystemet, dvs. för alla 
varugrupper och transportmedel samtidigt. För varugrupperna tas hänsyn till olika kost-
nader, dock inte till sändningsstorlekar.15 Med generaliserade kostnader menas summan 
av 1) operativa transportkostnader och 2) godstidskostnader.  

I de operativa transportkostnaderna ingår avståndsberoende undervägskostnader (angiv-
na i kr per tonkilometer) och tidsberoende undervägskostnader (angivna i kr per ton-
timme). Till dessa kommer kostnader som uppstår vid lastning och lossning av godset 
vid start- och målpunkt, eventuella omlastningskostnader i kombiterminaler och hamnar 
samt kostnader i rangerbangårdar. Det antas råda fullständig konkurrens och operatörer-
nas operativa transportkostnader förutsätts motsvara transportköparnas priser. 

För vägtransporter ingår inte omlastningar i lastbilsterminaler och uppsamlingar längs 
sträckan. Alla lastbilstransporter antas gå direkt från avsändare till mottagare, kombi-
terminal eller hamn.16 Avseende järnvägstransporter tas hänsyn till de kapaciteter som 
Banverket har angivit för ca 200 olika bandelar 2001 respektive 2020. Där utgår 
Banverket från principen att persontrafiken prioriteras. Transporttider (och därmed de 
generaliserade kostnaderna) antas öka med ökat kapacitetsutnyttjande. Kombiterminal-
kapaciteten antas vara tillräcklig.  

Godstidskostnader är godsrelaterade kvalitetskostnader och syftar till att uttrycka 
transportkundernas värdering av sådana åtgärder som påverkar transporternas tids-
åtgång. De tillämpade varugruppspecifika värdena bygger på den s.k. kapitalvärde-
metoden och uttrycker förenklat sagt kostnaden för godsets kapitalbindning under 
transporten.17 Det tas inte hänsyn till när på dygnet transporterna sker.  

De av Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler (ASEK) rekommenderade 
varugruppsspecifika operativa kostnader och tidsvärden för godstid används.18 För 
transporter med lastbil och släp med svenska typfordon utgår vi ifrån genomsnittliga 
operativa kostnader på 0,14 kronor/tonkilometer och 11 kronor/tontimme och 
godstidskostnader på ca 2 kronor/tontimme.19 
 

                                                 
15 SAMGODS-modellen håller på att utvecklas. I det nya modellsystemet modelleras sändningsstorlekar, 
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. 
16 I den nya SAMGODS-modellen tas hänsyn till olika typer av direkta och indirekta vägtransporter. 
17 SIKA rapport 2002:9. Tid och kvalitet i godstrafik, Delrapport ASEK. 
18 SIKA PM 2005:16, Kalkylvärden och kalkylmetoder (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler 
ASEK). En sammanfattning av Verksgruppens rekommendationer 2005. (Kalkylvärden anges i 2001 års 
priser.) 
19 För speficiering av de operativa kostnaderna för tolv varugrupper se Tabell 4 i Bilaga 2. 
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Vi utgår från den version av SAMGODS-modellen som användes vid framtagningen av 
den nationella godstransportprognosen 2020.20 Efterfrågan för basåret 2001 räknas upp 
till 2005 års volymer.21 I motsats till modellversionen som användes i prognosen delas 
lastbilar in i kategorierna EU-typfordon med max 40 ton och svenska typfordon med 
40–60 ton totalvikt.  

 
Nationell statistik 
SAMGODS-modellen är en förenklad representation av verkligheten som används för 
att testa utfallet i en konstruerad hypotetisk situation. Därför kompletteras simuleringen 
med ett resonemang utifrån den officiella statistiken för de senaste 30 åren och den 
kunskap vi har om konkurrensytan mellan väg och järnväg. Det görs ett försök att 
beskriva hur vikt- och längdbestämmelser på vägsidan har påverkat konkurrensen. 

 
Samhällsekonomisk analys  
De samhällsekonomiska effekterna av förändrade fordonsdimensioner i Sverige ana-
lyseras utifrån de beräkningar av trafikarbetet som tagits fram med hjälp av 
SAMGODS-modellen. Det analyseras hur transportkostnader, slitage, trafiksäkerhet, 
tidsfördröjningar för den övriga trafiken, avgasemissioner, bulleremissioner samt skatte-
inbetalningar förändras i scenario B och scenario C jämfört med referensscenario A. 

Beräkningsmetoder, indata och känslighetsanalyser presenteras i respektive delavsnitt. 
Samhällets nyttor och kostnader beräknas med hjälp av uppgifter från Vägverket och de 
samhällsekonomiska kalkylvärden som rekommenderas av ASEK-gruppen. Alla nyttor 
och kostnader uttrycks i prisnivå 2001 om inte annat anges. Vid värderingen av buller 
och alla avgasemissioner utom koldioxid tas det hänsyn till bebyggelsemiljön, dvs. hur 
många personer som berörs. Man skiljer mellan landsbygd och tätort. Cirka 15 procent 
av den tunga lastbilstrafiken och ca 9 procent av godstrafiken på järnväg beräknas gå i 
tätorter.22 

 
Utrikes transporter  

Motsvarande effekter av att ersätta EU-fordon med större svenska fordon för utrikes 
transporter diskuteras kort.  
 

Slutsatser 
Slutsatser redovisas i kapitel 6. 

                                                 
20 SIKA rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020.  
21 Det i modellen beräknade trafikarbetet med tunga lastbilar (inkl. utlandsregistrerade lastbilar dock exkl. 
transporter inom en kommun och transporter under 25 km) uppgår till 2,868 mdr fkm 2005. Denna volym 
räknas upp till trafikarbetet i körsträckestatistiken (4,230 mdr fordonskilometer). Uppräkningsfaktorn är 
mycket lägre för de fordon över 40 ton som analyseras i studien (1,165) än för lastbilar upp till 40 ton 
(2,737).  
22 Enligt SCB räknas ”som tätbebyggt område alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Se Tabell 8.5 i Bilaga 2. 



 

VTI rapport 605 19 

2 Transportkostnader för lastbilar 
2.1 Berörda fordon i Sverige  
Huvuddelen av den på väg transporterade godsmängden på ca 400 miljoner ton fraktas 
med fordon som är större än EU-fordonen. För de svenskregistrerade lastbilarna ligger 
andelen vid 71 procent om man utgår ifrån totalvikt och vid 61 procent man utgår ifrån 
verklig vikt, dvs. fordonets tjänstevikt och den faktiskt transporterade mängden gods. 
Kvoten ligger slutligen vid 64 procent om alla fordon med sju eller fler axlar betraktas, 
oberoende av vikt. Skillnaden mellan de sista två kolumnerna förklaras av att mer 
volymgods inkluderas. Det faktum att de större fordonen har en ännu högre andel mätt i 
tonkilometer (än i ton) förklaras av höga lastfaktorer och långa transportavstånd för 
dessa fordon. 

 
Tabell 2.1  Andel transporterad godsmängd (ton), transportarbete (tonkm) och 
trafikarbete (fkm) av fordon som är större än EU-fordon. 

 Andel ton och  
tonkm med 
fordon med 
över 40 ton 

totalvikt23 

Andel ton och 
tonkm med 
fordon med 
över 40 ton 

verklig vikt24

Andel ton och 
tonkm med 
fordon med 
över 40 ton 
och 7 eller 

fler axlar

Ton 71 % 61 % 64 %

Tonkm 89 % 71 % 74 %
Källa: SIKA, Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 200125. 

 

Vi beskriver lastbilarnas vikt och antal axlar med hjälp av informationen från kör-
sträckedatabasen (fördelning på totalviktklasser) och lastbilsstatistiken (fördelning på 
totalviktklasser och antal axlar). 26 Denna information används för att beräkna trafikens 
externa effekter i form av buller och trafiksäkerhet. Verklig vikt används i beräkningen 
av slitagekostnader. Statistiken innehåller inte uppgifter om lastbilarnas längd, som i 
viss mån är relevant för beräkningen av effekten av fordonsdimensionerna på tidsför-
dröjningen och trafiksäkerheten. 

Samtliga virkestransporter genomförs med fordon med över 40 ton och sju axlar, 
andelen ligger däremot under 50 procent för varugrupperna högvärdiga produkter och 
jord, sten och byggnadsmaterial. Högvärdiga produkter inkluderar transportutrustning, 
maskiner, metallvaror, glasvaror, textiler m.m. 

                                                 
23 Totalvikt definieras som fordonets tjänstevikt och största mängden gods som fordonet är inrättat för.  
24 Verklig vikt definieras som fordonets tjänstevikt plus den faktiskt transporterade mängden gods. 
25 Vi har inte tillgång till data från senare år. Vi utgår ifrån att mönstret är stabilt över tiden.  
26 Se Tabell 1och Tabell 2 i Bilaga 2. 
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Figur 2.1  Andel av ton transporterade med lastbil som transporteras med fordon större 
än EU-fordon per varugrupp. Källa: SIKA, Inrikes- och utrikes trafik med svenska 
lastbilar 2001. 
 

Andel trafikarbete med fordon större än EU-normen varierar regionalt i Sverige. 
Andelen är med ca 80 procent högst i Övre Norrland, Mellersta Norrland och Småland 
(inkl. Öland och Gotland). En förklaring till den höga andelen i dessa områden är skogs-
industrins stora betydelse. I Småland skapade stormen Gudrun exceptionellt mycket 
skogstransporter år 2005. Lägst är andelen större fordon i de tätast befolkade områdena 
Stockholm (44 procent), Sydsverige och Västsverige (båda 54 procent).27 

 
2.2 Transportkostnader per fordon 
Till de olika varugrupperna knyts de ”typer av transporter” som används i Sveriges 
Åkeriföretags kalkylmodell SÅKALK.28 enligt följande tabell. Härigenom kan 
SÅKALK:s kostnadsskattning för respektive typ av transport användas för att skatta 
kostnaden per varugrupp. 

                                                 
27 Se Tabell 6 i Bilaga 2. 
28 Transportkostnader per fordon är framtagna av Lars Aspholmer Programmering AB. 
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Tabell 2.2  Antagna typer av transporter per vargrupp. 

Varugrupp Typ av transport  Varugrupp Typ av transport  

Jordbruk Partigods Järnmalm och skrot Partigods 

Rundvirke Skogsvara Metallprodukter Partigods 

Trävaror Partigods Papper och massa Partigods 

Livsmedel och djurfoder Långväga distribution Jord, sten, bygg-
nadsmaterial  

Anläggningstransport 

Råolja och kol Tank- och bulktransport Kemikalier Tank- och 
bulktransport 

Oljeprodukter Tank- och bulktransport Högvärdiga 
produkter  

Långväga distribution 

 

Transportkostnader per fordonsmil ligger på mellan 130 kronor för partigods och 
195 kronor (i 2007 års priser) för anläggningstransporter. Kostnaderna domineras av 
personalkostnader bestående av löner, ersättningar och arbetsgivaravgifter. Drivmedel 
är den näst största kostnadskomponenten för de flesta fordonstyper. Drivmedelsförbruk-
ningen påverkas av fordonets totalvikt och användningssätt. Transporter med få stopp 
på bra vägar ger jämnare hastighet och lägre drivmedelsförbrukning än transporter med 
exempelvis anläggningsfordon som färdas på dåliga vägar med många stopp. De övriga 
fordonskostnaderna (reparationer, räntor, avskrivning, försäkringar m.m.) varierar 
mellan fordonstyper och utgör 30 till 40 procent av de samlade kostnaderna.  

Användningsprofilen skiljer med hänsyn till årliga drifttimmar (2 400 timmar till 
4 000 timmar) och årlig körsträcka (70 000 km till 180 000 km). Dessutom påverkar 
relationen mellan körsträcka och tid kostnadsproportionerna för olika fordonstyper. 
Anläggningsfordon kör på en arbetsdag med 8 timmar exempelvis 200 km medan de 
flesta andra fordonstyper har dubbelt så lång sträcka på samma tid. Tidsfaktorn 
innehåller inte enbart körtid utan även tid för lastning och lossning. 
 
Tabell 2.3  Användningsprofiler. 

 Partigods Skogsråvara Långväga 
distribution 

Tank- och 
bulktransport 

Anläggnings-
transport 

Relation 
körsträcka/arbetstid (km/h) 51,1 45,6 44,6 33,3 30,0 

Sträcka km/år 138 000 180 000 180 000 120 000 70 560 

Timmar/år 2 700 3 950 4 032 3 600 2 352 

 

Vid beräkningen av de presumtiva kostnaderna för EU-typfordon utgår vi från samma 
lönekostnader som för svenska typfordon. De samlade kostnaderna för de mindre EU-
fordonen är dock lägre på grund av lägre drivmedelskostnader (10 till nästan 
20 procent) och fordonskostnader (6 till över 20 procent).  

Ur tabellen nedan framgår de samlade kostnaderna per mil samt fördelningen på per-
sonalkostnader, drivmedelskostnader och övriga fordonskostnader. Kostnadsminsk-
ningen per fordon beräknas vara 5 procent för anläggningstransporter, 6 procent för tank 
och bulktransporter 10 procent för partigods och 12 procent för skogsvara och långväga 
distribution. 
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Tabell 2.4  Kostnader för svenska fordon och EU-fordon. 

 Partigods Skogsrå-
vara 

Långväga 
distribution 

Tank och 
bulk 

Anlägg-
ning 

Kostnad per fordonsmil 
för svenska fordon 130 kr 149 kr 144 kr 178 kr 195 kr 

Andel personalkostnader  36 % 33 % 44 % 42 % 38 % 
Andel drivmedelskonstnader 30 % 30 % 26 % 22 % 22 % 
Amdel övriga fordonskostnader 35 % 37 % 30 % 37 % 40 % 

Kostnad per fordonsmil för EU-
fordon 
(jämfört med svenska fordon) 

117 kr

(-10 %) 

131 kr

(-12 %) 

127 kr

(-12 %) 

167 kr 
 

(-6 %) 

186 kr

(-5 %) 
Andel personalkostnader 42 % 37 % 50 % 45 % 40 % 
Andel drivmedelskostnader 26 % 31 % 24 % 21 % 20 % 
Andel övriga fordonskostnader 31 % 32 % 26 % 34 % 40 % 

 
2.2.1 Behov av fler fordon 
Det krävs fler EU-typfordon för att transportera samma godsmängd som med större 
svenska typfordon. Figuren illustrerar att ett svenskt 25,25 meter långt fordon vanligtvis 
utgörs av en lastbil med 7,82 meter långt växelflak och dolly med en 13,6 meter lång 
påhängsvagn. Fordonet är sammansatt av de lastbärare, s.k. moduler, som används i de 
flesta andra EU länder. Två svenska modulfordon kan då kopplas om till tre kortare 
fordonskombinationer varav en lastbil på 7,82 meter med en 7,82 meter lång kärra och 
två dragbilar med varsin påhängsvagn på 13,6 meter. 

 

 
Figur 2.2  Modulsystem för lastbärare 7,82 m och 13,6 m, där tre korta EU-fordon 
kopplas om till två längre svenska fordon. Källa: Volvo Lastvagnar. 
 

Våra beräkningar bygger på antaganden för de i Figur 2.1 redovisade tolv varu-
grupperna. Lastbilsstatistiken beskriver hur mycket gods som lastas, räknat i vikt. 
Eftersom det ofta är volymen som är begränsande för en stor del av lastbilstransporterna 
är det inte möjligt att med hjälp av statistiken räkna ut hur många fler lastbilar som 
behövs ifall dimensionerna krymper. För att lösa detta tillämpas ett tillvägagångssätt i 
tre steg. 
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1. Vi utgår från att svenska typfordon har en maximal lastvikt på 40 ton och en 
maximal lastvolym på 135 m3, EU-fordon antas ha en maximal lastvikt på 24 ton 
och en maximal lastvolym på 90 m3. 

 

Tabell 2.5  Kapacitetsskillnader mellan största svenska fordon och största EU-fordon. 

 Svenska fordon EU-fordon Differens 

Max. längd, m 25,25 18,75 6,5 

Max. totalvikt, ton 60 40 20 

Max. lastvikt, ton 36–42 22–26 14–6 

Max volym, m3 130–140 85–96 45–44 

EURO-pallar 51–54 33–36 16–20 

 

2. Vi beräknar hur många fler fordon som krävs vid maximalt fordonsutnyttjande. 
När en lastbil lastas full är det antingen vikten eller volymen som sätter 
begränsningen. Vid maximalt utnyttjande av vikten krävs det 67 procent fler 
lastbilar när fordonsdimensionen minskar [(40-24 ton)/24 ton = 0,67]. Vid ett 
maximalt utnyttjande av volymen krävs det 50 procent fler lastbilar när fordons-
dimensionen minskar [(135-90 m3)/90 m3 = 0,5]. För de varugrupper där både 
vikt- och volymgods är vanligt användes ett genomsnitt på 58,5 procent 
[(0,67+0,50)/2 = 0,585]. Grova antaganden har gjorts för de aggregerade 
grupperna. 

3. Graden av ”kapacitetsutnyttjande” antas. Det är inte möjligt att alltid fylla 
lastbilarna fullt ut. Det finns därför skäl att förvänta sig att graden av lastkapaci-
tetsutnyttjande i vissa fall är högre för de mindre lastbilarna än för de som med-
ger 60 ton/25,25 meter. Statistiken ger tyvärr inte mycket stöd i detta steg. Här 
antas att kapacitetsutnyttjandet är 100 procent för EU-typfordon och att det 
varierar mellan 85 och 90 procent för fordon med maximala svenska dimen-
sioner. I tabellen nedan framgår det i sista kolumnen hur många fler fordon som 
antas krävas per varugrupp.  
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Tabell 2.6  Beräkning av behov av ytterligare fordon per varugrupp. 

 Behov av fordon vid fullt 
kapacitetsutnyttjande 

  

Varugrupp ”Vikt-
gods” 

% 

”Volym-
gods” 

% 

”Bland-
ning” 

% 

Justerings-
faktor 

Behov av 
fler fordon 

% 

Jordbruk 59 0,85 35

Rundvirke 67 0,90 50

Trävaror 59 0,85 35

Livsmedel och djurfoder 59 0,85 35

Råolja och kol 67 0,85 42

Oljeprodukter 67 0,85 42

Järnmalm och skrot 59 0,85 35

Metallprodukter 59 0,85 35

Papper och massa 59 0,85 35

Jord, sten, byggnadsmaterial 67 0,85 42

Kemikalier 59 0,85 35

Högvärdiga produkter 50 0,90 35

Genomsnitt  37

 

Med våra antaganden för de olika varugrupperna behövs mellan 35 och 50 procent fler 
fordon. Det med den transporterade godsmängden viktade genomsnittet ligger vid 
37 procent. 

 
2.2.2 Förändrade transportkostnader  
De genomsnittliga transportkostnadsökningarna beräknas till 24 procent. Både de av-
ståndsberoende undervägskostnaderna och de tidsberoende undervägskostnaderna 
påverkas.29  

Om vi utgår ifrån extremfallet att det behövs 50 procent fler lastbilar i alla varugrupper 
skulle kostnaderna per tonkilometer öka med 35 procent. Om vi antar 33 procent fler 
lastbilar beräknas en kostnadsökning på ca 20 procent.  

Kostnadsökningen per tonkilometer beräknas vara minst för varugrupperna Högvärdiga 
produkter (19 procent) och högst för transporter av tungt gods som Jord, sten och 
byggnadsmaterial (35 procent), Oljeprodukter, Råolja och kol (33 procent) samt 
Rundvirke (32 procent). 

 

 

 

                                                 
29 Se Tabell 7 i Bilaga 2. 
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Figur 2.3  Beräknad kostnadsökning för att transportera samma mängd gods, per 
varugrupp. 
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3 Effekter på transport- och trafikarbete på väg och järnväg  
I detta kapitel är målet att visa hur kostnadsförändringar för den tunga lastbilstrafiken 
påverkar trafikarbete och transportarbete och hur trafik- och transportarbetet fördelas på 
väg och järnväg. Även uppdelningar på olika vägtyper och fördelning mellan tätort och 
landsbygd görs. För att åstadkomma detta används SAMGODS-modellen, som simu-
lerar hur fördelningen mellan trafikslagen påverkas av förändrade transportkostnader på 
väg. Som komplement till modellanalysen beskrivs konkurrensytan mellan väg och 
järnväg totalt och för olika varugrupper utifrån nationella statistikuppgifter. 

 
3.1 Simulering med hjälp av SAMGODS-modell 
Med hjälp av SAMGODS-modellen simuleras effekten av att transportkostnaderna på 
väg ökar i enlighet med vad som anges i Figur 2.3. Effekterna på transportsystemet 
studeras givet antagandet att den transporterade godsmängden är oförändrad. De i 
modellen antagna reaktionerna och resultaten bör tolkas med försiktighet. Resultaten 
bör ses som en grov indikation av storleksordningar snarare än som en exakt kvanti-
fiering av effekterna. 

I scenario B (med EU:s normer för lastbilar och antagandet att ingen överflyttning sker 
till järnväg) beräknas det samlade trafikarbetet med lastbil öka med ca 24 procent trots 
att transportarbetet är oförändrat. I scenario C, där EU:s normer för lastbilar kombineras 
med investeringar i järnvägskapacitet och överflyttning till järnväg tillåts, beräknas en 
14-procentig ökning av trafikarbetet på väg. 

I scenario C sker två förändringar. Dels blir lastbilstransporterna dyrare, dels förstärks 
järnvägens kapacitet. För att särskilja dessa effekter har ett stödscenario D simulerats 
där lastbilskostnaden hölls konstant. Det visar sig att järnvägens tillväxt (mätt i tonkilo-
meter) till ungefär lika delar förklaras av järnvägsinvesteringar och kostnadsökningen 
för lastbilstrafiken.  

Den utökade järnvägskapaciteten ger en ökning av transportarbetet på järnväg med ca 
11 procent (2,4 miljarder tonkilometer) och innebär att transportarbetet på väg minskar 
med ca 2 procent (ca 1 miljarder tonkilometer). Järnvägens tillväxt på grund av investe-
ringarna beräknas till stor del ske på sjöfartens bekostnad. 

 
Tabell 3.1  Beräknat transportarbete (tonkm) och trafikarbete (fkm) på väg och järnväg 
i referensalternativ A samt förändring i scenario B, scenario C och scenario D. 

 Väg Järnväg 

Scenario A. Referensalternativ 2005 47,5 mdr 
tonkm 

4,2 mdr 
fkm 

21,9 mdr 
tonkm 

36,7 milj. 
tågkm 

Scenario B. EU:s normer för lastbilar 
ingen överflyttning till järnväg Konstant 24 % Konstant Konstant 

Scenario C. EU:s normer för lastbilar 
investeringar i järnvägskapacitet, 
överflyttning möjlig 

-12 % -14 % -25 % -30 %

Scenario D. Svenska normer för last- 
bilar, investeringar i järnvägskapacitet 
överflyttning möjlig 

-2 % -1 % 11 % 13 %
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I en känslighetsanalys med en 35-procentig kostnadsökning i stället för en 24-procentig 
ökning beräknas trafikarbetet på väg öka med 35 procent i scenario B och 18 procent i 
scenario C. Elasticiteten ligger i båda fallen vid ca 0,6. 

 
3.2 Konkurrens mellan väg och järnväg de senaste 30 åren 
I föregående avsnitt redovisades resultatet av en modellansats. Modellen har sin styrka i 
jämförelser av transportkostnad och tidsåtgång. Via de implementerade kostnadsfunk-
tionerna beskrivs de olika transportmedlens komparativa för- och nackdelar för olika 
varugrupper och transportavstånd. Till exempel beaktas att järnvägens relativa konkur-
renskraft ökar med ökat transportavstånd. Dessutom innehåller modellen en beskrivning 
av tillgången till infrastrukturen och dess kvalitet (till exempel högsta tillåtna hastighet 
på olika väg- eller bandelar). 

Modellen beaktar dock inte faktorer som pålitlighet, flexibilitet, service m.m. Utgående 
ifrån att pålitligheten m.m. är högre för vägtransporter än för järnvägstransporter gör 
detta att SAMGODS-modellen kan övervärdera potentialen för överflyttning mellan 
trafikslagen i scenario C. Modellen tar inte hänsyn till långsiktiga avtal, företagens 
investeringsbehov m.m. utan antar att transporter flyttas över direkt mellan trafikslagen. 

I modellen antas dessutom att det råder fullständig konkurrens, dvs. att operatörernas 
kostnader motsvarar transportköparnas priser. Om detta inte gäller kan operatörerna 
beroende på konkurrenssituation ta ut högre priser. Av analytiska skäl utgår vi ifrån att 
enbart transportkostnader på väg ändras och att allt annat hålls lika. I verkligheten 
förändras dock även andra faktorer som till exempel priser för järnvägstransporter eller 
transportpolitiska styrmedel. 

För att belysa betydelsen av modellens antaganden studerar vi hur marknadsaktörernas 
val har sett ut under de senaste 30 åren och försöker utifrån detta dra slutsatser om hur 
stor konkurrensytan mellan väg och järnväg egentligen är. 

 
3.2.1 Marknadens val – aggregerad nivå 
Nedan visas hur transportarbetet på väg och järnväg i Sverige har utvecklats sedan 
1967.30 Real bruttonationalprodukt (BNP) anges som indikator för konjunkturen. Man 
bör komma ihåg att vi i analyserna med SAMGODS-modellen ovan utgår ifrån en given 
godsmängd som ska transporteras medan figuren nedan visar utvecklingen under de tre 
senaste årtiondena med ökande godsmängder.  

Ur figuren framgår att godstransportarbetet på väg följde den ekonomiska utvecklingen 
medan godstransportarbetet på järnväg inte förändrades mycket. Det bör också 
poängteras att endast transportarbetet i tonkilometer redovisas. Mätt i värdetermer 
skulle ökningen vara ännu större för vägtransporterna.  

Efter det att maximal lastbilsvikt ökade från 37 till 51,4 ton år 1974 minskade järn-
vägens transportarbete med 9 procent fram till 1978. Under samma tid ökade lastbilen 
sitt transportarbete med 1 procent och BNP i fasta priser ökade med 4 procent.  

Den låga ökningen av lastbilstransporterna gör det svårt att påvisa att lastbils-
transporterna ökar på järnvägens bekostnad. Inte heller de förändringar som skedde 

                                                 
30 För en fullständig bild inkl. sjöfart se vår delredovisning den 15 juni 2007.  
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1990 och 1993 till 56 respektive 60 tons totalvikt tycks leda till överflyttningar mellan 
väg och järnväg. 

 

 
Figur 3.1  Godstransportarbete i Sverige på väg och järnväg (mdr tonkm) samt BNP i 
fasta priser, Källa: SIKA:s hemsida, BNP från SCB. 
 

Förbättringar har även skett på järnvägssidan. Omkring år 2000 inleddes en satsning där 
axellasten successivt höjts från 22,5 ton respektive 25 ton på de delar av järnvägsnätet 
som trafikeras av en stor andel systemtåg. Uppgraderingen pågår ännu och i takt med att 
allt större delar av järnvägsnätet blir tillängligt för 25 tons axellast kommer allt fler 
godstransporter att dra nytta av möjligheterna.  

Marknaden för godstransporter på järnväg avreglerades 1996 i Sverige. Det har skett en 
rationalisering av verksamheten där godstågsoperatörer har fokuserat på de områden där 
järnvägen har sina komparativa fördelar. Green Cargo uppger att de 2004 transporterade 
mer gods än år 1989, trots att antal anställda och antal lok och vagnar under samma tid 
har minskat med ca 60 procent.  

Det är dock oklart i vad mån avregleringar, bättre utnyttjande av lok och vagnar och 
bättre infrastruktur för järnvägen förklarar den ökning av järnvägens transportarbete 
som kan skönjas med början år 2003 och som har fortsatt fram till idag. Uppgången för 
järnvägen efter millennieskiftet har sammanfallit med en högkonjunktur och en stor 
internationell efterfrågan på t.ex. metall och papper. Till viss del har även stormen 
Gudrun bidragit till uppgången år 2005. 

Även i andra länder ökar järnvägstransporterna snabbare än vägtransporterna. I 
Tyskland har järnvägen ökat sin marknadsandel av transportarbetet under 5 år i rad från 
15,7 procent år 2001 till 17,1 procent år 2006, vilket innebär en ökning av järnvägens 
transportarbete med 40 procent under denna period till 107 miljarder tonkilometer år 
2006.31 I Storbritannien har järnvägens marknadsandel av godstransportarbetet ökat 

                                                 
31 Källa: Verkehr in Zahlen 2006/07 och Destatis 16/1 2007 och 15/2 2007. 
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med 50 procent sedan 1994, från 8 procent 1994/1995 till 12 procent 2005/2006, vilket 
innebar en ökning av transportarbetet med 70 procent32. 

 
3.2.2 Marknadens val – på varugruppsnivå 
Godstransporternas fördelning mellan väg och järnväg har även studerats på varu-
gruppsnivå. I nedanstående tabell redovisas fördelningen för år 1985 och 2005. Inom de 
flesta varugrupperna så är dominansen stor för det ena trafikslaget. Ibland dominerar 
lastbilen stort, ibland järnvägen. Detta antyder att lastbilar och godståg är bra på olika 
saker och att det beträffande konkurrenskraft är en stor skillnad dem emellan. Detta 
antyder också att åtgärder som ger måttliga förändringar av konkurrenskraften inte kan 
förväntas väga upp de existerande komparativa skillnaderna.  

Tyvärr har det inte varit möjligt att ta fram fullständigt jämförbar statistik för väg- och 
järnvägstransporter, men slutsatser har ändå kunnat dras. För 1985 redovisas transporter 
med svenskregistrerade landtransportmedel inom Sveriges gränser (både transporter 
inom landets gränser och inrikes andel av utrikestransporterna). För 2005 redovisas 
järnvägens transporter på samma sätt som år 1985, men vägtransporterna avser 
transporter med svenskregistrerade fordon med både start och målpunkt inom Sveriges 
gränser. Den nya utrikesstatistiken redovisar hela transporten och tillåter inte en 
uppdelning i in- och utrikes andel. Det är ett problem att vi bara har uppgifter om 
svenskregistrerade lastbilar eftersom de utlandsregistrerade lastbilarnas andel av 
transportarbetet ökar över tiden. 
Tabell 3.2  Transportarbete på väg med svenskregistrerade lastbilar och järnväg 
(miljarder tonkilometer), vägtrafikens andel av marktransporterna och förändring 
mellan år 1985 och 2005. 

 
Källa: SIKA, T30 SM 8702, Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 1985 samt Person och godstransporter på 
järnväg, år 2005 

 

I de tre varugrupper där fördelningen mellan väg och järnväg var jämnast år 1985 
(Trävaror, Rundvirke och Kemikalier) har vägtrafiken stärkt sin ställning och till och 
med blivit dominerande i två av grupperna. Om trafik med utrikes registrerade lastbilar 
fanns med i statistiken skulle förändringen sannolikt bli ännu större. Där järnvägen 
dominerade år 1985 (Järnmalm och skrot samt Metallprodukter) har dominansen bestått 
och det är inte sannolikt att tillförandet av utlandsregistrerade lastbilar skulle förändra 

                                                 
32 Källa: Freight on Rail, 2007. 
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detta. I endast ett fall har ena transportmedlets dominans brutits och det är i varu-
gruppen Råolja och kol. Detta kan dock vara missvisande då både järnvägens och 
vägtrafikens godsmängder var små i utgångsläget. 

Från 1985 till 2005 ökade godsmängden (i ton) med 8 procent och transportarbetet (i 
tonkilometer) med 46 procent. I de varugrupper där lastbilarna tagit marknadsandelar 
beror det till viss del på att de tagit en större andel av godsmängden, men mer på att 
lastbilstransporterna blivit längre. Lastbilarna har fått en stärkt konkurrenskraft över 
långa avstånd. 

Tidsserier har konstruerats för de varugrupper som verkar intressantast ur ett över-
flyttningsperspektiv och för vilka det varit möjligt att åstadkomma obrutna och jäm-
förbara tidsserier. Den enda tidsserie där det är möjligt att se tecken på att väg och 
järnväg tar volymer av varandra är den för Pappersmassa och returpapper. Det var inte 
möjligt att skapa jämförbara tidsserier för varugrupperna Råolja och kol, Kemikalier och 
Högvärdiga produkter. 

 

 
Figur 3.2  Godstransportarbete på väg och järnväg inom varugrupp pappersmassa och 
returpapper samt BNP i fasta priser. Källa: SIKA och SCB. 
 

Varugruppen Pappersmassa och returpapper uppvisar tecken på att trafikslagen tar 
volymer av varandra. Mellan 1995 och 1999 sammanfaller en ökning av vägtranspor-
terna med en minskning av järnvägstransporterna. Även perioden 2000 till 2005 upp-
visar ett mönster där uppgång för det ena trafikslaget infaller samtidigt med en nedgång 
för det andra. 
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3.2.3 Väg- och järnvägstransporternas komparativa för- och nackdelar 
När transportköparna ombeds rangordna vilka faktorer som är viktigast för dem vid val 
av transportmedel så kommer kostnaden och flera andra kvalitetsfaktorer som till 
exempel tid och tillförlitlighet högt upp.33 Järnvägen är konkurrenskraftig när stora 
volymer skall transporteras över långa avstånd. För att järnvägen skall komma i fråga 
krävs det dock att den erbjudna servicekvalitén är tillräckligt hög. Det senare kravet har 
sannolikt bidragit till att valet av marktransportmedel inte har förändrats så mycket över 
tiden. Delvis som ett svar på detta har transportnäringen, transportköpare och infrastruk-
turhållare successivt utvecklat system- och kombitågskoncepten för att stärka konkur-
renskraften. Eftersom lastbilstransporterna ofta är snabbare tenderar järnvägen att främst 
hantera gods med lägre varuvärden. Dyrare varor kan bära högre transportkostnader och 
transporterna kan därför tillåtas kosta mer. Lastbilen är oftast det enda tänkbara alterna-
tivet när transporterna är korta och sändningsstorlekarna små. 

Rundvirke samt Jord, sten och byggnadsmaterial är exempel på skrymmande varor med 
lågt värde som transporteras i stora kvantiteter – men där lastbilen ändå dominerar stort. 
Här är det tillgängligheten och den korta transportlängden som gör att järnvägen har 
svårt att konkurrera. 

Järnvägen är framför allt bra inom områdena Järnmalm och skrot, Metallprodukter samt 
Papper och massa. Järnmalm och stål transporteras i stora volymer i några få relationer, 
vilket gynnar järnvägen. Inom området papper och massa finns en viss dominans för 
vägtransporterna om antal transporterade ton studeras, men järnvägen dominerar be-
träffande transportarbetet. Här är det således transportlängden som talar för järnvägen. 

 
3.2.4 Betydelsen av transportens längd 
På avstånd upp till 300 km utförs 92 procent av godsmängderna och 60 procent av 
transportarbetet. Om vi rent hypotetiskt antar att järnvägen blir konkurrenskraftig vid 
avståndet 300 km så konkurrerar järnvägsföretagen om 8 procent av de godsmängder 
och 40 procent av det transportarbete som lastbilarna utförde år 2005. Om vi antar att en 
relativprisförändrande åtgärd gör att järnvägen blir konkurrenskraftig vid 200 km så 
konkurrerar järnvägsföretagen om 14 procent av de godsmängder och 55 procent av det 
transportarbete som utförs av lastbilsföretagen. För att järnvägen skall vinna en 
transport räcker det dock inte med att erbjuda ett pris som är lägre än det pris som 
lastbilsföretagen begär. Även kvalitetskraven måste mötas.  

Nedanstående figur visar hur inrikes godstransporter med lastbil fördelar sig på olika 
transportavstånd. Figuren visar ackumulerade värden.  

                                                 
33 Se även avsnitt kapitel 4 i Delredovisningen. 
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Figur 3.3  Inrikes godstransporter med lastbil efter transportavstånd (ackumulerat), 
2005. Källa: SIKA. 
 
3.3 Väg- och järnvägstrafikens konkurrensyta 
En övergång från 60 ton/25,25 meter till 40 ton/18,75 meter skulle leda till en stor för-
ändring av transportkostnaden34, där 25 års successiva viktökningar skulle raderas ut. 35 
Frågan är då ifall det vore möjligt och företagsekonomiskt rimligt att undvika delar av 
denna fördyring genom att flytta över gods från väg till järnväg.  

Det är svårt att ange hur stor andel av dagens väg- och järnvägstrafik som konkurrerar 
med varandra. Delar av vägtransporterna är oåtkomliga för järnvägen och delar av järn-
vägstransporterna är oåtkomliga för vägtransporterna. På kort sikt finns det av kapaci-
tetsskäl sannolikt en begränsad möjlighet till överflyttning mellan väg och järnväg.  

Konkurrensytan mellan väg och järnväg är begränsad eftersom väg- och järnvägs-
transporter har olika komparativa fördelar. Det största trafikslaget inom olika varu-
grupper är ofta mycket dominerande och i den genomgång som gjorts av statistiken på 
varugruppsnivå har det visat sig svårt att se tecken på att transportkostnadsförändringar 
leder till överflyttning mellan trafikslagen. En överflyttning av gods till järnväg förut-
sätter att grundläggande kvalitetskrav avseende tillförlitlighet, tid och flexibilitet upp-
fylls. Detta har inneburit vissa problem för järnvägen.  

Dyrare lastbilstransporter ger en relativprisförändring endast om järnvägsoperatörerna 
och åkerinäringen inte höjer sina priser lika mycket. Det som sägs ovan talar för att 
järnvägsföretagen kan öka sina intäkter mer genom att följa efter åkerierna i deras 
prissättning än genom att bibehålla låga priser och försöka konkurrera genom att ta 
större marknadsandelar. Om järnvägsföretagen agerar som prisföljare så uppkommer 
sannolikt inga större förändringar i transportmedelsvalen. 

                                                 
34 Se kapitel 2. 
35 Den största viktökningen var från max 37 ton till 51,4 ton i början på 70-talet. Vid detta tillfälle 
ändrades dock inte fordonslängden, vilket är fallet i vår analys. 
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Resultaten från SAMGODS-simuleringen i scenario C tyder på att ca 12 procent av väg-
transporterna skulle kunna gå på järnväg vid en mycket stor transportkostnadsökning på 
väg i kombination med antingen omfattande investeringar i järnvägskapacitet och/eller 
omprioriteringar som ger förbättringar för godstrafiken på bekostnad av persontrafiken 
på järnväg36. I detta scenario förutsätts dock att järnvägen uppfyller kundernas 
kvalitetskrav.  

Järnvägens konkurrenskraft skulle också kunna förbättras genom transportpolitiska 
åtgärder på vägtransportområdet, till exempel en kilometerskatt för den tunga gods-
trafiken på väg. Genom en bättre kontroll och efterlevnad av de befintliga reglerna 
avseende hastighetsöverträdelser, överlast och brott mot körtidsregler kan konkurrens-
situationen för järnvägen förbättras. Det schweiziska institutet PROGNOS konstaterar 
att åkerier kan minska sina kostnader med sex eurocent per fordonskilometer genom att 
inte följa lagar och regler.37 

Om inga andra förändringar genomförs är vår bedömning att ett utfall nära det som 
förutspås i scenario B är mer realistiskt. Ökad godstågskapacitet i kombination med 
förändrade lastbilsnormer och andra åtgärder inom vägtransportområdet kan möjliggöra 
ett utfall som ligger närmare scenario C. För att nå ända fram krävs även förändringar 
av kvalitet och servicenivå. Här avses bland annat öppethållandet i terminaler och att 
tågen måste ankomma i rätt tid. 

Slutligen bör man hålla i minnet att vi arbetar med scenarier som inte inkluderar alla 
effekter. Produktionsvolym, sysselsättning och geografisk placering av verksamheter 
antas vara oförändrade och endast lastbilarnas lastkapacitet samt val av transportmedel 
och rutt förändras. Till exempel gör vi inte något försök att analysera de effekter som 
uppkommer ifall ökade transportkostnader leder till förändrad lokalisering av 
produktionsanläggningar, lager och terminaler. 

                                                 
36 Se även SIKA Rapport 2005:9, Prognoser för godstransporter år 2020, där SIKA simulerade effekterna 
av ett stort antal efterfrågepåverkande förändringar (oljepriser, infrastrukturinvesteringar, ekonomiska 
styrmedel, östeuropaboom m.m.) och fann att prioritering av godståg ger stor effekt på den godstransport-
efterfrågan som riktas mot järnvägen. 
37 Prognos, Gesetzesverstösse auf deutschen Strasse lohnen sich, 2003. 
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4 Effekter av förändrade fordonsnormer i Sverige  
4.1 Näringslivets transportkostnader  
4.1.1 Resultat 
Varuägarnas årliga generaliserade kostnader med väg, järnväg och sjöfart38 beräknas 
uppgå till drygt 100 miljarder kronor (i 2001 års priser). Dessa kostnader beräknas öka 
med ca 7,5 miljarder kronor per år i scenario B där EU:s normer för lastbilar och ingen 
överflyttning till järnväg antas och med ca 3,1 miljarder kronor per år i scenario C där 
EU:s normer för lastbilar och investeringar i järnvägskapacitet förutsätts. 

En kostnadsminskning på ca 2,2 miljarder kronor per år beräknas när enbart investe-
ringar i järnvägskapacitet antas. Det förbättrade utfallet från -7,5 till -3,1 miljarder 
kronor förklaras därmed till hälften av den förbättrade järnvägskapaciteten och till 
hälften av förändrade lastbilskostnader.  

I tabellen står ett negativt tecken för en samhällsekonomisk försämring.  
 
Tabell 4.1  Förändring av generaliserade kostnader per år (i miljoner kronor i 
2001 års priser) jämfört med referensalternativ A i olika scenarier. 

 Milj. kr 

Scenario B. EU:s normer för lastbilar, ingen överflyttning till järnväg  -7 525 

Scenario C. EU:s normer för lastbilar, investeringar i järnvägskapacitet -3 147 

 

I scenario B motsvarar de operativa kostnaderna de generaliserade kostnaderna (bortsett 
från begränsade tidsfördröjningar på grund av trängsel i städer). Överflyttningen av en 
del av transporterna från väg till järnväg i scenario C innebar att transporttiden (inklu-
sive omlastningar) och därmed godsets kapitalbindning ökar något. Som nämns ovan är 
godstidskostnadernas inverkan på den generaliserade kostnaden dock marginell. 

Som förväntat är kostnadsökningen störst för de varugrupper där en stor andel av 
volymerna transporteras med lastbilar som är större än EU-fordonen. För Rundvirke 
ligger kostnadshöjningen vid 22 procent i scenario B och tolv procent i scenario C. 
Detta ska jämföras med en 32-procentig kostnadshöjning för den del av rundvirke-
transporterna som i utgångsläget gick på väg med lastbilar tyngre än 40 ton39. 
Motsvarande kostnadshöjning för varugruppen Jord, sten, byggnadsmaterial är 
17 procent i scenario B och åtta procent i scenario C, vilket ska jämföras med en 
35-procentig kostnadshöjning för den del av volymerna som gick på väg i utgångsläget 
med lastbilar tyngre än 40 ton..  

För Högvärdiga produkter beräknas en relativt hög absolut kostnadsökning. Den 
relativa ökningen är dock mycket lägre med hänsyn till att en stor del av produkterna 
redan transporteras i inrikes- och utrikestrafik med lastbilar som uppfyller EU:s vikter 
och dimensioner idag. För gods som transporteras i stor utsträckning med järnväg och 
sjöfart och/eller utanför Sverige är kostnadsökningen mycket lägre. Exempel på sådana 
varugrupper är Järnmalm och skrot samt Råolja och kol.  

                                                 
38 Summa av operativa transportkostnader med väg, järnväg och sjöfart och godstidskostnader. 
39 Se Figur 2.3 
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Sammanlagt beräknas de generaliserade kostnaderna med väg, järnväg och sjöfart öka 
med 7 procent i scenario B och 3 procent i scenario C.  

Tabellen nedan illustrerar hur de stora ökningarna för trafikarbete på väg för Rundvirke, 
Jord sten och byggnadsmaterial samt Högvärdiga produkter resultera i stora kostnads-
ökningar med väg, järnväg och sjöfart för dessa varugrupper. I scenario B står dessa 
grupper för över 60 procent av ökningen av såväl trafikarbete på väg såväl kostnads-
ökningen. 

 
Tabell 4.2 Beräknad förändring av trafikarbete på väg och totala generaliserade 
kostnader med väg, järnväg och sjöfart per år (kr i 2001 års priser) jämfört med 
referensalternativ A per varugrupp i olika scenarier.  

 

Trafikarbete på 
väg Scenario 

B

Trafikarbete 
på väg  

Scenario C

Kostnader 
Scenario B 

Kostnader 
Scenario C

Jordbruk 23 30 % 11 15 % 159 6  % 55 2 %

Rundvirke 222 44 % 143 28 % 2 063 22 % 1151 12 %

Trävaror 73 29 % 36 14 % 587 7 % 224 3 %

Livsmedel och djurfoder 61 14 % 18 4 % 348 8 % 130 3 %

Råolja och kol 5 25 % 4 23 % 89 1 % 30 0 %

Oljeprodukter 40 34 % 22 18 % 522 8 % 206 3 %

Järnmalm och skrot 16 30 % 4 7 % 139 2 % -98 -1 %

Metallprodukter 40 12 % 8 2 % 259 3 % 74 1 %

Papper och massa 51 22 % -9 -4 % 300 3 % 122 1 %

Jord, sten, byggnadsmaterial  98 37 % 33 13 % 1 179 17 % 528 8 %

Kemikalier 56 28 % 14 7 % 518 7 % 132 2 %

Högvärdiga produkter 336 19 % 321 18 % 1 363 6 % 592 2 %
 
Summa 1 022 24 % 605 14 % 7 526 7 % 3 146 3 %

 
4.1.2 Jämförelse med andra studier 
Den beräknade kostnadsökningen på 7,5 miljarder kronor (i 2001 års priser) i scenario 
B ligger något under nivån i TFK:s studie från 1994.40 TFK beräknar att en övergång 
från de svenska fordonsdimensionerna till de europeiska år 2000 skulle innebära en 
kostnadsökning på 15 till 20 procent av alla landsvägstransporter i Sverige – motsva-
rande 6,5 miljarder kronor (i 1990 års priser) eller 8,4 miljarder kronor (i 2001 års 
priser).41 Beräkningen bygger på branschens erfarenheter, underlag från SCB och ett 

                                                 
40 TFK Minirapport MR85, Rolf Nordström, Anders Lindkvist, Konsekvenser av EU-anpassade 
fordonsvikter och -dimensioner, revidering i förhållande till EU-kommissionens förslag till direktiv i 
dokument COM (93) 679 final – SYN 486, Stockholm, 1994.  
41 Nelldal, Bo-Lennart, Järnvägssektorn efter järnvägsreformen 1988 – Förändringar i omvärlden, 
trafikpolitiken och järnvägsbranschen och I järnvägens marknad 1990–2000, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Arbetsrapport TRITA-IP AR 01-98, 2001. 
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tranportkostnadsprogram. Metoden redovisas inte, varför resultatet är svårt att jämföra 
med vårt resultat. 42  

Samma år, 1994, kom en studie publicerad av det finska transportministeriet fram till en 
kostnadsökning på 23 procent (motsvarande ca 300 miljoner €) om Finland skulle 
tillämpa EU:s fordons- och viktdimensioner.43 Beräkningen gjordes med hjälp av en 
expertpanel bestående av transportministeriet, åkeriföretag, tillverkare m.m.  

 
Nelldal konstaterar att fraktpriserna i Sverige kunde sänkas med 22 procent – vid fullt 
kapacitetsutnyttjande – till följd av att den maximala lastvikten på lastbilarna ökade från 
51,4 ton till 60 ton. 

En tysk studie räknar med 14 till 18 procent lägre kostnader om man skulle tillåta 
lastbilar med svenska mått i Tyskland.44 

 
4.2 Slitage 
4.2.1 Metod 
Beräkningen av slitagekostnaden för ett genomsnittligt tungt fordon är baserad på 
Vägverkets bokförda kostnader för underhåll av det (belagda) statliga vägnätet under 
perioden 1998–2002. För att differentiera slitagekostnaden mellan olika typer av fordon 
(olika vikt och axelkonfiguration) används den s.k. fjärdepotensregeln, vilken säger att 
axellasten A orsakar en nedbrytning av vägen motsvarande (A/B)4 gånger den nedbryt-
ning som axellasten B ger. Det betyder till exempel att en fördubblad axellast ökar 
nedbrytningen 16 gånger. Fjärdepotensregeln är baserad på de s.k. AASHO-försöken 
som genomfördes i USA i slutet av 1950-talet. Ofta används axellasten 10 ton som 
referens (en standardaxel). Lasten (i ton) på varje axel divideras med 10 och höjs sedan 
upp till 4 (fjärde potensen). Resultatet från denna beräkning summeras sedan över 
samtliga axlar. Summan utgör fordonets standardaxelantal och visar hur många tiotons-
axlar fordonet motsvarar slitagemässigt. 

Antalet standardaxlar hos ett genomsnittligt tungt fordon i Sverige har tidigare beräk-
nats till 1,3.45 Detta motsvarar ett 36 tons fordon med jämn viktfördelning på 5 axlar, ett 
41 tons fordon med 6 axlar eller ett 46 tons fordon med 7 axlar. Det genomsnittliga 
tunga fordonet genererar alltså (under antagande om fjärdepotensregeln) en vägned-
brytning och slitagekostnad motsvarande 1,3 tiotonsaxlar.  

En orsak till kritik är att fjärdepotensregeln inte tar hänsyn till vägstandard, däcktryck, 
klimatförhållanden etc. Den enda faktorn som påverkar resultatet är axellasten. Detta 
ställer dels frågor kring möjligheten i att överföra en beräkningsmodell från 1950-talets 
USA till 2000-talets Sverige, dels lämpligheten i att tillämpa en och samma regel på ett 
geografiskt utspritt och standard- och trafikmässigt heterogent vägnät. Trots erkända 

                                                 
42 Rolf Nordström, TFK , mail daterat 20 September 2007, ”Meningen var att göra en mer noggrann 
redovisning i kommande större projektavsnitt som aldrig kom till stånd.” 
43 The Ministry of Transport and Communications of Finland, Harmonization of Vehicle Weights and 
Dimensions, Consequences in Finland, 7/3/1994.  
44 S. Keuchel, H. Ernst, C. Richter, M. Mühlhause, Fachhochschule Gelsenkirchen, Forschungsprogramm 
Strassenverkehrswesen FE 03.400/2005/ARB, Auswirkungen auf die Strasseninfrastruktur infolge einer 
Erhöhung der Abmessungen und zulässigen Gesamtgewichte von Lkw, Recklinghausen , November 
2006.  
45 Vägverket, Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion ATB Väg 2003, Publikation 111. 
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svagheter är användandet av fjärdepotensregeln utbrett och metoden accepteras i brist 
på alternativ som fungerar i tillämpningssammanhang. 

Det är ändå viktigt att med hjälp av olika känslighetsanalyser uppskatta vad fjärde-
potensregelns antaganden innebär för analysens resultat. För att i någon mån kompen-
sera för bristerna i ansatsen med fjärdepotensregeln, utförs också analyser där tredje 
(A/B)3 respektive femte (A/B)5 potensen används. Jämfört med fjärde potensen innebär 
tredje potensen en mindre slitageökning om axellasten ökar, medan slitageökningen blir 
större om den femte potensen används. Detta kan motsvara vägar som jämfört med 
fjärdepotensregeln har bättre respektive sämre förmåga att tåla tung trafik. 

 
4.2.2 Indata och kalkylvärden  
Ett skattat samband mellan Vägverkets kostnader för vägunderhåll och trafikarbete visar 
att den marginella slitagekostnaden är 15–17 öre per tung fordonskilometer.46 I denna 
utredning används intervallets mittpunkt, 16 öre per kilometer. Kostnaden gäller för den 
genomsnittliga prisnivån under perioden 1998–2002. Med hjälp av fjärdepotensregeln 
differentieras slitagekostnaden. Ett värde beräknas per verklig fordonsviktklass (mitten 
av viktintervallet används) och axelantal47. I beräkningarna antas att vikten är jämnt 
fördelad på fordonens axlar. 

 
4.2.3 Beräkning av förändringar  
Med en övergång från de svenska undantagsreglerna till EU:s reglemente skulle alla 
godstransporter som nu utförs med fordon tyngre än 40 ton omfördelas till fordon som 
väger maximalt 40 ton. I analyserna antas därför att hela mängden av omfördelat gods 
hamnar på fordon med en vikt på 40 ton. Den genomsnittliga lasten per fordon i total-
viktklassen 35–40 ton beräknas öka från ca 8 ton till ca 13 ton. Detta beror på att tunga 
varor som till exempel timmer och papper nu kommer att transporteras med 40 tons 
lastbilar.  

Med tanke på sambandet mellan axellast och vägnedbrytning är antalet axlar hos de 
fordon som kommer att transportera det omfördelade godset av central betydelse för 
slitagekostnaderna. Ju fler axlar, desto lägre kostnad. Eftersom axelfördelningen inte är 
känd för scenarierna B och C görs beräkningar för tre olika fall. I grundfallet i scenario 
A fördelas lasten lika mellan fordon med fem, sex och sju axlar. Av de fordon som idag 
(scenario A) har en verklig vikt på 34–40 ton har 43 procent fem axlar, 28 procent sex 
axlar och 26 procent sju axlar.  

En rimlig bedömning är att en anpassning till EU:s reglemente på lite sikt skulle inne-
bära att andelen lastbilar med sex eller sju axlar ökar något så att dessa fordonskatego-
rier blir lika vanliga som fem axliga ekipage.  

För att testa vad avvikelser från denna förmodan betyder för resultatet görs två ytter-
ligare beräkningar med mer extrema förutsättningar. I den första av dessa omfördelas 
allt gods till fordon med fem axlar och i det andra fallet omfördelas lasten enbart till 
sjuaxliga fordon. Omfördelning till fordon med bara fem eller sju axlar redovisas i 
avsnittet känslighetsanalyser. 

 

                                                 
46 Haraldsson, M. Essays on Transport Economics, Uppsala: Economic studies 104 (PhD Thesis), 2007. 
47 Se Tabell 2 i Bilaga 2. 



38 VTI rapport 605 

4.2.4 Resultat 
Utifrån antagandet om fjärdepotensregeln och den fördelning av fordonskilometer på 
olika klasser av verklig fordonsvikt/axelantal erhålls ett genomsnittligt antal standard-
axlar per tungt fordon på 1,1, alltså något lägre än tidigare uppgifter. I tabellen nedan 
anges minskade underhållskostnader som en positiv nytta och ökade underhållskostna-
der som en negativ nytta.  
 
Tabell 4.3  Beräknad effekt på slitagekostnader i olika scenarier. Överflyttat gods 
fördelas jämnt mellan fordon med 5, 6 och 7 axlar. Fjärdepotensregeln används för 
differentiering. 

 Skillnad jmf. 
med A (mkr) 

Total slitage-
kostnad (mkr)

Slitagekostnad 
per fordonskm 
(kr) 

Scenario A. Referensalternativ 2005  676 0,160 

Scenario B. EU:s normer för lastbilar, 
ingen överflyttning till järnväg +140 536 0,108 

Scenario C. EU:s normer för lastbilar, 
investeringar i järnvägskapacitet +201 475 0,104 

 

Av tabellen ovan framgår att i referensscenario A kostar vägslitaget från tung trafik ca 
676 miljoner kronor årligen. Med scenario B minskar den årliga slitagekostnaden med 
ca 140 miljoner kronor. Om överflyttning till järnväg möjliggörs av investeringar i 
järnvägsnätet (C) skulle slitagekostnaden minska med ca 201 miljoner kronor. Slitage-
kostnaden per fordonskilometer är i referensalternativet (A) 16 öre per fordonskilo-
meter. I scenarierna B och C minskar slitagekostnaden per fordonskilometer till 10,8 
respektive 10,4 öre. 

 
4.2.5 Känslighetsanalyser 
I detta avsnitt testas hur känsliga resultaten är för antagandet om fjärdepotensregeln. 
Vilka resultat erhålls om istället tredje respektive femte potensen används? Under förut-
sättning att lasten omfördelas jämt till bilar med 5, 6, eller 7 axlar kommer lättare 
fordon enligt scenarierna B och C att minska slitaget oavsett vilken av de tre potenserna 
som används. Besparingen blir än större om allt gods läggs på sjuaxliga bilar.  

Skulle lasten enkom läggas på femaxliga 40 tons lastbilar, så ökar slitaget i scenario B, 
oavsett potens. Orsaken till detta är att slitageminskningen inte är tillräckligt stor för att 
väga upp det ökade trafikarbetet.48 Utfallet av scenario B står alltså och väger med 
antagandet om axelantal hos fyrtiotonsbilarna.  

I scenario C minskar slitagekostnaderna även om godset läggs på femaxliga bilar, vilket 
beror på att trafikarbetet på väg inte ökar lika mycket då gods kan flyttas över till järn-
väg. En sammanställning av slitagekostnadsskillnaderna återfinns i de båda tabellerna 
nedan.  

                                                 
48 Detta är i linje med de beräkningar som Sveriges Åkeriföretag gjort (Sveriges Åkeriföretag, 2007). 
Deras beräkningar visar att ett sextiotonsfordon med 8 axlar ger en lägre slitagekostnad per ton än 
fyrtiotonsfordon med bara 5 eller 6 axlar. 
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Mittenraden i tabellen motsvarar utredningens huvudalternativ (likformig överflyttning 
av gods till lastbilar med fem, sex eller sju axlar samt kostnadsdifferentiering med hjälp 
av fjärdepotensregeln).  

Utfallet av scenario B är alltså inte helt entydigt. Jämfört med scenario A kan slitage-
kostnaderna öka såväl som minska. Med scenario C är det dock samma tecken oavsett 
kombination av beräkningsregel och överflyttningsantagande. Kostnaden för slitage 
minskar i samtliga fall jämfört med A. I tabellen nedan anges minskade underhålls-
kostnader som en ”positiv nytta” och ökade underhållskostnader som en ”negativ 
nytta”. 

 
Tabell 4.4  Scenario B, Beräknad slitagekostnadsskillnad jämfört med 
scenario A (mkr). 

  Tredje-, fjärde- eller femtepotensregeln 

  3 4 5 

5 axlar -72 -41 -3 

5,6,7 axlar 64 140 206 
Överflyttning av 
gods till 

7 axlar 181 287 366 

 
Tabell 4.5  Scenario C, Beräknad slitagekostnadsskillnad jämfört med 
scenario A (mkr). 

  Tredje-, fjärde- eller femtepotensregeln 

  3 4 5 

5 axlar 22 134 229 

5,6,7 axlar 53 201 321 
Överflyttning av 
gods till 

7 axlar 88 257 390 

 
4.3 Trafiksäkerhet 
4.3.1 Metod 
Vi kan tänka oss tre olika metoder att bedöma trafiksäkerhetseffekterna av olika lastbils-
kombinationer, i) experimentella studier, ii) teoretiska studier och iii) statistiska studier 
av faktiska olyckor. Vi fokuserar här helt på den faktiska erfarenhet som finns med 
långa och tunga lastbilskombinationer i Sverige och utnyttjar svenska olycksdata i 
analysen, dvs. metod iii).  

I Sverige har under 1970-talet djupa analyser genomförts för att svara på frågan om 
trafiksäkerhetseffekten av att minska fordonens längd. Slutsatserna var att risken kunde 
antas öka med fordonslängden, att följden av olyckorna var oberoende av längden men 
att den förväntade trafikarbetsökningen motverkar dessa effekter varför minskningen av 
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längden samlat skulle försämra trafiksäkerheten. 49 Våra analyser pekar i samma 
riktning. 

Under de senaste 10 åren har i genomsnitt 6,6 personer årligen dödats sittande i tunga 
lastbilar i trafikolyckor. Det utgör 1,3 procent av samtliga dödsfall i polisrapporterade 
olyckor. Vi vet att fordonsvikten skyddar den som sitter i ett fordon medan det ökar 
risken för andra trafikanter vid en olycka.50 Utöver de 6,6 som dödades i de tunga 
lastbilarna dödades i genomsnitt ytterligare 88 personer per år i kollision med lastbilar. 
Det innebär att för varje person som dödas i en tung lastbil omkommer 13 till utanför 
lastbilen. För lätta lastbilar är motsvarande siffra 2 dödade utanför lastbilen för varje 
dödsfall i lastbilen och för personbilar dödas i genomsnitt 1,6 personer utanför bilen för 
varje dödsfall i personbilen. Fokus i den här analysen är att studera den totala trafik-
säkerhetseffekten, både inom och utanför lastbilskollektivet, av stora lastbilskombi-
nationer och vi inkluderar därför alla som dödats eller skadats i olyckor med tunga 
lastbilar. 

Karaktäristiken på tunga lastbilar – att de är tyngre och större än personbilar, har sämre 
acceleration än personbilar och sämre bromsförmåga – medför att man kan förvänta sig 
att lastbilsolyckor är annorlunda och allvarligare än andra fordonskollisioner.51  

Att man finner en skillnad mellan lastbilsolyckor och personbilsolyckor innebär att man 
skulle kunna förvänta sig en skillnad mellan olika typer av lastbilar. Trafiksäkerhetsut-
redningen (1977) pekar på den stora riskskillnaden mellan fordon med påhängsvagn 
respektive fordon med släpvagn. Fordon med fler än ett släp kan också ha större risker 
under vissa trafikförhållanden52. Emellertid redovisar inte litteraturen någon tydlig slut-
sats mellan lastbilens storlek och olycksriskerna. National Highway Traffic Safety 
Administration drar slutsatsen i en studie av olyckor mellan år 1979 och 1986 att last-
bilar ger upphov till fler personskadeolyckor än lastbilar med släp.53 Detta pekar på ett 
av problemen med dessa studier, vi kan förvänta oss att olika kategorier av fordon har 
olika typ av olycksexponering. Emellertid är intresset i denna analys fokuserad enbart 
till de allra tyngsta ekipagen som dessutom kommer att bibehålla samma transport-
mönster i de olika scenarierna.  

Analysen nedan bygger på tre komponenter; 1)olycksdata från STRADA (Swedish 
Traffic Accident Data Acquisition), 2) uppskattningar av trafikarbete som beskrivits i 
Tabell 8.1 i Bilaga 2 och 3) de samhällsekonomiska värderingarna av olycksfallen. 

Vi genomför analysen i två steg; först studerar vi konsekvenserna av och karaktäristika 
för de olyckor som faktiskt inträffar och sedan studerar vi risker genom att relatera 
dessa olyckor till exponeringen mätt i fordonskilometer.  

För olyckorna nyttjar vi individuell olycksinformation för polisrapporterade olyckor 
med personskador där tunga lastbilar varit inblandade under perioden 2003 till 2005. 

                                                 
49 Ds K 1977:1 (1977) Långa fordon och fordonskombinationer – betänkande avgivet av trafiksäker-
hetsutredningen. Kommunikationsdepartementet. Stockholm 1977.  
Trafiksäkerhetsutredningen (1977) Studie av effekten på trafikolyckor av en minskning av högsta tillåtna 
fordonslängd från 24 till 18 meter. Liber 1977, Stockholm. 
50 Se Lindberg, G. (2006) Valuation and Pricing of Traffic Safety. Örebro Studies in Economics 13. 
51 Chaumel, J-L., J-M. Grandbois, F.Ruest, L.Lafrance and D.Lebel (1986), Road accidents involving 
long-distance heavy trucks, CIRAST, Quebec. 
52 Forkenbrock, D.J.;Hanley, P.F. (2003) Fatal crash involvement by multiple-trailer trucks. 
Transportation Research Part A: policy and Practice 37, 419–433. 
53 National highway Traffic Safety Administration (1992) Heavy Duty Trucks in Crashes NASS 
1979–1986. US deprtament of Transportation, Washington. 
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Över den studerade perioden har vi observerat 934 sådana olyckor. Bortfallet är enligt 
andra studier54 betydande i olycksrapporteringen och vi korrigerar här antalet svårt och 
lindrigt skadade personer med generella bortfallsfaktorer. Det innebär att vi antar att det 
inte finns något samband mellan bortfallet och fordonets karaktäristika etc.  

Exponeringen mätt i fordonskilometer finns sällan på fordonsnivå55 utan vi tvingas 
förlita oss på grövre kategoriseringar av ekipagen. Det innebär att vi inte kan göra 
samma typ av analyser för risker som för konsekvenser.  

 
4.3.2 Indata och kalkylvärden  
I genomsnitt har 934 personskadeolyckor med tunga lastbilar inträffat per år under 2003 
till 2005. Av dessa har 615 skett med enbart lastbilar och 345 med lastbilar och släp. 
För 715 av olyckorna har vi information om vikt och antal axlar. 

I olyckorna omkom i genomsnitt 67 personer per år. Dödsfallen fördelade sig på 
fordonskategorier enligt tabellen nedan. I de fall fler tunga lastbilar är inblandade redo-
visar vi information på det tyngre fordonet. För analysen har vi också sammanställt för-
delning för svårt respektive lindrigt skadade personer. 

 
Tabell 4.6  Antal omkomna per år i olyckor med tunga lastbilar inblandade (genomsnitt 
2003–2005). 

Totalvikt / Antal axlar 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa
Lastbil 3,5–7,5 ton 0,0        0,0 
Lastbil 7,5–12 ton 1,7        1,7 
Lastbil 12–14 ton 0,3        0,3 
Lastbil 14–20 ton 5,0        5,0 
Lastbil 20–26 ton 1,0 6,0       7,0 
Lastbil 26–28 ton  7,3       7,3 
Lastbil 28–32 ton  3,7       3,7 
Lastbil över 32 ton  0,7 0,3      1,0 
Summa Lastbilar 8,0 17,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 
Lastbil med släp under 28 ton         0,0 
Lastbil med släp 28–34 ton         0,0 
Lastbil med släp 34–40 ton   0,3      0,3 
Lastbil med släp 40–50 ton    1,3 0,3    1,7 
Lastbil med släp 50–60 ton    1,0 4,3 11,7 0,3 0,3 17,7 
Summa Lastbilar med släp 0,0 0,0 0,3 2,3 4,7 11,7 0,3 0,3 19,7 
Summa 8,0 17,7 0,7 2,3 4,7 11,7 0,3 0,3 45,7 
Okända Lastbilar         8,3 
Okända lastbilar med släp         13,0 
Summa totalt          67,0 

 

Den samhällsekonomiska värderingen av trafikolyckor består av de materiella kostna-
derna i form av fordonsskador, sjukvård och medicin för personskador. Förlorat produk-

                                                 
54 Se Larsson Jörgen (2004). Bearbetning av patientstatistik för 1988–2001 avseende trafikskadade. VTI 
notat 8-2004. Linköping. 
55 För ett undantag se Lindberg, G.(2006) Valuation and Pricing of Traffic Safety. Örebro Studies in 
Economics 13. 
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tionsbortfall (netto) ingår också i dessa kostnader. Emellertid är den dominerande kom-
ponenten den så kallade riskvärderingen vilket uttrycker individernas preferenser för 
lägre risker att bli dödad eller skadad. Omfattande forskning den senaste tiden verifierar 
en värdering av ett statistiskt dödsfall till omkring 20 miljoner kr.56 I analysen används 
de värden som ASEK-gruppen rekommenderar. 

 
Tabell 4.7  Samhällsekonomiska kostnader per olycksfall (kronor). 
 Materiella  

kostnader 
Riskvärdering Total  

kostnad 
Bortfall Per polis- 

rapporterat fall 

Dödsfall 1 242 000 16 269 000 17 511 000 1 17 511 000 

Svårt skadad 621 000 2 503 000 3 124 000 2,4 7 497 600 

Lätt skadad 62 000 113 000 175 000 2,4 420 000 
Källa: SIKA 2005:16 och Vägverket Effektkatalog. 

 

Vi korrigerar uppgifter om de svårt och lindrigt skadade med beräknat bortfall i 
rapporteringen. Det innebär att dessa personskador räknas upp med faktorn 2,4.57  

Vi fokuserar här på personskadorna vilka utgör den dominerande kostnaden. Den 
genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden över åren 2003 till 2005 för alla olyckor 
med tunga lastbilar uppgår till 3,1 miljarder kr per år. Bortfallet i informationen är 
betydande. Vi saknar information om lastbilens eller ekipagets vikt för knappt en mdr kr 
per år. Bortfallet är större för lastbilar med släp eftersom vi då behöver information om 
både lastbilen och släpet.  

I tabellen nedan har vi beräknat kostnaderna för olyckorna per år fördelat efter lastbilens 
vikt samt antalet axlar respektive ekipagets vikt (lastbil med släp) och antalet axlar. I de 
fall fler lastbilar har varit inblandade är kostnaden fördelad till det tyngre fordonet. 
Detta är en godtycklig fördelning vilket missgynnar de tyngre fordonen. 

 

                                                 
56 Hultkrantz, Lindberg, Andersson (2006), The value of improved road safety. Journal of Risk and 
Uncertainty, 32:2, pp. 151–170. 
57 Vägverkets effektkatalog. 
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Tabell 4.8  Genomsnittliga olyckskostnader per år (miljoner kronor per år). 
Totalvikt / Antal axlar 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 
Lastbil 3,5–7,5 ton 37 37 
Lastbil 7,5–12 ton 86 86 
Lastbil 12–14 ton 26 26 
Lastbil 14–20 ton 268 268 
Lastbil 20–26 ton 51 271 322 
Lastbil 26–28 ton  352 352 
Lastbil 28–32 ton  132 32 164 
Lastbil över 32 ton  12 25 37 
Summa Lastbilar 468 767 57 0 0 0 0 0 1 292 
Lastbil med släp under 28 ton  0 
Lastbil med släp 28–34 ton  0 3 0 3 
Lastbil med släp 34–40 ton  3 11 0 14 
Lastbil med släp 40–50 ton  0 3 38 11 52 
Lastbil med släp 50–60 ton  3 45 168 428 23 6 672 
Summa Lastbilar med släp 0 3 20 84 179 428 23 6 742 
Summa 468 770 78 84 179 428 23 6 2 034 
Okända Lastbilar  476 
Okända lastbilar med släp  571 
Summa totalt   3 081 

 

Längre fordon tar längre tid att köra om och skulle därför kunna vara mer inblandade i 
omkörningsolyckor än kortare fordon. Tidigare experimentella svenska studier visar en 
svag tendens att 24-meters fordon ger upphov till fler riskabla omkörningar än 
18-meters fordon.58 Samma resultat fås i modernare internationella studier.59 Tidsluckan 
till mötande fordon vid omkörningar uppskattades till 4,5 sekunder för det kortare 
fordonet och 4,3 sekunder för det längre. En övergång till kortare fordon skulle kunna 
minska tidsluckorna med sex procent på smala vägar, men denna skillnad är inte 
statistiskt säkerställd.  

Det finns inget i detta material som tyder på att omkörningsolyckorna är vanligare för 
de längre fordonen. Andelen omkörningsolyckor av alla olyckor för enbart lastbilar är 
ca 0,11 medan den för lastbil med släp är 0,08. En enkel linjär logit-model som söker 
förklara andelen omkörningsolyckor med ekipagens längd, vikt och antal axlar kan inte 
peka ut något tydligt samband. Med icke-linjära samband finner vi att sannolikheten att 
observera en omkörningsolycka sjunker med ökad längd (elasticitet -2,8) men ökar med 
kvadraten på längden (elasticitet 1,5). Sannolikheten att vi observerar en omkörnings-
olycka bland olyckorna minskar med 18-meters ekipage jämfört med 24-meters 
ekipage. Däremot är en genomsnittlig omkörningsolycka mindre allvarlig än andra 
olyckor (0,96 miljoner kr jämfört med 2,2 miljoner kr). Det innebär att, för samma antal 
olyckor, en ökad andel omkörningsolyckor i princip minskar den genomsnittliga 
olyckskostnaden (-2 procent i denna modell om man går från 24-meter till 18-meter). I 
vårt material finns ingen anledning att tro att en tänkt övergång från långa till kortare 
fordon skulle minska olyckskostnaden beroende på andelen omkörningsolyckor. 

                                                 
58 Hammarström, U. (1976) Omkörningar av långa fordonskombinationer – studie av mötesmarginaler. 
VTI Rapport 103, Linköping 1976. 
59 Hanley, P.F., D.J. Forkenbrock. (2005) Safety of passing longer combination vehicles on two-lane 
highways. Transportation Research Part A: policy and Practice, 39, 1–15. 
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Däremot kan konsekvenserna vid en olycka påverkas av fordonets vikt. Flera studier har 
visat hur viktskillnaden mellan fordon i en kollision påverkar olycksutfallet, dels så att 
personerna i det lättare fordonet skadar sig mer, dels så att de totala olyckkostnaderna 
ökar. Den genomsnittliga olyckskostnaden per olycka för lastbilar med släp är ungefär 
2,6 miljoner kronor medan den för enbart lastbilar är ca 1,8 miljoner kr. Men tittar vi på 
trafikmiljöer finner vi att den genomsnittliga kostnaden är 1,5 respektive 1,2 miljoner 
kronor i tätort och 3,0 respektive 2,7 miljoner kronor på landsbygd. Den stora kostnads-
skillnaden beror på en större andel tätortsolyckor för de lättare ekipagen. Men mellan de 
olika tunga ekipagen kan vi inte säga något säkert om hur olyckskostnaden påverkas av 
vikten eller längden. 

Trafikarbetet för olika kategorier av lastbilsekipage har redovisats tidigare. Baserat på 
olycksinformationen finner vi att den genomsnittliga olyckskostnaden per tung last-
bilskilometer uppgår till 0,73 kronor per fordonskilometer. Fokuserar vi på de tyngsta 
ekipagen över 50 ton är kostnaden 0,47 kronor per fordonskilometer medan de näst 
tyngsta (40–50 ton) har en kostnad på 0,63 kronor per fordonskilometer. 60 Tittar vi på 
gruppen strax under 40 ton får vi en kilometerkostnad på 0,67 kronor per fordons-
kilometer. Lastbilar med släp har i genomsnitt en olyckskostnad på 0,48 kronor per 
fordonskilometer medan lastbilar utan släp i genomsnitt har en kostnad på 1,18 kronor 
per fordonskilometer. 

 
Tabell 4.9  Olyckskostnad per fordonskilometer (kr/fkm). 
Totalvikt / Antal axlar 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa
Lastbil 3,5–7,5 ton –   –
Lastbil 7,5–12 ton 0,53   0,53
Lastbil 12–14 ton 1,47   1,47
Lastbil 14–20 ton 0,71 0,00   0,71
Lastbil 20–26 ton 0,46 2,06   1,34
Lastbil 26–28 ton 1,52   1,52
Lastbil 28–32 ton 3,10 5,12   3,36
Lastbil över 32 ton 39,05 2,09   3,03
Summa Lastbilar 0,70 1,89 3,15   1,18
Lastbil med släp under 28 ton 0,00 0,00   0,00
Lastbil med släp 28–34 ton 0,21 0,66   0,58
Lastbil med släp 34–40 ton 3,28 0,83 0,02 0,00   0,67
Lastbil med släp 40–50 ton 0,11 0,40 0,55 2,65   0,63
Lastbil med släp 50–60 ton 0,32 0,20 0,55 0,50 1,04 2,19 0,47
Summa Lastbilar med släp 0,36 0,54 0,27 0,58 0,50 1,04 2,19 0,48

Not: Andelen okända lastbilar är 0,37 vilket samtliga kostnader för enbart lastbilar är uppräknat med. För 
lastbil + släp är motsvarande andel 0,77 vilket använts för att räkna upp kostnaden för denna kategori.  
 

Den högre kostnaden per kilometer för enbart lastbilar som vi ser kan troligen förklaras 
av miljöfaktorer; mindre lastbilar färdas inte på samma ställen som de tyngre ekipagen. 
Till exempel är andelen tätortsolyckor 59 procent för enbart lastbilar jämfört med 
31 procent för lastbilar med släp. Även om den genomsnittliga konsekvensen är 
lindrigare per olycka inträffar betydligt fler olyckor i den miljön. För den här analysen 
är det dock viktigare att fokusera på de tyngsta ekipagen. De två tyngsta kategorierna 
(lastbilar + släp över 40 ton) ersätts av den EU-tillåtna kategorin ekipage på 34–40 ton. 

                                                 
60 Inkluderat en uppräkning för de fordon vi saknar tillräcklig information om. 
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Trafikarbetet och axelkonfigurationen på dessa fordon varierar i olika scenarier men 
trafikmiljön kan förväntas vara konstant.  

 
4.3.3 Beräkning av förändringar  
Vår utgångspunkt är att olyckskostnaden per fordonskilometer är likadan, dvs. 
0,48 kronor per fordonskilometer, för de ekipageklasser som används i analysen. Det 
finns inget i vårt material som pekar på att olyckskostnaden per kilometer på ett 
signifikant sätt skiljer sig mellan de olika aktuella kategorierna. 

I analysen har vi emellertid en förändring i trafikarbete med 24 procent i scenario B och 
14 procent i scenario C. Dessa trafikarbetsförändringar kommer att påverka antalet 
olyckor och de totala kostnaderna. Sambandet mellan trafikflöde och olyckor är osäkert. 
Vanligen antas att risken är konstant per fordon på länkar medan den ökar med antalet 
fordon i korsningar. Konsekvensen blir en svagt ökande olycksrisk med ökande trafik-
flöde och antalet korsningar. Detta samband har emellertid på aggregerad nivå varit 
svårt att verifiera. Många studier har istället funnit en fallande risk med ökad trafik61. Vi 
väljer här ett konservativt antagande att risken är konstant vid ändrat trafikflöde. 
Därmed är också olyckskostnaden per kilometer konstant vid ändrat trafikflöde. 

 
4.3.4 Resultat 
Baserat på underlaget och övervägandena ovan kan vi beräkna de förväntade effekterna 
av de olika scenarierna. Vår huvudanalys redovisas i tabellen nedan. Negativa tal (i 
högra kolumnen) innebär en ökning av samhällets olyckskostnad och positiva tal en 
minskning. 

 
Tabell 4.10  Dödsfall (antal) och samhällsekonomiska kostnader per år (miljoner 
kronor). 

 Dödsfall per år Milj. kr per år

Scenario B. EU:s normer för lastbilar, 
ingen överflyttning till järnväg  +12 -491

Scenario C. EU:s normer för lastbilar, 
investeringar i järnvägskapacitet  +7 -291

 

Den kraftiga trafikarbetsökningen i scenario B ökar olyckskostnaden med 491 miljoner 
kronor per år. I scenario B ökar kostnaden med 291 miljoner kronor per år. Eftersom vi 
inte kan finna någon säkerställd skillnad i olycksrisk beroende på antalet axlar kommer 
samma resultat att uppkomma oberoende om de mindre fordonen kommer att utrustas 
med fem, sex eller sju axlar. 

 
Känslighetsanalyser 
Låt oss som en känslighetsanalys trots allt anta att övergången från ekipage över 40 ton 
och längre än 18,75 meter till ekipage mellan 34–40 ton med högst 18,75 meters längd 
skulle, vid konstant trafikarbete, leda till en riskminskning. Låt olyckskostnaden per 

                                                 
61 Winslott, L. (1998) The external costs of traffic accidents – an empirical analysis of the traffic flow. 
Lunds Universitet.  
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kilometer sjunka med 10 procent. Det innebär att olyckskostnaden sjunker från 0,48 till 
0,43 kronor per kilometer när dimensionerna minskar. Samtidigt ökar antalet fordons-
kilometer vilket innebär att den samlade olyckskostnaden ökar med 228 miljoner kronor 
i scenario A, 49 miljoner kronor i scenario B och minskar med 236 miljoner kr i 
scenario C. 

 
Tabell 4.11  Dödsfall (antal) och samhällsekonomiska kostnader per år (miljoner 
kronor). 

 Dödsfall per år milj kr per år

Scenario B. EU:s normer för lastbilar,
ingen överflyttning till järnväg  +6 -228

Scenario C. EU:s normer för lastbilar,
investeringar i järnvägskapacitet  +1 -49

 

Ett antagande om en negativ riskelasticitet, dvs. att olycksrisken sjunker med ökad 
trafikvolym, går i samma riktning som känslighetsanalysen ovan varför vi inte explicit 
inkluderat detta. 

 
4.4 Tidsfördröjning  
4.4.1 Effekter per vägkategori 
Tabellen nedan visar hur trafikarbetet i den nationella vägdatabasen (VDB) fördelar sig 
på olika vägtyper. Cirka 40 procent av trafikarbetet med tunga lastbilar beräknas gå på 
motorvägar, motortrafikleder och 2+1 vägar. Cirka 25 procent går på tvåfältsvägar med 
90 km/h respektive 110 m/h och som är upp till 11,5 meter breda.  

Persontrafiken går i stor utsträckning på 70 km/h och 50 km/h vägar (34,2 procent av 
trafikarbetet med personbilar) och på motorvägar, motortrafikleder, fyrfältsvägar och 
2+1 vägar (31,3 procent av trafikarbetet med personbilar). 

 
Tabell 4.12  Trafikarbete och väglängd redovisat för olika vägtyper. 

Vägtyp Väglängd (Km) Trafikarbete
Personbil (%)

Trafikarbete 
Lastbil (%) 

Motorvägar, motortrafikleder,  
fyrfältsvägar, 2+1 vägar 

3 155 31,3 37,7 

2 fältsvägar: > 11,5 meter, 90–110 km/h 2 405 9,7 11,3 

2 fältsvägar: 10–11,5 meter, 90–110 km/h 310 1,1 1,1 

2 fältsvägar: 5,5–10 meter, 90–110 km/h 23 165 23,5 24,0 

Vägar och gator med 50–70 km/h 63 465 34,2 25,8 

Summa 92 500 100 100 

 

Nedan studeras om/hur en ökad andel tunga fordon i trafikflödet medför en restidsför-
dröjning för den övriga trafiken.  
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Motorvägar, fyrfältsvägar, 2+1 vägar  

En ökad andel tunga fordon på motorvägar och fyrfältsvägar kan ge ytterligare trängsel 
och tidsfördröjning på avsnitt med mycket höga timflöden i topptrafik. På infarterna till 
storstäderna råder kapacitetsbrist främst under morgontimmarna. Andelen tunga fordon 
ligger dock bara vid 6 till 7 procent, varav 40 till 50 procent är lastbilar med släp. 
Kapaciteten minskar med ökad andel tunga fordon vid oförändrat totalflöde, eftersom 
ett tungt fordon motsvarar 1,5–2 personbilar ur kapacitetssynpunkt.  

På 2+1-vägar eller smala fyrfältsvägar antas ingen eller marginell extra fördröjning för 
personbilar eftersom köer antas avvecklas i de tvåfältiga avsnitten. 

 
Tvåfältsvägar med 90–110 km/h, över 11,5 meter bredd  

På breda tvåfältsvägar med bredd över ca 11,5 m sker omkörningar av lastbil till större 
delen med hjälp av vägren (eller att lastbilen håller till höger vid breda körfält på 5,5 m). 
Därför antas att en ökad andel tunga fordon inte tillför någon eller endast marginell tids-
fördröjning för personbilarna. 

 

Tvåfältsvägar med 90–110 km/h, under 11,5 meter bredd  

På tvåfältsvägar med 90 eller 110 km/h och ca 5–11,5 m bredd leder ökad lastbilstrafik 
till tidsfördröjningar för persontrafiken som beräknas och värderas nedan. Smalare väg 
ger större tidsfördröjning. 
 

Alla vägar och gator med 70 km/ och 50 km/h 

På alla vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h (eller 50 km/h) spelar andelen tunga 
fordon i stort sett inte någon roll eftersom samma hastighetsbegränsning gäller för tunga 
och lätta fordon. Detta gäller för både fyrfälts- och tvåfältsutformningar 

 
4.4.2 Metod för beräkning av tidsfördröjning 
Tidsfördröjningar uppkommer huvudsakligen på vägar där personbilarna får köra 
fortare än lastbilarna och där vägen endast har två körfält som tillsammans är smalare 
än 11,5 meter. Beräkningar sker därför endast för kategorin Tvåfältsvägar med 
90–110 km/h, under 11,5 m bredd. Fördröjningarna beräknas med hjälp av en modell 
som utvecklats vid VTI.62 Vid beräkningarna nyttjas det vägnät som finns i 
SAMGODS-modellen. I korthet innebär metoden att: 

1) Antal fordon per väglänk fastställs för referensscenario A. I beräkningarna 
används det antal fordonskilometer per länk som redovisas i SAMGODS. 
Eftersom vi använder oss av kalibreringskonstanter som beror av hur mycket 
trafik som går på de olika länkarna, så sker det en indelning i tre olika kategorier 
som beskriver belastningen utifrån årsdygnstrafiken (ÅDT). Kategorierna är: 
ÅDT < 5 000 fordon/dygn, 5 000 ≤ ÅDT ≤ 10 000 fordon/dygn och 
ÅDT > 10 000 fordon/dygn.  

                                                 
62 Carlsson, A. Björketun, U. Hastighetsflödesmodeller för väglänkar landsbygd, VTI PM 2004-09-20.  
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2) Antal fordon per timme och väglänk beräknas. Det genomsnittliga timflödet på 
statliga vägar i landsbygd är 6,2 procent av ÅDT (genomsnittligt dygnsflöde). 
Vid en belastning om 5 000 fordon per dygn blir antal fordon per timme 
5 000 * 0,062 = 310 

3) Restidstillägg per personbil och länk för genomsnittliga timflödet beräknas. Den 
formel som används är: 
 

 ∆restid/lastbil% = k1*(1-e-k2*qtot) 
  (1) 
 

 där ∆restid/lastbil% (s/km) är tillskottet i restid för personbilar då andelen 
 tunga fordon ökar med en procentenhet 

  k1 och k2 är kalibreringskonstanter 

  qtot är totalflödet båda riktningar och uttrycks i enheten fordon per timme 

Konstanten k1 beror på sikt och linjeföring och varierar från 0,17 vid rak plan 
väg till 0,32 vid krokig och backig väg. För tvåfältsvägar med 90 eller 110 km/h 
och ca 
5–10 meter bredd används följande värden för konstanten k1: 

A. För väglänk med låg årsdygnstrafik (ÅDT), under 5 000, k1=0,26 

B. För väglänk med medelhögt ÅDT, 5 000–10 000, k1=0,20 

C. För väglänk med högt ÅDT, över ´10 000, k1=0,17 

För vägar med bredd 10-11,5 meter (ca 1,3 procent av väglängden) kan fördröj-
ningen förväntas vara lägre och för dessa vägar har k1=0,155, k1=0,12 respektive 
k1=0,10 valts med samma ÅDT-indelning som enligt ovan.  

Konstanten k2 antas vara konstant för alla vägtyper och linjeföring och har 
värdet k2=0,0012.  

4) Genom att summera över alla berörda länkar erhålls en årlig fördröjning för hela 
landet. 

Restidstillägget enligt (1) multipliceras med förändringen i andel lastbilar för 
varje länk och därmed erhålles ett genomsnittligt restidstillägg för aktuell länk. 
För att erhålla totala fördröjningen över ett år multipliceras med det årliga 
trafikarbetet för personbil på den aktuella länken. Man får: 

Årlig fördröjning = 365*ÅDTPb*L*ΔLb%*∆restid/lb % (2) 

där ÅDTPb är länkens ÅDT för personbil 

 L är länklängden 

 ΔLb% är förändringen i lastbilsansdel i procentenheter 

 ∆restid/lb% är genomsnittligt restidstillägg enligt ovan och med 
 qtot = 0,062*ÅDT 

Vid beräkningen av qtot användes medelvärdet av antalet lastbilar före och efter. 
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4.4.3 Indata och kalkylvärden 
Vi använder oss av det av Vägverket tillämpade viktade tidsvärdet för personbilar på 
150 per fordonstimme.63 Värdet bygger på att det vid en genomsnittlig privatresa sitter 
2,18 personer i bilen och att det vid en genomsnittlig tjänsteresa sitter 1,54 personer i 
bilen. 

 
4.4.4 Beräkning av förändringar  
På vägar med antagna tidsfördröjningar (tvåfältsvägar 90 km/h respektive 110 m/h och 
under 11,5 m bredd) beräknas trafikarbetet med tunga lastbilar öka med 28 procent i 
scenario B och 18 procent i scenario C. Lastbilsandelen på dessa vägar beräknas öka 
från 10,9 procent i scenario A till 13,5 procent i scenario B. Ökningen är 2,6 procent-
enheter på dessa vägar och 2,3 procentenheter på hela vägnätet.  

Tidsfördröjningen för personbilar på grund av ökad lastbilsandel erhålls genom 
summering av fördröjning på varje väglänk. Tabell 4.13 redovisar årlig fördröjning för 
personbilar på tvåfältiga vägar som är ca 5,5–11,5 meter breda och har hastighets-
begränsningen 90 eller 100 km/h uppdelat på scenario B och C. Med värderingen 
150 kronor per personbilstimme erhålls den årliga extra kostnaden för personbilar. I 
tabellen innebär negativa tecken en samhällsekonomiskt negativ förändring. 

 
Tabell 4.13  Tidsfördröjning (timmar) och årlig kostnad (milj. kr) för personbilar på 
tvåfältsvägar med bredd 5,5–11,5 meter. Tabell och samhällsekonomiska kostnader per 
år (milj. kr). 

 Fördröjning  

timmar per år 

Milj. kr per år

Scenario B. EU:s normer för lastbilar,
ingen överflyttning till järnväg  -331 360 h -49,7

Scenario C. EU:s normer för lastbilar,
investeringar i järnvägskapacitet  -225 232 h -33,8

 

För scenario B erhålls således extra fördröjningar på grund av ökade lastbilsandelar 
med ca 330 000 timmar per år, vilket värderas till ca 50 miljoner kronor per år. För 
scenario C uppgår tidsfördröjningarna till ca 225 000 timmar per år, med värdet 
34 miljoner kronor per år. 

Beräkningen innebär en underskattning av den totala kostnaden för tidsfördröjningar för 
persontrafiken, eftersom en viss fördröjning uppkommer även på andra vägtyper än 
smala tvåfältsvägar med 90 km/h respektive 110 km/h. Dessa har inte kunnat kvanti-
fieras. Det gäller främst högtrafikerade motorvägar vid tider med överbelastning. 

 

                                                 
63 Vägverket, Publikation 2006:127, Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvärden, sidan 40–41. 
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4.4.5 Känslighetsanalyser 
Den största osäkerheten är den skattade förändringen av trafikarbetet för lastbil i de 
olika scenarierna. En avvikelse i skattningen av trafikarbetet för lastbil med 
+/-10 procent motsvarar en avvikelse på +/-1,35 procentenheter i förändring av last-
bilsandel vid scenario B. Detta i sin tur ger en avvikelse på +/-51 procent i årlig fördröj-
ning för personbilar. Som framgår av Formel (2) ovan är den årliga fördröjningen direkt 
proportionell mot förändrad andel lastbilar, ΔLb %.  

Ovan framhålles att några extra fördröjningar på motorväg eller fyrfältsväg ej antages. 
Detta är inte helt riktigt. På vägavsnitt med mycket stora timflöden i topptrafik där det 
är kapacitetsbrist kan en ökad andel tunga fordon ge ytterligare trängsel och fördröj-
ningar. Antag att trafikarbetet för lastbil med släp ökar med 50 procent Då ökar andelen 
tunga fordon med ca 1,5 procentenheter, från 6–7 procent till 7,5–8,5 procent. Detta 
innebär att kapaciteten minskar med ca en procent. Vid stora och långa uppförslut-
ningar, till exempel i tunnlar blir effekten ännu större. Vid 5–6 procent lutning 
motsvaras en lastbil av ca 4 personbilar. Detta innebär att om andelen ökar med 
1,5 procentenhet minskar kapaciteten med ca 3,5 procent eller ca 140 fordon per timme. 

 
4.5 Avgasemissioner 
4.5.1 Metod 
ARTEMIS  
ARTEMIS (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems) är ett europeiskt program för beräkning av vägtrafikens avgasutsläpp på 
regional eller nationell nivå. Ett arbete pågår sedan flera år med att implementera 
ARTEMIS för beskrivning av avgasutsläpp från vägtrafik i Sverige.64 Implemente-
ringen leds av en expertreferensgrupp med deltagare både från myndigheter och från 
bilindustrin.65 Ett viktigt motiv för att välja ARTEMIS är att använda en modell för 
vilken ”konsensus” gäller. Uppföljningen av avgasutsläpp från vägtrafiken i Sverige 
utförs fr.o.m. 2004 baserat på ARTEMIS.66 Modellens representativitet med avseende 
på koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), flyktiga kolväten (HC67) och kväveoxider (NOX) 
har utvärderats med goda resultat.  

Avgasberäkningarna i ARTEMIS är principiellt enkla: emissionsfaktorer per trafik-
situation multipliceras med trafikarbete. ARTEMIS-modellen innehåller emissions-
faktorer vilka skall kunna ge representativa utsläppsberäkningar inom hela EU-området 
genom att samma kravnivåer (Euroklasser) på utsläpp gäller. Emissionsfaktorerna är 

                                                 
64 Programmet har i huvudsak en traditionell struktur för avgasberäkning. Vad som utmärker ARTEMIS 
jämfört med övriga emissionsmodeller är den fina indelningen i trafiksituationer. Av totalt över 200 möj-
liga trafiksituationer används för beskrivning av den svenska trafiken 69 situationer. Uppdelning på 
trafikmiljöer görs på två nivåer: a) högre nivå: tätort ej motorväg; tätort motorväg; landsbygd ej motorväg 
och landsbygd motorväg, b) lägre nivå: för varje grupp i föregående punkt en indelning efter vägbredd; 
hastighetsgräns; linjeföring och trafikbelastning.  
65 Arbetet har finansierats av ett forskningsprogram benämnt EMFO. 
66 En annan tillämpning har varit en miljöutvärdering av Stockholmsförsöket, se Utvärdering av Stock-
holmsförsökets effekter på vägtrafikens avgasemissioner. VTI publikation 2006-06-19. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Arbete pågår även med att implementera valda delar av ARTEMIS i 
Vägverkets objektanalysmodell EVA 
67 I denna rapport används benämningen VOC istället för HC. Detta eftersom de kalkylvärden som 
fastställts av SIKA/ASEK är definierade i relation till VOC. HC delas i ARTEMIS upp i grupperna CH4 
(metan) och NMHC (kolväten exklusive metan, non-metane-hc) 
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kodade i programmet och kan inte ändras av användaren. Vad som vid användning 
komplicerar den enkla beräkningsprincipen är den fina indelningen av fordonsparken 
och indelningen i trafiksituationer. 

Indata till ARTEMIS kan grovt klassas i: fordonspark, trafikaktivitet och övrigt. 
Fordonsparken indelas i sin tur i fordonskategorier: personbil, lätt lastbil, tung lastbil, 
tätortsbuss, landsvägsbuss, moped/motorcykel. För varje beräkningsår ges som indata 
totala antalet fordon per kategori.  

I ett första programsteg arbetar ARTEMIS med enbart totalviktklassindelning av själva 
lastbilen för att i ett efterföljande steg beskriva ekipage som funktion av andel körning 
med släp per viktklass. Indata avseende viktklassfördelning ges som en procentuell 
antalsfördelning per fordonskategori och beräkningsår. Ytterligare underindelningar 
görs i åldersklasser och i kravnivåklasser, vilka båda ges på viktklassnivå.  

Trafikaktivitet omfattar årlig genomsnittlig körsträcka per fordonskategori och per 
viktklass, årlig körsträcka som funktion av fordonsålder per viktklass, trafikarbetets 
fördelning på trafiksituationer per fordonskategori och lastfaktorer för tunga lastbilar, 
som funktion av fordonsålder per viktklass. Övriga indata omfattar bl.a. följande: 
egenskaper för under året använda bränslen, temperaturförhållanden under dygnet, 
reslängdsfördelning, fördelning av parkeringstider för olika tider på dygnet. 

 
Samhällsekonomisk värdering  
Vid den samhällsekonomiska värderingen av utsläpp i tätorter används en beräknings-
procedur som det finns anledning att beskriva närmare. För regionala och globala 
effekter sker en enkel multiplikation av kalkylvärden, uttryckta i kr/kg och kvantitet, 
men vid värderingen av de lokala effekterna beaktas både hur många personer som 
berörs och var i landet utsläppen sker. För att kunna beakta hur många som berörs av 
utsläppen föreskriver metoden att exponeringsenheter skall räknas ut. Det värde som 
söks är ett kalkylvärde uttryckt i kronor per kilo, vilket erhålls genom följande formel:  

Kronor per kilo = 0,029 * Fv * befolkningensstorlek0,5 * kronor/exponeringsenhet 

Fv är en ventilationsfaktor som är 1,0 i kustområdena i södra Sverige och blir högre ju 
längre norrut vi kommer i Sverige och uppgår till 1,6 i norr- och västerbottens inland. I 
beräkningarna används ventilationsfaktorn 1,0 eftersom vi inte har detaljerad informa-
tion om var utsläppen sker. Befolkningsstorleken är i vårt fall lika med den genomsnitt-
liga tätortsstorleken i Sverige, vilket är 27 000 invånare. 

4.5.2 Indata och kalkylvärden  
Referensalternativet i scenario A förutsätts motsvara beräkningsförutsättningarna till 
Vägverkets årsredovisning 2006. Ett centralt indata för avgasberäkningarna med 
ARTEMIS är trafikarbete per fordonskategori och där tung lastbil är en sådan kategori. 

 
Tabell 4.14  Avgasutsläpp för den tunga lastbilstrafiken (ton) 2005.* 

Ton CO2 CH4 NMHC NOx PM 

 3 799 439 36 1 749 39 584 943 

*Marginella skillnader jämfört med utsläppsstatistiken kan förekomma som följd av mindre justeringar, 
förbättringar, av indata. 
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Avgaseffekterna av en sänkt maximal totalvikt till 40 ton kan i ARTEMIS-beräkningar 
förväntas komma till uttryck genom omfördelningen av trafikarbete mellan viktklasser 
och förändring av lastfaktorer. 

En förändring av maximalt tillåten totalvikt till 40 ton har förutsatts innebära en omför-
delning av trafikarbetet över 40 ton till lastbilar med släp i totalviktsklassen 34–40 ton 
enligt tabellen nedan 

 
Tabell 4.15  Trafikarbete (miljoner fordonskilometer) 2005. 

Totalviktsklass 

(ton) 

Scenario A  Scenario B  Scenario C

3,5–34 1 397 1 397 1 397

34–40 155 3 855 3 439

40–50 641 

50–60 2 037 

Summa 4 230 5 252 4 836

 

Emissionsfaktorer är olika i tätort och på landsbygd. I föreliggande studie har andelen 
tätortskörning för tunga lastbilar med släp uppskattats till ca 15 procent i alla scenarier.  

Trafikarbetets fördelning på kravnivåer för avgasutsläpp inom varje viktklass har stor 
betydelse för de reglerade utsläppen. Ju tyngre fordonsekipage desto större förskjutning 
mot de äldre kravnivåerna, dvs. mot högre utsläpp uttryckt som gram/kWh. För alter-
nativet med maxgräns 40 tons totalvikt har en ny fördelning för 34–40 ton bildats så att 
fördelningen av trafikarbetet på kravnivåer blir lika med den genomsnittliga fördel-
ningen för alla fordonsekipage med totalvikt över 34 ton i nuläget. 
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Tabell 4.16  Trafikarbetets fördelning, andel, på kravnivåklasser för olika 
totalviktklasser av fordonsekipage i olika scenarier. 

 Scenario A Scenario B och C

Kravnivå 34–40 ton 40–50 ton 50– ton max 40 ton

1950-talet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

1960-talet 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

1970-talet 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %

1980-talet 1,8 % 3,4 % 4,7 % 4,2 %

Euro-1 4,1 % 5,6 % 7,2 % 6,7 %

Euro-2 35,0 % 39,7 % 42,0 % 41,1 %

Euro-3 58,2 % 50,5 % 45,5 % 47,3 %

Euro-4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

Euro-5 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

De i tabellen redovisade fördelningarna avser svensk trafik, vilka i beräkningarna har 
använts som representativa för hela trafiken per viktklass på svenska vägar. 

En förändrad maximal tillåten ekipagevikt förväntas påverka lastfaktorerna. De genom-
snittliga lastfaktorerna i tabellen nedan har använts vid ARTEMIS beräkningar av 
utsläppsmängder för olika scenarier. I tabellen beaktas att den i genomsnitt 
transporterade godsmängden per lastbil i viktklassen 34–40 ton ökar från ca 8 ton till 
13 ton. 

 
Tabell 4.17  Lastfaktorer (%) per scenario och viktklasser för beskrivning av relativa 
effekter. 

Totalviktsklass 

(ton) 

Scenario A  Scenario B  Scenario C

34–40 34,6 % 55,8 % 55,8 %

40–50 46,9 % 

50– 46,9 % 

 

Följande metod har valts för att beskriva utsläppen enligt de alternativa scenarierna: 

• Beräkna totala utsläpp för viktklassen 34-60 ton med lastfaktorer enligt tabell 4  

• Beräkna per ämne och områdestyp följande kvoter: B/A och C/A  

• Multiplicera värden enligt utsläppsstatistiken för 34-60 ton med de beräknade 
kvoterna, vilket ger de totala utsläppen för 34-40 ton med den alternativa 
viktgränsen. 
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Utsläpp av CO2 har beräknats som funktion av bränsleförbrukning enligt ARTEMIS, 
uttryckt i ton, genom multiplikation68 med 3,07 för diesel. Dessa faktorer beaktar 
förekomst av förnybara drivmedel i diesel under 2005. 

De samhällsekonomiska kalkylvärden som används är hämtade från ASEK69. 

Globala effekter 

Koldioxid  1,5 kr/kg 

För att beräkna den globala effekten används summan av utsläpp i tätort och landsbygd. 

Regionala effekter 

NOx  62 kr/kg 
VOC (CH4 + NMHC) 31 kr/kg 

För att beräkna den regionala effekten används summan av utsläpp i tätort och 
landsbygd. 

 

Lokala effekter 

NOx  1,5 kr/exponeringsenhet 
VOC (CH4 + NMHC) 2,5 kr/exponeringsenhet 
Partiklar  426 kr/exponeringsenhet 

För att beräkna den lokala effekten används uppgifterna om utsläpp i tätort. Detta 
innebär att utsläpp i tätort används två gånger. Kalkylvärdena är emellertid anpassade så 
att dubbelräkning inte sker. 

För att räkna ut de lokala effekterna behövs uppgifter om hur många som berörs av 
utsläppen. Här används den genomsnittliga tätortsstorleken i Sverige, som är 27 000 
invånare. 15 procent av trafikarbetet antas utföras i tätort. 

4.5.3 Resultat 
Utsläppskvantiteter 
Utsläpp totalt och uppdelat på landsbygd och tätort enligt de olika scenarierna redovisas 
i tabellerna nedan.70  

 
Tabell 4.18  Effekter totalt (ton) 2005 enligt olika scenarier. 

 Diesel CO2 CH4 NMH
C 

NOx PM 

Scenario A 1 235 866 3 799 439 35,7 1 749 39 584 943

Scenario B 1 314 775 4 041 688 40,5 1 987 42 201 1 014

Scenario C 1 201 422 3 693 696 37,3 1 828 38 612 930

 

                                                 
68 Uppgifter från Håkan Johansson, Vägverket. 
69 SIKA PM 2005:16, Kalkylvärden och kalkylmetoder (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler 
ASEK). En sammanfattning av Verksgruppens rekommendationer 2005.  
70 Notera att de redovisade utläppsnivåerna även innehåller utsläpp från bensindrivna lastbilar. 
Bensinförbrukningen är konstant mellan scenarierna och redovisas därför inte. 
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Tabell 4.19  Effekter på landsbygd (ton) 2005 enligt olika scenarier. 

 Diesel CO2 CH4 NMH
C 

NOx PM 

Scenario A 858 884 2 640 688 23,2 1 135 27 510 651

Scenario B 911 940 2 803 571 26,4 1 291 29 231 701

Scenario C 833 835 2 563 787 24,2 1 188 26 767 643

 
Tabell 4.20  Effekter i tätort (ton) 2005 enligt olika scenarier. 

 Diesel CO2 CH4 NMH
C 

NOx PM 

Scenario A 376 982 1 158 751 12,5 614 12 074 292

Scenario B 402 834 1 238 117 14,2 695 12 970 313

Scenario C 367 587 1 129 909 13,1 640 11 845 287

 
Samhällsekonomiska värderingar av avgasemissioner   
Utsläppen av koldioxid, som leder till global uppvärmning, utgör den dominerande 
effekten. Regionala utsläpp medför främst naturskadeeffekter men har även vissa 
hälsoeffekter (VOC). De lokala utsläppen ger huvudsakligen hälsoeffekter men medför 
till viss del nedsmutsning och korrosion. De lokala hälsoeffekterna erhåller en låg 
värdering jämfört med global uppvärmning och naturskadeeffekter. 

I scenario B ökar kostnaden för samtliga avgasemissioner. I scenario C gäller det 
omvända för alla emissioner utom VOC. 

 
Tabell 4.21  Samhällsekonomiska värderingar av avgasemissioner 
i scenario B och C (miljoner kronor per år). 

  Scenario B 
(milj. kr/år) 

Scenario C 
(milj. kr/år) 

Global effekt 

Koldioxid -363 +159

Regional effekt 

NOx -162 +60

VOC -7 -2

Lokal effekt 

NOx -6 +2

VOC -1 0

Partiklar -43 +10

Summa -582 +229
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4.6 Bulleremissioner 
4.6.1 Metod 
För att studera den tunga trafikens bulleremission och de samhällsekonomiska 
effekterna har data från de scenarierna A, B, C använts tillsammans med data på 
bulleremissioner från den EU-gemensamma beräkningsmetoden HARMONOISE.71 
Den europeiska modellen är tänkt att så småningom ersätta de nationella beräknings-
metoder som används idag. Utgående från ett fordons klass, antal axlar, hastighet, 
acceleration och aktuell vägbeläggning kan bulleremissionen beräknas. 

Fördelen med HARMONOISE jämfört med den Nordiska modellen72 för vägtrafik-
buller är att man kan beräkna bulleremissionerna utgående från ett tungt fordons 
hastighet och antal axlar. Den Nordiska metoden skiljer endast mellan tunga och lätta 
fordon så alla fordon med totalvikt större än 3,5 ton behandlas som lika bullriga. 

Bulleremissionen från tung trafik består både av ett bidrag till den ekvivalenta dygns-
nivån (ett slags medelnivå över ett dygn) och en maximal nivå vid själva passagen. Den 
maximala nivån under ett dygn bestäms i princip av den bullrigaste passagen, medan 
den ekvivalenta nivån påverkas av summan av alla passager. Följande analys betraktar 
endast hur den dygnsekvivalenta nivån påverkas. I princip kommer dock omfördel-
ningen av fordonen också att påverka hur hög toppnivån blir och hur ofta topparna 
uppträder. 

 
4.6.2 Indata och kalkylvärden  
Som indata till HARMONOISE används här antalet axlar och fordonskilometrar vilket 
ger den akustiska källstyrkan förutsatt att hastighetsfördelningen, körsätt och vägbe-
läggningen antas vara identisk mellan de olika fallen. Observera att förändringarna i 
bulleremission endast gäller för den tunga trafiken och inte direkt kan översättas till 
ökade ljudnivåer vid fastigheter nära vägnätet. De samhällsekonomiska värderingarna är 
tagna från SIKA:s rapport 2003:2.73 

 
4.6.3 Beräkning av förändringar  
Beräkningen av förändringen i samhällsekonomisk extern kostnad bygger på andelen 
fordonskm i tätort respektive landsbygd, vilket med hjälp av marginalkostnaden som 
anges i SIKA:s rapport 2003:2 direkt kan översättas i förändring i samhällsekonomisk 
kostnad. Den totala kostnaden för buller från tung vägtrafik uppgår till ca 3 miljarder 
kronor per år.74 

 

                                                 
71 de Vos, P. M. Beuving och E. Verheijen (2005). Harmonised Accurate and Reliable Methods for the 
EU Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise – Final technical report.  
72 Jonasson, H. and Nielsen, H. Road traffic noise – Nordic prediction method. TemaNord 1996:525, 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen, Denmark, 1996. ISBN 92-9120-836-1, Naturvårdsverket, 
Vägtrafikbuller. Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653.  
73 SIKA Rapport 2003:2 
74 Det totala bullret från vägtrafiken värderas till 5–10 miljarder kronor per år enligt SIKA rapport 2003:2. 
40 procent av vägtrafikens bullerkostnader kommer från den tunga lastbilstrafiken enligt Kjell Strömmer 
vid Vägverket. 
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4.6.4 Resultat 
Beräkningsresultaten sammanfattas i Tabell 4.22, där förändringen i total bulleremission 
och förändringen i extern bullerkostnad presenteras för de olika beräkningsfallen A–C. 
För förändringen i total bulleremission spelar bara antalet axlar och fordonskilometer 
roll för resultatet, men för den externa kostnaden är andelen trafik i tätort också viktig 
eftersom buller från tunga fordon värderas ca nio gånger högre i tätort än på landsbygd.   

Under antagandet att den lätta trafiken är identisk i de tre fallen kan ökningen i extern 
kostnad för den tunga trafiken räknas om till att gälla för den totala vägtrafiken. Den 
tunga trafiken står för ca 6 procent av det totala trafikarbetet räknat i fordonskm, men 
omräknat till buller blir detta 38 procent av den totala bulleremissionen eftersom tunga 
fordon är bullrigare än lätta. 

Det är värt att notera att beräkningarna av den externa kostnaden är uttryckta i form av 
fordonskm och antar oförändrad fordonspark, men vid denna typ av analys ändras 
medelfordonet på vägarna med de olika antaganden som gäller. Vid införandet av EU:s 
regler för längd och vikt är det sannolikt att medelfordonet har färre axlar och där-
igenom blir något tystare. I grundfallet antas överflyttat gods fördelas jämnt mellan 
fordon med fem, sex och sju axlar. 

 
Tabell 4.22  Effekt på bullerkostnaden av att införa EU:s regler för längd och vikt. 
Överflyttat gods fördelas jämnt mellan fordon med 5,6 och 7 axlar. 

 Axelkm 
(fordonskm 
multiplicerat 
med antal 

axlar) 

Förändring 
i total 

bulleremis
sion 

Andel 
fordonskm 

i tätort 

Förändring i 
extern 

bullerkostnad 
för tung trafik 

Förändring i extern 
bullerkostnad totalt 

Scenario A 20,9 0 15 % 0 0 

Scenario B 27,0 +1,1 dB 14,8 % +23 % +9 % 

Scenario C 24,5 +0,7 dB 14,8 % +13 % +5 % 

 

En ökning av bullret från den tunga godstrafiken på väg med 23 procent enligt scenario 
B beräknas leda till en samhällsekonomisk merkostnad på 690 miljoner kronor per år. 
En ökning med 13 procent ger en merkostnad på 390 miljoner kronor per år.   

Eftersom SIKA ej anger några marginalkostnader för bulleremission av järnvägstrafik är 
det svårt att värdera hur överflyttningen till järnväg påverkar siffrorna. Det är dock 
troligt att den externa kostnaden för järnvägstrafikens bulleremission är lägre än om 
motsvarande godsmängd skulle ha transporterats på väg eftersom färre människor är 
utsatta för höga bullernivåer från tågtrafik än för vägtrafik i Sverige. En grov värdering 
görs i avsnitt 4.8. 

 
4.6.5 Känslighetsanalyser 
För att studera känsligheten för de antaganden provades två fall där omfördelningen av 
gods helt gjordes till fordon med bara fem respektive sju axlar. På detta sätt kan man få 
en uppfattning om hur känslig analysen är för antagandet om hur godset fördelas mellan 
olika antal axlar.  
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Tabell 4.23  Känslighetsanalys av bullerkostnaden. Överflyttat gods fördelas till fordon 
med 5 respektive 7 axlar istället för jämt fördelat mellan 5, 6 och 7 axlar. 

 Förändring i 
total 
bulleremission 

Förändring i extern 
bullerkostnad för 
tung trafik 

Scenario B 0,9–1,3 dB 18–28 %

Scenario C 0,6–0,8 dB 9–17 %

 

Eftersom antalet axlar inte har något inflytande på SIKA:s förändring i den externa 
kostnaden för buller (den är baserad på antal fordonskm), så antas i analysen att 
medelfordonets ljudnivå påverkas på samma sätt som beskrivs i HARMONOISE, och 
därför också den samhällsekonomiska kostnaden.  

Det har gjorts ett försök ett uppskatta vad det betyder att ta med antalet axelkm via 
kunskap om hur SIKA:s värden beror av ljudnivån, som beräknas med HARMONOISE. 
Detta är en relativt grov förenkling, men ger åtminstone ett troligt intervall inom vilket 
kostnaden kan variera.  

 
4.7 Skatteeffekter 
4.7.1 Metod 
Om det används fler lättare/kortare lastbilar förändras statens intäkter från fordons-
skatter och Eurovinjettavgifter och en förändrad bränsleförbrukning påverkar inbetal-
ningen av energiskatter och koldioxidskatter.  

Skatteinbetalningar är att se som transfereringar, där den ena parten vinner vad den 
andra parten förlorar och är i sig självt inte av samhällsekonomisk relevans. Det upp-
kommer dock en relevant real effekt som består i att det alternativa sättet att ta in skatt, 
till exempel via löneskatter, är förknippade med snedvridande effekter som till exempel 
kan bestå i att en del väljer att arbeta mindre när skatterna ökar eller i ökad skatteplane-
ring. Alternativet till fordons- och bränsleskatter är således förknippade med en kostnad 
som samhället slipper ifall skatteintäkter kommer från fordons- och bränsleskatten. Den 
snedvridande effekten har uppskattats till 30 procent75, vilket innebär att det är 
30 procent av skatteförändringen som skall vara med i kalkylen.  

 
4.7.2 Indata och kalkylvärden  
Fordonsskatter och Eurovinjettavgifter  
Statistiken visar att det trafikarbete som utförs med fordon som är längre/tyngre än vad 
EU-normerna föreskriver är ca 2 770 miljoner fordonskilometer. Om man utgår ifrån en 
genomsnittlig körsträcka för en tung lastbil med släp på 120 000 kilometer per år skulle 
ca 23 100 lastbilsekipage med totalvikt över 40 ton vara berörda och bytas ut. Enligt 
våra beräkningar i avsnitt 2.2 ökar fordonsbehovet med 37 procent när fordonens 
längder/vikter krymper. Det behövs därför ca 8 500 ytterligare EU-fordon och samman-
lagt ca 31 600 EU-fordon (23 100 + (23 100 * 0,37) = ca 31 600 ) för att genomföra 
samma transportarbete.  

                                                 
75 Källa: ASEK. 
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I scenario A får staten fordonsskatter och Eurovinjettavgifter från 23 100 svenska 
typfordon. I scenario B skulle staten istället erhålla inbetalningar från 31 600 EU-
typfordon och i scenario C av 27 900 EU-typfordon76. 

Ur tabellen nedan framgår fordonsskatter (för lastbil och släp för det svenska typ-
fordonet och dragbil för EU-typfordonet), Eurovinjettavgifter i 2001 års priser samt de 
beräknade skatteintäkterna. 

 
Tabell 4.24  Skattekostnad för fordon med olika storlek (kronor per fordon och år, 2001 
års priser). 

Scenario  Typfordon Fordonskatt 
per fordon 

(kr)

Eurovinjettavgift
(kr)

Skatt per 
fordon 

(kr) 

Skatteintäkter 
per år, (kr) 

A 23 100  
svenska typfordon 

27 039 10 658 37 697 870 800 700

B 31 600  
EU-typfordon 

14 238 10 658 24 896 786 713 600

C 27 900  
EU-typfordon 

14 238 10 658 24 896 694 598 000

Källa: SÅKALK (Kostnadsberäkningsmodell framtagen av Sveriges åkeriföretag) samt egna beräkningar. 

 
Bränsleskatter 
Bränsleskatterna uppgick till 3,04 kronor per liter, varav koldioxidskatten stod för 
1,53 kronor per liter och dieselskatten stod för 1,51 kronor per liter. Drivmedelsförbruk-
ningen för lastbilar med släp antas vara 0,441 liter per fordonskilometer77. Vid uppskatt-
ningen av hur dieselförbrukningen förändras så används resultaten från ARTEMIS-
modellen (se avsnitt 4.5). Diesel (miljöklass 1 och 2) väger 800–820 kg per kubik-
meter78. Här antas därför att 1 kg motsvarar 1/0,81 = 1,23 liter.  

 
4.7.3 Beräkning av förändringar  
I scenario B beräknas inbetalningarna av fordonsskatter och Eurovinjettavgifter från 
fordon med 60 tons maximal totalvikt minska med 23 100 * 37 697 = 871 miljoner 
kronor. Inbetalningarna av fordonsskatter och Eurovinjettavgifter från fordon med 
40 tons maximal totalvikt beräknas öka med 31 600 * 24 896 = 787 miljoner kronor. 
Förbrukningen av diesel ökar med 78 900 ton i scenario B. 78 900 ton motsvarar 
97 miljoner liter, vilket ger en skatteintäktsökning på 97 miljoner * 3,04 kronor = 
+295 miljoner kronor per år. Det samhällsekonomiska värdet av den uppkommande 
skatteeffekten beräknas till +63 miljoner kronor per år. 

                                                 
76 I scenario A uppgick antal fordonskilometer till 4,23 miljarder per år. I scenario B ökar detta med 
24 procent (=1,015 miljarder fordonskilometer) och i scenario C ökar detta med 14 procent 
(=0,592 miljarder fordonskilometer). I scenario C behöver fordonsantalet öka med 0,592/1,015 = 
56 procent av den ökning som krävdes i scenario B. I scenario C ersätts således 23 100 svenska fordon 
med (23 100 + (8500 * (0,592/1,05)) = 27 900 EU-fordon. 
77 Banverket. BVH 706. Beräkningshandledning, hjälpmedel för samhällsekonomiska bedömningar inom 
järnvägssektorn.  
78 Källa: www.shell.com 
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I scenario C beräknas inbetalningarna av fordonsskatter och Eurovinjettavgifter från 
fordon med 60 tons maximal totalvikt minska med 23 100 * 37 697 = 871 miljoner 
kronor. Inbetalningarna av fordonsskatter och Eurovinjettavgifter från fordon med 
40 tons maximal totalvikt beräknas öka med 27 900 * 24 896 = 695 miljoner kronor. 
Förbrukningen av diesel minskar med 34 400 ton i scenario C. 34 400 ton motsvarar 
42 miljoner liter, vilket ger en skatteintäktsminskning på 42 miljoner * 3,04 = 
-128 miljoner kronor per år. Det samhällsekonomiska värdet av den uppkommande 
skatteeffekten i scenario C beräknas till -91 miljoner kronor per år. 

 
Tabell 4.25  Beräknade skatteeffekter jämfört med scenario A. 

 Fordonsskatter, 
Eurovinjettavgifter
milj. kr/år 

Bränsleskatter 
milj. kr/år 

Summa 
skatteintäkter
milj. kr/år 

Samhällsekonomiskt 
relevant skatteeffekt 
milj. kr/år 

Scenario B. EU:s 
normer för lastbilar, 
ingen överflyttning till 
järnväg 

  -84 +295 +211 +63 

Scenario C. EU:s 
normer för lastbilar, 
investeringar i 
järnvägskapacitet 

-176 -128 -304 -91 

 
4.8 Samhällsekonomisk analys 
I scenario B studeras ytterligheten att inga volymer kan flyttas över till järnvägen. Detta 
ger, ur samhällsekonomisk synvinkel, det sämre utfallet. Vi bedömer dock att detta 
scenario inte ligger så långt ifrån vad som kan förväntas på kort sikt. 

I scenario C byggs järnvägen ut för ca 60 miljarder kronor (prisnivå 2001). Paketet 
rymde de person- och godstrafikrelaterade åtgärder som användes då SIKA i samarbete 
med trafikverken år 2005 tog fram en godsprognos för år 2020. De flesta åtgärder är 
motiverade av nyttor för både gods- och persontrafiken och flera av projekten innebär 
försämringar för godstrafiken eftersom antalet persontåg och/eller persontågens 
hastighet har ökat. Om godstrafiken prioriteras mer än persontrafiken erhålls andra 
effekter, så det finns ingen anledning att fästa sig vid just siffran 60 miljarder. 

Effekter beräknas för följande områden: 

 
Transportkostnad 
När fler lastbilar krävs för att utföra visst transportarbete så beräknas transportkostnaden 
öka med ca 7,5 miljarder kronor per år. Om stora investeringar i järnvägskapacitet görs 
kan det ske en överflyttning till järnväg som reducerar transportkostnadsökningen till 
3,1 miljarder kronor per år. Även i detta scenario beräknas en kraftig kostnadshöjning 
för näringslivet.  

 
Slitage 
Vägslitage: Den samhällsekonomiska effekten beror av hur axelvikterna förändras. 
Lastbilarna blir fler, men i vårt grundfall antas att de nya 40 tons lastbilarna har fler 
axlar (jämt fördelat på fem, sex och sju axlar) än vad de lastbilar har som idag ingår i 
40 tons kategorin i Sverige (huvudsakligen fem axlar). Därmed beräknas vägslitage-
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kostnader minska när lastbilarna blir fler och lättare: med 140 miljoner kronor per år i 
scenario B och 201 miljoner kronor i scenario C.  

Om antalet axlar i 40 tons kategorin inte förändras uppkommer det i stället en netto-
ökning av kostnaden för vägslitage. Fler axlar innebär högre fordonskostnader. Vi har 
dock inte studerat kostnadsfördelningen mellan infrastrukturhållaren och transport-
industrin. 

 
Järnvägsslitage: I scenario C flyttas ca 5,5 miljarder tonkilometer från väg till järnväg. 
Utgående ifrån en slitagekostnad för godståg på ca 1,5 öre per tonkilometer beräknas 
slitagekostnader på järnväg på ca 83 miljoner kronor.79 Skatteeffekten från ökad in-
betalning av banavgifter beaktas inte. 

 
Trafiksäkerhet 
Lastbilarna blir fler, men även lättare. Det finns dock inget i den tillgängliga olycks-
statistiken som tyder på att reduktionen av lastbilslängder och -vikter gör att olycks-
kostnaden minskar. En övergång till kortare och lättare fordon beräknas leda till ett ökat 
antal dödade och skadade och ökade kostnader för samhället: 491 miljoner kronor i 
scenario B och 291 miljoner kronor i scenario C.  

 
Tidsfördröjning 
När lastbilarna blir fler kommer personbilar att fastna bakom lastbilar allt oftare. Denna 
fördröjning antas endast uppkomma på smala vägar med två fält där hastigheten är 
antingen 90 eller 110 km/h. Enligt våra beräkningar innebär det tidsfördröjnings-
kostnader på 50 miljoner kronor i scenario B och 34 miljoner kronor i scenario C. 

 
Avgasemissioner 
Koldioxid: Lastbilarna blir fler men lättare. Den samhällsekonomiska effekten är 
kopplad till bränsleförbrukningen som ökar i scenario B och minskar i scenario C. Den 
samhällsekonomiska kostnaden för ökade utsläpp i scenario B uppgår till 363 miljoner 
kronor per år. I scenario C värderas utsläppsminskningen till 159 miljoner kronor per år. 

Andra ämnen: Utsläppen av NOx, VOC och partiklar ökar i scenario B och minskar i 
scenario C. Kostnaden för ökade utsläpp i scenario B värderas till 220 miljoner kronor 
per år och i scenario C värderas minskningen till 69 miljoner kronor per år.  

Vid tar inte hänsyn till avgasemissioner från järnvägstrafiken i scenario C. Dieseltra-
fiken utgör enbart en lite andel av trafikarbetet på järnväg och det förutsätts att inga 
avgasutsläpp förekommer vid elgenerering.  

 
Bulleremissioner 
Vägbuller: Samhällets kostnader för bulleremissioner på väg beräknas öka med 
690 miljoner kronor i scenario B och 390 miljoner kronor i scenario C. Antalet lastbilar 
blir på vägarna fler, men även förändringen av antal axlar beaktas. Den samhällsekono-

                                                 
79 Andersson, Mats. Empirical Essays on Railway Infrastructure Costs in Sweden, 2007. 
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miska effekten beror av hur axelvikterna förändras. Förhållandet är det motsatta som för 
slitagekostnaden. Fler axlar ger mer buller men mindre slitage.  

Järnvägsbuller: För att få en grov uppfattning om storleksordningen för bullerökning-
en på järnväg i scenario C används relationen mellan den samhällsekonomiska värde-
ringen av väg- och järnvägstrafikens buller. Vi utgår ifrån att bullerstörningar från den 
tunga lastbilstrafiken uppgår till tre miljarder kronor per år. SIKA Rapport 2003:2 anger 
att störningarna från järnvägstrafiken kan värderas till 0,46 miljarder kronor per år.80 
Ungefär hälften av dessa störningar kommer från godstrafiken på järnväg, vilket ger 
0,23 miljarder kronor per år. Bullerstörningarna från godstrafiken på järnväg uppgår till 
0,23/3 = 7,7 procent av bullerstörningarna från den tunga vägtrafiken. I scenario C be-
räknas vägtrafikens bullerstörningar öka med 13 procent jämfört med 23 procent i 
scenario B. I scenario C beräknas bullerstörningarna från vägtrafiken minska med 
3 miljarder * 0,13 = 0,39 miljarder kronor och bullret från järnvägen beräknas öka med 
ca 390 miljoner * 0,077 = 30 miljoner kronor per år. 

 
Skatteeffekter 
När lastbilarna blir fler men mindre förändras skatteinbetalningarna av fordonsskatter 
och Eurovinjettavgifter. Ökad drivmedelsförbrukning ger ökad inbetalning av bränsle-
skatter till staten. Här är det dock inte hela beloppet som är samhällsekonomiskt rele-
vant utan 30 procent, vilket anses vara lika med den samhällsekonomiska kostnaden för 
skatteuttag. Motivet till denna beräkning är att fordons- och bränsleskatter innebär 
mindre snedvridande effekter (till exempel att folk arbetar mindre på grund av högre 
löneskatt) än om samma belopp tas ut via snedvridande skatt på arbete. 

I scenario B ökar skatteinbetalningarna med 211 miljoner kronor per år, vilket ger upp-
hov till en samhällsekonomisk nytta på 63 miljoner kronor per år. I scenario C minskar 
skatteinbetalningarna med 304 miljoner kronor per år, vilket ger upphov till en sam-
hällsekonomisk kostnad på 91 miljoner kronor per år. 

                                                 
80 Källa: SIKA Rapport 2003:2, Etappmål för en god miljö, sid 23–24. 
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Tabell 4.26  Samhällsekonomiska nyttor vid en reducering av tillåtna lastbilslängder 
och vikter. (Negativt tecken indikerar en försämring, positivt tecken en förbättring.) 

 Scenario B 
milj. kr/år 

Scenario C 
milj. kr/år 

Transportkostnad -7 525 -3 147

    Varav förändrad skatt81 +211 -304

Vägslitage +140 +201

Järnvägsslitage 0 -83

Trafiksäkerhet -491 -291

Tidsfördröjning -50 -34

Avgasemissioner 

Koldixid -363 +159

Andra ämnen82 -220 +69

Bulleremissioner väg -690 -390

Bulleremissioner järnväg 0 -30

Skatteeffekter +63 -91

Summa -8 925 -3941

 

Summan av nyttor och kostnader som beräknas uppkomma när lastbilarna i scenario B 
blir kortare och lättare uppgår till ca 8,9 miljarder kronor per år om det inte är möjligt 
att flytta över gods till järnvägen.  

Observera att den lägre kostnaden i scenario C är en följd av två förändringar. Dels har 
stora investeringar i järnvägen genomförts, vilket i sig leder till att gods flyttar över till 
järnvägen. Samhällets totala transportkostnad minskar med ca 2,2 miljarder kronor per 
år till följd av detta. Därtill kommer minskningen av lastbilarnas lastkapacitet, vilket 
leder till en ytterligare överflyttning till järnvägen som gör att samhällskostnaden för 
lägre lastkapacitet på väg minskar till -3,9 miljarder kronor per år.  

Transportkostnaden dominerar kalkylen. Enligt våra överslagsberäkningar tjänar 
näringslivet in investeringsvolymen i den ökade bärigheten på 46 miljarder kronor på 
drygt sex år (i scenario B) respektive femton år (i scenario C). Den återstående 
kostnaden för bärighetshöjande åtgärder är intjänad efter fyra år (i scenario B) och 
knappt 10 år (i scenario C). 
 

 

                                                 
81 Den framräknade fordonskostnadsförändringen avser samtliga kostnadsförändringar för näringslivet. 
Även de förändrade skatteinbetalningarna. Förändringen av skatteinbetalningar är dock en transferering 
där ena parten vinner på den andres bekostnad och således inte någon nettoeffekt för samhället. I scenario 
B så ökar näringslivets kostnader pga. att de får betala mer skatt än i scenario A. Den extra skatten 
kommer dock samhället till del på annat sätt, varför detta belopp läggs till som en pluspost. I scenario C 
minskar näringslivets skatteinbetalningar jämfört med scenario A. Vinsten för näringslivet (som räknats) 
vägs här upp genom att förlusten (för staten) läggs till som en kalkylpost.  
82 NOx, VOC, partiklar. 
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Känslighetsanalys 
Den dominerande effekten är transportkostnaden. I scenario B är den främsta felkällan 
sannolikt hur många ytterligare fordon som behövs när lastkapaciteten per lastbil 
minskar. Denna osäkerhet är dock inte större än att resultatet ovan måste gälla som 
mycket robust. Kortare och lättare fordon medför stora merkostnader för transport-
köparna. I scenario C är osäkerheten mycket större eftersom vi här försöker uppskatta 
hur mycket gods som kan flyttas över till järnvägen. Trots att det råder stor osäkerhet 
beträffande överflyttningens storlek är det även här tydligt att kortare och lättare fordon 
ger stora transportkostnadsökningar. 

Efter transportkostnaden är det buller och avgasemissioner som väger tyngst. Det kan 
vara intressant att notera att den överflyttning till järnväg som sker i scenario C är till-
räcklig för att avgasemissionerna skall byta tecken. 

Vägslitageberäkningen visade sig vara känslig för antagandet om hur många axlar en 
framtida 40-tons lastbilsflotta kommer att ha. Ifall de framtida fordonen inte har fler 
axlar än vad dagens lastbilar i 40-tonsklassen har så uppkommer en slitageökning 
istället för den nu framräknade slitageminskningen. Denna osäkerhet väger dock lätt när 
den ställs mot transportkostnadsförändringen. 
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5 Effekter av förändrade fordonsbestämmelser utanför Sverige 
Internationellt finns ett stort intresse för de svenska erfarenheterna med större fordon. 
För att få en belysning av vilka effekter som kan förväntas om längre och tyngre 
lastbilar tillåts inom EU som helhet har EU-kommissionen upphandlat en studie som 
skall avslutas sommaren 2008.83 OECD/ECMT84 har startat ett treårigt projekt Heavy 
vehicles: regulatory, operational and productivity improvements.  

De ovan redovisade erfarenheterna och slutsatserna avseende användningen av längre 
och tyngre lastbilar i Sverige kan inte med automatik överföras till andra länder eller 
hela Europa. Sammansättningen av varor som transporteras på väg och andelen väg- 
och järnvägstransporter skiljer sig åt. Även infrastrukturens egenskaper och utnyttjandet 
till person- och godstransporter samt bebyggelsemönster och trafikens externa effekter 
skiljer mellan olika länder. 

 
Infrastruktur 
Sverige har i motsats till de flesta länder genomfört investeringar i vägnätet som medger 
tyngre och längre lastbilar på vägnätet. Bärighetshöjande åtgärder har också genomförts 
på järnvägssidan, vilket stärker järnvägens förmåga att konkurrera med långa och tunga 
lastbilar. Jämfört med andra länder används både tyngre lastbilar och tåg i Sverige. 

I ett internationellt perspektiv är utnyttjandegraden av det svenska vägnätet relativt lågt. 
Trängsel förekommer i storstadsområden vid vissa tider av dygnet. Kapaciteten i järn-
vägsnätet nyttjas till stor grad och samma banor används till person- och godstrafik. 

 
Varusammansättning 
Sverige har en stor andel råvarunära industri som baseras på trä, papper och mineraler. 
Exportandelen är hög. Detta, i kombination med att Sverige är ett långsmalt land, har 
skapat bättre förutsättningar för järnvägen att konkurrera med tunga lastbilar än i övriga 
EU. Stora volymer av relativt lågvärdigt gods transporteras över långa avstånd, ofta 
utgående från några få stora produktionsanläggningar som möjliggör koncentrerade 
godsflöden. Dessa förhållanden stärker inte bara järnvägens konkurrenskraft utan gör 
också att näringslivet får goda möjligheter att nyttja de tunga och långa lastbilarnas 
kapacitet fullt ut. 

 
Utrikestransporter 
Jämförs Sveriges inhemska transporter med de gränsöverskridande framkommer 
några skillnader. Av det samlade transportarbetet mellan Sverige och granländerna i 
Nordeuropa (Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Nederländerna) år 2005 
genomfördes ca fyra femtedelar av utlandsregistrerade lastbilar och ca en femtedel av 
svenskregistrerade lastbilar.85  

                                                 
83 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/index_en.htm Study on the effect of adapting the rules 
on the weights and dimensions of heavy commercial vehicles as established within Directive 96/53/EC 
regarding their ability to match the needs of advanced logistics and sustainable mobility.  
84 Organisation for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of 
Transport.  
85 Eurostat, SIKA/SCB: Undersökning Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, 2005. 
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Räknat i ton transporterade svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar till-
sammans minst 20,4 miljoner ton till/från Sverige. Här finns dock ett mörkertal efter-
som vi saknar statistik för lastbilar registrerade i andra länder än de som nämndes ovan. 
Med järnvägen transporteras ca 25 miljoner ton till/från Sverige. (Jämförelser av 
transportarbetet redovisas inte eftersom utlandsstatistiken inte är jämförbar för väg och 
järnväg.) 

 
Utrikestransporternas andel för väg och järnväg 
Betydligt större godsmängder transporteras på väg än på järnväg i Sverige. När det 
gäller transporter till och från Sverige är dock volymerna större på järnvägen. Till stor 
del beror detta på de omfattande järnmalmstransporterna från Kiruna via Narvik till 
destinationer i Europa och andra världsdelar. Om järnmalmen exkluderas så sjunker 
utrikesandelen för järnvägen från 39 procent till 24 procent. Det kan tilläggas att sjö-
farten är det helt dominerande transportslaget vad gäller utrikestransporter. 

 
Figur 5.1  Inrikes och utrikes transporterad godsmängd (ton) fördelat på väg- och 
järnvägstransport år 2005. 
 

Bortsett från Järnmalm och skrot som står för nästan 60 procent av den på järnväg 
till/från Sverige transporterade godsmängden, fraktas Metallprodukter (2,5 miljoner 
ton) och Högvärdiga produkter (3,7 miljoner ton) i utrikestrafik.  
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Tabell 5.1  Transporterad godsmängd (miljoner ton) med järnväg fördelat på inrikes 
och utrikes samt järnvägstransporternas andel av totala järnvägstransporter (%), 
år 2004. 

Varugrupp Inrikes Utrikes Andel utrikes 

 milj. ton milj. ton % 

Jordbruk 0,13 0,04 24 

Rundvirke 4,61 0,48 9 

Trävaror 0,67 0,21 24 

Livsmedel och djurfoder 0,46 0,09 16 

Råolja och kol 0,19 0,00 0 

Oljeprodukter 0,96 0,02 2 

Järnmalm och skrot 13,09 15,28 54 

Metallprodukter 5,99 2,52 30 

Papper och massa 1,36 0,58 30 

Jord, sten, byggnadsmaterial 0,56 0,21 27 

Kemikalier 0,55 0,44 44 

Högvärdiga produkter 7,83 3,69 32 

Summa 36,37 23,54 39 
Källa: SIKA/Banverket 

 

Järnvägens konkurrenskraft i Sverige påverkas sannolikt mer om det tillåts 
längre/tyngre lastbilar i övriga EU än om det inte tillåts längre/tyngre lastbilar än 
18,75 m och 40 ton i Sverige. Detta beror främst på att förändringar utomlands påverkar 
långväga transporter och att förändringar inom Sverige påverkar kortare transporter. 

Järnvägens ställning i Sverige är dock starkt jämfört med andra länder, delvis tack vare 
effektiviseringar och satsningar på systemtransporter. 

 
Ingen symmetri 
Man kan inte utgå ifrån symmetriska förhållanden. Där vi kan se att långa och tunga 
lastbilar används vet vi att transportören anser sig ha tillräckligt stora volymer för att 
nyttja den större lastkapaciteten.  

I en situation där längre och tyngre fordon tillåts så vet vi inte hur stor andel av 
transporterna som kan dra nytta av den större lastkapaciteten. För Tyskland beräknas att 
25 procent av all kortväga och långväga trafik skulle kunna transporteras med modul-
fordon av svensk typ.86 

                                                 
86 Keuchel, S. Ernst, H. Richter, C. Mühlhause, M. Fachhochschule Gelsenkirchen, Forschungsprogramm 
Strassenverkehrswesen FE 03.400/2005/ARB, Auswirkungen auf die Strasseninfrastruktur infolge einer 
Erhöhung der Abmessungen und zulässigen Gesamtgewichte von Lkw, Recklinghausen , November 
2006.  
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6 Slutsatser 
I en analys jämförs situationen i Sverige, där det är möjligt att använda längre/tyngre 
fordon än i övriga EU med en hypotetisk situation där övriga EU:s reglering införs i 
Sverige. Transportvolymen antas vara konstant. Två scenarier har studerats. Scenario B 
där ingen överflyttning till järnväg är möjlig och Scenario C där överflyttning är möjlig.  

Resultatet är att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att använda kortare och lättare 
fordon. Förlusten beräknas vara större i scenario B (ca -8,9 miljarder kronor) än i 
scenario C (ca -3,9 miljarder kronor).  

Den dominerande effekten utgörs av ökade transportkostnader.  

De bärighetsinvesteringar som Vägverket påbörjade 1988 för att anpassa vägarnas 
standard till de krav som tunga fordon ställer förväntas i sin helhet kosta 46 miljarder. 
Denna kostnad tjänas in av samhället efter drygt fem år i scenario B och efter knappt 
12 år i scenario C. 

 
Tabell 6.1  Samhällsekonomiska kostnader och nyttor (2001 års priser). Negativt tecken 
indikerar en försämring och positivt tecken en förbättring för samhället. 

 Scenario B 

milj. kr/år

Scenario C 

milj. kr/år

Transportkostnad -7 525 -3 147

Varav förändrad skatt87 +211 -304 

Vägslitage +140 +201

Järnvägsslitage 0 -83

Trafiksäkerhet -491 -291

Tidsfördröjning -50 -34

Avgasemissioner 

Koldioxid   

Andra ämnen88 

-363

-220

 

+159 

+69

Bulleremissioner väg -690 -390

Bulleremissioner järnväg 0 -30

Skatteeffekter +63 -91

Summa -8 925 - 3 941

 

                                                 
87 Den framräknade fordonskostnadsförändringen avser samtliga kostnadsförändringar för näringslivet. 
Även de förändrade skatteinbetalningarna. Förändringen av skatteinbetalningar är dock en transferering 
där ena parten vinner på den andres bekostnad och således inte någon nettoeffekt för samhället. I scenario 
B så ökar näringslivets kostnader pga. att de får betala mer skatt än i scenario A. Den extra skatten 
kommer dock samhället till del på annat sätt, varför detta belopp läggs till som en pluspost. I scenario C 
minskar näringslivets skatteinbetalningar jämfört med scenario A. Vinsten för näringslivet (som räknats) 
vägs här upp genom att förlusten (för staten) läggs till som en kalkylpost.  
88 Kväveoxider (NOx) VOC, partiklar. 



 

VTI rapport 605 69 

De övergripande resultaten är robusta och de flesta effekterna går åt samma håll.  

I scenario B bedöms avgasemissionerna vara den tredje största effekten. Koldioxid-
utsläppen står för merparten av dessa. Koldioxidutsläppen från den tunga lastbils-
trafiken beräknas öka med 240 000 ton vilket motsvarar ca 6 procent. I scenario C 
beräknas koldioxidutsläppen minska med ca 100 000 ton.  

Antalet personer som dör i lastbilsolyckor beräknas öka i både scenario B och C. Från 
67 personer per år i scenario A till 79 i scenario B och 74 i scenario C.  

Vägslitagekostnaden beräknas minska något om godset fördelas på EU-fordon med fem, 
sex eller sju axlar. Slitagekostnaderna beräknas däremot öka något om det enbart 
används fordon med fem axlar. Förhållandet är det omvända för bulleremissioner, som 
ökar med antalet axlar.  

Bullerstörningarna ökar i både scenario B och C. Detsamma gäller för de tidsfördröj-
ningar som beräknats för personbilstrafiken. 

På kort sikt är ett utfall nära scenario B att vänta. Möjligheten att nå utfallet i scenario C 
är svårare att bedöma eftersom ett antal villkor är knutna till detta. Det finns dock en 
potential till överflyttning till järnväg. 

Konkurrensytan mellan väg och järnväg är större för gränsöverskridande transporter än 
för inhemska transporter. Längre och tyngre lastbilar i Europa skulle kunna påverka 
svenska utrikestransporter med järnväg mer än kortare och lättare lastbilar i Sverige. 

Vid valet av optimal lastbilslängd och vikt bör det även beaktas att transportkostnaderna 
på sikt påverkar den totala transportefterfrågan. Även lokalisering av verksamheter kan 
påverkas. 

Arbetet har begränsats av brister i den tillgängliga statistiken. Till exempel saknas 
uppgifter om transporterade volymer mätt i kubik och fullständiga uppgifter om 
transporter med lastbilar registrerade utomlands.  
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Tabeller 
Lastbilarnas vikt och antal axlar 
 

Tabell 1  Trafikarbete med lastbilar baserade på totalviktklasser89 (enligt 
körsträckestatistiken) och antal axlar (enligt Lastbilsstatistiken) 2005. 
 Antal axlar  

Totalvikt / Antal axlar 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 

Lastbil 3,5–7,5 ton 0,0 %   0,0 %

Lastbil 7,5–12 ton 5,2 %   5,2 %

Lastbil 12–14 ton 0,6 %   0,6 %

Lastbil 14–20 ton 12,2 % 0,0 %   12,2 %

Lastbil 20–26 ton 3,5 % 4,3 %   7,8 %

Lastbil 26–28 ton  7,5 %   7,5 %

Lastbil 28–32 ton  1,4 % 0,2 %   1,6 %

Lastbil över ton 32 ton  0,0 % 0,4 %   0,4 %

Lastbil med släp under 28 
ton  0,2 % 0,1 %   0,3 %

Lastbil med släp 28–34 ton  0,1 % 0,2 %   0,2 %

Lastbil med släp 34–40 ton  0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 %   0,9 %

Lastbil med släp 40–50 ton  0,1 % 0,3 % 2,9 % 0,2 %   3,5 %

Lastbil med släp 50–60 ton    0,4 % 9,6 % 12,7 % 36,1 % 0,9 % 0,1 % 59,8 %

Summa totalt 21,6 % 13,5 % 2,1 % 12,8 % 12,8 % 36,1 % 0,9 % 0,1 % 100,0 %
 
Tabell 2  Trafikarbete med lastbilar baserade på verklig vikt klasser90 (enligt 
körsträckestatistiken) och antal axlar (enligt Lastbilsstatistiken) 2005. 
 Antal axlar  

Verklig vikt / Antal axlar 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa

Lastbil 3,5–7,5 ton 1,8 %   1,8 %

Lastbil 7,5–12 ton 8,4 % 2,2 % 0,0 %   10,6 %

Lastbil 12–14 ton 2,9 % 2,7 % 0,2 %   5,8 %

Lastbil 14–20 ton 4,1 % 4,9 % 0,2 %   9,2 %

Lastbil 20–26 ton 0,1 % 4,7 % 0,2 %   5,0 %

Lastbil 26–28 ton  0,5 % 0,1 %   0,6 %

Lastbil 28–32 ton 0,0 % 0,1 % 0,2 %   0,3 %

Lastbil över ton 32 ton 0,0 % 0,1 % 0,0 %   0,1 %

Lastbil med släp under 28 ton  0,3 % 1,0 % 5,7 % 5,0 % 11,1 % 0,3 % 0,0 % 23,5 %

Lastbil med släp 28–34 ton  0,0 % 0,2 % 2,4 % 1,7 % 1,7 % 0,1 % 0,0 % 6,2 %

Lastbil med släp 34–40 ton  0,0 % 0,1 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 0,0 % 7,0 %

Lastbil med släp 40–50 ton  0,0 % 1,8 % 3,1 % 4,9 % 0,2 % 0,0 % 10,0 %

Lastbil med släp 50– 60 ton     0,3 % 1,6 % 17,8 % 0,3 % 0,0 % 20,0 %

Summa totalt 17,3 % 15,4 % 2,3 % 13,2 % 13,3% 37,3% 0,9% 0,1% 100,0%

                                                 
89 Totalvikt definieras som fordonets tjänstevikt och största mängden gods som fordonet är inrättat för.  
90 Verklig vikt definieras som fordonets tjänstevikt plus den faktiskt transporterade mängden gods.  
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Varugrupper 
 
Tabell 3  Varugruppernas innehåll. 
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 
sägavfall 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 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. tomembal-
lage 
Okänd last 
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Transportkostnader i SAMGODS-modellen 
 
Tabell 4  Genomsnittliga undervägskostnader (2001 års priser) 
för lastbil med släp i Samgodsmodellen per varugrupp.  

Varugrupp 
Kr/tonkm Kr/tontimme 

Jordbruk 0,1426 9,1127

Rundvirke 0,1545 19,3858

Trävaror 0,1268 14,2277

Livsmedel och djurfoder 0,1326 8,4943

Råolja och kol 0,1529 18,7951

Oljeprodukter 0,1651 14,2477

Järnmalm och skrot 0,1105 10,9712

Metallprodukter 0,1269 8,6235

Papper och massa 0,1210 21,0542

Jord, sten, byggnadsmaterial 0,1420 10,2587

Kemikalier 0,1302 7,7878

Högvärdiga produkter 0,1381 7,7878

 

Viktat genomsnitt 0,1381 11,08
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Områdesindelning 

 

 

 
 

 
 

Riksområden 

SE01 Stockholm 

Stockholms län 

SE02 Östra 
Mellansverige 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

SE09 Småland med 
öarna 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands län 

SE04 Sydsverige 

Skåne län 

Blekinge län 

SE0A Västsverige 

Hallands län 

Västra Götalands län 

SE06 Norra 
Mellansverige 

Värmlands län 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

SE07 Mellersta Norrland

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

SE08 Övre Norrland 

Västerbottens län 

Norrbottens län 
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Tätort och landsbyggd 
Drygt 15 procent av den samlade tunga lastbilstrafiken beräknas gå i tätorter. Enligt 
SCB räknas ”som tätbebyggt område alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggel-
sens karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna framträder 
och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då be-
byggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande be-
byggda områden”. År 2005 fanns sammanlagt 1 940 tätorter i Sverige. Sammanställ-
ningen nedan visar att merparten av tätorterna har under 3 000 invånare. De 10 orterna 
med över 80 000 invånare ligger i södra eller Mellansverige. 

 
Tabell 5  Tätorternas antal och storlek i riksområden. 
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Stockholm 23 23 25 15 9 11 3 3 5 1 1 0 1 120 

Östra Mellansverige 53 73 70 65 22 19 10 3 3 0 1 3 2 324 

Småland med öarna 43 57 56 53 15 10 5 5 1 1 0 1 0 247 

Sydsverige 50 51 71 58 21 27 4 5 4 0 1 1 1 294 

Västsverige 68 85 107 79 26 16 7 9 3 2 1 0 1 404 

Norra Mellansverige 55 61 62 46 9 15 8 2 2 1 1 0 0 262 

Mellersta Norrland 26 34 35 24 4 2 1 1 1 2 0 0 0 130 

Övre Norrland 32 42 28 36 9 6 0 3 1 1 1 0 0 159 

Summa  350 426 454 376 115 106 38 31 20 8 6 5 5 1 940

Källa: SCB. 

 

Andelen fordonskilometer med tung trafik som går genom tätorter är med avstånd högst i Stockholm 
(50,2 procent) och lägst i Övre Norrland (6,9 procent). För de övriga riksområdena ligger andelen 
fordonskilometer i tätorter mellan 11,3 procent (Östra Mellansverige) och 18,6 procent (Sydsverige). 
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Regional fördelning av trafikarbetet 
 
Tabell 6  Beräknat trafikarbete med tunga fordon per riksområde och andel fordonkm 
med fordon större än maximal EU-dimension. 

Riksområde Milj. fkm Andel fkm med 
fordon större 
än maximal 
EU-dimension 

Stockholm 187 44 % 

Östra Mellansverige 888 66 % 

Småland (inkl, öarna) 442 80 % 

Sydsverige 504 54 % 

Västsverige 1 138 54 % 

Norra Mellansverige 590 65 % 

Mellersta Norrland 242 79 % 

Övre Norrland 260 82 % 

Summa 4 250 63 % 

Källa: SIKA:s körsträckestatistik, egna beräkningar. 
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Transportkostnadsökningar 
 
Tabell 7  Beräknad kostnadsökning för att transportera samma mängd gods. 

Vargrupp 

Beräknad 
kostnadsökning 
per tonkm i 
Sverige  

Kostnadsökning 
för personal och 
övrigt per 
tontimme 

Kostnadsökning 
för drivmedel per 
tonkm 

Jordbruk 22 % 25 % 12 %  

Rundvirke 32 % 31 % 34 % 

Trävaror 22 % 25 % 12 % 

Livsmedel och djurfoder 19 % 22 % 10 % 

Råolja och kol 33 % 33 % 34 % 

Oljeprodukter 33 % 33 % 34 % 

Järnmalm och skrot 22 % 25 % 12 % 

Metallprodukter 22 % 25 % 12 % 

Papper och massa 22 % 25 % 12 % 

Jord, sten, byggnadsmaterial 35 % 38 % 27 % 

Kemikalier 27 % 26 % 27 % 

Högvärdiga produkter 19 % 22 % 10 % 

 

Genomsnitt 24 % 

 

 

I tabellen redovisas också hur mycket drivmedelskostnaderna respektive personal- och 
övriga fordonskostnader påverkas. Fördelningen förklaras av antaganden om hur 
fordonen används (årliga driftstimmar, årlig körsträcka, relation mellan körsträcka och 
tid).  
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