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Förord 

Denna studie är initierad av Johan Brandström (Tranportstyrelsen). Transportstyrelsen har ett ansvar 

att bedriva övervakning av samtliga trafikslag som kan ingå i en intermodal transportkedja. I syfte att 

på ett effektivare sätt kunna stå för ett trafikslagsövergripande synsätt gör Transportstyrelsen en studie 

som dels undersöker myndighetens roll som förutsättningsskapande aktör i en transportkedja (bland 

annat med avseende på regelverk), dels analysera marknadsstruktur, och omfattning av denna typ av 

tjänster i Sverige. Studien avses omfatta kombinationer av land- och sjötransporter. VTI:s del är att 

svara för den del av uppdraget som avser marknadsanalys av intermodala tjänster. 

Författaren tackar Inge Vierth (VTI) för värdefulla synpunkter. 
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Sammanfattning 

Intermodala transporter – definition, aktörer och omfattning 

av Joakim Ahlberg (VTI) 

 

Intermodala transporter och kombinerade transporter används ofta synonymt idag. Begreppet 

kombinerade transporter har dock funnits mycket längre och avsåg då transporter där järnvägen och 

lastbilar kombinerades. Numer räknas en kombinerad transport som att lasten antingen går på järnväg, 

inre vattenvägar eller till havs och med lastbil, eller mellan två trafikslag där inte lastbil är inkluderat. I 

EU:s så kallade kombidirektiv definieras de båda likadant och ett av EU kommissionens förslag till 

ändring av detta direktiv är att det bör övervägas att ersätta begreppet kombinerade transporter med 

intermodala transporter. Det skulle ge större klarhet för branschen som nu använder kombinerade 

transporter och intermodala transporter synonymt och skapa större överensstämmelse med annan EU-

lagstiftning och andra icke-bindande, icke-lagstiftande officiella dokument.  

En intermodal transport föregås av ett transportbeslut och för många typer av gods är inte en 

intermodal transport rimlig, till exempel för virkes- och bulktransporter, medan det för andra varor, 

såsom detaljhandels- och livsmedelsvaror, finns en valmöjlighet hur godset ska transporteras. Det är 

då som aktivt beslut kan tas för en intermodal transport, givet att den som äger transportbeslutet 

känner till transportsättet i fråga. Marknaden kan kännas lite svårgenomtränglig, uppger vissa av de 

intervjuade aktörerna, det är inte alla som känner till hur en hur en intermodal transport kan bokas, att 

det ens finns som ett alternativ. Den må vara självklart för tågoperatörerna, men för varuägarna är den 

inte det. För lastbilsspeditörerna kanske vetskapen om den finns, men incitamenten för att nyttja den 

kan gå emot egenintressen. Detta innebär att valet av speditörtjänst kan styra vilka fordonsslag som 

kommer att användas i transporten.   

Transportbeslutet är också styrt av tåglägen, finns inte kapacitet på spåren kan inte transporter göras 

med järnväg. Detta kan potentiellt innebära att vissa (tåg)affärer/transporter inte blir av och godset går 

på vägen istället. Kapacitetstilldelningen är alltså sammanlänkad med överflyttningen av gods från 

lastbil till järnväg. Ett sätt att lösa kapacitetsfrågan skulle kunna vara att inte ha operatörsbundna 

tåglägen, det vill säga att de är överlåtningsbara. Auktionering av tåglägen kan eventuellt också lösa 

detta problem.  

Vissa aktörer tyckte att ad hoc-processen hade försämrats också, nu måste man ansöka 5 dagar före 

trafikstart. Det behövdes inte tidigare när det gick att ringa till en tidtabellskonstruktör för att erhålla 

ett tågläge. Men Trafikverket har samtidigt krav på sig att det måste gå till på ett konkurrensneutralt 

sätt och då kan de inte ge olika information till olika aktörer. Flera aktörer menade att på kontinenten 

och i Sverige tycker man att det finns vissa problem med kvalitén, Sveriges infrastruktur är 

undermålig och eftersatt. Trafikverkets räl och elförsörjningssystem uppfattas som dåliga, och avbrott 

i trafiken på grund av trasiga räler och nedrivna/trasiga kontaktledningar kostar mycket pengar för 

aktörerna i flera led. Godsförseningar drabbar alltid kunden, transportören och de som har sytt ihop 

transporten och i slutändan samhället. När varuägare läser om alla problem som finns på järnvägen så 

skyr de järnvägen som transportmedel. 

De intermodala terminalerna är en viktig ingrediens i det hela, liksom terminaltekniken i dessa. Det 

finns en hel del (runt 27) intermodala terminaler i Sverige och många av dessa har överkapacitet, 

speciellt i inlandet. Sen finns det några med bra lokalisering, ofta i storstadsområdena, som har 

underkapacitet. Problemet med många terminaler är att relationerna blir färre och tågen kanske inte 

åker fullastade, vilket inte är optimalt.  
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Ett effektivt koncept som kommer mer och mer är torrhamnskonceptet. En torrhamn är en intermodal 

terminal som är belägen i inlandet och som är sammanknuten med hamn(ar) med fast järnvägs-

förbindelse (även kallad hamnpendel). Fördelen med en torrhamn är att hamnen får en högkapacitets-

anknytning till inlandet, hamnen kommer alltså närmare marknaden och transportköparen kommer 

närmare hamnen. Flera av de intermodala terminalerna i Sverige är väldigt nära torrhamnsdefinitionen.  

Förutom att olika typer av lastbärare ställer olika krav på terminaltekniken är det även svårt att få till 

stordriftsfördelar på terminalerna, utan de växer nästan proportionellt med den hanterade 

godsmängden. Den stora anledningen till det är många tåg kommer och går på liknande tider. En bättre 

spridning över dygnet skulle lösa kapacitetsproblem i kombiterminalerna; liksom det inte skulle 

belasta järnvägsnätet lika hårt, eller för den delen vägnätet och städerna. En prisdifferentierings-

struktur kan vara lösningen på det. 

Statistiken på intermodala transporter är bristfällig. Ett problem är att information för containrar som 

transporteras med järnväg eller båt klargör inte vilken av containrarna som sedermera transporteras 

med lastbil, järnvägsstation eller från lastnings- eller lossningshamnen. Ett annat problem är att 

informationen om godsmängder och godstransporter finns i den officiella statistiken enbart i relation 

till respektive trafikslag och inte till hela transportkedjan för godset. Detta innebär även att en viss del 

av godset kan räknas flera gånger om en intermodal kedja existerar.  

Givet de problem som finns fås från Sveriges Officiella Statistik att, för transporterad godsmängd har 

de intermodala transporterna ökat en aning vid jämförelse mot lastbilar fram till 2012. Sedan byttes 

skattningsmetod för lastbilsstatistiken och det går inte att jämföra längre. Men de intermodala 

inlandstransporterna ligger på en väldigt låg nivå, 2012 var andelen 2,4 procent, medan andelen 

utlandstransporter ligger mycket högre, 2012 var andelen 85 procent. 

Undersöks transportarbetet är inte trenden lika tydlig, där verkar andelen mera ligga still förutom för 

utlandstransporterna som sjunker lite. Men andelen är högre, 2012 var andelen 12 procent för inlands-

transporterna och 59 procent för utlandstransporterna. 

Jämför man de intermodala transporterna för transporterad godsmängd mot de totala järnvägs-

transporterna är andelen mycket högre, men där har andelen intermodala transporter legat stilla 

alternativt sjunkit lite sedan 2009 som hade störst andel intermodala transporter. Nivån låg då på 18 

procent för både utlands- och inlandstransporter, 2014 låg de på 15 procent. (Andelen utlands- och 

inlandstransporter är väldigt snarlika för järnvägstransporterna både vad gäller transporterad 

godsmängd och transportarbete.) 

Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter högre. 2009 var 

det 27 procent för inlands- och utlandstrafiken, 2014 var den 24 procent.   
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Summary 

Intermodal transports - definition, actors and scope 

by Joakim Ahlberg (VTI) 

 

Intermodal and combined transport is often used synonymously today. The concept of combined 

transport has been around much longer and referred to as transportation where railway and a truck are 

being combined. Nowadays a combined transport often means that the goods either go by rail, inland 

waterways or sea and by road, or between two transport modes where trucks are not included. The 

EU’s so-called combi directive defines both in the same way and one of the EU Commission’s 

proposal to amend this directive is that EU should be considered to replace the concept of combined 

transport with intermodal transport.  

An intermodal transport precedes by a transportation decision, and this decision is often linked to a 

specific train path (tågläge in Swedish). If there is shortage of capacity on the track, the goods may 

have difficulties to be transported by train. This could potentially mean that some (rail) business / 

transports will not take place and the goods go by road instead. Capacity allocation is therefore linked 

to the transfer of freight from road to rail. One way to solve the capacity issue would be to not have 

operator-bound train paths, they could be transferable instead. Auction of train paths may also solve 

this problem. 

The intermodal terminals are a key ingredient for the transport, as well as terminal technology in them. 

There are quite a few (around 27) intermodal terminals in Sweden and many of these have excess 

capacity, especially in the hinterland. Then there are some with good localization, often in urban areas, 

which work under capacity. The problem with a multitude of terminals is that relations are becoming 

fewer and trains may not go fully loaded, which is sub-optimal. 

An effective concept that is gaining ground is the dry port concept. A dry port is an intermodal 

terminal located in the hinterland and is connected with the port(s) with a fixed rail connection (also 

called rail shuttle or hamnpendel in Swedish). The advantage of a dry port is that the port gets a high 

capacity connection to the hinterland, the port thus moves closer to the market and transport buyers get 

closer to the harbour. Several of the intermodal terminals in Sweden is very close to the dry port 

definition. 

The statistics of intermodal transport is inadequate. One problem is that the information for containers 

transported by rail or boat does not contain which of the containers that are later transported by truck, 

rail station or from the port of loading or unloading. Another problem is that information on the 

quantities of freight and goods available in the official statistics only exists in relation to each traffic 

mode and not to the entire transport of the goods. This also means that goods can be counted multiple 

times if an intermodal chain exists. 

Given the problems described it looks like the intermodal transport increased slightly when compared 

to trucks until 2012. Then Sweden’s Official Statics changed estimation method for the truck statistics 

and thus makes it difficult to compare with older statistic. Intermodal hinterland transport is on a very 

low level, in 2012 the proportion was 2.4 per cent, while the share of international transport is much 

higher, in 2012 the proportion was 85 percent. 

Comparing the intermodal transport of freight transported with the total rail transport, the percentage 

is much higher. The level peaked in 2009 with 18 per cent for both international and inland transport, 

for 2014 it was 15 percent. (The proportion of international and inland transportation is very similar to 

rail transport both in terms of amount of goods carried and transport work.)
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1. Uppdraget 

1.1. Bakgrund  

De ökande problemen med vägnätets överbelastning, miljön och trafiksäkerheten gör det motiverat att 

(fortsätta att) utveckla transportmetoder på så sätt att transportresurserna utnyttjas optimalt. Åtgärder 

måste vidtas för att göra det möjligt att utveckla och förbättra transportmetoder som baseras på de 

olika transportformernas kombinationsmöjligheter och på transportörers och användares särskilda 

resurser och behov. Vägtransporter ska förenas med andra transportformer såsom järnväg, transport på 

inre vattenvägar och sjöfart så att de olika transportslagens fördelar tas tillvara. Detta förutsätter en 

tillförlitlig och välfungerande övergång, eller omlastning, mellan transportslagen samt att de använda 

transportslagen samverkar på ett tillförlitligt sätt.  

Ökad intermodalitet och en optimal integration av trafikslagen är en central del av den europeiska 

transportpolitiken. Europeiska Unionen har ett starkt intresse för denna typ av transporter eftersom den 

inre marknaden leder till en ökning av trafiken. Frågan rörande intermodala eller kombinerade 

godstransporter har diskuterats under lång tid på den europeiska nivån. Bland annat lyfter EU:s 

reviderade vitbok från år 2006 detta som en av lösningarna för att åstadkomma en lägre energi-

förbrukning, mindre vägslitage samt för att minska trängsel och andra externa effekter från den tunga 

trafiken. Utvärdering som genomförts av utvecklingen på den europeiska nivån visar dock på att det 

finns ett gap mellan förväntad och önskad utveckling vad gäller denna typ av lösningar. 

I den svenska politiska diskussionen har statsmakterna ofta lyft fram begreppet sammodalitet (från 

engelskans comodality), det vill säga att kombinationen av olika trafikslag ska nyttjas så effektivt som 

möjligt. Detta diskuteras också flitigt i EU:s reviderade vitbok från 2011, där intermodalitet inte 

nämns alls.  

Under 2000-talets början genomfördes förhållandevis många utredningar med bäring på ämnet som 

sedermera resulterade i de trafikpolitiska mål som redovisades i proposition 2008/09:93 – Mål för 

framtidens resor och transporter. Propositionen lyfter bland annat frågor om vad som är näringslivets, 

kommuners respektive statens ansvar. Enligt regeringen handlar statens ansvar mycket om att 

åstadkomma rätt förutsättningar för effektiva godstransporter, t.ex. genom satsningar på infrastruktur 

och att staten står för en helhetssyn. Bland annat pekar regeringen på en nationell åtgärdsplanering och 

ett trafikslagsövergripande synsätt. 

1.2. Uppdragets omfattning  

Syftet med uppdraget från Transportstyrelsen är tvåfalt. Det första syftet är beskriva hur marknaden 

för intermodala tjänster i Sverige kan definieras. I detta ingår att diskutera begrepp och definitioner. 

Iakttagelser som gjorts av Transportstyrelsen pekar på att en rad olika sådana brukar användas när 

transportkedjor med flera olika trafikslag diskuteras. Utgångs- och jämförelsepunkt för denna analys 

kan vara de definitioner som bland annat framgår av den utvärdering som genomförts av kombinerade 

transporter på europeisk nivå. Detta redovisas i kapitel 2. 

Uppdragets andra syfte är att utifrån framtagna definitioner och segment identifiera viktiga aktörer och 

vilka tjänster av intermodal karaktär som erbjuds, vilket diskuteras i kapitel 4. I denna del av 

uppdraget ingår även att i möjligaste mån uppskatta den totala storleken på marknaden för intermodala 

tjänster samt fördelningen på olika segment. Uppskattningen av marknadens och segmentens 

omfattning kan, så långt det är möjligt, göras i termer av transporterad godsmängd och/eller 

transportarbete. Båda sätten redovisas i Kapitel 6. Redovisningen innehåller även en beskrivning av 

vissa problem som föreligger idag med tillgänglig statistik med avseende på intermodala tjänster. 
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1.3. Genomförande 

Denna rapport består till olika delar av utredningsarbete, intervjuer med olika aktörer samt analys av 

statistik. Aktörerna som intervjuats har valts utifrån vad som kommit fram under utredningsarbetet och 

representerar inter någon speciell urvalsprocess. Statistiken är Sveriges Officiella Statistik, men från 

Trafikanalys och EU kommissionen.  
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2. Definition av en intermodal transport (kombitransport) 

En intermodal transport (där järnvägstransport är med som en del) innehåller en matartransport från 

transportköparen till kombiterminalen (intermodala terminalen), sen vidare med tåg till nästa 

intermodala terminal, för att slutligen via en matartransport levereras till kund. I minst en av dessa 

matartransporter måste godset som fraktas i en enhetslastbärare, se nedan, byta trafikslag. 

Om en lastbil är med i kedjan organiseras transporten ofta som så att avsändaren fyller en 

enhetslastbärare, vilken sedan transporteras med lastbil till en intermodal terminal. Där lastas den över 

till järnvägsvagn. Efter järnvägstransporten lastas enhetslastbäraren ånyo på en lastbil i en intermodal 

terminal och fraktas till mottagaren, där enhetslastbäraren bryts.  

En matartransport kan även ingå i det senare exemplet, ifall järnvägsvagnarna kommer från olika 

ställen, men vagnarna går vanligtvis i separata tåg direkt mellan kombiterminalerna. Men 

enhetslastbärarna kan lika gärna gå med lastbil eller järnväg till en hamn, som också kan vara en 

intermodal terminal, och då fraktas vidare med båt. 

I huvudsak används intermodala lösningar för transport av halvfabrikat och färdigvaror till lager eller 

direkt konsumtion, vanligtvis då i kombinationen lastbil/järnväg. Kundkraven ligger vanligtvis på att 

transporten sker över natten och att lastningen sker ena dagen och lossning andra dagen under dagtid, 

och transportfrekvensen önskas dagligen. Produktmarknaden kräver ofta en hög kvalitet på hantering 

och (ibland) rätt temperatur på transporten.  

2.1. Skillnader mellan kombinerade och intermodala transporter 

Det finns olika definitioner av intermodala transporter i litteraturen. Ibland likställs de med 

kombinerade transporter, ibland inte. Numer går definitionerna ihop. EU rådet, till exempel, definierar 

dem båda likadant (se nedan). 

I begreppet intermodala transporter ingår även kombinerade transporter. Kombinerade transporter som 

uttryck har funnits längre, mer än femtio år, och var från början en kombination av järnvägstransporter 

och transporter med lastbil. Numer räknas en kombinerad transport som att lasten antingen går på 

järnväg, inre vattenvägar eller till havs och/eller med lastbil. Järnvägen har alltså fått sällskap av två 

transportslag till. 

Det finns en överenskommelse1 mellan FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE), 

Europeiska kommissionen (EC) och Europeiska transportministerkonferensen (ECMT) daterad 2001 

som definierar intermodala transporter som en godsförflyttning i en och samma enhetslastbärare och 

som använder successivt två eller flera transportsätt utan att bryta enhetslastbärarna. Här definieras 

enhetslastbärare som containers, växelflak samt påhängsvagnar. 

Samma rapport definierar sedan kombinerad transport som en intermodal transport där den större 

delen av färden inom Europa sker på järnväg, inre vattenväg eller havet och eventuella inledande 

och/eller avslutande delar av färden som utförs på väg kortast möjligt. Här är alltså kombinerade 

transporter en delmängd av intermodala transporter med preciseringen av vilka transportslag som 

avses samt ett vagt kriterium på den relativa sträckan för vart och ett av de två trafikslagen. 

I appendixet till Nationell Godsanalys (Banverket, Vägverket et al. 2008) rapporteras ett uppdrag 

omfattande kartläggning av intermodala transporter ur ett energieffektiviseringsperspektiv. Där 

betraktas en intermodal transport som en kombinerad transport med en fysisk förflyttning, där den 

intermodala transporten bygger på obrutna enhetslaster som används i transportkedjor där minst två 

trafikslag samverkar. Samtidigt definieras kombinerade transporter som bland annat tåg och lastbil. 

                                                      

1 Terminology on Combined Transport, FN/ECE, ECMT, EC. 



14  VTI notat 12-2016 

Woxenius (1998) skriver att för att betraktas som intermodal transport krävs att godset fraktas i en 

enhetslastbärare samt att lastbäraren måste skifta trafikslag minst en gång mellan avsändare och 

mottagare. Som enhetslastbärare betraktas ISO-containers, växelflak, semitrailers och 

specialdesignade lastcontainrar av motsvarande storlek. 

Woxenius definition av intermodala transporter överensstämmer exakt med Kommissionens 

definition. Banverkets definition är lite annorlunda då de vänder på det hela genom att säga att den 

intermodala transporten är delmängd av den kombinerade transporten och att de samtidigt definierar 

den som transport på väg och järnväg. Banverket är lite mer oklar i sin definition. 

Kommissionens definition av kombinerade transporter är snarlik den nedan redovisade EU-

definitionen, som gäller för både kombinerade och intermodala transporter. Den enda skillnaden är att 

i EU-definitionen specificeras exakt hur lång sträckan minst måste vara med båt samt mest får vara 

med lastbil.  

Avslutningsvis kan nämnas att det är skillnad mellan intermodala och multimodala transporter. I 

multimodala transporter används nödvändigtvis inte en enhetslastare, vilket innebär att intermodala 

transporter är en delmängd i det som definierats som multimodala transporter. 

2.2. EU:s definition (kombidirektivet) 

Intermodala och kombinerade transporter definieras likadant i EU direktivet 92/106/EEG. Där avses 

med intermodal eller kombinerad transport: transport av gods mellan stater inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett 

växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den 

inledande eller avslutande delen av transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till 

havs den andra delen av sträckan, om den delen överskrider 100 kilometer och vägtransporten sker 

- mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga järnvägsstation för pålastning för den 

inledande delen,  och mellan närmaste lämpliga järnvägsstation för urlastning och den plats 

där godset lossas för den avslutande delen, eller2 

- inom en radie av 150 km fågelvägen från lastnings- eller lossningshamnen. 

Vidare, när en kombinerad (eller intermodal) transport utförs i yrkesmässig trafik skall man ange 

pålastnings- och urlastningsstationen för järnvägssträckan, eller lastnings- och lossningshamnen för 

den inre vattenvägen eller havstransporten, i ett transportdokument. 

I och med detta direktiv, det så kallade kombidirektivet, så utökades kombinerade transporter från att 

bara gälla vägtransporter, det vill säga lastbilar, och järnvägstransporter till att gälla även lastbilar och 

maritima transporter.  

Kommissionen ska vartannat år lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv, med 

början före den 1 juli 1995. Rapporten ska behandla: 

   - den ekonomiska utvecklingen för de kombinerade transporterna, 

   - gemenskapsrättens tillämpning inom detta område, 

   - eventuella förslag till ytterligare åtgärder för att främja kombinerade transporter. 

                                                      

2 Denna del löd: ”mellan den plats där godset lastas och närmaste pålastningsstation eller mellan närmast 

lämpliga urlastningsstation och den plats där godset lossas, eller” fram till och med 17 januari 2016, då det vart 

en ändring i förordningen. 
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Vid utarbetandet av denna rapport ska företrädare för medlemsstaterna hjälpa kommissionen 

med att samla in de nödvändiga uppgifterna. Rapporten skall särskilt analysera uppgifter och 
statistik om 

- transportvägar som används vid kombinerade transporter, 

- antalet fordon, växelflak och containrar på de olika transportvägarna (en 
fordonskombination räknas som ett enda fordon), 

- transporterat tonnage, 

- utförda transporter, uttryckt i tonkilometer. 

När så är lämpligt ska rapporten även ge förslag om fortsatt förbättring av informationen om och 

villkoren för kombinerade transporter. 

2.3. EU Kommissionens rapport 

I Kommissionens senaste rapport från 2015 (Commission 2015) diskuteras utmaningen med den ovan 

redovisade definitionen (kombidirektivet) på intermodala transporter. Bland annat konstateras att datat 

för närvarande inte ger tillräckligt detaljerade underlag för vart och ett av ovanstående kriterier för att 

möjliggöra en tydlig kontroll av vilka trafikflöden som faktiskt kvalificerar sig som en kombinerad 

transport. Till exempel, statistiken för containrar som transporteras med järnväg eller båt klargör inte 

vilken av containrarna som sedermera transporteras med lastbil (till exempel mellan start/mål till 

närmaste järnvägsstation eller inom en radie av 150 km fågelvägen från lastnings- eller 

lossningshamnen). 

Kommissionens studie har därför genomfört en utvärdering av de enskilda sektorer för kombinerade 

transporter som grundar sig på en analys av tillgängliga data. På grund av detta delas marknaden för 

kombinerade transporter (i kommissionens rapport) upp i tre dimensioner 

1. Dels genom vilken kombination av trafikslag 

a. Tåg/lastbil 

b. Inre vattenvägar/lastbil 

c. Närsjöfart/lastbil 

2. Dels genom geografisk täckning 

a. Intra Medlemsstat (MS) 

b. Intra EU 

c. Internationell (utanför EU) 

3. Och dels genom vilken typ av service som erbjuds 

a. Om enhetslastbäraren på järnväg eller till havs är beledsagad av förare och/eller 

dragbil/dragfordon (accompanied) 

b. Om enhetslastbäraren på järnväg eller till havs är obeledsagad av förare och/eller 

dragbil/dragfordon (unaccompanied) 

Analysen i kommissions rapport av kombinerad/intermodal trafik använder därför formatet: modalt 

(sektor) segment > geografiskt segment > servicesegment. Till exempel: Tåg/lastbil > Intra MS > 

Obeledsagad lastbärare. Ytterligare segmentering kan sedan ske i förekommande fall för att ge 

ytterligare uppdelning av uppgifter, till exempel efter typ av utrustning (container, växelflak, 

semitrailer, lastbil). Utvalda resultat för Sverige presenteras i avsnitt 6.2. 

2.3.1. EU Kommissionens förslag till ändringar av kombidirektivet 

Baserat på de fem kriterierna; om direktivet är relevant, hur effektivt det är för att uppnå målen, om 

det är samhällsekonomiskt optimalt, hur det rimmar med andra direktiv samt om det ger något extra 

värde till EU-policyn angående kombinerade transporter (KB), har kommissionen i samma rapport 
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som ovan förslagit ändringar i direktivet i fråga. Här redovisas enbart förslagen för hur definitionen 

bör förändras. 

Två förändringar de anser bör ske är: 

 Tröskelvärdet att den mellanliggande sträckan är minst 100 km bör tas bort från alla sektorer 

av kombinerade transporter. 

Argumentet är att de få sträckor (genomsnittet i EU ligger på 612 km för tåg/lastbil och 217 km för 

inre vattenvägar/lastbil) som är kortare 100 km både bidrar till att avlasta vägnätet i hamnarna och i 

inlandet samt att de minskar miljöbelastningen i tätorter, det är därför onödigt att exkludera dessa 

transporter från definitionen av intermodala transporter.   

 Den vägsträcka som beskrivs för inre vattenvägar/lastbil bör ändras från ”fågelvägen” till 

”tillryggalagd vägsträcka”. 

Detta då denna siffra är lättare att kontrollera av myndigheterna. 

Slutligen bör det övervägas att ersätta begreppet kombinerade transporter med intermodala transporter. 

Det skulle ge större klarhet för branschen som nu använder kombinerade transporter och intermodala 

transporter synonymt och skapa större överensstämmelse med annan EU-lagstiftning och andra icke-

bindande, icke-lagstiftande officiella dokument. 

2.4. Svensk definition 

Då Sverige inte har en tydlig definition som alla ansluter sig till och begreppen intermodala transporter 

och kombitransporter används synonymt ibland, finns det ingen anledning till att inte sluta sig bakom 

kommissions förslag på definition. Givet att kommissionens förslag godtas av EU parlamentet och det 

blir ett direktiv, måste Sverige ställa sig bakom det ändå. 
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3. Transportbeslutet 

För många typer av gods är intermodala transporter inte en effektiv lösning, medan det för andra typer 

finns en valmöjlighet för hur godset ska transporteras. Virkes- eller olje(bulk)transporter kan inte gå 

med enhetslastbärare, medan denna lösning passar bra för livsmedel och detaljhandelsvaror. Det är 

först och främst själva godset som avgör hur det ska transporteras. Givet att denna valmöjlighet 

existerar uppstår en beslutssituation för de olika aktörerna. 

I Fredrik Bärthel (2012) diskuteras tre olika beslutsmönster kopplat till aktörskategorier. Den första 

gruppen består av aktörer som väljer transportlösning mestadels baserat på transportkostnader. 

Aktörerna inom denna aktörskategori använder intermodala transporter till en mycket stor andel av det 

långväga transportarbetet. Den andra gruppen omfattar aktörer att göra sitt val grundat på både 

kostnads- och kvalitetskriterier. Kategorin använder intermodala transporter i begränsad omfattning. 

Den tredje gruppen består av aktörer som påverkas av särskilda logistiska behov eller krav utöver den 

fysiska transporten. Transporter inom denna kategori omfattar bland annat gods som kräver särskild 

uppmärksamhet, det vill säga som kräver särskild logistikservice. Denna kategori använder 

intermodala transporter i ringa omfattning. 

De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara: 

 Punktlighet  

 Flexibilitet 

 Transporttid 

 Godskomfort/säkerhet 

 Frekvens 

 Tillförlitlighet 

Olika aktörer lägger olika vikt på de ovan uppräknade kriterierna och även miljöhänsyn börjar skönjas 

som en viktig variabel hos transportköpare. En vanlig uppfattning hos mindre transportköpare är att 

intermodala transportlösningar leder till en ökad risk för skador och problem, medan en tendens är att 

större företag upplever en högre kvalitet (Trafikanalys 2012). 

3.1. Tåglägen 

En annan viktig parameter är tåglägena. Transporter på järnväg kräver att det finns lediga tåglägen 

till/från kombiterminal och hamn. Tåglägen söks antingen genom den årliga kapacitetstilldelningen 

som ger en 1-årig tågplan eller genom det som kallas ad hoc-ansökan. Ad hoc-ansökningarna sker på 

den kapacitet som finns kvar efter att tågplanen har lagts.3 

Då kapaciteten på spåren är ansträngd på vissa delar av järnvägsnätet4 kan den operatör, eller annan 

aktör med tillstånd att ansöka om tågläge, som innehar ett visst tågläge potentiellt sätta stopp för 

transporter som måste utnyttja detta läge. Exempel som kom upp under intervjuerna var att 

speditörer/tågoperatörer kunde få godsuppdrag på tider och platser då det inte fanns kapacitet på 

spåren kvar. Detta gör att vissa (tåg)affärer/transporter inte blir av och godset går på vägen istället. 

Kapacitetstilldelningen är alltså sammanlänkad med överflyttningen av gods från lastbil till järnväg.  

En operatör som intervjuades i projektet menade att problemet i stycket ovan skulle undanröjas om 

tåglägena inte var operatörsbundna. Enligt aktören säkrar många operatörer upp tåglägen utan att ha ett 

                                                      

3 Se Ahlberg och Nilsson (2016) för mer information om, och tillståndet på, ad hoc-processen för resande- och 

godståg 

4 Se till exempel på Trafikverkets webbsida: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/kapacitet/ 

hur kapaciteten ser ut nu. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/kapacitet/
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uppdrag. Om dessa skulle kunna överlämnas/säljas ifall det inte är aktuellt att utnyttja dom, och någon 

annan operatör har användning för dom, skulle problemen från stycken ovan elimineras.  

Ett förfarande som diskuterats är ämnet rörande auktionering av tåglägen, se till exempel Eliasson och 

Aronsson (2014). Detta skulle kunna avhjälpa problemen här diskuterade, men det finns andra 

utmaningar med det.  

En annan av operatörerna som intervjuades menade att det största hotet mot intermodala transporter 

var att processen för ad hoc-ansökningarna för tåglägen hade försämrats de senaste åren. Numer måste 

man ansöka senast 5 arbetsdagar före planerad avgångstid, vilket ansågs vara en försämring.  Tidigare 

kunde man ringa en korttidsplanerare (ad hoc-konstruktör) på Trafikverket och sondera möjliga 

tåglägen för en transport. Vidare kunde trafikplanerarna ta beslut om tågläge vid kort varsel.  

Trafikverket har dock krav på sig att hantera ad hoc ansökningar på ett konkurrensneutralt sätt 

(direktiv 2012/34/EU). Direktivet uppmanar medlemsstaterna att inrätta regleringsorgan med ansvar 

för att övervaka konkurrenssituationen på marknaderna för järnvägstjänster. I Sverige är det 

Transportstyrelsen (och i viss mån Konkurrensverket) som sköter det. Syftet är att förhindra 

diskriminering av sökande och att se till att det gemensamma europeiska järnvägsområdet fungerar på 

rätt sätt.  

En anmärkning från de intervjuade aktörerna var att Trafikverket borde uppmärksamma upphand-

lingar. Dessa märks genom att många operatörer söker tåglägen på samma sträcka på liknande tider. 

Då är det onödigt att lägga in fyra olika tåglägen eftersom tre av dessa kommer att ställas in senare. En 

lösning på detta som ibland tillämpas i Sverige är att godstransportköparen ansöker om tågläge. Det är 

dock inte säkert att alla aktörer känner till det  och det är inte heller säkert att transportköparen är 

tillräckligt stor för att klar av det; bland annat måste behörighetstillstånd ansökas om. 

Flera aktörer menade att på kontinenten och i Sverige tycker man att det finns vissa problem med 

kvalitén på tjänsten intermodala transporter, Sveriges infrastruktur är undermålig och eftersatt. 

Trafikverkets räl och elförsörjningssystem uppfattas som dåliga, och avbrott i trafiken på grund av 

trasiga räler och nedrivna/trasiga kontaktledningar kostar mycket pengar för aktörerna i flera led. 

Godsförseningar drabbar alltid kunden, transportören och de som har sytt ihop transporten och på 

längre sikt samhället. När varuägare läser om alla problem som finns på järnvägen så skyr de 

järnvägen som transportmedel. Det finns även flera flaskhalsar, där speciellt Öresundsbron utgör en.  

Kapacitetstilldelningen, och svårigheter med att få tåglägen, gör att många tågoperatörer är väldigt 

sammanflätade med varandra. Det råder en samsyn mellan många operatörer också. De känner 

varandra sedan länge då flera kommer från SJ innan avregleringen. Man lejer in varandra för 

transporter då det medges. Detta kan få konstiga verkningar då de också är konkurrenter. Under 

kapacitetstilldelningsprocessen föreslås de till exempel samarbeta fast de på samma gång är 

konkurrenter. Detta diskuteras i Ahlberg och Johansson (2014). En av slutsatsen i den rapporten är att 

det kan vara otillbörlig samverkan som Trafikverket uppmanar till. Men då inga jurister var med i 

projektet anses detta behöva utredas vidare.  
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4. Aktörerna 

De vanligaste aktörerna som är inblandade i en intermodal transport är avsändare, transportörer, 

terminaloperatörer, logistikföretag och transportförmedlare samt mottagare. Det är de stora 

transportköparna, speditörerna och containerrederierna som har visat sig ha förhandlingskraft för att 

själva välja en intermodal transportlösning. Många åkerier har även de senaste åren börjat erbjuda 

intermodala transporter.  

Det råder lite flytande definitioner mellan logistikföretag, transportförmedlare, speditörer och åkerier. 

Men det gemensamma är att det är bland dessa som beslutet om intermodala transporter ofta tas.  

Ett sätt att försöka gruppera olika sorters aktörer är att beskriva tjänsterna i sig utifrån hur stor andel av 

den totala "dörr till dörr"-transportkedjan som anskaffas och/eller förvaltas av aktören/aktörerna. I EU 

kommissionens rapport (Commission 2015) används följande tre segment: 

1. Dörr till dörr-service: 

a. Detta är ett komplett servicepaket, där varorna samlas in hos avsändaren och levereras 

till adressen som avsändaren uppger. Denna tjänst är vanligast från tredjeparts och 

fjärdeparts5 logistiker. Aktörerna tillhandahåller hela kedjan av fordon samt ofta 

enhetslastbäraren också. 

2. Hamn till dörr-service 

a. Denna tjänst är också ett fullservicepaket, men nu mellan avsändare och hamn och 

vice versa. Kan eventuellt tillhandahålla enhetslastbärare. Vanligt att rederier och sjö-

speditörer har denna tjänst. 

3. Terminal till terminal-service 

a. En tjänst som tillhandahålls mellan kombiterminaler. Ofta tillhandahålls inga 

enhetslastbärare och heller ingen transport på väg den inledande och avslutande 

transportsträckan. Aktörerna är ofta järnvägsoperatörer eller maritima operatörer. 

Något som blivit uppenbart under arbetets gång är att många aktörer tillhandahåller olika tjänster i 

olika transportuppdrag. Detta verkar vara legio för järnvägsoperatörerna i alla fall. Ibland agerar en 

operatör järnvägsspeditör och ibland är operatören en tågdragare. Detta innebär att en aktör kan vara i 

alla tre segmenten ovan. I kategorisering nedan hamnar aktörerna i det segment som utgör deras 

huvudsakliga affärsverksamhet. 

4.1. Intervjuer med aktörer 

Detta avsnitt bygger på intervjuer med olika aktörer inom intermodala transporter. Intervjuerna gjordes 

under februari 2016.  

                                                      

5 Tredjepartsleverantörer tillhandahåller typiskt både logistiktjänsten och de fysiska tillgångar såsom fordon och 

lager som de äger eller hyr/leasar, medan fjärdepartsleverantörer vanligtvis enbart ger logistiktjänsten och 

outsourcar alla andra aspekter till andra (tredjeparts)leverantörer. 
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4.1.1. Dörr till dörr-aktörer 

TMR 

TMR har många aktörsroller i den intermodala transporten. De är speditörer, det vill säga sköter om en 

fraktkunds hela transport. De är också terminalägare/terminaloperatör; de har en 13 000 kvm stor 

kombiterminal i Örebro med plats för både gods och tåg. Slutligen har de egna fordon, både tåg och 

lastbilar.  

I huvudsak kör de intermodala transporter med containrar, oftast mellan Göteborgs hamn och 

terminalen i Örebro, för att sedan avsluta transporten med lastbil. De opererar mest i Mälardalen. Har 

de transporter utanför Mälardalen anlitas andra tågoperatörer, såsom Green Cargo och Real Rail. Förra 

året (2015) transporterade TMR runt 27 000 TEU6:s.  

Deras kundbas är väldigt bred; de säljer tjänster både till stora kunder (hela tåg) samt mindre. Förutom 

hösten 2015 då marknaden gick ned lite, har de känt av en generell ökning av marknaden de senaste 

åren. 

Samskip van Dieren Multimodal 

Samskip är precis som TMR ett företag som erbjuder dörr till dörr-lösningar. De ses sig själva som en 

speditör och dragare och de disponerar både terminaler och fordon. Vad gäller tågtrafiken så äger de 

inga lok, men leasar ofta hela vagnset av operatörerna. Tågen dras alltid av olika operatörer, vilka är 

de som äger tåglägena också (se diskussionen ovan). Även om de inte äger vägfordon, så disponeras 

de både dragfordon och trailers genom långtidshyra, vilket är vanligt i branschen. Till skillnad från 

TMR varken äger de eller driver kombiterminaler, men de långtidshyr kapacitet för sitt gods på 

terminaler. 

Idag (2016) driver Samskip Van Dieren Multimodal totalt 44 tågpendlar per vecka mellan terminalen i 

Duisburg och Göteborg, Helsingborg, Nässjö, Katrineholm och Älmhult i Sverige. Sedan 2012 har de 

ökat antalet stationer med två samt antalet avgångar på flera stationer. 

Göteborg: 1 tåg sex dagar i veckan 

Helsingborg: 1 tåg varje vardag 

Katrineholm: 1 tåg sex dagar i veckan 

Nässjö: 1 tåg varje vardag 

Älmhult: 1 tåg varje vardag 

Malmö: 1 tåg sex dagar i veckan 

Alla avgångar ovan är intermodala transporter som antingen föregås av landsväg eller närsjöfart och 

avslutas med landsväg. Per vecka transporteras huvudsakligen cirka 1600 trailers alternativt 45 fots 

container (även några 30 fots tank containers) vilket motsvarar cirka 3 200 TEU per vecka, eller cirka 

150 000 TEU per år om det antas att det är uppehåll 5 veckor per år under semestertider. 

Det transporterade godset är nästan uteslutande från egna transportupplägg, det vill säga inga 

speditörer eller åkerier utnyttjar upplägget. Uttransporterna utgörs till merparten av gods från svensk 

basindustri medan intransporterna huvudsakligen består av livsmedel, kemikalier och gods knutet till 

fordonsindustrin. 

                                                      

6 TEU står för ”twenty-foot equivalent unit” och är synonymt med en EU-standardiserad enhetslastbärare. 
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4.1.2. Hamn till dörr-aktörer 

SCT Transport 

SCT är ingen speditör i den bemärkelsen att de syr ihop transporter åt varuägare, deras största kunder 

är speditörer och hamnar. De fraktar bara containrar, 20”-, 40”- eller 45”-containrar. Den minsta 

kvantiteten de säljer är en 20”-container, och just en (1) container är den vanligaste försålda enheten.  

De äger inga egna tåg, men har fyra rutter som Tågfrakt AB och Hector Rail trafikerar. Rutterna (tur 

och retur) knyter samman Göteborg med Örebro/Hallsberg, Eskilstuna, Jönköping och Gävle. De 

äger/opererar inga egna terminaler, utan använder de som finns på slutstationerna av sina linjer. Det är 

SCT själva som bokar omlastningen där. De har dock terminal för lagring av gods, om kunden vill. 

För slutsträckan av transporten har de egna containerchassin och de hyr in bilar som drar dessa. 

De fraktar ca 400 – 500 containrar per dag, vilket skulle innebära att de ligger på runt 80 000 

containrar per år (om det är 5 dagar i veckan under 40 veckor). Oklart dock om dessa siffror är 

omräknade till TEU ekvivalenter.  

4.1.3. Terminal till terminal-aktörer 

Creen Cargo 

Green Cargo är ett järnvägsföretag (operatör) som också är en speditör. De ägde även en 

speditionsfirma med egna lastbilar och trailers som såldes för ett antal år sen. Numer köps 

lastbilstrafiken in från andra. De äger inga egna terminaler men är terminaloperatörer på två 

kombiterminaler; Göteborgs kombiterminal (ägs av Jernhusen) samt Haparanda intermodala terminal 

(ägs av Trafikverket). 

2015 fraktade Green Cargo knappt 150 000 TEUs inom Sverige. Runt 15 – 20 procent av 

transporterna var direkt mot varuägarna (dörr till dörr-service), resterande var genom tåguppdrag av 

andra speditörer och liknande. (Inom speciellt kemikalieindustrin jobbar man inte mot varuägarna, 

dessa specialtransporter sys ihop av speditörer specialiserade på just dessa produkter.) Storleken på de 

intermodala transporterna går från enstaka enhetslastbärare till hela tågset.  

Marknaden ser bra ut menar de, speciellt sedan CargoNet och Intercontainer avvecklade sina 

förehavanden i Sverige. Det var dock en nedgång just när ovanstående bolag försvann, men 

efterfrågan ha börjat öka igen och Green Cargo har ökat sina intermodala transporter sedan CargoNet 

lades ned. 

Rush Rail  

2012 körde Rush Rail kombitrafik på sträckan Göteborg – Sundsvall med 5 direkttåg per vecka i 

vardera riktningen. Idag (2016) har deras service har utökats och de kör dessutom 5 tåg i veckan 

mellan Eskilstuna – Halmstad – Malmö samt 3+3 tåg mellan Stockholm – Göteborg – Helsingborg – 

Malmö. Enligt egen uppgift hanterar de 70 000 TEU:s varje år. 

Men Rush Rail har enlig egen utsago sålt alla sina intermodala transporter till Real Rail. Dock har det 

kommit fram att TX, som fick sitt tillstånd indraget av Transportstyrelsen, kör två linjer genom Rush 

Rail. TX sitter på kontrakten, medan Rush Rail agerar operatör. Samma källa säger att Rush Rail 

fortfarande kör linjen Göteborg – Sundsvall, men det kan nog vara samma upplägg där. Att Real Rail 

(se nedan) agerar kontraktsägare, men Rush Rail sitter på tåglägena. 
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Real Rail 

Real Rail tog över delar av Cargo Net när de la ned sin verksamhet i Sverige. De har även tagit över 

Rush Rails intermodala ransporter tur och retur Sundsvall – Göteborg, men med tillägget att tågen 

numer går via Jönköping. Real Rail använder sig av DHL och Schenker för speditörstjänsten.  

Real Rails meddelar att de nu (2016) kör 5 kombitåg per vecka och att de kommer att frakta 70 000 

containrar 2016. Följande sträckor kör de idag (januari-2016):  

Göteborg - Luleå – Göteborg, Göteborg - Umeå – Göteborg, Nässjö - Luleå – Nässjö, Nässjö - Umeå – 

Nässjö, Helsingborg - Luleå – Helsingborg, Helsingborg - Umeå – Helsingborg, Göteborg - Sundsvall 

– Göteborg, Jönköping - Sundsvall – Jönköping 

 

Hector Rail 

Hector Rail är tågdragare. De säljer kapaciteten av hela tåg, inte delar av det. De stora kunderna är 

Samskip,  DB Schenker Rail och Scandfibre, vilka alla är speditörer. De äger ej heller några 

terminaler. 

4.1.4. Övriga aktörer 

Jernhusen (Infrastrukturförvaltare) 

Jernhusen är terminalägare som hyr ut till terminaloperatörer. De skriver själva inga kontrakt för 

godsuppdrag, men agerar som kittet emellan speditörer, varuägare och operatörer. De försöker alltså få 

till stånd intermodal transporter. Det är egentligen inte deras huvuduppdrag, men då det, enligt dem, 

inte händer någonting på marknaden anser de sig tvungna till det.  

IKEA (Varuägare och varumottagare med egen dörr till dörr-service) 

IKEA har eget transportbolag i IKEA Transport med transportplanerare över hela världen. De köper 

alla tjänster i transportkedjan. De äger inga fordon, terminaler eller enhetslastbärare. De hade ett 

speditionsföretag med bilar, men det är sedan länge avvecklat. Numer sysslar IKEA Transport bara 

med transportplanering.  

De har intermodala mål inom företaget, men tänker inte i banor som kombidirektivet stipulerar. Deras 

mål lutar mer mot överflyttningen från väg till järnväg. Cirka 6 – 8000 TEUs skeppas årligen in till 

Sverige via olika hamnar. De flesta containrar går sedan på tåg till olika terminaler och varuhus/lager. 

Utomlands används 45-fots containrar, men inte i Sverige på grund av problemen med tillstånd för 

dessa. De har inte erhållit ISO-standard ännu och de är för långa för att köras, utan tillstånd, på väg i 

ett flertal EU-länder däribland Sverige. Detta gör att ägarna av containrarna skulle få svårt att fylla 

dom på tillbakaresan.  

Transporterna inom Sverige, mellan lager och varuhus, är troligtvis fler än det som importeras till 

Sverige, men det var lite oklart. På inrikestransporterna försöker man använda tåget så mycket som 

möjligt, dock är leveranstiden dimensionerande på inrikestransporter, till skillnad från utrikes, vilket 

gör att en hel del går enbart på lastbil. 

4.2. Attitydundersökning: Kombitrafiken – Attityder och trender 2012 

Reagera Marknadsanalys har under januari/februari 2012 genomfört en undersökning bland 

godstransportköpare och speditörer avseende deras attityder och inställning till kombitrafik för 
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Godstransportrådets räkning. Metoden var telefonintervjuer. Undersökningen7 är en uppföljning av 

den mätning som genomfördes på samma målgrupp 2009 och 2007. I det fall det finns jämförbara 

resultat mellan mätningarna redovisas detta i rapporten. Målgruppen har varit godstransportköpare i 

Skåne-Blekinge (100 IP) samt Speditörer i Skåne-Blekinge och Småland med inriktning på 

lastbilstransporter (34 IP). 

4.2.1. Sammanfattning av resultaten 

Användande av olika trafikslag samt kombinerade trafikslag  

Godstransporter med lastbil uppges vara det mest använda färdsättet bland såväl godstransportköpare 

som speditörer. Drygt hälften av godstransportköparna och speditörerna uppger att de kombinerar 

olika trafikslag. Dock är det i det flesta fall endast en mindre del av de totala godstransporterna som 

sker via kombinerade trafikslag. För att öka andelen intermodala transporter vill man se bättre 

utbyggda och sammanhållna nät och mer kapacitet att ta hand om de laster man har. Även önskemål 

från kunderna skulle påverka ökad användning.  

Både godstransportköpare och speditörer är mest positiva till bilen som ett transportsätt. En av tre 

godstransportköpare och drygt hälften av speditörerna är positiva till kombinerade trafikslag.  

Såväl godstransportköpare som speditörer är klart övervägande negativa till järnvägens kapacitet och 

kvalitet även om speditörerna generellt är mest negativa. De som har en negativ inställning motiverar 

detta främst med att det intermodala nätverket inte är tillräckligt utbyggt samt att det ofta är 

förseningar.  

Syn på kombinerade trafikslag  

Orsaken till att godstransportköparna har valt att kombinera olika trafikslag är främst på att deras 

speditörer har presenterat en bra lösning som de anser  lönar sig för kunderna. De godstransportköpare 

som valt att inte kombinera trafikslag motiverar detta med att de inte har undersökt möjligheten 

alternativt anser att det verkar för komplicerat. De speditörer som inte har kombinerat trafikslag 

upplever att det inte finns någon efterfrågan.  

I likhet med tidigare mätning är punktlighet den viktigaste faktorn för att kombinera flera trafikslag för 

såväl godstransportköpare som speditörer. 

Den klara majoriteten av speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade 

transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för 

detta.  

En av tre godstransportköpare säger sig vara villiga att betala mer för miljövänliga transporter. 

Speditörerna å sin sida tror i låg utsträckning att deras kunder är villiga att betala extra för mer 

miljömässigt hållbara transporter.  

Uppmuntran till kombinerade trafikslag  

Majoriteten av speditörerna uppger att de på eget initiativ har erbjudit intermodala transporter vid ett 

eller flera tillfällen.  

En av tre godstransportköpare uppger att deras speditör under det senaste året föreslagit en 

kombination av flera trafikslag men endast en av tio har en företagsledning som övervägt att använda 

kombinerade transportlösningar.  

                                                      

7 Källa: 

http://www.trafikverket.se/contentassets/357c21ee4f934e1cbe9f9dff8488a11c/attitydundersokning_2012_godstr

ansportradet.pdf 
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Hälften av speditörerna uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat en kombination 

av trafikslag för sina transporter.  

29% av godstransportköparna och 16% av speditörerna har under det senaste året (2011) upplevt en 

ökad uppmärksamhet vad gäller kombinerade transportlösningar, vilket är lägre än 2009. Detta har 

haft en positiv eller neutral påverkan på deras syn på kombinerade transportlösningar.  

Majoriteten av godstransportköparna har inte märkt av den senaste tidens turbulens på 

kombitrafikmarknaden och de fåtal som märkt av det har inte påverkats. Hälften av speditörerna har 

uppmärksammat det och främst påverkats negativt vilket det motiverar med förseningar och 

indragningar.  

Beslutsfattare  

Ledningen/VD samt logistik-/inköpsavdelningen är de hos godstransportköparna som i första hand 

fattar de övergripande besluten vad gäller transportfrågor i företaget. 
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5. Terminalerna och kostnaderna 

5.1. Intermodala terminaler 

Terminalerna anses ha en strategisk betydelse och deras tillgänglighet och kapacitet utpekas ofta som 

en bidragande orsak till längre ledtider för intermodala transporter, vilket försämrar konkurrenskraften. 

Trafikanalys (2016) visar att antalet stora och betydelsefulla terminaler är begränsat. De skriver 

samtidigt att för att kunna göra verklighetstrogna beräkningar av tillgänglighet i logistiksektorn kräver 

kunskap om hur godset “beter sig” i olika sammanhang. 

I princip finns det två typer av intermodala terminaler, ändpunktsterminaler och linjeterminaler. 

Ändpunktsterminalen är en terminal där tåget lastar av och sedan vänder tillbaka. Vid linjeterminalen 

gör godståget enbart ett uppehåll på ett sidospår för ur- och ilastning och fortsätter sedan vidare. Den 

senare terminalen ställer högre krav på hanteringstekniken. För att lastning och lossning ska ske på ett 

effektivt sätt måste till exempel tekniken medge att arbetet sker under en kontaktledning. I Sverige är 

ändpunktsterminalen den förhärskande typen; traditionellt har de byggts som stickspårsterminaler utan 

genomgående spår.  

Koncept som börjar användas mer och mer är torrhamn och hamnpendel. En torrhamn är en 

intermodal terminal som är belägen i inlandet och som är sammanknuten med hamn(ar) med fast 

järnvägsförbindelse (även kallad hamnpendel). Det innebär att godset kan lämnas och hämtas där 

såsom i den egentliga hamnen. Ofta definieras det att en torrhamn även ska erbjuda ett serviceutbud 

typiskt för en sjönära hamn, såsom reparationer och rengöring av containrar, lagring av gods, 

anslutningstransporter, containerdepå och tullhantering.  

Fördelen med en torrhamn är att hamnen får en högkapacitetsanknytning till inlandet, hamnen kommer 

alltså närmare marknaden och transportköparen kommer närmare hamnen. Ska definitionen tolkas 

strikt existerar inga torrhamnar i Sverige. Emellertid utvecklas flera kombiterminaler enligt konceptet, 

och de har kommit så nära definitionen att det är befogat att kalla dem för torrhamnar, (Mustonen 

2013), till exempel kombiterminalerna i Eskilstuna, Falköping och Vaggeryd. Dessa tre terminaler och 

två andra kombiterminaler, Örebro och Insjön, är kopplade till Göteborgs Hamn genom 

hamnpendelnätverket Railport Scandinavia. Det är ett initiativ mellan Göteborgs hamn, terminaler och 

tågoperatörer. Även andra terminaler, logistikcentra och hamnar; Södertälje, Gävle och Åhus, är 

kopplade dit.  

Enligt (Nelldal, Sommar et al. 2010) ställer de olika typerna av lastbärare olika krav på på 

terminalerna och på transporttekniken. Vill man kunna hantera alla typer av lastbärare blir det trailern 

och de tunga containrarna som dimensionerar systemet. Dels måste de lyftas uppifrån vilket innebär 

att spåret inte kan var elektrifierat, dels kräver ett topplyft med en kraftig lyftanordning och en motvikt 

som är minst lika tung som lasten. Det krävs ganska stora svepytor och axeltrycket på trucken blir 

högt, vilket dimensionerar byggandet av terminalytan. Det faktum att terminaler dessutom nästan alltid 

byggs som ändpunktterminaler innebär också att antalet relationer blir begränsat.  

Beroende på efterfrågan kan terminalerna vara av olika storlek. Eftersom tågen oftast avgår på kvällen 

och ankommer på morgonen måste terminalen dimensioneras för det antal tåg som samtidigt måste 

befinna sig där under dagen. På större terminaler måste parallell hantering kunna ske med flera truckar 

samtidigt. Det innebär att det inte finns så stora stordriftsfördelar på terminalerna utan de växer nästan 

proportionellt med den hanterade godsmängden. (Nelldal, Sommar et al. 2010).  

Frågan som ställs då är om det behöver vara så. Utspridningen över dygnet skulle ju lösa kapacitets-

problem i kombiterminalerna och på järnvägsnätet (se avsnitt 3.1) och vägnätet (anslutningar i städer). 

Huruvida varuägare skulle kunna köra sitt gods på andra tider låter vi vara osagt här, men om detta 

antas vore det en lätt åtgärd (steg 1 i Trafikverkets fyrstegsprincip) som ett första steg till en lösning på 

problematiken. Här kan prisdifferentiering vara ett utmärkt verktyg.  
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En diskussion pågår om det borde satsas mer på linjeterminaler då sådana påstås kunna förbättra 

produktiviteten i det intermodala transportsystemet (Nelldal 2013). Men samtidigt visar Nelldal, 

Sommar et al. (2010) med en väldigt grov analys och med flera modellvärdensantaganden att den 

klassiska ändpunktterminalen är den effektivaste. De menar att den driftsmässiga effektiviteten borde 

vara högre för större terminaler tack vare stordriftsfördelar. Detta är dock inte fallet med antagna 

värden för driften, vilket beror på en brist i modellen då de driftsmässiga parametrarna såsom antal 

anställda och antal driftstimmar för truckar och lok inte är kopplat till terminalernas hanterade volym i 

modellen.  

Enligt Trafikanalys (2012) finns det även en risk för att en ökad etablering av intermodala terminaler 

inom samma geografiska upptagningsområde kan försvåra den långsiktiga konkurrenskraften för 

intermodala transporter. Detta då en utspridning av volymerna på fler terminaler kan skapa färre 

anslutningar till och från den enskilda terminalen. Ägarförhållande av terminalerna kan även vara en 

försvårande faktor i detta sammanhang, detta skiftar nu mellan privata, kommunala och statliga aktörer 

och de har ofta olika sätt att se på sin ägarroll och affärsverksamhet. Många gånger finns en övertro på 

intermodala terminaler och dess följdeffekter på det lokala näringslivet. 

Ingen av aktörerna som intervjuats under detta projekt har nämnt någonting om linjeterminaler. Vad 

som kommit fram är snarare att kombiterminalmarknaden har exploderat, spridningen av terminalerna 

har blivit bättre. Dock är det några få kombiterminaler, de med bra läge (storstadsregionerna), som inte 

har någon kapacitet kvar, medan de flesta kombiterminaler har överkapacitet. Några aktörer ansåg att 

många nya terminaler i inlandet är uppstartade av kommuner utan en ordentlig marknadsanalys. Detta 

blir ett problem om kommunerna inte förstår transportbranschen ordentligt. Vad som också nämnts är 

terminaltekniken. Aktörerna tycker att det borde finnas bättre lösningar i terminalerna för intermodala 

transporter, t.ex. mer enhetlighet vid omlastning på terminalerna, då kan omlastningstiderna kapas. 

Elektronisk shuntning nämndes som en förbättring. 

5.2. Kostnaderna för en intermodal transport 

En viktig skillnad mellan en intermodal transport och en direkt transport är terminalhanteringen. En 

direkt lastbilstransport kräver ingen terminal under vägen, medan en vagnslasttransport kräver 

åtminstone rangering. Nelldal (2005) jämförde kostnadsstrukturen på intermodala transporter och 

direkta järnvägs- och lastbilstransporter.  Även om de exakta siffrorna kan skilja sig åt ges här en grov 

uppskattning på skillnader i kostnadsstrukturen.  

För en typisk kombitransport av tre containrar ligger terminalkostnaderna på cirka 37 %, medan 

matartransporterna står för 31 %. Tillsammans utgör de således 68 % av kostnaderna för transporten. 

Dragningen av tåget står sedan för cirka 26 % och de administrativa kostnaderna för ungefär 6 %. 

Tre containrar motsvarar ungefär en vagnslast och för en transport av en enstaka vagnslast fås att 

matartrafiken i båda ändarna samt rangering av tåget står för nästan 50 %. Tågdragningen står för cirka 

29 % och den administrativa kostnaden blir nu ungefär 22 %. Detta då den ska bäras av enbart en 

vagn. (Räknar man på en vagngrupp kommer de administrativa kostnaderna gå ned lite.)  

Från detta fås att det är terminal och matartrafiken som dimensionerar kostnaderna för en intermodal 

transport. Ett annat problem är att marginalen i branschen är låg. Enligt en aktör som intervjuades är 

det svårt att konkurrera med lastbil på grund av utländska förare och underleverantörer till åkerierna. 

Aktören menade att det krävs bättre tillsyn av Transportstyrelsen för att avhjälpa detta problem. Vad 

som åsyftas på är att många svenska åkerier använder sig av kryphål i lagen och drar fördel av 

bristande kontroll för att anställa utländska förare på dubiösa villkor, samma sak gäller för 

underleverantörerna. En annan aktör tog också upp problemet mellan lastbil/tåg kontra cabotage, de är 

sammanlänkade via kombidirektivet men har andra utmaningar länkade med varandra.  
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5.3. Överflyttning från väg till intermodala transporter 

(Trafikanalys 2012) skriver att en orsak till den totalt sett begränsade andelen intermodala transporter 

är att dessa ofta ses som begränsade avseende relationer, frekvens och flexibilitet/tillgänglighet till 

terminaler. Terminalerna utpekas många gånger som en bidragande orsak till längre ledtider för 

intermodala transporter, vilket försvårar konkurrenskraften.   

Då en intermodal transportlösning involverande järnväg och sjö kräver flera omlastningar och 

matartransporter, krävs längre avstånd för att kompensera dessa extra kostnader med låga 

undervägskostnader. Allmänt brukar ett avstånd kortare än 400 – 700 km anges som den gräns inom 

vilken lastbilen har konkurrensfördel jämfört med järnväg och sjöfart. Då endast 3 procent av 

godsmängden i Sverige transporteras längre än 500 km med lastbil finns inte så stora vinster att göra 

med en överföring från lastbil till andra trafikslag. (Trafikanalys 2012) 
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6. Statistik på intermodala transporter 

Det finns begränsad information om hur de olika trafikslagen samverkar i den totala kedjan av 

transporter. Informationen om godsmängder och godstransporter finns i den officiella statistiken 

enbart i relation till respektive trafikslag och inte till hela transportkedjan för godset.8 Detta innebär att 

en viss del av godset kan räknas flera gånger om en intermodal kedja existerar.  

Trafikanalys har ansvaret för att ta fram Sveriges Officiella Statistik (SOS) på flera transportområden, 

bland annat ban- och lastbilstrafik. Dessa siffror redovisas först i avsnitt 4.1. I 4.2 redovisas också en 

del EU statistik, som i och för sig ofta bygger på SOS, men finns på lite andra nivåer. 

6.1. Sveriges officiella statistik 

För att kunna jämföra de intermodala transporterna mot både tåg och lastbil har Trafikanalys 

statistikprodukt Lastbil helår9, från och med 2009, använts för att få fram inrikestrafik, utrikestrafik 

och den totala godstrafiken på lastbil mätt i lastad godsmängd samt transportarbete mellan åren 2008 

– 2014. I inlandsstatistiken ligger även firmabilstrafik och i utlandsstatistiken ligger även cabotage och 

tredjelandstrafik. Enbart lastbilar från Sverige är med i detta material, det finns ingen bra metod att få 

med utländska lastbilar ännu. 

Ett stort problem med statistiken är, som Trafikanalys konstaterat, att nivåerna på lastbilsdata har varit  

underskattade i många år. Därför har de börjat med en ny metod. Med den nya skattningsmetodiken 

ligger nivåskattningar på mellan 30 till 40 procents högre nivå än jämfört med tidigare skattnings-

metodik. Jämförbarheten mellan 2014 års skattningar och tidigare års skattningar går därmed förlorad. 

I statistiken nedan så gäller den nya metoden från och med 2013, vilket ses från det stora hoppet av 

både lastad godsmängd och transportarbete från året innan, 2012. 

 Detta gör att jämförelsen md kombitrafiken kommer att bli haltande. Den redovisas dock ändå och på 

sikt kommer dessa tidserier jämna ut sig. Tabell 1 nedan visar lastad godsmängd för svenska lastbilar 

under 2009 – 2014 och Tabell 2 visar transportarbetet för svenska lastbilar mellan samma år. Viktigt 

att veta är att detta är en urvalsundersökning och det är naturligt med en viss variation från år till år i 

uppmätta värden utan att det alltid finns en faktisk, underliggande skillnad. Det är viktigt att ta hänsyn 

till detta vid tolkning av resultaten. 

                                                      

8 Varuflödesundersökningen har en uppdelning för andelen vikt och värde för ”Järnväg eller järnväg i 

kombination med annat trafikslag” samt ”Luftfart eller luftfart i kombination med annat trafikslag”, men inte 

nedbrutet på enbart kombinationer av trafikslag. 

9 Denna produkt finns på Trafikanalys webbsida: http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/ 
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Tabell 1. Lastad godsmängd i 1 000-ton för svenska lastbilar, åren 2009 – 2014. 

År Lastad godsmängd 

 Inrikes Utrikes Totalt 

2014 375 192 6 007 381 200 

2013 363 637 6 084 369 721 

2012 289 741 5 148 294 925 

2011 325 047 5 934 330 981 

2010 315 601 6 474 322 075 

2009 328 796 4 996 333 792 

2008 360 595 6 713 367 309 

Källa: http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/ 

 

Tabell 2. Transportarbete i miljoner ton-km för svenska lastbilar, åren 2009 – 2014. 

År Transportabete 

 Inrikes Utrikes Totalt 

2014 38 808 3 148 41 956 

2013 38 629 3 461 42 090 

2012 30 367 3 111 33 478 

2011 33 417 3 529 36 946 

2010 32 738 3 535 36 273 

2009 32 118 2 923 35 041 

2008 37 934 4 433 42 367 

Källa: http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/ 

 

Från båda tabellerna ses lågkonjunkturens början 2009, då en stor nedgång märktes för godstrafiken i 

Sverige. Lastad godsmängd gick till och med marginellt ned ett år till, 2010. Det är en nedgång även 

2012 för båda statistikkategorierna, efter det är det svårt att säga något då metodiken har ändrats. 

Dessa två tabeller analyseras inte mer utan används som referens till hur de intermodala transporterna 

står sig mot lastbilstrafiken. 

Trafikanalys redovisar i sin publikation Bantrafik 2014 (Trafikanalys 2015) statistik för kombitrafiken 

som går på järnväg, både inrikes och utrikes. Den är uppdelad i kombigods som transporteras med 

containrar och växelflak respektive kombigods som transporteras lastbilar och semitrailers. Statistiken 

gäller både för överflyttning mellan tåg och lastbil samt tåg och fartyg. Statistiken finns för åren 2008 

till 2014, men för 2008 omfattas inte transittransporter från Norge till Norge genom Sverige. Ifall tiden 

före 2008 studeras (visas ej i tabell) går det att se att kombitransporterna har ökat varje år sen 2001. De 

totala godstransporterna ökade också under denna tid, förutom för 2002, men den procentuella  

http://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/
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ökningen av den totala godstrafiken har inte ökat lika mycket som den procentuella ökningen av den 

intermodala trafiken. Tabell 3 nedan visar transporterad godsmängd mellan 2008 och 2014, medan 

Tabell 4 visar transportarbetet för samma period. I de båda tabellerna har kombigodset i procentuella 

mått jämförts med den totala godstransporten på järnväg och den totala godstransporten på lastbil. Där 

lastbilssiffrorna har tagits från Tabell 1 och Tabell 2, medan de totala järnvägssiffrorna redan fanns i 

statistikprodukten för kombitrafiken. Jämförelsefälten är gråmarkerade i bägge tabellerna. 

Tabell 3. Transporterad godsmängd på järnväg mellan 2008 och 2014. 

Transporterad 
godsmängd 
(tusen ton) 

200810 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inland  

Kombigods 5 998 6 500 6 678 7 169 6 819 5 599 6 157 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
14 19 17 18 18 15 16 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
1,7 2,0 2,1 2,2 2,4 1,5 1,6 

Totalt 42 388 34 833 40 399 39 394 37 113 36 514 37 331 

Utland        

Kombigods 2 263 3 613 4 640 4 442 4 354 4 809 4 257 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
10 17 17 16 15 16 14 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
34 72 72 75 85 79 71 

Totalt 23 244 21 634 27 929 28 512 28 676 30 533 30 704 

Inland & utland 

Kombigods 8 261 10 113 11 318 11 611 11 173 10 408 10 413 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
12 18 17 17 17 16 15 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
2,2 3,0 3,5 3,5 3,8 2,8 2,7 

- härav med 

containrar och 

växelflak 

5 651 7 133 7 373 7 618 7 453 6 285 6 327 

- härav med 

lastbilar och 

semitrailers 

2 610 2 981 3 945 3 993 3 719 4 123 4 086 

Totalt 65 632 55 466 68 329 67 907 65 789 67 047 68 035 

Källa: Trafikanalys (2015) 
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Då 2009 var ett år som präglades av minskad efterfrågan på det totala antalet godstransporter på grund 

av konjunkturläget ses ett stort tapp mellan 2008 och 2009. Detta tapp syns inte i kombitrafiken vilken 

däremot minskade en aning under 2012 och 2013 samt var oförändrat 2014 i kategorin inland & 

utland. Nivån 2014 är strax högre än 2009. Ser man till statistiken verkar 2009 vara ett bra år för de 

intermodala transporterna i jämförelse med de totala järnvägs- och lastbilstransporterna, men kanske 

ligger det andra saker här som till exempel den norska transittrafiken som inte var med 2008. Det är 

oklart hur omfattande den var då och hur omfattande den är nu då den inte särredovisas. 

Det är utrikes kombigods som haft den starkaste utvecklingen mätt i ton, även om den är på en lägre 

nivå än den inhemska. Det samma kan sägas om segmentet lastbilar och semitrailers i kategorin 

Inland & utland. Det segmentet har gått starkare än containrar och växelflak, som annars ligger på en 

högre nivå.  

Intermodala transporter som andel av totala järnvägstransporter 

Studerar man andelen intermodala transporter av det totala antalet transporter på järnväg är det relativt 

jämt över tid. Generellt för alla tre gråmarkerade rader (för järnväg) är att det går upp mellan 2008 och 

2009, för att sedan pendla lite och gå ned en aning. Andelen ligger ganska samlat i alla tre segment 

mellan som lägst 10 och som högst 19 procent. Om man bortser från 2008, ligger alla samlade mellan 

14 och 19 procent.  

Intermodala transporter som andel av totala lastbilstransporter    

Jämförs andelen intermodala transporter mot den totala lastade godsmängden på lastbil går det att se 

att den har ökat från 2008 till 2012. Då statistiken sedan ändrades går det inte att dra några 

kvalificerade slutsatser, men, som noterades ovan, menar Trafikanalys att med den nya skattnings-

metodiken ligger nivåskattningar på mellan 30 till 40 procents högre nivå än jämfört med tidigare. Om 

det antas att siffrorna för 2013 och 2014 är 35 % ”för höga” fås att procenttalen ligger i genomsnitt på 

2012 års nivå. Detta kan tolkas positivt för de intermodala transporterna då både inland- och inland & 

utlandskategorierna för totalt lastad godsmängd har gått ned sen 2012.  

För övrigt ses att det är det speciellt för utlandstrafiken som andelen kombitransporter ligger högt. 

Bortsett från 2008 ligger andelen mellan 71 och 85 procent. Men utlandstransporterna för lastbilar är 

få i antalet om dessa jämförs med inlandstransporterna. För inlandstransporterna ligger kombi-

transporterna runt 2 procent. 
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Tabell 4. Transportarbete mellan 2008 och 2014. 

Transportarbete 

(miljoner km) 

200811 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inland 

Kombigods 3 871 3 600 3 744 3 826 3 546 2 990 3 245 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
25 27 25 26 25 23 24 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
10 11 11 11 12 7,7 8,4 

Totalt 15 782 13 176 14 828 14 449 13 922 13 129 13 456 

Utland 

Kombigods 1 218 1 994 2 211 2 114 1 829 1 884 1 801 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
11 28 26 25 23 24 23 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
28 68 63 60 59 54 57 

Totalt 7 141 7 213 8 636 8 415 8 121 7 841 7 841 

Inland & utland 

Kombigods 5 089 5 594 5 955 5 940 5 375 4 874 5 046 

-procent av totalt 

gods på järnväg 
22 27 25 26 24 23 24 

-procent av totalt 

gods på lastbil 
12 16 16 16 16 12 12 

- härav med 

containrar och 

växelflak 

3 262 3 505 3 414 3 438 3 238 2 624 2 679 

- härav med 

lastbilar och 

semitrailers 

1 828 2 088 2 541 2 502 2 137 2 250 2 367 

Totalt 22 924 20 389 23 464 22 864 22 043 20 970 21 296 

Källa: Trafikanalys (2015) 

 

Transportarbetet för kombigods, inland och utland, har ökat från 2002 fram till och med 2010 för att 

sedan åka lite upp och ned. Detta medan transportarbetet för allt gods på järnväg ökade till 2008, för 

att sedan också och variera lite. Transportarbetet för kombigods har ingen tydlig trend för vare sig 

inland och utland respektive, eller de olika segmenten för inland och utland. 
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Intermodala transporter som andel av totala järnvägstransporter 

Andelen intermodala transporter av totalt transportarbete för järnvägsgods visar samma trend som 

ovan, det vill säga att kombitransporten minskade mellan 2008 och 2009 för att sedan variera lite men 

dala sakta. Detta gäller för alla tre kategorierna. Precis som ovan ligger andelen ganska samlat i alla tre 

segment mellan som lägst 23 och som högst 28 procent, om man bortser från 2008 då utlandstrafiken 

hade så låg andel som 11 procent. Uppenbart är att intermodala transporter ligger på en högre andel då 

transportarbete studeras jämfört med transporterad godsmängd.  

Intermodala transporter som andel av totala lastbilstransporter 

Andelen kombitransport som del av den totala lastbilstrafiken ligger även här högt för 

utlandstransporten, mellan 54 och 68 procent, om igen 2008 bortses från. Men värdena från de två 

sista åren för lastbilstrafiken är som sagt skattade med ny metodik. Om dessa skalas ned på samma sätt 

som tidigare hamnar 2013 och 2014-års värden på 73 respektive 77 procent. För inlandstransporterna 

låg andelen stilla på 16 procent mellan 2009 – 2012. Om de sista åren skalas ner som ovan fås att de 

ligger på 17 respektive 18 procent för 2013 och 2014.  

6.2. EU statistik 

Som komplement till den officiella statistiken visas här lite annan EU-statistik. För de intermodala  

transporterna nedan har definitionen från kommissions rapport (Commission 2015) använts, om inte 

annat anges.  

Intra EU 

För den intermodala transporten intra EU redovisas statistiken endast på transportkorridorsnivå, och 

enbart de 30 största korridorerna (i antal TEU:s). Dessa 30 korridorer står för cirka 56 procent av TEU, 

66 procent av det totala tonnaget samt för 73 procent av förflyttade ton inom EU. Sverige har fyra 

korridorer12 bland dessa 30, vilket är det fulla antalet av Sveriges korridorer. Tabell 5 visar en tidserie 

för dessa transportkorridorer. 

 

Tabell 5. Tidsserie för svenska intermodala transporter inom EU, 2007 – 2011.  

Typ av segment Transportvolym (Antal TEU) 

2007 2009 2011 

Intra EU 140 800 164 700 299 740 

Källa: "Analysis of the EU Combined Transport " European Commission (2015) - Contract No V355/2012/MOVE/D1/ETU/ 

SI2.659386 

 

För Sveriges fyra korridorer har ökningen varit 17 procent mellan 2007 och 2009 samt 81 procent 

mellan 2009 och 2011. Den stora ökningen beror främst på korridoren mellan Sverige och Tyskland, 

där var ökningen 206 procent mellan 2009 och 2011. För hela tidsserien (2007 - 2011) är ökningen 

113 procent, där Tysklandskorridoren står för 178 procent.  

                                                      

12 Dessa fyra är: Sverige – Tyskland (på en sjundeplats), Sverige – Belgien (15:e plats), Sverige – Nedländerna 

(26:e) och Sverige – Italien (via Schweiz) (29:e). 
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Internationellt 

Tabell 6 visar inlandstransporterna av TEUs som exporteras till eller importeras från länder utanför 

EU. Transportvolymen ökade med 12 procent först för att sedan minska med 19 procent. Den totala 

minskningen för hela tidsserien var 9 procent. Transporterad godsmängd ökade dock med 20 procent 

totalt, fördelat på 7 respektive 12 procent för första respektive andra perioden. 

 

 Tabell 6. Tidsserie för internationella intermodala inlandstransporter i Sverige, 2007 – 2011. 

Typ av 

segment 

Transportvolym (Antal TEU) Transporterad godsmängd 

(Bruttoton) 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 

internationell 239 100 268 000 217 500 1 632 700 1 755 000 1 957 500 

Källa: "Analysis of the EU Combined Transport " European Commission (2015) - Contract No V355/2012/MOVE/D1/ETU/ 

SI2.659386 

 

Precis som ovan är denna statistik svår att jämföra med någon officiell statistik. 

Containrar i Göteborgs hamn 

En annan indikator för att jämföra andelen intermodala transporter i tåg/lastbilssektorn är att titta på 

hur containergenomströmningen från de maritima transporterna som passerar Göteborg hamn är 

fördelade på denna sektor. 

 

 Tabell 7. Andelen intermodala transporter med tåg/lastbil via Göteborgs hamn 2010 – 2011. 

 

 

Hamn 

Containergenomströmningen 

(antal TEU) 

Andelen intermodal trp - tåg/lastbil 

Sjöburen genomströmning 

2010 2011 2010 2011 

Göteborg 879 611 886 782 42,1 % 42,6 % 

Källa: "Analysis of the EU Combined Transport " European Commission (2015) - Contract No V355/2012/MOVE/D1/ETU/ 

SI2.659386.  

 

Tabell 7 visar att den intermodala sektorn tåg/lastbil stod för dryga 40 procent av transporterna till och 

från Göteborgs hamn under 2010 och 2011.  

Generellt gäller för kommissions rapport att den enbart beaktar segmentet tåg/lastbil för Sveriges 

vidkommande (förutom RoRo-trafiken). Det finns flera förklaringar till det. Först, inre vattenvägar 

uppstod som trafikslag i Sverige först december 2014. Vilket innebär att det inte finns officiell statistik 

från 2011 och troligtvis inte så mycket annan statistik heller. Det var, och är för närvarande, inte en 

stor mängd godstrafik på Sveriges inre vattenvägar. 

  



VTI notat 12-2016  35 

7. Slutsatser och diskussion 

Intermodala transporter och kombinerade transporter används ibland synonymt i Sverige och EU. 

Detta är inte konstigt då kombinerade transporter från början enbart avsåg transporter med järnväg och 

lastbil, medan man numera menar att lasten antingen går på järnväg, inre vattenvägar eller till havs 

och/eller med lastbil.  

I det så kallade kombidirektivet från EU används begreppen synonymt. EU kommissionen har dock 

kommit med förslag till ändring på detta direktiv. Utöver att ändra vissa tekniska detaljer som gör att 

det blir lättare att producera statistik sen föreslås att man bör överväga att ersätta begreppet 

kombinerade transporter med intermodala transporter. Det skulle ge större klarhet för branschen som 

nu använder kombinerade transporter och intermodala transporter synonymt.  

Det finns ingen anledning för Sverige att inte följa denna idé, blir det ett direktiv måste det följas hur 

som helst. Allt som kan förenkla inhämtandet av information som kan bli till statistik är viktigt för 

utvärdering av transporterna, speciellt då det finns begränsad information om hur de olika trafikslagen 

samverkar i den totala kedjan av transporter. Informationen om godsmängder och godstransporter 

finns i den officiella statistiken enbart i relation till respektive trafikslag och inte till hela 

transportkedjan för godset. vilket innebär att en viss del av godset kan räknas flera gånger om en 

intermodal kedja existerar. Detta är ett stort problem vid informationsinhämtandet och gör att det blir 

svårt att dra kvalificerade slutsatser. 

Huruvida en intermodal transport blir av eller ej avgörs av den som tar transportbeslutet. Många 

mindre aktörer och varuägare har inte kompetens eller intresse för detta. Det är de stora 

transportköparna, speditörerna och containerrederier som har kraft nog att ta dessa beslut.  

Informationen om intermodala transporter är inte alltid lättillgänglig; marknaden kan upplevas som 

svårförståelig och dunkel. Vid intervjuerna har det kommit fram att det inte är självklart för alla 

aktörer hur en intermodal transport kan bokas, att det ens finns som ett alternativ. Den må vara 

självklar för tågoperatörerna, men för många varuägare är den inte det. För lastbilsspeditörerna kanske 

vetskapen om den finns, men incitamenten för att nyttja den kan gå emot egenintressen. Detta innebär 

att valet av speditörtjänst styr vilka fordonsslag som kommer att användas i transporten.  

En viktig detalj har tåglägena visat sig vara. Får en aktör en transport som är tänkt att gå på tåg och det 

inte finns tågläge (underkapacitet i spåren) faller antingen affären eller så anlitas den operatör som har 

tågläget (givet att det finns plats på tåget). Fungerar ingen av dessa lösningar går transporten på lastbil.  

Det är just det som är problemet med intermodala transporter för många varuägare och speditörer, 

lastbil är ofta det enklaste alternativet. Dessutom har järnvägen dåligt rykte då underhållet är eftersatt 

och många tåg och/eller infrastruktur fallerar på grund av det. Under intervjuerna framkom att några 

tyckte att Trafikverket saknade mål och visioner avseende de intermodala transporterna. De ansåg att 

Trafikverket måste vara mer proaktiva och inte bara invänta direktiv utan också komma med egna 

förslag på vad som måste göras för att få igång de intermodala transporterna än mer. 

En närliggande fråga angående detta är kapacitetstilldelningen på spåren som Trafikverket ansvarar 

för. Det är inte säkert är fullt på spåren bara för att tåglägena är tagna eftersom operatörerna inte alltid 

lämnar tillbaka tåglägen som inte körs. Detta då det inte finns någon straffavgift för icke-utnyttjade 

tåglägen. Det vill säga, problemet som uppstod i förra stycket behöver inte vara ett problem; på många 

tåglägen går inga tåg. Det behövs alltså en incitamentsstruktur som frigör kapacitet som inte används, 

se (Ahlberg and Nilsson 2016). 

Intermodala terminaler och terminalteknik är också viktiga ingredienser i det hela. Det finns en risk för  

en överetablering av (intermodala) terminaler. Problemet som uppstår med för många terminaler är att 

relationerna blir färre då, i slutändan kan det bli så att tågen ej går fulla mellan terminalerna; vilket är 
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ett slöseri med resurser. Samtidigt är de terminaler som har bra lokalisering överfulla; de behöver 

utvidgas för att kunna ta hand om kapaciteten. Oftast är dessa lokaliserade i storstadsregionerna. 

Ett sätta att lösa problemen med underkapaciteten är differentierade terminalpriser över dygnet. Många 

intermodala transporter går under natten, lastas på kvällen och lossas på morgonen. Detta gör att 

kapacitetsproblemen är just vid morgon och kväll, vilket gör det svårt att anställa fler terminalarbetare 

eftersom det inte är de som är dimensionerande. Med en prisstruktur som gynnar transporter på andra 

tider på dygnet skulle kapaciteten kunna ökas ytterligare, utan höga investeringskostnader. Det skulle 

också gynna vägnätet (och städerna) då lastbilstransporterna sprids ut mer samt innebära en lättnad på 

kapacitetstilldelningen på järnvägen  

En del intermodala terminaler börjar också närma sig det som benämns som torrhamn. En torrhamn är 

en intermodal terminal som är belägen i inlandet och som är sammanknuten med hamn(ar) med fast 

järnvägsförbindelse, även kallad hamnpendel. Det gör att hamnen kommer närmare marknaden och 

transportköparen kommer närmare hamnen. Göteborgs hamn har ett bra (hamnpendel)nätverk i 

Railport Scandinavia som inbegriper många typer terminaler och anda hamnar.  

Vad gäller informationen om de intermodala transporterna är det först inte helt självklart hur och vad 

intermodala transporter ska jämföras mot för att få en överblick på dessa. Sedan ställer den bristfälliga 

statistiken till problem vid tolkningen.  

Intermodala transporter som andel av totala lastbilstransporter  

Från Sveriges Officiella Statistik fås att för transporterad godsmängd har de intermodala transporterna 

ökat en aning vid jämförelse mot lastbilar fram till 2012, sen byttes skattningsmetod för 

lastbilsstatistiken och det går inte att jämföra längre. Men de intermodala inlandstransporterna ligger 

på en väldigt låg nivå, 2012 var andelen 2,4 procent, medan andelen utlandstransporter ligger mycket 

högre, 2012 var andelen 85 procent. 

Undersöks transportarbetet är inte trenden lika tydlig, där verkar andelen mera ligga still förutom för 

utlandstransporterna som sjunker lite. Men andelen är högre, 2012 var andelen 12 procent för 

inlandstransporterna och 59 procent för utlandstransporterna. 

Intermodala transporter som andel av totala järnvägstransporter 

Jämför man de intermodala transporterna för transporterad godsmängd mot de totala 

järnvägstransporterna är andelen mycket högre, men där har andelen intermodala transporter legat 

stilla alternativt sjunkit lite sen 2009 som hade störst andel intermodala transporter. Nivån låg då på 18 

procent för både utlands- och inlandstransporter, 2014 låg de på 15 procent. (Andelen utlands- och 

inlandstransporter är väldigt snarlika för järnvägstransporterna både vad gäller transporterad 

godsmängd och transportarbete.) 

Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter högre. 2009 var 

det 27 procent för inlands- och utlandstrafiken, 2014 var den 24 procent.   
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