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Sammanfattning  
 
Sveriges Regering tog under 2018 fram en ny godstransportstrategi. I strategin framhävs det 
att klimatvänliga trafikslag bör nyttjas in en större utsträckning för godstransporter. 
Intermodala transporter, där enhetsberett gods transporteras med en kombination av trafikslag, 
har föreslagits som en av lösningarna. I samband med den nya strategin har Regeringen gett 
Trafikverket i uppdrag att bland annat utreda vilka hinder det finns för intermodala 
transporter, samt att utreda om det finns några tekniska lösningar eller innovationer som kan 
öka intermodaliteten. Syftet och målet med detta arbete har varit att stötta Trafikverket i deras 
regeringsuppdrag genom att sammanställa intermodalitetens hinder och teknik.  

Genom att göra en genomgående undersökning av tidigare forskning och rapporter som 
genomförts på intermodalitet, järnväg och sjöfart, tillsammans med en djupgående intervju av 
en Professorn inom ämnet så har flera olika vinklar och synpunkter kunnat samlas in.  
 
Resultatet visar att det finns flera områden inom branschen där det finns en problematik. 
Regelverk och organisationsstruktur, den begränsade konkurrensytan och 
överföringspotentialen, kvaliteten på infrastrukturen samt terminalernas lokalisering och 
kostnader är de främsta hindren för intermodalitet i Sverige idag.  
 
Det finns möjlighet att använda teknik och andra innovationer för att bidra till att bygga bort 
ett av hindren, terminalers lokalisering och kostnader. Dessa kan vara teknik för horisontell 
omlastning, automatiserad hanteringsteknik, IT-system och simuleringsverktyg eller 
nytänkande kring nätverksstruktur och lokalisering av terminaler. 
 
Trots att det finns många idéer på teknik och lösningar så är det få av dessa som kommer i 
produktion. Problemen kretsar kring att användarna/företag känner sig osäkra i att investera i 
projekt som de inte vet kommer vara lönsamma. Standardiserade mått medför också ett hinder 
för tekniken som måste anpassas till aktuella dimensioner och krav på hållfasthet. Dessutom 
måste det finnas en policy på internationell, nationell och lokal nivå som har ett gemensamt 
mål och som uppmuntrar till användandet av ny teknik.  
 
Flertalet av de hinder som identifierats kan inte lösas genom att snabbt och enkelt införa en ny 
teknik. Det krävs istället att myndigheter och aktörer inom branschen ser över sina 
prioriteringar och kommunicerar med varandra för att kunna komma fram till gemensamma 
lösningar.  

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Intermodalitet, intermodala hinder, tekniska lösningar, godstransport.  
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Abstract 

In 2018, the Swedish Government developed a new freight transport strategy. The strategy 
emphasizes that climate-friendly modes of transportation should be used to a greater extent 
for freight transport. Intermodal transport, where unit-ready goods are transported with a 
combination of transportation modes, has been proposed as one of the solutions. As part of the 
work with the new strategy, the Government has commissioned the Swedish Transport 
Administration to investigate what obstacles there are to intermodal transport, and to 
investigate whether there are any technical solutions or innovations that can increase the use 
of intermodality. The purpose and aim of this work have been to support the Swedish 
Transport Administration with their assignment from the Government by compiling the 
barriers and technology of intermodality. 

By conducting a thorough examination of previous research and reports of intermodality, 
mainly railway and maritime transport, together with an in-depth interview with a Professor in 
the subject, several different angles and views on the subject have been gathered. 

The results show that there are several areas in the industry where problems have been 
identified. Regulations and organizational structure, the limited area of competition and 
transfer potential, the quality of the infrastructure and the location and costs of the terminals 
are the main barriers to intermodality in Sweden today. 

It is possible to use technical solutions or other innovations to help minimizing one of the 
obstacles, the location of terminals and costs. These can for example be horizontal 
transhipment technology, autonomous transhipment technology, IT systems and simulation 
tools or innovative network structure and location of terminals. 

Although there are plenty of ideas of new technology and solutions, few of these come into 
production. One of the problems is the users/company’s uncertainty about investing in 
projects that they do not know will be profitable. Standardized dimensions also present an 
obstacle to the technology which then must be adapted to current dimensions and strength 
requirements. There must also be a policy at international, national and local level with a 
common goal that encourages the use of new technology. 

Most of the obstacles identified cannot be solved quickly and easily by introducing new 
technology. Instead, authorities and actors in the industry need to review their priorities and 
communicate with each other in order to come up with common solutions. 
 
 

 
 

 
 
Keywords: Intermodality, intermodal barriers, technical solutions, freight transport.  
English title: Intermodal freight transport in Sweden  - A knowledge review of barriers and 
technical solutions.  
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Ordlista och förkortningar 
 

Begrepp Förklaring 
Transportarbete (gods) 
 

Mängd gods som är transporterat ett visst 
avstånd. Betecknar ett utfört arbete och 
uttrycks i tonkilometer [ton*kilometer*  
 

Tågoperatör 
 

Företag som kör tågtransporter.  

Rederi 
 

Företag som kör sjöfartstransporter.  

Åkeri 
 

Företag som kör transporter på väg. 

Samgods 
 

En ett verktyg och beräkningsmodell för 
nationella godstransporter. 
 

RoRo-trafik 
 

Roll-on /Roll-off – trafik. Sjötransporter där 
godset transporteras i lastbilar på fartyget. 
 

Matartransport 
 

Första eller sista sträckan av en 
transportkedja med flera trafikslag och där 
transporten sker med lastbil. 
 

Nod En knutpunkt i transportnätverket. 
Vanligtvis en terminal eller hamn.  
 

Lastbärare 
 

En standardiserad fraktenhet som kan lastas 
mellan olika trafikslag. 
 

Undervägstransport 
 

Transportkedjans långväga/fjärr-transport 
som vanligtvis utförs med järnväg eller 
sjöfart. 
 

HCT High Capacity Transport. Transporter med 
högre kapacitet, exempelvis längre tåg.  
 

HTS Horizontal Transshipment Technology. 
Horisontell omlastningsteknik.  
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1    Inledning 

Det huvudsakliga syftet med denna masteruppsats är att ge en grundläggande förståelse för 
den intermodala transportbranschen när det kommer till infrastruktur, marknad 
organisationsstruktur. Utifrån denna grund ska hinder som den intermodala 
transportbranschen står inför identifieras och diskuteras. Baserat på dessa hinder kommer 
förslag på teknik och andra innovationer som skulle kunna bidra till ökad intermodalitet att 
sammanställas.  

1.1   Bakgrund till arbetet 
 
Klimatfrågan har fått mycket uppmärksamhet under det senaste decenniet. Industrialiseringen 
och den snabba utvecklingen i världen har resulterat i att nivåerna av växthusgaser i 
atmosfären kraftigt ökar. För att kunna minska andelen växthusgaser så krävs det 
gemensamma ansträngningar från världens länder. Både inom EU och för FN så har det tagits 
fram policys och strategier (Europa 2020-strategin, Agenda 2030 och Globala målen) för att 
länder, både nationellt och internationellt, ska kunna nå den målsättning som krävs för att 
minska utsläppen.  
 
Som en del i det nationella arbetet med att begränsa klimatutsläppen så har Sveriges regering 
tagit fram en ny godstransportstrategi (Näringslivsdepartementet, 2018). Förutom att hålla 
nere utsläppen av växthusgaser, så syftar strategin till att öka sysselsättningen och på så sätt 
minska arbetslösheten i landet. Tanken är att strategin ska främja “Effektiva, kapacitetsstarka 
och hållbara godstransporter” vilket ska lägga fokus på att öka andelen godstransporter som 
sker på järnväg och via sjöfart. En överföring av de befintliga lastbilstransporterna till mer 
miljövänliga trafikslag betonas i flertalet både nationella och internationella strategier som en 
viktig del i arbetet mot hållbara transporter, och för att öka godstransporter med andra 
trafikslag än väg så föreslår regeringen därför kombinerade transporter.  
 
Kombinationen av olika trafikslag omnämns och uttrycks på flera olika sätt i litteraturen. 
Under 2001 publicerade EU terminologi för kombinerade transporter för att tydliggöra vad 
som avses med vardera begrepp. (UNECE, 2001) 
 
Multimodala transporter: Transport av gods med två eller fler trafikslag.  
 
Intermodala transporter: Transport av gods med två eller fler trafikslag där godset 
transporteras i lastbärare så som containrar, växelflak eller semi-trailers. Ingen       
direkthantering sker av godset så som det gör vid multimodala transporter.   
 
Kombinerade transporter: En intermodal transport där majoriteten av transportsträckan sker 
via järnväg eller sjöfart och där första/sista-milen-sträckan på lastbil är så kort som möjligt.  
 
Det finns flera starka incitament till varför en kombination av transporter bör utnyttjas mer. 
En minskning av lastbilstransporter kan leda till minskad trängsel på vägnäten, lägre utsläpp 
genom nyttjande av mer miljövänliga trafikslag, bättre energiutnyttjande och vinster för 
samhället i form av färre omkomna vid olyckor på väg. (VTI, 2017a)  
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Trafikverket fick under hösten 2018 i uppdrag av Regeringen att intensifiera arbetet med att 
främja intermodala godstransporter där syftet är att öka utnyttjandet av järnväg för transporter 
av gods. Regeringsuppdraget består av tre delar; 
 

1. Stärka samverkan mellan aktörer inom branschen och hålla dialog med dessa om hur 
man kan förflytta gods från att transporteras på väg till järnväg. Exempel på aktörer är 
hamnbolag, transportköpare, transportföretag, kommuner och företag som driver 
kombiterminaler eller utvecklar teknik för omlastning av gods. 
 

2. Sprida information om teknik eller andra lösningar som kan stötta utvecklingen av fler 
intermodala godstransporter där järnväg och sjöfart ingår i transporten.  
 

3. Identifiera de hinder som kan störa utvecklingen av ökade intermodala godstransporter 
där järnväg ingår, samt göra en analys och komma med förslag på hur intermodalitet 
kan främjas, exempelvis med hjälp av tekniska lösningar.  
 

Det här examensarbetet utförs på uppdrag av Trafikverket och riktar in sig på det tredje 
deluppdraget som Trafikverket fått från Regeringen. Arbetet kommer att fokusera på 
intermodala transporter, främst där järnväg ingår. Genom att få en klarhet över de problem 
som finns med intermodalitet och varför transportköpare väljer bort en kombination av 
transportslag vid transporter, så kan man få en tydligare bild över vad som behöver göras 
inom branschen för att få till ett skifte från väg till andra transportslag. Ökad attraktivitet av 
intermodalitet är som tidigare nämnt önskvärt, främst ur miljösynpunkt men även för att 
minska trängsel i storstäder.  
 
 
1.2  Syfte, mål och frågeställningar 
 
Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att få en bakgrundsbild och lyfta fram problematik inom den 
intermodala transportbranschen.  
 
Målet med rapporten är att stötta Trafikverkets arbete med att uppfylla den tredje delen av 
Regeringsuppdraget. Det innebär att rapporten ska hjälpa till med att identifiera de hinder som 
transportbranschen står inför när det gäller intermodala godstransporter där järnväg och sjöfart 
ingår. Arbetets mål är även att komma med förslag på vilka tekniska innovationer som skulle 
kunna bidra till att övervinna de eventuella hinder som kommer att identifieras i detta arbete. 
Examensarbetet kommer främst att vara till hjälp för Trafikverket och deras arbete med 
Regeringsuppdraget. Som en naturlig följd av detta kommer examensarbetet förhoppningsvis 
också vara till nytta för branschen som helhet om det är så att eventuella hinder för utveckling 
av intermodalitet kan belysas. Förslag på tekniska innovationer till de hinder som kommer att 
identifieras kan bidra till en ökad användning av järnväg för godstransporter. 
 
Frågeställningar 
Frågeställningarna i detta avsnitt är formulerade på ett sätt som genom deras besvarande 
hjälper till att uppfylla syftet och målen med rapporten.  
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Den första frågan är till för att ge en grundläggande förståelse för området och fungerar även 
som stöd för fråga två och tre. Den andra frågan utreder varför nyttjandet av trafikslagen ser 
ut som den gör idag. Den är formulerad så att förståelsen ökar kring hur transportköpare 
resonerar vid val av trafikslag och vad som kan ligga till grund för att intermodaliteten inte är 
mer nyttjad än vad den är idag. Den tredje och fjärde frågan är direkt formulerad från det 
tredje deluppdraget som Trafikverket fått från regeringen (se avsnitt 1.1 Bakgrund till 
arbetet).  

1) Hur fungerar den svenska intermodala transportmarknaden? Vilka förutsättningar 
finns när det kommer till marknad, organisationsstruktur och infrastruktur? 

2) Vilka faktorer påverkar valet av trafikslag? Under vilka förutsättningar och varför 
föredrar transportköpare att bara använda en typ av trafikslag? 

3)  Vilka hinder kan identifieras, baserat på den grundläggande bilden av den 
intermodala transportbranschen, som kan hämma utvecklingen av intermodalitet i 
Sverige? 

4)  Vilka tekniska lösningar skulle man kunna använda för att överkomma hindren och på 
så sätt öka intermodaliteten?  

Ordningen av frågorna, samt ordningen de besvaras i, bygger på varandra. Med detta menas 
att fråga 1) och 2) ligger som grund och stöd till fråga 3). Den sista frågan, fråga 4) är baserad 
på behovet som identifierats genom besvarandet av fråga 3) (och därmed också fråga 1 och 2).  
 

1.3   Avgränsningar 
 
Som framfört i avsnitten 1.1 Bakgrund till arbetet och 1.2 Syfte och mål så kommer det tredje 
av Trafikverkets deluppdrag att undersökas. Det innebär att majoriteten av arbetet kommer att 
titta närmare på de intermodala godstransporterna vilket betyder nyttjandet av flera trafikslag i 
en transportkedja med enhetslastbärare. Rapporten kommer därför enbart att behandla 
transporter av gods och inte beröra persontrafiken. Naturligtvis är det möjligt att 
persontrafiken har en inverkan på godstransporterna när det kommer till exempelvis trängsel 
och förseningar vilket kan påverka godstransporternas effektivitet, men det är inte ett ämne 
som kommer diskuteras på en djup nivå i detta arbete.  
 
Tidsramen för masterarbetet medför begränsningar när det kommer till insamling av data och 
omfattning av arbetet. I och med att arbetet behandlar ett brett forskningsområde så kommer 
det inte finnas möjlighet att gå in på detaljnivå kring varje delområde. Arbetet syftar istället 
till att ge en relativt överskådlig bild över situationen för intermodala transporter i Sverige 
idag. 
 
Fokus kommer ligga på de tre trafikslagen väg, järnväg och sjöfart med betoning på järnväg. 
Anledningen till att flygtransporter inte kommer att utredas något djupare är främst på grund 
av att flygtransporter utgör en ytterst liten del av den totala mängden transporterat gods. 
(Trafikanalys, 2016a) Genom att fokusera på de tre övriga trafikslagen så kan förslag på 
förbättringar tas fram som kommer ge en större inverkan på godstransporterna i Sverige. 
Regeringsuppdraget specificerar även i det tredje deluppdraget att särskilt hinder som berör 
järnväg ska analyseras. 
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1.4  Disposition 
 
Rapporten börjar med ett inledande kapitel där problembakgrunden och omfattningen av 
arbetet presenteras.  
 
Därefter följer andra kapitlet Metodik, där val av metoder till utförandet av arbetet förklaras 
och motiveras. I metodkapitlet diskuteras bland annat vikten av tidigare litteratur och hur 
intervjuer kan bidra till en varierad bild över problematiken inom området. 
 
Det tredje kapitlet syftar till att ge en mycket kortfattad och övergripande teoretisk förståelse 
för hur transportsystemet är uppbyggt och vilka delar som ingår. Här förklaras bland annat 
transportsystemets uppbyggnad och nätverksstruktur. Bakgrunden innehåller även en översikt 
av de svenska godstransporterna idag när det kommer till godsmängd, transportarbete och 
varutyper. Det tredje kapitlet i sin helhet bidrar till att besvara den första frågeställningen. 
 
Det fjärde kapitlet kommer besvara samtliga av de fyra frågeställningarna i ordning och ligger 
som grund till slutsatser och diskussion. Här presenteras bland annat intermodala transporter 
med dess infrastruktur och organisationsstruktur samt identifierade hinder för intermodala 
transporter och förslag på tekniska lösningar. Kapitlet syftar till att samla in och sammanställa 
tidigare forskning på området och ger en helhetsförståelse för problematiken med 
intermodalitet. En stor del av resultatet i rapporten kommer att komma från detta kapitel 
eftersom arbetet bland annat syftar till att klargöra vilka brister som råder inom branschen för 
kombinerade transporter. Tidigare undersökningar bidrar då med värdefulla insikter då det, 
med den tidsram som arbetet har att hålla sig till, kan bli svårt att samla in information genom 
enbart intervjuer. Tabell 1 nedan visar vilka kapitel som besvarar arbetets frågeställningar.  

 
Tabell 1: Kapitel som frågeställningarna besvaras i. 

   
  
  
  
  
  
Som stöd till kapitel fyra ingår en expertintervju som är tänkt att fungera som ett komplement, 
och eventuellt bekräftelse, till den tidigare forskningen. Genom att samla information från 
flera källor så kan ett säkrare resultat bekräftas. Expertintervjun är sammanvävd med kapitlet. 
En sammanfattning av intervjun finns i Bilaga 1.  
 
Slutligen kommer en diskussion av rapportens innehåll, med fokus på identifierade hinder och 
teknik, innan slutsatser och förslag på framtida studier avslutar rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeställning Kapitel 
1) 3, 4.1 
2) 4.2 
3) 4.3 
4) 4.4 
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2  Metodik 
Vid val av metoder inför ett arbete av denna typ måste det tas hänsyn till olika faktorer som 
kan påverka valet. Det kan handla om arbetets syfte och vilka mål som det strävar efter att 
uppnå samt vilka frågeställningar som finns och hur de är utformade. Det kan också vara en 
faktor som exempelvis begränsning i tid som påverkar hur omfattande och tidskrävande 
datainsamling som kan göras inom ramen för arbetets tidplan. Valet av metod måste med 
andra ord noga anpassas till vad som kan anses vara lämpligt för arbetets syfte och 
begränsningar.  
 

2.1   Metodöverväganden 
 
Primär datainsamling 
Hox & Boeije (2005) definierar primär data som “Original data collected for a specific 
research goal”, vilket med svenska termer kan beskrivas som data som insamlats för ett 
specifikt syfte, vanligtvis av författaren eller författarna till arbetet. För varje 
insamlingstillfälle av primära data så sker det ytterligare ett tillskott till den globala 
kunskapen inom det specifika området.  

Fördelarna med att samla in egen, primär data är att genomförandet av datainsamlingen när 
det kommer till strategi och utformning kan anpassas helt efter syftet och frågeställningarna i 
arbetet. Det betyder att forskaren själv kan samla in exakt den data som är relevant och som 
besvarar frågorna kring det som ska undersökas (Hox & Boeije, 2005).  
 
Nackdelarna med insamling av primär data är att det både är kostsam och tidskrävande, 
särskilt om flera metoder för insamlingen används. Skulle det finnas tid och resurser så kan 
det dock vara fördelaktigt med egen insamlad data, just på grund av de fördelar som finns 
(Hox & Boeije, 2005).  

Det finns olika metoder för att samla in primär data och insamlingen kan ske antingen digitalt, 
via post eller med personlig kommunikation. Att insamlingen sker digitalt har blivit allt 
vanligare och fördelarna inkluderar bland annat att det är tidseffektivt, har en lägre kostnad än 
traditionell datainsamling samt att ytterligare frågor och information från respondenter kan 
erhållas snabbt (Haag-Granello & Wheaton, 2004).  
 
Sekundär datainsamling 
Den sekundära datainsamlingen kan sammanfattas som motsatsen till den primära 
datainsamlingen. Den kan, enligt Hox & Boeije (2005), definieras som “Data originally 
collected for a different purpose and reused for another research question”. Vid användning 
av denna typ av data är det alltså inte författaren själv som genomfört studien och samlat in 
informationen.  

För- och nackdelarna med sekundär data är omvänd från de primära. Styrkorna med 
användandet är därför att det är både mycket tids- och kostnadseffektivt eftersom relevant 
information kan erhållas på kort tid. Däremot är informationen inte insamlad med det 
specifika forskningssyftet i åtanke, och de metoder som använts vid insamlingen av den 
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primära informationen kanske inte är den bäst lämpade för det aktuella syftet. Vid 
användandet av sekundär data har forskaren därför mindre kontroll över informationen (Hox 
& Boeije, 2005). 

Insamlingen av sekundär data sker nu för tiden vanligtvis via internet. Fördelarna med online-
baserad insamling av tidigare forskning är att det är enkelt och snabbt att tillgå, det finns en 
stor samling av material att hämta som annars hade varit svår att få tag på och det går att på 
ett enkelt sätt använda nyckelord vid sökningar (Hox & Boeije, 2005).  
 
Strategi och typer 
Vanligtvis sker indelningen av data i två kategorier; kvantitativ och kvalitativ. Vilken typ av 
data som är att föredra beror på vilken typ av analys som ska genomföras och på vad.  
 
Kvantitativ metod 
Denna typ av data är av sådan art att den är numeriskt mätbar och består av exempelvis 
siffror, variabler och objekt (Hox & Boeije, 2005). Den kan exempelvis presenteras i form av 
diagram, tabeller eller grafer och kan samlas in via experiment och enkätundersökningar av 
ett större urval. 
 
Kvalitativ metod  
Kvalitativ information är sådan som syftar till att öka förståelsen för den intervjuade. Genom 
att genomföra en kvalitativ undersökning så kan forskaren få bättre bild över komplexitet, 
detaljer och bakgrund till de intervjuade och miljön denne befinner sig i (Hox & Boeije, 
2005). Det finns flera metoder som faller under denna kategori, här diskuteras dock bara de 
som har övervägts i detta examensarbete.  
 
Djupgående intervjuer 
Denna typ av metod används för att få en bättre förståelse för perspektivet hos den 
intervjuade. Metodens styrka är att data gällande erfarenheter, åsikter och känslor kring 
forskningsområdet kommer fram på ett bra sätt (Brinkmann, 2014).  
Formatet för intervjun kan delas in i tre kategorier (Brinkmann, 2014). 
 

o Strukturerad: Intervjufrågorna är standardiserade och alla utvalda som deltar i 
intervjuerna får svara på samma frågor. Tanken med formatet är att svaren sedan ska 
kunna jämföras med varandra och eventuellt kvantifieras. Bristerna är att det inte finns 
utrymme för följdfrågor. 
 

o Ostrukturerad: Här finns inga förberedda frågor, utan det intervjuade får själv välja 
fritt vad denne vill säga utifrån dennes vetskap kring vad syftet med intervjun är.  
 

o Semi-strukturerad: Ett mellanting av de två ovanstående formaten. Frågor ställs till 
personen som intervjuas och forskaren har möjlighet att be om förtydligande eller 
ställa följdfrågor på den fakta som denne tycker är intressant.  
 
 



7 
 

Fallstudie 
Genomförandet av en fallstudie syftar till att, på detaljnivå, dokumentera en särskild, verklig, 
situation ur ett sociopolitiskt sammanhang. Den ska ge en djupgående information genom att 
samla in perspektiv från olika håll och ska spegla den komplexa bild som kan finnas över en 
särskild situation (Brinkmann, 2014). 

En nackdel med fallstudier är att resultaten från dem kan vara svåra att generalisera. Detta 
beror på att förutsättningarna för varje fall skiljer sig åt. Slutsatser som kan dras av en 
genomförd fallstudie behöver inte stämma för en annan situation vilket gör att det blir svårt att 
motivera förändringar baserat på ett specifikt resultat (Brinkmann, 2014). 
 

2.2  Uteslutna metoder 
 
Arbetets omfattning är relativt brett sett till den tidsbegränsning som finns.  
Det är flera trafikslag som ingår och som ska analyseras både var för sig och i relation till 
varandra. Dessutom ingår det delar som är kopplade till inte bara den fysiska infrastrukturen, 
utan även hur aktörerna som nyttjar transportsystemet upplever det och fattar beslut. Andra 
faktorer som har en påverkan på transportsystemet och dess efterfrågan som exempelvis 
regler och marknadsstruktur är också en del av arbetet. Baserat på denna information, samt 
syftet med arbetet, så har några av de metoder som diskuterats i avsnittet ovan valts bort. 
 
En kvantitativ undersökning är i detta arbete inte intressant eftersom syftet är att sammanställa 
olika perspektiv, vilket är en kvalitativ egenskap. Arbetets tidsbegränsning medför också att 
en primär datainsamling av teknisk utveckling som kan avhjälpa identifierade hinder måste 
uteslutas och istället bestå av sekundär datainsamling.  
 
Den stora bredden gör att det blir svårt att hinna gå på djupet i någon av delarna. Den 
övervägning som fanns rörande metoden djupgående intervjuer med aktörer som nyttjar 
systemet har därför tagits bort på grund av den tidsbrist som finns och det omfattande antalet 
aktörer som skulle behöva tillfrågas. Författaren vill dock poängtera att om arbetet hade varit 
begränsat till att enbart identifiera hinder inom branschen, eller haft bredare tidsramar, så hade 
denna metod varit mycket lämplig. 
 
En eventuell fallstudie på nya Stockholm Norvik hamn har varit planerad. Fallstudien har 
dock valts bort då den bedömdes sakna direkt bidrag till besvarandet av de frågeställningar 
som formulerades i avsnitt 1.2. Baserat på metodteorin som Brinkmann (2014) framförde 
angående fallstudier så skulle det också kunna bli svårt att dra några slutsatser från en 
eventuell fallstudie i Norvik då förutsättningar mellan hamnarna i Sverige skiljer sig åt.  
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2.3  Valda metoder och källor 
 
Insamlingen av information kring uppsatsens ämne, hinder för intermodalitet och förslag på 
tekniska lösningar sker med en kombination av metoderna som diskuterats i avsnittet ovan.  
 
Besvarande av frågeställningarna 
Tiden för insamling av data till arbetet, sett till dess bredd och omfattning, är kort. Det har 
därför bedömts orimligt att genomföra en omfattande primär datainsamling. 
 
I det tidiga skedet av planeringen för arbetet kunde det konstateras att forskningen inom 
området är bred och innehåller mycket information. Bedömningen utifrån detta var att arbetets 
frågeställningar kunde besvaras enbart med hjälp av sekundär data eftersom de källor som 
använts tillsammans utgör olika perspektiv.  

Informationen från de sekundära källorna består av både kvantitativ och kvalitativ 
information. Exempel av sådan data som ingår i rapporten är statistik på godstransportarbete 
(kvantitativ data) eller intervjuer med godstransportköpare (kvalitativ data).  

 
Det har också tillämpats ytterligare en metod för att komplettera eller bekräfta den sekundära 
informationen vid besvarandet av dessa frågor. En semi-strukturerad, djupgående intervju av 
en expert inom forskningsområdet, Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal har genomförts. 
Prof. Em. Nelldal har länge forskat och varit verksam på KTH. Han har skrivit och deltagit i 
flertalet rapporter på ämnet intermodala och kombinerade transporter och bedöms ha både en 
djup och en bred kunskap inom området.  
 

Metod vid sökning av sekundära källor  
Vid sökandet av sekundära källor har särskilda söktekniker tillämpats för att filtrera eller 
bredda sökningen och på så sätt få mer relevanta träffar. Dessa har varit: 

o Nyckelord  
o Booleska operatorer (AND, OR och NOT) 
o Trunkering (bredda sökningen genom att tillåta alternativa ändelser på ord) 

 

I Tabell 2 visas de digitala verktyg och webbplatser använts. 

Tabell 2: Digitala verktyg som använts. 

Verktyg Förklaring 
Google Scholar Googles sida för vetenskapliga publikationer. 

 
Diva Portal Digitala Vetenskapliga Arkivet. Innehåller 

forskarpublikationer och studentuppsatser. 
 

KTH Primo KTH:s Biblioteks sökfunktion. Innehåller de 
vetenskapliga publikationer KTH biblioteket har i 
fysisk och digital form.  
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vti.se/publikationer/sv/  Statens- väg och transportforskningsinstituts databas 
för egna publikationer. 
 

Trafikverkets webbutik Trafikverkets databas för egna publikationer. 
 

trafa.se/publikationer/  Trafikanalys databas för egna publikationer.  
 

TRID  Transport Research International Documentation. 
Internationell databas för vetenskapliga artiklar inom 
transportvetenskap. 
 

ResearchGate 
 

Webbplats med sökverktyg för vetenskapliga artiklar. 

Google (ej scholar) Sökfunktion för all typ av digital media och 
information.  
 

 
Vid sökning av sekundära källor har författaren utgått från nyckelord som resulterat i ett 
sökresultat av en första källa. Utifrån första källan kan ytterligare relevanta referenser hittas 
genom referat till originalkällor. Genom att gå tillbaka till informationens ursprung så kan 
bättre data och fakta fastställas.  
 
Sökprocessen kan illustreras med hjälp av Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Sökprocess för sekundära källor. 

 
Källor  
De sekundära källor som använts består till största del av rapporter, analyser och 
undersökningar. Den övervägande majoriteten av dessa kommer från myndigheter inom 
branschen, exempelvis Trafikanalys, Trafikverket och Sjöfartsverket.  

Trafikanalys (n.d.) anger att deras data och analyser genomgår en vetenskaplig kontroll. 
Trafikverket och Sjöfartsverkets rapporter innehåller både statistik från Trafikanalys och egen 
statistik samt analyser. Samtliga av dessa källor kan sägas ha en hög grad av tillförlitlighet.    
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En annan stor del av källorna kommer från forskare inom transportbranschen. Dessa är, eller 
har varit, verksamma vid universitet i Sverige. Dessa universitet är främst Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) eller Chalmers Universitet. Dessa referenser bedöms också ha en hög 
tillförlitlighet med tanke på deras mångåriga erfarenhet av branschen.  
 
En mindre andel av källorna består av studier från konsultföretag, vetenskapliga institutioner 
eller råd som stödjer myndigheternas arbete. Dessa ska vara oberoende. Deras metod för 
insamling av data har i några fall bestått av sekundära källor, vilket sänker deras grad av 
trovärdighet en aning eftersom författaren till detta arbete har svårt att kontrollera alla deras 
referenser.  

Slutligen har referenser tagits från transport- eller logistikföretag. Dessa källor har av 
författaren inte bedömts som oberoende, men inte heller som icke-tillförlitliga. Författarens 
rekommendation är att information från dessa referenser ska ses som ett perspektiv, liknande 
ett perspektiv som skulle erhållas vid en djupgående intervju med dessa aktörer. 
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3  Bakgrund 
Detta kapitel börjar med en teoretisk bakgrund till vad ett transportsystem är och hur 
nätverksstrukturen är uppbyggd. Därefter kommer en bakgrund till hur godstransporterna i 
Sverige ser ut idag. Kapitlet syftar till att ge läsaren en grundläggande bild över situationen 
för svenska godstransporter idag. 
 
 
3.1  Teoretisk bakgrund 
 

Vad är ett transportsystem? 
Det finns flera definitioner av vad ett transportsystem är och hur det är uppbyggt. Antalet 
modeller som utvecklats är många och de skiljer sig åt i olika avseenden. Det går inte riktigt 
att säga om en modell är “rätt” eller “fel” eftersom de ofta är utvecklade beroende på 
förutsättningar, synsätt och vad som ska framhävas. En av dessa modeller är skapad av 
Wandel et. Al. (1992), se Figur 2, som presenterar transportsystemet i en hierarkisk modell, 
där systemet är uppdelat i tre lager. Det är rekommenderat att börja titta på modellen från 
grunden. 

Topplagret utgöras av själva flödet av varor 
och gods. Topplagret ställer krav på 
transportnätverket eftersom det avgör 
karaktäristiska drag för sändningen, så som 
vilken frekvens på transporterna som behövs, 
hur stora sändningarna är och vilken 
flexibilitet och övriga krav som ställs.  

Det mellanliggande lagret är 
transportnätverket som omvandlar efterfrågan 
på transporter till ett flöde av fordon. De två 
grundläggande lagren möter varandra med 
infrastrukturens kapacitet och 
transportnätverkets flöde.  
 
Det grundläggande lagret består av 
infrastrukturen. Detta kan vara väg, järnväg, 

fordon och tillhörande komponenter. 

 
Modellen av Wandel et.al (1992) stärker många av de teorier som finns kring transportsystem, 
nämligen att det är de ekonomiska nyttorna som transportsystemet används för som styr vilka 
flöden som finns. Ett sådant resonemang menar Behrends (2011) skulle innebära att 
transportsystemets uppkomst är en direkt effekt av logistiken och dess behov. 
 
 
 
 

Figur 2: Modellsamband mellan transportsystemets 
nivåer (Wandel et.al, 1992) 
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Ett annat sätt att se på relationerna mellan de olika komponenterna är att titta på modellen i 
Figur 3 som Woxenius & Sjöstedt (2003) tagit fram, där logistiken (supply-chain) och 
transportsystemet kompletterar varandra och därför både begränsar och stödjer varandra. 
Detta skiljer sig från tankesättet ovan, där man såg transportsystemet som en produkt av 
ekonomiska orsaker.  
 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Med detta perspektiv kan man istället se att möjligheterna att transportera en visst typ av gods 
beror av var det produceras och var det ska. Förändringar i infrastrukturen kan därmed ha en 
direkt påverkan på förändrad efterfråga av transporterna. (Behrends, 2011)  
 

Nätverksstruktur 
Transportnätverket kan förenklat sägas bestå av två delar: noder och länkar. 
En nod i ett godstransportsystem definieras enligt Hultén (1997) som en punkt i systemet där 
minst ett trafikslag möter andra trafikslag och/eller godset byter lastbärare eller trafikslag. De 
inkommande komponenterna till noden, fordon och gods, har olika egenskaper och därför är 
nodens primära funktion att överbygga komponenternas skillnader. I praktiken innebär noder 
olika typer av terminaler och hamnar. En länk är den väg som binder samman de olika 
noderna, det vill säga transporten mellan två terminaler.  
 
Vid en transport mellan en avsändare och en mottagare så finns det olika rutter eller sätt att 
genomföra transporten med. Woxenius (2007) har identifierat sex olika typer som kan ses i 
Figur 4 på nästa sida. 

Figur 3:Relationer mellan godstransportsystemets komponenter (Woxenius & 
Sjöstedt, 2003) 
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Direkttransport: Sker direkt mellan mottagare och avsändare utan några mellanliggande stopp. 
Kan exempelvis vara en fullastad lastbilstransport.  
 
Korridortransport: Utgår från ett flödesrikt huvudstråk, med mindre transporter som 
kompletterar den sista sträckan för ett mindre flöde. I detta nätverk får de olika noderna olika 
hierarki. Transporterna passerar alla terminaler här och är passande för områden där det krävs 
en större mängd gods som sedan ska spridas ut i området (Behrends, 2011). 
 
Hub-and-spoke: Detta nätverk bygger på att en nod blir utsedd till en ”hub” dit alla transporter 
passerar, oavsett hur kort avståndet är sinsemellan dem. Fördelen med systemet är att 
transporterna som kommer från och ska till olika ställen kan omorganiseras smidigt.  
 
Sammanlänkade ”hubs”; Innebär att mindre flöden av gods samlas in till en ”hub”/större 
terminal, där det fördelas om till större volymer och transporteras en längre sträcka vidare till 
nästa ”hub”. Ett exempel är transporter av containers.  
 
Statiska rutter: Transportören (tågoperatör, åkeri, rederi) utser ett antal länkar som denne 
använder återkommande och som går genom flera noder. Transporten stannar inte 
nödvändigtvis vid alla terminaler, och vid stopp lastas bara den vagn eller det gods som ska av 
och resten stannar på fordonet till nästa terminal. Används ofta vid transporter av post och 
livsmedel. 
 
Dynamiska rutter: Denna typen av rutt planeras efter vilket behov som finns och alla länkar 
och noder är tillgängliga att kombineras fritt. Rutten planeras efter vad som optimerar 
transporten bäst. Transporter av mindre godsvolymer använder detta system.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Nätverksstrukturer för godstransportsystem (Woxenius, 2007). 
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3.2  De svenska godstransporterna i praktiken 
 
Godset i Sverige transporteras huvudsakligen längs sex stycken stora stråk som uppskattas stå 
för runt 60 procent av transporterna, se Figur 5. Dessa stråk sammanfaller väl med de svenska 
delarna av Trans-Europeiska Transportnätverket (TEN-T) stomnätet. (Trafikanalys, 2016a)  
 

o Stråk 1 sträcker sig i nordsydlig riktning på inlandet, 
från Luleå ned till Malmö.  
 
o Stråk 2 utgörs av de marina transportvägarna längs 
Östersjökusten. 
 
o Stråk 3 täcker in både landtransporterna från 
Göteborg till Stockholm och de marina 
förlängningarna västerut från Göteborg och Österut 
från Stockholm. 
 
o Stråk 4 går från Norrland till Göteborg, med passage 
genom Hallsberg. 
 
o Stråk 5 är baserat längs den västra kusten, genom 
Göteborg och ned till Trelleborg 
 
o Stråk 6 består av Malmbanan i Norrland med 
tillhörande marin förbindelse genom  
Narvik 
 
 

 
 
 
 

Transportarbete och ekonomi 
Det finns starka kopplingar mellan godstransportarbetet i ett land och den ekonomiska 
tillväxten, det vill säga BNP, se Figur 6 på nästa sida. När ekonomin växer gör även 
transportarbetet det. Under högkonjunkturer ökar därför godstransportarbetet, och under 
lågkonjunkturer minskar det. Anledningen till detta beror främst på att vi under 
högkonjunkturer både importerar och exporterar mer, vilket leder till ett proportionellt ökat 
transportarbete. (Transportstyrelsen, 2017a) 
 
Fram till mitten av 90-talet gick det att urskönja denna trend, men sedan dess har BNP ökat 
snabbare än vad transportarbetet i landet har ökat. Det är inte helt klart vad detta skifte beror 
på, men det är tänkbart att handeln med tjänster har fått större betydelse för den ekonomiska 
tillväxten och att handeln med varor inte har ökat lika kraftigt. (Trafikanalys, 2016a) 

Figur 5: De nationella godsstråken 
(Bearbetad med information från 

Trafikanalys, 2016a). 
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Figur 6: Samband mellan transportarbete och BNP (Trafikanalys 2016a) 

I  Figur 7 nedan visualiseras transportarbetets ökning per trafikslag. Samtliga ökade under 
efterkrigstiden och fram till mitten av 70-talet. Energikrisen 1974 – 1982 påverkade ekonomin 
och därmed transportarbetet, vilket resulterade i stora variationer. Under 90-talet och början 
av 00-talet leder den ekonomiska krisen till att transportarbetet först minskar, men då svenska 
kronan deprecieras samt att en utveckling av EU sker, så ökar transportarbetet igen. Särskilt 
vägtrafiken ökar eftersom den svenska exporten med lastbil tar fart. Mitten av 00-talet 
karaktäriseras av en högkonjunktur med motsvarande ökning av transportarbetet, följt av en 
lågkonjunktur som får sin start år 2008. Samtliga trafikslag drabbades av den 
världsomvälvande ekonomiska krisen 2008, men särskilt påtagligt var den för vägtrafiken och 
sjöfarten. År 2010 började godstransporterna öka igen. (KTH Järnvägsgrupp, 2013)  

 

 

  
  
 

Figur 7: Godstransportarbete per trafikslag åren 1950-2014 (Bearbetad från 
Trafikanalys, 2015). 
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Väg 
Tillväxttakten för transporter på väg har legat på ca 2 procent, bortsett från åren under 60-talet 
då tillväxten var högre än så. Under det senaste decenniet har tillväxten börjat stagnera till 
närmare 1 procent årligen. Prognosen enligt beräkningsmodellen Samgods med basdata från 
2006 visar att tillväxttakten kommer att öka något fram till år 2050 och då ligga på ca 1,3 
procent för både inrikes och utrikes transporter. Till år 2040 förväntas transportarbetet på väg, 
med den beräknade tillväxttakten, ligga på ca 80 miljarder tonkilometer för både inrikes och 
utrikes handel vilket är en ökning med ca 66 procent (Trafikverket, 2012a) 
 
Statistik från 2014 visar att 58 procent av antalet inrikes transporter på väg sker inom 
kommunen, och 23 procent inom samma län. Den genomsnittliga körsträckan inrikes var 84 
kilometer. Över hälften av antalet transporter var kortare än 50 km. Ca 25 procent av 
transporterna var mellan 50-149 kilometer och lite över 10 procent körde mellan 150-299 
kilometer. En liten andel av lastbilstransporterna var längre än 300 km. Till skillnad från 
lastbilstransporter så är transporter på järnväg ofta internationella eller interregionala. 
(Trafikanalys, 2016a) 
 
Järnväg 
Även tillväxten på järnväg tenderar att ligga runt ca 1 procent, men har varit något högre 
under de senaste åren och förväntas hamna runt 1,3 procent 2050. Viktigt är att poängtera att i 
modellen har inte hänsyn tagits till de kapacitetsproblem som råder på det svenska 
järnvägsnätet, därför kan man anta att siffran blir något lägre.  
Sjöfarten har historiskt sett haft en väldigt låg tillväxt men har hög potential och förväntas öka 
kraftigt till en tillväxttakt på närmare 2 procent per år. För järnväg så är det beräknade 
transportarbetet väntat att öka till 33 miljarder tonkilometer från siffran 22 miljarder som 
arbetet låg på år 2012 (Trafikverket 2012a; Trafikverket 2012b). 
 
Sjöfart 
Sjöfartens transportarbete är förväntad att öka mest, från ca 40 miljarder till 76 miljarder 
tonkilometer till år 2040, en ökning på 91 procent. Sjöfarten bedöms ha en tillväxttakt på 2,3 
procent årligen vilket ställer krav på hamnarna och infrastrukturen omkring (Trafikverket, 
2012b). Det finns en kraftigt outnyttjad kapacitet hos den inrikes sjöfarten, detta gäller inte 
minst de inrikes vattenvägarna som har stor potential. Med inrikes vattenvägar avses floder, 
sjöar och kanaler. Av det totala transportarbetet inrikes stod inrikes vattenvägar enbart för 0,7 
procent, vilket är en nära försumbar siffra. Dessutom är det då nästan uteslutande Mälaren och 
Vänern som nyttjas för dessa transporter (Trafikanalys 2016a). 
 
Vid jämförelse av Sverige med övriga länder i Europa så framgår det att Sverige har ett 
aningen mindre transportarbete för gods som går på väg jämfört med snittet för de 28 EU-
länderna, se Figur 8. Järnvägen nyttjas i större utsträckning i Sverige jämfört med EU-snittet, 
vilket bland annat kan bero på landets geografi.  Ser man till nyttjandet av inrikes vattenvägar 
så är användningen låg.  

 



17 
 

 

Figur 8: Fördelning av transportarbetet på olika trafikslag i EU (Eurostat, 2019). 

En förklaring till att statistiken för Sverige jämfört med andra europeiska länder ser ut som 
den gör beror delvis på ländernas geografi, men även de nationella policys som råder. Både 
Nederländerna och Belgien har under en längre period satsat mycket på inrikes sjöfart vilket 
har ökat dess marknadsandelar. (Abrahamsson & Engström, 2019) Däremot använder de 
järnvägen i en mindre utsträckning, troligtvis beroende av att järnväg och sjöfart transporterar 
liknande typer av gods och då sjöfarten är så stark så tappar järnvägen sin efterfråga. 

 
Godsmängd 
Mängden gods som transporteras årligen växer stadigt. Årligen transporteras runt 700 
miljoner ton gods inrikes och utrikes från Sverige (Näringslivsdepartementet, 2018). Figur 9 
på nästa sida visar hur godset är fördelat på de tre vanligaste trafikslagen; väg, järnväg och 
sjöfart. En mindre del gods transporteras via flyg, men det är en försumbar andel i jämförelse 
med den totala godsmängden som årligen fraktas av de övriga trafikslagen.  
 
Det framgår tydligt att tunga lastbilar dominerar transporter av gods inom landet. I 
Trafikanalys data ingår både svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar. Ca 88 
procent av all inrikes godstransport sker på väg, där svenskregistrerade lastbilar står för nästan 
all inrikes transport. Järnvägen hanterar 9 procent av det inrikes transporterade godset, och 
sjöfart 3 procent. När det kommer till utrikes transporter är sjöfart det trafikslag som står för 
majoriteten av det transporterade godset, med en andel på 70 procent. Järnväg och tunga 
lastbilar står för ca 15 procent vardera och här är det istället utlandsregistrerade lastbilar som 
fraktar de största godsmängderna, ca 81 procent av exporten på väg.  
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Figur 9: Fördelning av inrikes transporterat gods, data från år 2014 (Bearbetad från Trafikanalys, 2016a) . 
 

Produktion och handel  
Ser man till de olika varutyperna så är malm och andra produkter från utvinning det gods som 
står för majoriteten av de fraktade volymerna på både väg och järnväg, se Figur 10 nedan. För 
sjöfart är det främst oidentifierbart gods och stenkolsprodukter samt petroleumprodukter som 
utgör de vanligaste transporterade produkterna. Både sjöfarten och järnvägen nyttjas främst 
för varor med ett lågt värde per volymenhet så som malm och stenkol, medan varor så som 
livsmedel, maskiner och annan utrustning där behovet av snabba och säkra transporter är högt 
transporteras på väg. (Trafikanalys, 2016a) 

 
Figur 10: Totala godsmängd, både inrikes och utrikes, mätt i tusentals ton per varugrupp (Trafikanalys, 2016a).  
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Transporten av de olika varutyperna varierar beroende på region i landet (Trafikverket, 
2012b): 

o Nord: Malm, skogsprodukter, mineraler och andra liknande produkter utvinns från 
områdena runt Kiruna, Pajala och Malmbergen och transporteras sedan bland annat till 
hamnar i Luleå och Narvik. 

o Mitt: I denna region tillverkas mycket produkter av virke, papper och stål. Gävle hamn 
ligger i närheten dit många matartransporter går.  

o Stockholm: Här fraktas en stor del elektroniska produkter. Eftersom det är en stor 
konsumtionsregion utgörs dessutom transporterna av livsmedel och läkemedel.  

o Syd: Produkter av metall och tillverkade produkter samt livsmedel tillhör några av de 
varutyper som transporteras ofta. 

o Väst: Region väst tillverkar en stor del av landets verkstadsprodukter som har ett högt 
värde. Göteborgs hamn utgör den största noden i regionen.  
 

De största mängderna gods i landet produceras i de norra regionerna (Kiruna Kommun), längs 
med Norrlandskusten och i Götaland (Göteborg och Lysekil kommun). De kommuner som 
genererar de största transportmängderna inom landet är Stockholm, Gällivare, Göteborg, 
Luleå och Malmö. Konsumtionen av gods sker huvudsakligen i de södra delarna av landet och 
är koncentrerat till storstäderna. (VTI, 2012) 
 
De länder som Sverige exporterar mest till (mätt både i kronor och i ton) är Tyskland, övriga 
Skandinavien och Finland samt USA och Nederländerna. År 2018 uppgick den svenska 
exporten av varor till 1549 miljarder kronor (SCB, 2019). Importen (mätt i kronor) kommer 
främst från Tyskland, Danmark, Finland och (mätt i ton) Ryssland samt Norge. (VTI, 2012)  
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4   Sammanställning av fakta 
Detta kapitel kommer innehålla information både från tidigare forskningen tillsammans med 
fakta från den djupgående intervjun. Kapitlet syftar till att besvara de fyra frågeställningarna.  
 

4.1 Intermodala godstransporter  
 
Intermodala transporter har lyfts fram som en av lösningarna till hur framtidens hållbara 
transporter kan se ut. De framhävs som mer miljövänliga än vägtransporter eftersom järnväg 
och sjöfart har lägre utsläppsnivåer per tonkilometer, vilket ger en lägre miljöpåverkan. 
Intermodala transporter har även andra fördelar så som att de minskar belastningen på 
vägnätet och kan öka säkerheten på vägarna genom färre lastbilar samt att de bidrar till ökad 
effektivitet och nyttjande av transportsystemets fulla kapacitet. (VTI, 2017a & UNECE, 2001) 
Fördelarna med intermodalitet har inspirerat flera nationer till att se över sina transportpolicys 
och börja arbetet med att främja transporter med flera trafikslag (Bontekoning, 2000).  
 
Det är dock flera faktorer som måste samverka för att intermodaliteten i Sverige ska öka. Dels 
måste intresset från både staten, myndigheter och transportköpare vara starkt. Sedan måste 
intermodaliteten vara attraktiv, med konkurrenskraftiga priser, god kvalitet och hög 
tillförlitlighet. Förändringar inom transportsystemet tar lång tid och det krävs aktiv 
prioritering från samtliga aktörer för att kunna få till ett skifte från väg till andra trafikslag. 
 
Systemet för intermodala transporter är komplicerat i och med antalet aktörer som ingår, 
trafikslagen som ingår och servicens funktion och krav. Woxenius (1998a) sammanfattade 
komplexiteten med en förklarande modell vilken kan ses i Figur 11. Generellt gäller 
förhållandet mellan aktörer, aktivitet och resurser horisontellt, men det finns även diagonala 
kopplingar. 

 
Figur 11: Referensmodell för intermodala transporter (Woxenius, 1998a). 
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4.1.1 Intermodalitetens utveckling och dagsläget i Sverige  

I detta avsnitt kommer intermodalitetens utveckling i Sverige att sammanfattas kort för att ge 
en bakgrund till hur vanligt det är och om det går att avläsa några trender sedan 
intermodalitetens etablering. 
 
Historisk utveckling 
Den kombinerade trafiken har funnits i Sverige sedan 1960-talet (Nelldal et.al, 2005). Som 
tidigare nämnt så är kombitrafiken en typ av intermodal transport, där majoriteten av 
transporten sker på järnväg eller via sjöfart, och endast sista-milen-sträckan körs med lastbil. 
Begreppet intermodalitet har myntats under senare tid och har kommit till att innebära att 
godset transporteras i standardiserade lastbärare.  
 
Eftersom den intermodala kedjan innebär att godset byter trafikslag så kan det bli svårt att 
uppskatta exakt hur stor andel av det transporterade godset som faktiskt transporteras 
intermodalt. Risken blir istället att godset räknas flera gånger vilket ger en felaktig bild av den 
sanna statistiken. (Transportstyrelsen, 2016) Det finns tillgänglig statistik över mängden gods 
som transporteras med enskilda transportslag, men det är svårare att hitta aktuella siffror på 
hur mycket gods som transporteras i en hel kedja.  
 
Nelldal et.al (2005) har presenterat äldre statistik där de kombinerade transporterna fraktade 
ca 2 miljoner ton år 1980 och med en ökning till nästan 5 miljoner ton år 1995. Därefter har 
de transporterade volymerna legat på ungefär samma siffra fram till 2005. Det bör påpekas att 
det inte framgår helt tydligt om det enbart är kombinationen järnväg-lastbil som avses eller 
om även sjöfarten är inkluderad i kedjan.  
 
Trafikanalys (2017b) har tillgängliga siffor på transportarbetet för den kombinerade trafiken 
järnväg-lastbil som pekar på att det skett en ökning av antalet tonkilometer från ca 3 miljarder 
tonkilometer år 1997 till närmare 5 miljarder tonkilometer 2008, då det skedde en kraftig 
nedgång som troligtvis berodde av den globala finanskrisen. År 2009 började kombitrafiken 
återhämta sig och har sedan dess varierat. Mellan 2015 och 2016 minskade 
kombitransporterna med 6 procent och utgjorde vid det tillfället ca 23 procent av det 
sammanlagda transportarbetet på järnväg, vilket då motsvarade ca 5 miljarder tonkilometer.  
 
Dagsläge 
Statistiken över de intermodala transporterna idag skulle kunna förbättras, men det finns 
information som Trafikanalys (2016a) tagit fram visar hur olika varugrupper fraktas med 
kedjelösningar. Figur 12 på nästa sida ger en god bild över inom vilka varugrupper 
intermodalitet nyttjas och därmed sannolikt fungerar bra, och var det finns potential för 
utveckling. 
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Figur 12: Fördelning av fraktat gods per varugrupp och trafikslag (Trafikanalys, 2016a). 

 

En stor del av godset inom olika varugrupper transporteras enbart på väg. Råolja, 
petrokemiska produkter samt malmer och mineraler sticker dock ut som grupper som är 
tidigare har nyttjats för transporter med en kombination av trafikslag och särskilt där sjöfart 
ingår.  Kombinationen järnväg-väg är mest förekommande för högförädlade varor samt stål, 
metall och metallvaror. Det är inte helt tydligt vad ’övriga kombinationer’ kan innebära, men 
sannolikt menas kombinationen av samtliga trafikslag, det vill säga en kedja där både lastbil, 
fartyg och tåg ingår. I sådana fall skulle järnväg transportera en större mängd gods än vad som 
framgår i grafen om enbart kombinationen lastbil-tåg innehåller transport på järnväg.   
 

4.1.2  Infrastruktur  

Den intermodala infrastrukturen utgörs i princip av all infrastruktur som rör väg, järnväg och 
sjöfart. Det innebär att både väg- och järnvägsnätet, farleder samt terminaler och hamnar 
ingår, och tillsammans bildar de ett system där trafikslagen kan samverka med varandra för att 
frakta gods. Det är viktigt att kvaliteten är hög hos hela infrastrukturen. Brister i någon del av 
transportkedjan har negativ effekt för kedjan som helhet, och kan påverka attraktiviteten hos 
intermodala transporter. 
 
I Sverige har vi mer än 98 000 kilometer statlig väg och 42 000 kilometer kommunal väg 
(Trafikverket, 2018b). Vägnätet anses överlag vara av god standard och erbjuder möjligheter 
för transporter att nå till mycket avlägsna platser i landet. Trots att intermodala transporter 
syftar till att minimera sträckan med lastbil så utgör vägnätet fortfarande en viktig del i 
transportkedjan i och med att det har en bred geografisk täckning som matartransporterna går 
på.  
 
Järnvägsnätet är mindre utbrett än vägnätet, ca 15 6000 kilometer, och majoriteten av banorna 
och terminalerna är lokaliserade i de södra delarna av landet (Trafikverket, 2019a). Järnvägen 
kritiseras ofta för dess begränsade kapacitet och brister kopplade till kvalitetsfaktorer som 
exempelvis punktlighet. Kritiken medför att det skapas en osäkerhet kring infrastrukturens 
tillförlitlighet vilket gör att det finns risk för att trafikslaget väljs bort (Crainic et.al., 2007)  
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Sjöfartens infrastruktur består främst av hamnar och slussar. Ett 100-tal hamnar med tillstånd 
för verksamhet är tillgängliga, men det är en liten andel av hamnarna som ansvarar för 
transporten av en majoritet av godset. De stora RoRo- och containerhamnarna är främst 
belägna på västkusten och längs södra Sverige. Exempel är Göteborgs, Trelleborgs, 
Helsingborgs och Malmö hamn. Enbart de två förstnämnda, Göteborgs och Trelleborgs hamn 
står för hanteringen av 70 procent av containrarna. RoRo- och containerhantering, finns också 
högre upp i landet, exempelvis i Gävle hamn (Sjöfartsverket, 2017b) och snart även nya 
Stockholm Norvik.  
 
Intermodala bytespunkter  
De intermodala bytespunkterna utgörs av terminaler och hamnar där godset kan föras över 
från ett trafikslag till ett annat och är därför kritiska i den intermodala transportkedjan. De är 
dock förknippade med höga kostnader, fördröjningar i transportkedjan och vid omlastningen 
kan det tillföras skador på godset. För att få mer gods att transporteras intermodalt så krävs 
det att bytespunkterna mellan olika trafikslag fungerar smidigt och bra. Terminalerna 
(inklusive hamnar) bör inte ligga för avlägset från varken avsändaren och mottagaren och den 
bör kunna möta de krav båda aktörerna har när det kommer till frekvens, kapacitet och 
tillförlitlighet. Brister i dessa faktorer leder till längre ledtider och minskad attraktivitet, vilket 
i sin tur försämrar de intermodala transporternas konkurrenskraftighet mot transporter på väg. 
(Trafikanalys, 2016a) 
 
Terminaltyper 
Det finns många begrepp för intermodala terminaler som lätt kan bli röriga. De kan delas in i 
olika kategorier beroende på utformning och vilka trafikslag som terminalen nyttjas av och 
flera begrepp kan definiera en och bytespunkt. 
 
Kombiterminal – Namnet kommer från begreppet kombitransport som avser transport med 
trafikslagen väg och järnväg. I Sverige finns det ett 30-tal kombiterminaler där gods kan lastas 
om mellan järnväg och väg. (Trafikanalys, 2016a) 
 
Ändpunktsterminal -   Den vanligaste typen av intermodal terminal. Historiskt har de byggts 
vid änden av ett stickspår till en bana och terminalen saknar därför ett genomgående spår. 
Tåget kan lasta av lastbärare och sedan vända tillbaka. En terminal kan vara både av kombi- 
och ändpunktstyp. 
 
Linjeterminal – En terminal som ligger vid ett kortare sidospår som ligger parallellt med 
banan. Tåget kan lasta på eller av lastbärare och sedan fortsätta vidare på banan (Nelldal et.al., 
2005).  
 
Hamn – Sjöfartens terminal. I hamnen finns det möjlighet för fartyg att anlöpa, lasta av och på 
gods. Hamnen kan med fördel vara kopplad till järnvägsnätet via en ändpunktsterminal. 
Kopplingen underlättar omlastningen mellan trafikslagen.  
 
Krav på funktion och service 
För en intermodal terminal är kravet på lyft grundläggande. Terminalen måste vara utrustad 
med den teknik som krävs för att kunna lasta om lastbärare från en enhet till en annan. 
Möjlighet till korttidslagring av lastbärare är också en typ av service som erbjuds av 
terminalerna. Annan service utöver de två redan nämnda är mer ovanligt. (SKL, 2010) 
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Terminaloperatörerna bör själva undersöka vilka typer av funktioner som önskas av de övriga 
aktörerna för just deras terminal. SKL (2010) har listat möjlighet till mellanlagring, service 
för lastbärare, möjlighet till mindre avancerad godshantering samt generösa öppettider och 
serviceinriktad personal som eventuella extra funktioner och råd för god terminalstandard. 
 
Planerade investeringar 
Investeringarna i infrastrukturen regleras bland annat i den nationella planen för 
transportsystemet. Den nationella planen upprättas av Trafikverket åt Regeringen och ska 
innehålla de tilltänkta åtgärder som behövs under en 12-årsperiod för att landets samtliga 
trafikslag ska fungera väl och hållbart. I den nationella planen ska det redovisas hur stor del 
av de tillgängliga ekonomiska medlen som ska gå till de olika satsningarna och hur 
fördelningen ser ut mellan de olika trafikslagen. Planen ska därför bland annat innehålla 
uppskattade kostnader för nybyggnation av infrastruktur och för drift och underhåll av 
befintlig infrastruktur. Var fjärde år uppdateras planen, vilket betyder att pengarna kan vara 
bundna till åtgärder i tidigare fastställda planer. Samtlig information i detta delavsnitt kommer 
från den senaste versionen av planen om inget annat anges (Trafikverket, 2018a).  
 
Den senaste versionen av den nationella planen är aktuell för åren 2018-2029. Denna plan har 
fått en basbudget på 622,6 miljarder kronor. Utöver den budget som planen erhållit så 
tillkommer intäkter från trängselskatter, avgifter, medfinansiering och lån på ca 90 miljarder. 
Budgeten ska fördelas enligt Figur 13 nedan: 

 

 
Figur 13: Fördelning av ekonomiska medel i den nationella planen för åren 2018-2029 (Omarbetad från 

Trafikverket, 2018a).  Notera: Medel till länsplan ingår inte i basbudgetbeloppet på 622,6 mdkr. 

 
Av den totala potten på 622,6 miljarder kronor så kommer över hälften att gå till utveckling 
av transportsystemet, 44 procent kommer gå till underhåll och drift samt medfinansiering av 
enskilda vägar (vidmakthållande). En mindre andel kommer gå till länsplanerna.  
 
För en potentiell utveckling för intermodala transporter så är det mest intressant vilka nya 
satsningar som staten väljer att veta göra på infrastrukturen och vilka prioriteringar som gjorts 
som kan gynna särskilt järnväg och sjöfarten. 
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Särskilt utpekade områden för satsningar har från Regeringens sida bland annat varit att: 
 

o ” återställa och utveckla järnvägens funktionalitet” 
o ” främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart” 
o ” minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den tabellnationella planens 

roll”  
 

Samtliga av dessa prioriteringar innebär en potentiell ökning av de intermodala transporterna. 
Eftersom Regeringen önskar se en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart så kommer 
enbart förbättringar för just dessa trafikslag att diskuteras här. 
 
Järnväg 
För järnväg har en stor del av satsningarna gått till vidmakthållande (drift och underhåll), det 
vill säga renovering och upprätthållande av standarden av det befintliga nätet. Fokus för dessa 
åtgärder ligger på Västra och Södra stambanan, Stålpendeln och Malmbanan men även 
investeringar på banor med mindre trafik kommer att ske, särskilt på banor som används eller 
kan användas för att leda om trafik vid eventuellt behov. Dessutom kommer den befintliga 
signalanläggningen att ersättas med det nya systemet ERTMS enligt europeisk standard.  
 
Ett projekt kallat Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) ska påbörjas och 
genomföras och syftar, tillsammans med andra liknande projekt, till att förbättra kapaciteten 
på järnvägsnätet. I stora delar av landet fortsätter arbetet med att bygga ut dubbelspår vilket 
gör att fler tåg kan gå på sträckorna. Dessutom kommer arbetet med Norrbotniabanans första 
sträcka att färdigställas vilket i framtiden gör att förbindelsen till Luleå hamn förbättras.   
HCT för järnväg har också kommit fram som ett förslag av Trafikverket. Här är tanken att på 
vissa sträckor tillåta längre godståg på upp till 750 meter jämfört med de 630 meter som tillåts 
idag.  
 
Sjöfart 
I den nationella planen omnämns det att för att mer gods ska transporteras med fartyg så 
behöver de ske åtgärder på de svenska farlederna. Åtgärderna omfattas i huvudsak av 
muddring i hamnar i bland annat Luleå och Sundsvall samt renovering och byte av slussar. 
Utformningen av kommande farlederna ska också se till att anpassas så att de möjliggör ett 
bredare utnyttjande av automatiserade fartyg.  
 
För både sjöfart och järnväg så tar planen också upp hur ekonomiska styrmedel kan användas 
för att få den utveckling som önskas. Exempelvis föreslås en eco-bonus för sjöfart och 
miljökompensation för företag inom järnvägsbranschen. 
 

4.1.3  Aktörer och marknadsstruktur 

När en vara ska fraktas från en avsändare till en mottagare så finns det flera aktörer som 
medverkar i transporten. Det kan skilja sig från fall till fall vilken part som är den mest 
kravställande och hur mycket frihet det finns för utförandet av transporten. Detta gör att 
fördelningen av roller inom transportkedjan kan variera. Vid intermodala transporter så ingår 
vanligtvis följande aktörer: Transportköpare, speditörer, transportörer och terminaloperatörer. 
Dessa aktörer är aktiva i varans transport på något sätt och relationen mellan dem framgår av  
Figur 14 på nästa sida. (WSP, 2019) 
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Figur 14: Aktörer involverade i intermodala transporter (Omarbetad från WSP, 2019). 

Aktörer 
 
Transportköpare 
Transportköparen är oftast densamma som varuägaren, det vill säga den som har en vara som 
ska transporteras. Varans/sändningens egenskaper kan avgöra vilket trafikslag som är 
lämpligt, vilket ger transportköparen så kallade restriktioner av sitt val av transport. 
Varuägaren måste beakta vilka behov sändningen/transporten har för att kunna hitta en 
lämplig transportlösning, vare sig det är med ett enskilt trafikslag eller med en kombination. 
Utgångspunkten vid valet är att finna den transportlösning som ger mest nytta, vilket 
vanligtvis handlar om att minimera kostnaderna. Varuägaren kan välja att själv sköta hela 
transporten, eller anlita en speditör som ordnar en transportlösning med antingen ett eller flera 
trafikslag. (WSP, 2019; Lundberg, 2006) 
 
Speditör 
Speditörens uppgift är att ordna en transportlösning för transportköparens/varuägarens 
räkning. Det innebär att den ska se till att varan kan transporteras från avsändaren till 
mottagaren. Speditören ska se till att varan hämtas upp från varuägaren, sköter dokument- och 
lagerhantering samt ordnar så att lämpligt eller önskat trafikslag bokas. Även om det är många 
steg i en transport så kommer varuköparen att uppleva det som en helhet i och med att 
speditören sköter all kommunikation med transportörer och terminaloperatörer. (Transporteca, 
2019) 

Speditören behöver själv inte äga någon av de resurser, till exempel fordon, som behövs för 
den kompletta transporten. Det är dock inte ovanligt att speditören också är transportören 
vilket innebär att företaget både anordnar transportlösningen och sedan kör transporten. En 
speditör skulle därför kunna vara ett åkeri, en tågoperatör eller ett rederi.  
Speditören har en viktig roll i transportkedjan i och med att de hjälper till att skapa balans i 
godsflöden och vid fyllnad av transporter. Mindre varuägare har inte alltid varor som fyller en 
hel transport och då kan det ligga i speditörens intresse att samordna transporter av varor från 
olika varuägare för att exempelvis minska kostnader. (WSP, 2019)  
 
Transportör 
Transportören är den som sköter själva frakten av varorna. Som nämnt i delavsnittet om 
speditörer så kan samma företag vara både speditör och transportör och därför både erbjuda 
en transportlösning och själv tillhandahålla transporten. En transportör kan vara inriktad på ett 
visst trafikslag och kan exempelvis vara en tågoperatör, ett rederi, ett åkeri eller ett flygbolag. 
Det finns också transportörer som sträcker sig över flera trafikslag. (WSP, 2019) 
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Terminaloperatörer 
Terminaloperatören är ansvarig för driften av terminaler. I terminalerna lastas godset om från 
ett trafikslag till ett annat. Ibland kan godset behöva lagras en viss tid i väntan på nästa 
trafikslag vilket då kräver att terminalerna har gott om plats för att lagra godset. (WSP, 2019) 

Aktörernas syn på intermodalitet 
VTI (2016) genomförde en mindre undersökning för att få en bild över hur aktörernas 
inställning och nyttjande av intermodala transporter är. I undersökningen kom det fram att 
ungefär hälften av de tillfrågade speditörerna och transportköparna använder sig av en 
kombination av trafikslag, men att lastbil är den vanligaste transportlösningen bland samtliga 
tillfrågade. Det största hindret framhävs vara den bristande kapaciteten på järnväg, kvaliteten 
på infrastrukturen överlag och bristande punktlighet, särskilt speditörerna är skeptiska.   
 
I de fall där intermodalitet använts för transporten så uppger transportköparna att det är 
speditören som hittat en transportlösning som varit ekonomiskt fördelaktig. De företag som 
inte använt sig av en kombinerad trafiklösning säger att det verkar knepigt och väljer därför 
att avstå eller har inte ens övervägt en sådan lösning. Speditörer som inte erbjudit en 
intermodal transport menar att de inte har uppfattat någon efterfråga, samtidigt uppger drygt 
hälften av de tillfrågade speditörerna att det finns en efterfråga. De flesta av de tillfrågade 
speditörerna säger att de ser positivt på affärsmöjligheterna med intermodalitet och kan tänka 
sig samarbete med andra för att få till en sådan lösning. (VTI, 2016) 
 
Terminaloperatörernas syn på intermodalitet diskuteras inte i rapporten av VTI (2016), men 
det är sannolikt att den är positiv eftersom fler intermodala transporter ger större flöden och 
därmed intäkter till terminaloperatörerna.   

Crainic et.al (2007) kunde konstatera att aktörernas syn på infrastrukturen spelar stor roll för 
valet av trafikslag. Godstransportköparna väger trafikslagen mellan varandra och upplever 
transportköparna att ett trafikslag är sämre än något annat så kommer det att väljas bort. Det 
är därför viktigt att myndigheter och transportoperatörer samarbetar för att samtliga trafikslag 
ska ses som attraktiva.  

Från avsändare till mottagare 
Vid en transport mellan avsändare och en mottagare så finns det två alternativ till vem som 
ordnar med transporten. Antingen anlitas en speditör av transportköparen, vanligtvis 
varuägaren, eller så ansvarar transportköparen själv för att ta fram en transportlösning (WSP, 
2019). Speditören eller transportköparen får sedan välja vilken typ av transportkedja som ska 
användas för mottagarens sändning och vilka trafikslag som ska ingå. I Figur 15 nedan visas 
de alternativ som finns. Flygtransporter skulle kunna ingå i kedjan men har uteslutits i detta 
arbete (se avsnitt 1.3). Istället för en transportkedja med kombinerade trafikslag kan även 
direkttransport, vanligtvis med lastbil, nyttjas. I kedjan kan antalet byten av trafikslag eller 
terminalstopp vara fler eller färre, och även om det inte brukar vara något som 
transportköparen önskar så går det att göra kedjan väldigt lång.  
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Figur 15: Alternativ för val av transportkedja från avsändare till mottagare (Omarbetad från Engelsson, 2014). 

Ett exempel på en intermodal transportkedja skulle kunna se ut som Figur 16 nedan. Här ingår 
samtliga trafikslag. Lastbilen agerar matartransport den sista sträckan mellan avsändare-
terminal och terminal-mottagare. Sjöfart och järnväg transporterar generellt sändningen över 
längre sträckor.  

 
Figur 16: Exempel på transportkedja där samtliga trafikslag ingår (Omarbetad från Engelsson, 2014). 

Sammansättningen av kedjorna kan variera men följer i grund samma steg: 

o En lastbärare fylls med varor och hämtas av en lastbil 
o Matartransporten går till terminalen där den lastas om till nästa trafikslag 
o Långväga transport med järnväg eller sjöfart till terminal eller hamn 
o Omlastning av lastbärare till järnväg, sjöfart eller lastbil 
o Matartransporten levererar till mottagaren  

En kedja som denna kan i praktiken bli hur lång som helst och många aktörer blir då 
inblandade. Två olika åkerier kan få ansvara för var sin lastbilstransport beroende på vad 
speditören eller transportköparen väljer. Tågoperatören ansvarar för transporten på järnväg 
och ett rederi sköter transporten på vattenvägar. Ytterligare aktörer tillkommer i form av 
terminaloperatörer, dessa kan också skilja sig åt mellan terminalerna.  
 
Transportsystemet består utav flera små system som bildar en stor helhet. De olika 
trafikslagen verkar både åtskilt och tillsammans. I knutpunkterna där trafikslagen möts, det 
vill säga i terminalerna och hamnar, är det viktigt att varje aktör är medveten om sitt eget 
ansvarsområde. Naturligtvis är det så att varje aktör bevakar sina egna intressen. Det betyder 
också att det kan uppstå intressekonflikter och ojämn fördelning av påverkansmöjligheter 
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beroende på var i transportkedjan sändningen befinner sig. (Trafikanalys, 2016) Detta gäller 
särskilt vid intermodala transporter. Ju smidigare de olika trafikslagen kan samverka med 
varandra desto mindre märks övergångarna mellan dem vilket är viktigt för att göra 
intermodalitet mer konkurrenskraftigt. 
 
Regelverk och styrmedel för marknaden  
Marknaden för val av trafikslag vid godstransporter är fri, men det finns såklart påverkan från 
politiskt håll som kan göra ett trafikslag mer eller mindre attraktivt. För att öka intermodala 
transporter så behövs inte bara nya, tekniska lösningar utan även så kallade styrmedel som gör 
att intermodalitet blir mer konkurrenskraftigt mot unimodala transporter. Nedan listas några 
av de styrmedel och regelverk som påverkar den intermodala transportmarknaden i både  
positiv och negativ bemärkelse.  
 
High Capacity Transport (HCT) 
Det har länge diskuterats om att tillåta längre och tyngre fordon på väg. Bakgrunden till 
förslaget är att längre och tyngre lastbilar kan ta en större mängd gods vilket leder till att 
antalet lastbilar minskar. Det ger lägre total mängd fordonsutsläpp på väg och blir mer 
energieffektivt. Trafikverket har, tillsammans med andra intressenter inom branschen, varit 
med och tagit fram ett utvecklingsprogram kallat High Capacity Transport (HCT) som syftar 
till att utreda tekniska utvecklingsmöjligheter för att öka kapaciteten. HCT är inte begränsat 
till transporter på väg, utan finns även för andra trafikslag. (Trafikverket, 2018c)  
 
Programmet har bland annat resulterat i att en ny bärighetsklass (BK4) har tagits fram för en 
del av det svenska vägnätet och där det är tillåtet att köra fordon på upp mot 74 ton 
(Trafikverket, 2018d). En del kritik har riktats mot att tillåta dessa nya lastbilar, inte minst 
från aktörer inom den intermodala transportbranschen. De menar på att den här typen av 
satsningar på väg motverkar transporter med andra trafikslag, så som transporter på järnväg.  
 
Cabotage 
Med cabotage så menas möjligheten för en transportör att utföra en yrkesmässig, inrikes 
transport i ett annat EU-land. Möjligheten gör att det blir ökad konkurrens mellan länderna i 
EU. Enligt de nya reglerna för cabotage ska transporten ska vara tillfällig och transportören 
får utföra högst tre cabotagetransporter årligen med en begränsad tidsperiod på högst sju 
dagar. För en kombinerad transport gäller att matartransporten (sträckan till/från terminalen 
med lastbil) ska vara högst 150 kilometer samt att sträckan av transporten som sker med 
sjöfart eller järnväg ska vara minst 100 kilometer. Dessutom ska matartransporten alltid ske 
till närmaste järnvägsterminal, detta ska dock avgöras av en kontrolltjänsteman. Slutligen har 
det tillkommit att lastbilar som kommer utanför Sverige måste registrera sina lastbilar i 
Sverige. (Transportstyrelsen, 2018) 
 
Syftet med regleringen av cabotage inom EU och Sverige existerar för att få en jämnare 
konkurrens mellan länderna. Cabotage har kritiserats av bland annat svenska transportföretag 
(här särskilt åkerier) eftersom att fria cabotageregler innebär att transportörer från andra 
länder kan ta sig in på den svenska marknaden och utföra transporter till ett lägre pris än vad 
svenska transportörer kan göra (Svensson, 2016; Nelldal, 2019). Data från 2014 pekar dock 
på att det är en mycket liten andel av transporterna inrikes som utförs av utländska lastbilar. 
Sett till antalet transporter utgjorde de enbart 1 procent och sett till mängd transporterat gods 
var siffran 1,2 procent. (Trafikanalys, 2016a) 
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Internaliserade skatter och avgifter  
Internaliserade skatter och avgifter avser att täcka en del av ’självkostnaden’ för de externa 
effekter som trafikslagen ger upphov till. Det finns olika typer av skatter beroende på 
trafikslag. Nedan presenteras några av de främsta avgifterna för varje trafikslag. 
 
Järnväg 
Banavgifterna kan ses som en samling av kostnader tågoperatörerna måste betala för att 
tillträda järnvägsnätet och som ska bidra till att täcka drift och underhåll av järnvägsnätet. 
Dessa avgifter bestäms av Trafikverket som är infrastrukturhållare för järnvägen. Trafikverket 
föreslår att banavgifterna kontinuerligt höjs för att täcka marginalkostnaderna och för att få en 
bättre kapacitetsfördelning. (Trafikverket, 2014) Ökade banavgifter gör att tågoperatörerna i 
sin tur måste höja priserna gentemot sina kunder vilket ökar transportpriset på järnväg. 
Eftersom det råder stark konkurrens mellan järnvägen och andra trafikslag, främst transporter 
på väg, så är höjda banavgifter något som många tågoperatörer sätter sig emot.  
 
Sjöfart 
Farleds- och lotsavgifter avser att täcka sjöfartsverkets verksamhet. De ska bland annat täcka 
isbrytning, farledsservice, sjökommunikation- och geografi samt lotsning. Avgifterna är 
fartygsbaserade och varierar därför beroende på mängd last och utsläpp. En större mängd 
gods innebär ofta både en högre farledsavgift och lotsavgift eftersom den senare nämnda är 
tidsbaserad. (Sjöfartsverket, 2017a) Det finns dock vissa regleringar som stöttar sjöfarten, 
exempelvis lotsrabatt på Vänern eller avgiftsfri isbrytning på vissa farleder (Trafikanalys, 
2018). 
 
Avgifterna har fått kritik från svenska rederier då många andra EU-länder saknar denna typ av 
taxa. Det gör att det svenska näringslivet missgynnas enligt rederierna. Dessutom anses 
avgifterna har höjts så pass kraftigt de senaste åren att risken är hög att det transporterade 
godset kommer flyttas över till andra trafikslag. (Svensk sjöfart, 2019) 
 
Väg 
De aktuella skatterna på väg är främst fordonsskatt, vägavgifter och skatt på 
trafikförsäkringspremier. De totala skatterna på väg idag är höga, trots det transporteras 
fortfarande mycket gods på vägarna.  
 
Vägslitageskatt är ett förslag från Regeringen som ännu inte slagit igenom. Tanken är att det 
ska bli jämnare konkurrens mellan svenska och utländska åkerier genom att införa en skatt 
som påverkar bådadera och som baseras på körd sträcka. En sådan skatt tror man också skulle 
kunna påverka intermodalitet eftersom andra trafikslag, järnväg och sjöfart, bli mer 
eftertraktade när transportavstånden blir längre. (Finansdepartementet, 2018) 
 
Trängselskatt är också någonting som påverkar transporter på väg och som gör att priset på 
transporten kan bli högre. Till skillnad från vägslitageskatt så är trängselskatten 
“punktbaserad”, det vill säga att skatten dras per passage genom betalstation. Eftersom 
trängselskatten bara finns i storstäderna så påverkar den inte de transporter som går till andra 
destinationer. Det är svårt att avgöra hur stor påverkan skatten har för intermodala transporter. 

Svaveldirektivet 
Svaveldirektivet infördes år 2015 och innebar att de tillåtna halterna svavel skärptes från 
tidigare tillåtna värdet på 1 procent till 0,1 procent. Bakgrunden till direktivet är att 
luftkvaliteten på Östersjön krävde en förbättring. Direktivet innebar att många rederier valde 
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att byta marint bränsle till ett mer kostsamt bränsle. De negativa priseffekterna för rederierna 
som följd av direktivet har inte varit så omfattande som befarat eftersom priset på råolja varit 
låga. Då den kommande prisutvecklingen för råolja är osäker så kan det bli mer kostsamt för 
rederierna att efterleva kraven och det finns en oro att tappa marknadsandelar till andra 
trafikslag. (Trafikanalys, 2017)  
 
Transportbidrag 
Ett bidrag som kan sökas av företag som bedriver sin produktionsverksamhet i de norra 
delarna av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) för att minska de 
kostnader dessa företag har på grund av sin lokalisering. Råvaror som till exempel malm, 
mineraler och papper omfattas inte av bidraget. Bidraget är tillgängligt oavsett val av 
transportslag (ej flygtransport) och kan till exempel täcka omlastningskostnader eller 
farledsavgift. Dessutom måste transporten vara längre än 401 kilometer vilket överskrider den 
gräns då intermodala transporter på järnväg bli mer konkurrenskraftiga mot vägtransporter (se 
avsnitt 4.2.2. (Tillväxtverket, 2019) 
 
Godstransportstrategier  
Transportstrategier kan vara bra för att få en målbild över vilken typ av förändring som 
önskas och hur man ska komma dit. De transportpolitiska mål som finns kan utgöra den grund 
som strategin utgår ifrån och hjälper till att sätta de ramar som behövs. I den nya, nationella 
godsstrategin som presenterades 2018 så finns det flertalet mål som strategin är baserad på, 
bland annat nationella och internationella klimatmål, näringspolitiska mål och hållbarhetsmål. 
(Näringslivsdepartementet, 2018) Genom att ge en helhetsbild över nuläget och framtida läget 
så kan strategin utformas så att den uppfyller de krav och mål som finns. Intermodalitet som 
blivit mer omtalat kan uppmärksammas i strategier och på så sätt gynnas.  
 
Ekonomiska effekter av internaliserade skatter och avgifter samt övriga styrmedel 
Kostnadseffekter för godstrafik per trafikslag enligt 2017 års taxa är sammanställt i Figur 17.  
 

 
Figur 17: Genomsnittlig kostnad per transporterat ton för olika trafikslag och områden (Trafikanalys, 2018). 

Här ingår de internaliserade avgifterna och skatterna och dessutom har fler avgifter och 
skatter än de som tidigare nämnts tillkommit. Dessa är exempelvis bränsleskatt, vägavgifter, 
Transportstyrelsens avgifter, fordonsskatt, sjöfartsstöd och transportbidrag. Anledningen till 
att värdet skiljer sig åt för lastbilstyperna är för att större lastbilar kan lasta en större mängd 
gods vilket sänker kostnaden per tonkilometer. Det är tydligt att fordon på väg har en högre 
skatt och avgift per tonkilometer jämfört med övriga trafikslag.  
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Avgifterna och skatterna har en direkt påverkan på trafikslagens efterfrågan. I Tabell 3 har 
korselasticitet använts för att få fram ett samband mellan trafikslagens konkurrens och 
kopplingen till en kostnadsökning.  
 

Tabell 3: Elasticitet för efterfråga per trafikslag (Omarbetad från Trafikanalys, 2018). 

Ökad kostnad för Elasticitet lastbil Elasticitet tåg Elasticitet sjöfart 

Lastbil  -0,40 0,11 0,06 

Tåg 0,59 -0,74 0,16 

Sjöfart 0,40 0,24 -0,61 

Elasticiteten kan tolkas på följande sätt:  

o Kostnaden för godstransporter på järnväg ökar med 1,0 procent vilket minskar 
efterfrågan av godstransporter på järnväg med 0,74 procent. 
 

o Kostnaden för godstransporter på järnväg ökar med 1,0 procent vilket ökar efterfrågan 
på lastbil med 0,59 procent. 

Just järnvägen särskilt utsatt vid kostnadshöjningar för det egna trafikslaget. Det framgår 
också att det råder svagt konkurrenssamband mellan lastbil och sjöfart eftersom en 
kostnadshöjning på en procent för lastbilar enbart ökar efterfrågan på sjöfart med 0,06 
procent. Mellan lastbil och järnväg är det högre konkurrens, åtminstone åt ena hållet. En 
marginell kostnadshöjning på en procent för järnväg ökar efterfrågan på lastbilstransporter 
med 0,59 procent. Samma kostnadshöjning för transporter på väg gör att efterfrågan på tåg 
enbart ökar med 0,11 procent. Lastbilstransporterna är det trafikslag som förlorar minst på en 
höjning av den egna kostnaden, men vinner mest på en höjning av övriga trafikslags 
kostnader.  

4.1.4  Lastbärare 

För att kunna transportera godset på ett smidigt sätt och underlätta omlastningen mellan olika 
trafikslag så har det utvecklats olika lastbärare. Containern som kom på 1950-talet innebar en 
revolution för godstransporterna och gjorde intermodala transporter mer konkurrenskraftiga. 
Sedan dess har det utvecklats fler ISO standardiserade enhetslaster som smidigt kan förflyttas 
mellan trafikslagen och som gjort att man inte behöver direkthantera lasten mellan 
omlastningarna. En nackdel med de standardiserade lastbärarna är att de ofta rymmer en 
mindre mängd gods än exempelvis en fullt lastad lastbil eller vagnlast.  
 
De olika trafikslagen har behov som skiljer sig från varandra när det gäller hanteringen av 
lastbärarna. För sjöfart så krävs det att det är möjligt att lyfta lastbärarna från ovan, att de är 
möjliga att stapla samt att de har gemensamma yttre mått. För vägtransporter är det viktigt att 
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de inte överskrider tillåtna mått, att lastbärarna i sig är lätta så att de kan lastas fullt och 
därmed behålla lastbilarnas konkurrenskraftighet samt att de smidigt kan lastas på och av. 
Järnvägens främsta krav är att lastprofilen och att den största tillåtna axellasten inte 
överskrids. (Kordnejad, 2016) 
 
Container 
Det finns flera olika typer av containrar som lämpar sig för olika typer av gods. Det som är 
gemensamt för dem är att både mått och vikt är standardiserat enligt ISO-standard. 
Standardiseringen gör att de är enkla att stapla på varandra och hantera, vilket historiskt sett 
bidragit kraftigt till effektiviseringen av godstransporter. (Rowbotham, 2014) 
 
ISO-containrar kommer i flera storlekar: 20-, 40-, 45-, 48- och 53-fot. De vanligaste 
förekommande är de två förstnämnda och i dessa storlekar uppgår volymen till 33 och 76 
kubikmeter. (Worldshipping, 2019) Den vanligaste containern är dry-cargo containern med 
dörrar i ena änden och som är till för att frakta torrt gods. Andra typer av containrar kan bland 
annat ha öppet tak, högre höjd än standardhöjden, vara kylcontainrar eller för flytande 
bulklast. (Worldshipping, 2019) 
 
Semitrailer/Påhängsvagn 
Denna lastbärare har utvecklats enligt europeisk standard för att kunna rymma EUR-pallar 
och för att fraktas på väg (Kordnejad, 2016). Semitrailern saknar en axel i den främre delen 
och vilar istället på fordonets draganordning. Vid påkopplandet till dragfordonet så fördelas 
en del av trycket från lastbäraren till dragfordonet. Semitrailern är utrustad med hjul, 
vanligtvis två eller tre axlar och för de som ska transporteras på olika trafikslag tillkommer en 
särskild utrustning som gör att de kan lyftas. Den extra utrustningen måste dock monteras på 
alla trailers avsedda för intermodal transport vilket skapar en brist i flexibiliteten för 
transporten som då måste planeras efter de trailers som är utrustade för vertikala lyft (Nelldal, 
2019). Det forskas mycket på om det är möjligt att genomföra horisontell omlastning av 
trailers istället för vertikal, mer om detta i avsnitt 4.4. 
 
Växelflak 
Växelflak definieras enligt EUs direktiv nr 75/130/EEC som den del av ett fordon som fraktar 
gods och som kan kopplas på och kopplas av fordonet, detta tar sig ofta form som ett 
lastbilsflak som är lyftbart. Precis som semitrailern så är växelflaket också standardiserat för 
att maximera antalet EUR-pallar. I vardera hörn har de stödben vilket underlättar parkering 
och som gör att det kan lastas under tiden som dragfordonet hanterar andra flak. De är 
anpassade för kombitransporter och kan användas på både järnväg och väg. Det finns flera 
typer av växelflak, precis som med containrar och semitrailers, och kan transportera både torrt 
gods, kyl-och frysvaror. De kommer i olika längder med allt från 20-fot och uppåt.  
I Figur 18 på nästa sida visas hur de olika lastbärarna transporteras med respektive trafikslag.  
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 Figur 18: Lastbärare via olika trafikslag (TFK, 1998). 

För- och nackdelar 
Användandet av lastbärare ger positiva effekter i form av enklare hantering och kortare 
ledtider. Men det finns också nackdelar, exempelvis att nödvändig (ofta dyr) utrustning finns 
vid alla terminaler, att fordonen inte är kompatibla med lastbärarna och att det måste finnas 
tillräckliga fyllnadsgrader för ekonomisk effektivitet (Nelldal, 2019). Dessutom har den 
tomma lastbäraren en egenvikt som gör att mindre gods kan lastas i syfte att inte överskrida 
tillåtna axellaster. Fördelarna och nackdelarna sammanfattas i Tabell 4. 
 

Tabell 4: Fördelar och nackdelar med standardiserade lastbärare (Omarbetad från Engelsson, 2014). 

Fördelar Nackdelar 
Reducerad hanteringstid 
 

Transportmedel måste vara anpassade 

Enklare omlastning mellan olika 
transportslag 
 

Större och dyrare hanteringsutrustning 

Reducerad terminaltid för transportmedel 
 

Större terminaler och flöden 

Minskade godsskador 
 

Extra kostnad för lastbärare 

Reducerad kostnad för emballage 
 

Omplacering av tomma lastbärare 

Enklare dokumentationshantering 
 

 

Enklare regler för ansvar och försäkring 
 

 

4.1.5  Teknik vid omlastning mellan trafikslag 

Omlastningen mellan olika trafikslag kan medföra höga kostnader och utgör en noterbar del 
av transporttiden för intermodala transporter. God planering och hantering av intermodala 
terminaler tillsammans med lämplig omlastningsteknik kan reducera dessa negativa aspekter. 
(Vasilevskaya, 2016) 
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Den teknik som används spelar stor roll för omlastningskostnaderna. Teknik som kan utföra 
både vertikala och horisontella lyft samt både låga och höga vikter kostar mer än specialiserad 
teknik. Ofta används det en samlad teknik för alla typer av lastbärare vid en terminal och det 
kan resultera i onödiga kostnader. Vid terminaler som exempelvis hanterar mindre 
godstransportflöden eller lastbärare behöver inte utrustning för storskaliga flöden och 
lastbärare användas. Istället kan man använda utrustning som är bättre lämpad för småskaliga 
flöden och på så sätt lägga pengar på rätt teknik och minska kostnaderna. (Vasilevskaya, 
2016; Nelldal, 2019) 

Det finns teknik både för storskaliga och småskaliga flöden. Tekniken kan också delas in i 
utrustning och maskiner som hanterar vertikal transport och horisontell förflyttning. Nedan 
ges några exempel på vanligt förekommande omlastningsteknik. 
 
STS-kranar  
Dessa är lyftkranar av typen “ship-to-shore" 
vilket betyder att de lastar av containrar från 
båtarna till land. Dessa kranar innebär en hög 
investeringskostnad och därför bör antalet 
kranar anpassas till flödet av containrar. I 
Figur 19: STS-kran, Gävle Hamn (Liebherr, 
2018). t.h. visas en STS-kran som lastar av ett 
fartyg i Gävle hamn.  
 
                                                                     
Portal- och bockkranar  
Portal- och bockkranar är till för att lasta containrar och semitrailers från land till järnväg och 
vice versa, men också för att stapla containrar på containerytan. Dessa typer av kranar går 
vanligtvis på spår, men det finns även typer med gummidäck vilka har färre begränsningar i 
mobilitet. Figur 20 visar principen för hur kranarna lastar containrar. 

  
 
 
 
 

 
 

  

Figur 19: STS-kran, Gävle Hamn (Liebherr, 2018). 

Figur 20: Portalkranar (Kalmar Global, n.d.). 
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Grensletruckar 
Denna typ av truckar kallas på engelska “straddle-carrier” och används att stapla och förflytta 
containrar inom containerytan samt till- och från kajen. De är mindre än container, portal- och 
bockkranar och därmed även smidigare. De kan också användas vid omlastning till järnväg. 
Figur 21visualiserar hur grensletruckarna transporterar containrar vidare från portalkranarna. 
 

 
                                                 Figur 21: Grensletruckar (Kalmar Global, n.d.). 

Reachstackers  
En typ av teknik som används vid omlastning till järnväg eller väg. De kan både lyfta 
containrar och semitrailers och används för en kortare transportsträcka i terminalen/hamnen 
mellan avställningsytan och fordonet. Figur 22 visar hur reachstackers lyfter av eller på 
containrar på järnvägsvagnen. 

 
Figur 22: Reachstacker (Kalmar Global, n.d.). 

Tomcontainerhanterare  
Dessa är flexibla och kan stapla tomma containrar högt utan hjälp från annan teknik som utför 
vertikal hantering. Tekniken är smidig men inte anpassad för tunga lyft. Figur 23 visar hur 
hanteringstekniken kan lyfta containrar mycket högt. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 23: Tomcontainerhanterare (Kalmar Global, n.d.). 
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4.2 Vad styr valet av trafikslag? 
 
Transportsystemet består av flera trafikslag som ofta samverkar tillsammans för att frakta 
gods. I och med att trafikslagen har olika egenskaper så lämpar de sig oftast för olika typer av 
gods med varierande transportsträckor eller prioritet. Vid beslut om trafikslag för transporter 
så står valet mellan väg-, järnvägs-, sjöfarts- samt flygtransporter. Det är en stor andel gods 
som enbart transporteras med ett trafikslag, vanligtvis lastbil, men det finns även möjlighet att 
kombinera trafikslag även om det ofta behövs lastbilstransporter för sträckorna vid start- och 
slutdestination. (VTI, 2017a)   
 
Metoden vid valet av trafikslag kan vara en mer komplicerad process än vad den kan 
förefalla. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till, vissa är mer uppenbara än andra. 
Företagens möjligheter vid valet begränsas även av deras behov för sändningen. Det kan 
exempelvis finnas restriktioner kopplade till egenskaperna hos godset som gör att ett 
trafikslag inte ens blir aktuellt. I Figur 24 nedan sammanfattas de faktorer som en 
beslutsfattare måste ställa sig till vid valet av trafikslag för godstransporter. (Rushton et al., 
2014)  

 
 

 

Figur 24: Faktorer som inverkar på valet av trafikslag (Omarbetad från Rushton et.al., 2014) 

 
4.2.1 Trafikslagens egenskaper  

Trafikslagens egenskaper ger dem även deras för- och nackdelar. I det här avsnittet kommer 
en kortfattad beskrivning över de vanligaste styrkorna och svagheterna hos transportslagen att 
presenteras.  
 
Vägtransporter 
Vid studier som undersökt aktörers preferenser så har transporter på väg generellt setts som 
mer flexibla, tillförlitliga, ha bättre frekvens på sändningarna samt ha bättre säkerhet än andra 
trafikslag. (VTI, 2016) Godskunder som värderar dessa faktorer högst kommer med högre 
sannolikhet välja det trafikslag som har de fördelarna. (Beuthe & Bouffioux, 2008) Det har 
dock visats i en svensk studie att en högre frekvens på transporter är en faktor som värderas 
lågt. En förklaring som presenteras till detta är produktionen av varor är anpassad till 
sändningsfrekvensen och att det därför redan är en optimal logistikkedja. (Lundberg, 2006) 
Lastbilstransporter kommer med stora fördelar så som att de med lätthet kan nå kunder, att de 
kan anpassa sig vid förändringar i trafiken samt att det finns ett stort utbud av lastbilar som 
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med relativt kort varsel kan genomföra transporter till flexibla körtider. (VTI, 2017a)  
Dock har lastbilar begränsningar i och med att de inte kan ta lika stora laster. Varutyper som 
fraktas i bulk, exempelvis malm, innebär höga kostnader när de fraktas på väg. (VTI, 2017a) 
Vid transporter av containrar eller andra intermodala lastenheter kan lastbilar vara 
kostnadseffektiva och konkurrera med andra trafikslag (Rushton et. al., 2014) men avståndet 
spelar desto större roll. När transportsträckorna blir längre tappar lastbilarna också sin 
konkurrenskraft eftersom kostnaderna för transportern snabbt blir höga, särskilt när lastbilens 
fulla kapacitet inte utnyttjas. (Rushton et. al.,. 2014)  
 
Sjöfart och järnväg 
Vid transporter av bulkgods och andra stora volymer gods lämpar sig järnvägen och sjöfarten 
bra eftersom deras starkaste fördel är deras kapacitet att ta stora laster. Stordriftsfördelarna 
medför att kostnaderna för dessa trafikslag per tonkilometer blir låg, vilket gör dem 
konkurrenskraftiga mot transporter på väg när sträckorna blir längre. (VTI, 2017a) 
Stordriftsfördelarna medför också att trafikslagen blir energisnåla i och med att 
energiförbrukningen per ton blir låg. Särskilt järnväg tenderar att ses som ett miljövänligt 
trafikslag eftersom det finns möjlighet att använda sig av elektrifierade tåg, som har lägre 
utsläpp än dieseltåg.  
 
De flesta typer av gods kan fraktas både via sjöfart och järnväg med intermodala lastenheter.  
En av nackdelarna för både sjöfart och järnväg är att de sällan når hela vägen fram till kunden. 
Tåg behöver en spårförbindelse och möjlighet att köra på banor som har tillräcklig kapacitet. I 
Sverige är en stor del av nätverket är enkelspårig, vilket sätter begränsningar och orsakar 
längre transporttider. Sjöfarten behöver kunna lägga till vid hamnar som ofta är kostsamma 
och som ofta behöver ytterligare anslutningar till järnväg och väg, dock bör det påpekas att 
resten av infrastrukturen (farleder) inte leder till någon större kostnad. Både järnväg och 
sjöfart kräver en extra omlastning till väg de sista och första sträckorna på transporten 
(matartransporter). Omlastningen ställer också högre krav på att godset är tåligt nog att klara 
av den fysiska påfrestning som det utsätts för. Särskilt vid transporter på järnväg så kan stora 
krafter påverka godset när vagnarna växlas om inne på rangerbangårdarna. (Rushton et. al., 
2014) Det är dock viktigt att påpeka att trots att omlastningen kan leda till skador på godset så 
är det en mycket liten andel som rapporteras som skadas. Enligt Lundberg (2006) så 
rapporterade företag att majoriteten hade inga skador på gods, och ett fåtal hade skador på upp 
till 2 procent av godset. Behovet av att lasta om godset vid terminaler innebär också brister i 
flexibilitet eftersom omlastningen bara kan ske under terminalens öppettider (Nelldal, 2019).  
 
Både sjöfarten och järnvägen har osäkerheter när det kommer till punktlighet. Sjöfarten 
tenderar att vara mycket långsam, både på grund av restiden via vattenvägar men också för 
omlastningstiden i hamnarna. Dessutom kan det uppstå förseningar både innan och under 
resan, så som exempelvis dåligt väder, som kan påverka tillförlitligheten.  
Godstrafiken på järnväg anpassas ofta till persontrafiken. Vid eventuella förseningar leder 
detta till en prioritering av persontåg framför godståg, vilket kan orsaka stora störningar 
godstågstrafiken. (Rushton et. al., 2014) För internationella transporter på järnväg kan det 
också uppstå problem eftersom det kan finnas olika nationella standarder för spårvidd, 
signalsystem, lastprofiler och liknande. I Tabell 5 på nästa sida sammanfattas samtliga 
trafikslags för- och nackdelar. 
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Tabell 5: Sammanställning av för- och nackdelar för trafikslagen. 

 Väg Järnväg Sjöfart 
Fördelar Flexibel (tid och rum) Volymkapacitet Volymkapacitet 

 
 Låga omlastningskostnader Låg miljöpåverkan Låg miljöpåverkan 

 
 Låg skaderisk för gods Ekonomiska 

skalfördelar 
Ekonomiska 
skalfördelar 
 

 Snabb på kortare sträckor Hög trafiksäkerhet Hög trafiksäkerhet 
 

  Energieffektivt Låg trängsel 
 

   Låg kostnad för 
infrastruktur 

    
Nackdelar Hög miljöpåverkan Låg flexibilitet Låg hastighet 

 
 Hög kostnad vid långa 

transporter 
Höga 
omlastningskostnader 

Terminal & 
hanteringskostnader 
 

 Lägre trafiksäkerhet   
 

 
4.2.2 Sändningens egenskaper och transportavstånd 

Sändningens egenskaper karaktäriseras bland annat av längden på transportsträckan, rutten för 
transporten, hur regelbundna sändningarna kommer vara och hur stora volymer som ska 
fraktas.  
 
Transportavstånd 
Sjöfart och järnvägen är båda bundna till hantering vid terminaler. Mellan terminalerna kan 
det vara långa avstånd och de båda trafikslagens krav på omlastning och de kostnader som då 
tillkommer gör att lastbilstransporter tenderar att vara smidigare och billigare på kortare 
avstånd (Nelldal, 2019).  
 
Det kan också råda geografiska skäl som är kopplade till transportavståndet och som påverkar 
valet av transportslag. Om godset exempelvis ska transporteras till en annan kontinent så kan 
sjöfart vara det enda alternativet (Rushton et. al., 2014). 
 
Brytpunktsavståndet för intermodala transporter 
Kostnaden för transporten anses av många vara den viktigaste faktorn som inverkar på valet 
av trafikslag (mer om detta i avsnitt 4.2.3. Sambandet mellan avstånd för transporten och 
kostnaden kan tänka sig vara givet; ju längre transportsträcka desto högre kostnad. Även som 
sambandet gäller oavsett trafikslag så finns det en skillnad när det kommer till hur mycket 
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kostnaden ökar vid ett visst avstånd. I Figur 25 visualiseras förhållandet mellan avstånd och 
kostnad för en intermodal och en unimodal transport.  

Ser man bara till kostnaden för transporter med järnväg eller sjöfart och jämför den med 
kostnaden för en vägtransport så vittnar lutningen i grafen ovan om att det är en lägre kostnad 
per kilometer för de förstnämnda trafikslagen. Däremot så tillkommer då kostnaden för 
omlastning, vilket höjer den totala prislappen för intermodala transporter. På en kortare 
transportsträcka blir det därför i slutändan ofta billigare med en lastbilstransport än en 
intermodal transport eftersom omlastningen är en nödvändighet oavsett avstånd. Dessutom 
kan intermodala transporter, när sträckorna är korta, ta längre tid än direkta transporter på väg, 
mycket på grund av förberedelser för transporten och vid omlastningen. När avståndet för 
transporten blir längre så blir den totala kostnaden, inklusive omlastning, istället lägre för 
intermodala kedjor jämfört med vägtransporter. Detta beror på att de rörliga kostnaderna så 
som exempelvis bränsle är högre för väg än för järnväg eller sjöfart. 

 

 
Figur 25: Kostnad för unimodal och intermodal transport beroende av transportavståndet (Omarbetad från 

Kordnejad, 2016). 

Det så kallade brytpunktsavståndet, sträckan där kostnaden för en direkt vägtransport är 
densamma som för en intermodal transport, utgörs av den punkt där de två grafernas ändar 
möter varandra. För europeiska förhållanden ligger avståndet på ca 300-500 km enligt flertalet 
studier. Det är dock svårt att säga exakt vid vilka transportavstånd det råder konkurrens 
mellan transportslagen eftersom andra faktorer också kan spela in vid valet av transport 
(Transportstyrelsen, 2017; Kordnejad, 2016). Nelldal (2019) uppskattar brytpunktsavståndet 
för inrikes kombitransporter mellan ca 500-700 kilometer men att det kan kortas ned till ca 
300 kilometer om transporten har anslutning mellan sjöfart och järnväg. Tidskänslighet, 
godsvärde eller volym kan göra att ett eller annat trafikslag är mer lämpligt trots sändningens 
transportsträcka. (Trafikanalys, 2016 a; Nelldal et.al, 2008).  
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För att öka de intermodala transporternas konkurrenskraftighet bör man, enligt grafen i Figur 
25 genomföra förändringar sådana att den intermodala grafen förflyttas längre ned på y-axeln. 
Detta kan åstadkommas genom flera förändringar (Kordnejad, 2016) 

Minska kostnaderna för omlastning, ∑ 𝑇𝐶𝑛
𝑎  

- Minska kostnaderna för matartransporter, 𝐻𝑎0, 𝐻𝑏0 

- Minska de rörliga kostnaderna för sjöfart eller järnväg, 𝑀0 

- Höja kostnaderna för lastbil, 𝑃0 

Kostnaderna för omlastning beror inte av transportsträckan utan är fasta vilket gör att de utgör 
en stor del av den totala kostnaden vid kortare transportsträckor. För att öka ∑ 𝑇𝐶𝑛

𝑎  på kortare 
sträckor är en minskning av omlastningskostnader enligt flera forskare ett steg för att öka 
intermodaliteten. (Kordnejad, 2016; Nelldal et. al, 2005; Nelldal, 2019) 

Att minskade kostnader för omlastningsteknik skulle vara den främsta lösningen för järnväg 
och sjöfart att konkurrera på sträckor under brytpunktsavståndet motsätter sig Kim & Van 
Wee (2011). De föreslår istället en annan reglering av avgifterna för järnväg, sjöfart och 
lastbilar. En förändring på en procent av avgifter, antingen en sänkning av kostnader för 
järnväg eller en höjning för väg, skulle innebära en sju gånger så stor förändring jämfört en 
procents sänkning av terminal- och omlastningskostnader.  
Enligt Kim & Van Wee:s (2011) slutsats skulle enbart en liten höjning av banavgifterna 
innebära en stark negativ inverkan på intermodalitet. Samtidigt är banavgifterna nödvändiga 
för att kunna utföra drift och underhåll vilket leder till svåra avvägningar.  
 

Lastens egenskaper och dess påverkan på ruttval 
Vikt, storlek och typ av gods kan påverka vilken rutt som är lämplig eller ens möjlig. En hög 
total vikt på godset kan innebära att begränsningar för axellaster eller boggitryck överskrider 
de tillåtna värdena på särskilda banor eller vägar inom järnvägs- eller vägnätet. Det kan tvinga 
transporten att välja särskilda transportvägar eller i vissa fall andra trafikslag. Om sändningen 
innehåller farligt gods så kan det också finnas rutter som är uteslutna på grund av 
säkerhetsrisker. (Rushton et. al., 2014) 
 

Storlek och frekvens på sändningen 
Om en transportköpare enbart har en mindre mängd gods som ska fraktas så är det sällan lönt 
för denne att ur en ekonomisk synpunkt att frakta godset med järnväg eller sjöfart 
(Transportstyrelsen, 2017). Istället blir lastbilen det trafikslag som har övertaget och särskilt 
då det också finns smidiga lösningar för att samlasta gods.  
 
Hur regelbundet sändningarna ska gå avgör om det finns behov av ett kontrakt mellan 
transportören och transportköparen/varuägaren. Är det enbart en enstaka sändning som ska gå 
med kort varsel så kan sjöfartens och järnvägens kapacitetsbegränsningar och tidplaner 
påverka deras möjligheter att ta emot sändningen.  
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4.2.3 Krav på kostnad och service  

Vid valet av trafikslag så brukar priset ses som den faktor som har störst inverkan. 
Preferenserna hos transportköparen är starkt knutna till vilken typ av sändning som ska 
skickas och vilket avstånd som transporten ska gå. Förutom pris så finns det ett antal andra 
faktorer som regelbundet förekommer vid studier av transportpreferenser och som kan sägas 
påverka transportköparens önskemål. 
 
Påverkande transportfaktorer 
Transportkostnad 
Transportkostnaden kan grovt delas upp i två kostnader; fasta och rörliga. De fasta 
kostnaderna är oberoende av transportens körsträcka och består oftast av kostnad för 
paketering, av- och pålastning och logistisk organisering. De rörliga kostnaderna är däremot 
beroende av körsträckan och utgörs av kostnader för arbetskraft eller drivmedel.  
 
För järnväg och sjöfart är de fasta kostnader relativt höga, exempelvis kostnaderna för 
rangering (hopsättning av tågsätt), terminalkostnader eller matartransporter med lastbil (på 
engelska kallat pre- och post-haulage). Även kostnader för tillgång till infrastruktur blir kan 
kostsamma, men istället drar järnväg och sjöfart nytta av sina stordriftsfördelar vilket drar ned 
den rörliga kostnaden per enhet fraktat gods (Transportstyrelsen, 2017a).  
 
För traditionella kombitransporter mellan trafikslagen järnväg-väg så kan kostnadsbilden för 
en typisk så kallad ”tungkombi”, det vill säga tre stycken containrar, se ut enligt Figur 26.  
Här utgör kostnaden för matartransporter med lastbil nästan en tredjedel av kostnaden och 
terminalkostnaderna står för lite över en tredjedel. Närmare en fjärdedel står själva transporten 
på järnväg för och de administrativa kostnaderna utgör en mindre andel av den totala 
transportkostnaden. (KTH/TFK, 2010) För sjöfarten ser fördelningen för kostnaderna 
liknande ut. Undervägskostnaden är något lägre för sjöfarten och terminalkostnaderna 
(inklusive omlastning) är några procent högre. Eftersom båda figurerna är exempel på en 
genomsnittlig transport så kan antagandet göras att fördelningarna för sjöfart och järnväg är 
ungefär densamma. Kostnadsbilden är ett exempel på en relativt vanlig kombitransport och de 
exakta fördelningarna kan därför skilja sig åt.  
 

 
Figur 26: Fördelning av totalkostnader för tungkombi och sjöfart (Omarbetad från (KTH/TFK, 2010; 

Sjöfartsverket (2017b)) 
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För att få en förståelse för kostnadsskillnaden mellan trafikslagen så redovisas den beräknade 
genomsnittliga kostnaden per tonkilometer i Tabell 6. Värdena är beräknade enligt modellen 
Samgods och baseras på ASEK-värden (kalkylvärden för transportsektorn). Enligt de 
beräknade värdena så är kostnaden per tonkilometer för sjöfart en bråkdel av kostnaden för 
lastbil och detta beror just på att sjöfarten lastar större volymer och går längre sträckor. 

Tabell 6: Kostnad på tonkilometer [kr] (Omarbetad från Sjöfartsverket, 2016) 

Typ av transport Kostnad i kronor per tonkilometer 
Sjöfart 0,03 – 1,61 

 
Järnväg 0,20 – 1,62 

 
Lastbil 1,00 – 43,90 

 
Lastbilen har en lägre fast kostnad eftersom det inte krävs några omlastningar, men har en 
högre rörlig kostnad än de andra trafikslagen eftersom det är en högre kostnad för chaufförer 
och kostnad för drivmedel per ton fraktat gods. 
 
Som tidigare diskuterat under avsnitt 4.2.2 så är kostnaderna för intermodala transporter högre 
än lastbilstransporter när sträckorna är kortare än ca 500 kilometer. I och med att en ytterst 
liten del av lastbilstransporterna är längre än 500 kilometer (se avsnitt 3.2) så krävs det att det 
blir billigare med intermodalitet för att kunna konkurrera med lastbilarna.  
 
Frekvens 
Frekvens är en faktor som indikerar hur ofta transporterna går. Företag som har behov av 
regelbundna och täta transporter tenderar att prioritera denna faktor högt. Hög frekvens 
innebär att det blir lättare för företagen att anpassa sig till oväntade förändringar i efterfrågan.  
I och med att många företag försöker minimera sitt lagerutrymme och tillämpa ’Just-In-
Time’-principen (JIT) med korta leveranstider, mindre volymer och till hög punktlighet så blir 
frekvensen på transporten en viktig del i JIT-tänket. (VTI, 2016) 
 
Punktlighet/Tillförlitlighet 
Denna faktor är en kvalitetsfaktor som har särskilt stor betydelse för varor som är 
tidsberoende, det vill säga färskvaror. Om vi återkommer till exemplet med den Norska laxen 
som gavs i avsnitt 4.2.4 så tappade varorna snabbt sin efterfrågan och efter ett visst antal 
timmar försening. Dessutom drabbas många företag av merkostnader (extra kostnader som 
följd av försenad leverans) vid ett visst antal timmar. I studien av Lundberg (2006), som 
kommer analyseras noggrannare lägre ned i detta avsnitt, visade det sig att drygt hälften av 97 
intervjuade företag fick en merkostnad redan vid 1-15 timmars försening. Dessa företag är 
alltså extra känsliga för förseningar och kan värdera punktlighet högt vid val av trafikslag. 
Om det sker regelbundna förseningar för ett visst trafikslag så är det möjligt att 
transportköparen väljer ett annat trafikslag istället. Det är just transportköparen som drabbas 
hårdast vid förseningar och precis som för faktorn frekvens så är punktlighet viktigt för 
företag som använder sig av JIT-principen. (VTI, 2016) 
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Transporttid  
Med transporttid menas den tid det tar för godset att transporteras från avsändare till 
mottagare. En kortare transporttid innebär att det blir lägre personalkostnader för 
transportföretagen. Dessutom gynnar det transportköparen eftersom denna kan leverera sina 
varor snabbare, något som kan höja varuägarens efterfråga. Exempelvis företag som erbjuder 
shopping online kan få fler kunder om denne kan lova en kort transporttid. I vissa fall skulle 
företag till och med tänka sig betala en högre transportkostnad om kortare transporttid visar 
sig locka fler kunder (Wasell, 2014). Man kan också tänka sig att företag som är beroende av 
hög punktlighet, exempelvis företag inom färskvaruindustrin, också eftersträvar kortare 
transporttid då det ger mer tid för varorna att gå till försäljning vilket kan öka vinsten.  
 
Flexibilitet 
Flexibilitet innebär förmåga hos trafikslaget att kunna anpassa sig till transportköparens krav 
och detta gäller ofta, men inte alltid, framförhållning för transporten. Ett åkeri kan exempelvis 
genomföra en transport med kort varsel, medan ett fartyg eller tåg har fasta tider för avgång 
och ankomst och har därför en mer rigid tidtabell (Nelldal, 2019). Hög flexibilitet kan också 
innebära att transporten genomför särskilda stopp längs vägen i optimeringssyfte och detta är 
lättare att anpassa sig till för lastbilar som inte har bundna körscheman och som inte går 
mellan terminaler. 
 
Pålitlighet/transportskador 
Med transportskador och pålitlighet så menas sannolikheten att godset blir skadat eller 
försvinner under transporten. Det talas om att skaderisken kan vara högre vid intermodala 
transporter i och med att omlastningen innebär en extra hantering vilket ökar risken för skador 
(Trafikanalys 2016a; Rushton et. al., 2014). Men än så länge är det ont om statistik över hur 
stor andel gods som skadats under transporter. En förlust av gods innebär både att varuägaren 
förlorar pengar varorna, men det tillkommer även kostnader gentemot kunden för utebliven 
leverans och andra administrativa kostnader (VTI, 2016).  
 
Miljöpåverkan 
Det är allt vanligare att företag blir medvetna om transporternas del i de globala utsläppen. 
Vissa företag väljer att rikta in sig på mer miljömedvetna transporter och det finns 
logistikföretag som exempelvis DHL som erbjuder klimatkompenserade transporter (DHL, 
2019). 
 
Järnväg är känt för att vara ett miljövänligt alternativ till transporter på väg, men beroende på 
godsets transportsträcka så kan transporter på järnväg ta längre tid. Eftersom låg transporttid 
är önskvärt bland många företag då det kan leda till ökade vinster så blir det en 
avvägningsfråga mellan ekonomi och miljö.  
 
Jämförelse av studier 
I detta avsnitt har resultatet av två studier som undersöker preferenser för faktorer som 
påverkar godstransporter sammanfattats kort. Studierna har genomförts på olika sätt och det 
skiljer sig mellan dem hur frågorna har formulerats. Faktorerna som undersöks varierar också 
mellan studierna och exakt hur faktorerna definieras framgår inte tydligt i undersökningarna. 
Exempelvis har en av undersökningarna, Lundberg (2006), med både transporttid och 
lastningstid. Här är det inte tydligt om lastningstiden enbart avser tiden det tar att lasta på 
fordonet/lastbäraren eller om det syftar till lastning mellan olika trafikslag (omlastning).  
 
 



45 
 

Liu (2016) som genomfört den andra studien har valt att inte ta med transportskador som en 
betydande faktor. Författaren menar att undersökningen fokuserar på godstransporter som 
använder sig av lastbärare och sedan implementeringen av dessa har andelen transportskador 
minskat kraftigt, vilket då legat till grund för att denna faktor uteslutits. Däremot har 
författaren valt att inkludera faktorn flexibilitet vilket inte ingick i Lundbergs studie.  
En jämförelse av faktorer som ingår i undersökningarna återfinns i Tabell 7.  
 
Respondenterna i studierna är aktiva i olika länder i Europa. I Lundbergs svenska 
undersökning har de tillfrågade fått rangordna de olika kvantifierade faktorerna och även fått 
göra parvisa val. I Lius studie i Nederländerna har respondenterna enbart fått rangordna 
faktorerna mot varandra. 
 

Tabell 7: Faktorer som ingår i undersökningarna av godstransportköparnas val. 

Faktor Lundberg (2006) Liu (2016) 
Transportkostnad X X 
Punktlighet X X 
Transporttid X X 
Lastningstid X  
Flexibilitet  X 
Frekvens X X 
Transportskador X  
Miljöpåverkan X X 

 
 
Studie 1: Lundberg (2006) - Godskunders värderingar av faktorer som har betydelse på 
transportmarknaden  
 
Lundberg genomförde en undersökning över svenska företags preferenser där det 
konstaterades att priset är den klart viktigaste faktorn. Undersökningen baserades på svar från 
97 transportchefer från slumpmässigt utvalda företag av varierande storlek. I metoden för 
undersökningen ingick dels att företagen fick rangordna faktorerna, dels att de fick göra 
parvisa val. Analysen av resultaten visade att de parvisa valen och rangordningen av 
faktorerna var ungefär likvärdiga, vilket tyder på att företagen svarat realistiskt.  
 
Resultatet från rangordningen har sammanfattats i Tabell 8. 
        

Tabell 8: Sammanställning av resultat från Lundbergs (2006) undersökning. 

Rank Faktor 
1 Sänkt transportpris med 5% 

 
2 Sänkt transportpris med 3% 

 
3 Andelen förseningar minskar med 30% 

 
4 Transportens miljöpåverkan halveras 

 
5 Transporttiden minskas med 25% 
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6 Lastningstiden minskar till hälften 
 

7 Transportskador halveras 
 

8 Frekvensen på transporterna dubbleras 
 

9 Transportpriset blir 1% högre 
 

 
 
Resultatet visar på att minskat transportpris är den högst rankade faktorn så länge skillnaden 
är större än 3 procent. Det framkom även att det krävdes en genomsnittlig ökning med 3,8 
procent av priset för att företagen skulle byta transportleverantör och 70 procent av företagen 
byter transportör vid en prisökning på upp till 5 procent. 
  
I undersökningen så diskuteras det att det finns en möjlighet att priset som faktor kan ha fått 
överdriven väsentlighet som beror på att en del av undersökningen gick ut på att respondenten 
fick göra parvisa val och att det då är möjligt att  
 
Exempelvis framkommer det att faktorn halverad miljöpåverkan bara jämfördes med 2 
procent av transportkostnaden. Ett av de starkaste argumenten för ökad intermodalitet har 
varit just att de är mer miljövänliga, men enligt Lundbergs undersökning skulle en halverad 
miljöpåverkan inte vara tillräckligt för att motivera ett byte sett ur godskundernas perspektiv.  
 
Vidare tyder resultatet på att minskade förseningar är en faktor som är av stor vikt för 
godskunderna näst efter pris. Minskade förseningar på 30 procent har nästan samma värde 
som en minskad transporttid på 25 procent när det gäller varor med ett lägre värde. Vid 
transporter med högre varuvärde uppges dock minskade förseningar spela större roll än vad 
minskad transporttid gör. Hur högt minskade förseningar värderas beror mycket på hur lång 
tid företagen kan ha en försenad transport innan det uppstår merkostnader. I undersökningen 
uppgav drygt hälften av företagen att merkostnader uppstår mellan 1-15 timmars försening 
och resterande företag kunde ha förseningar på från 1 till 4 dygn innan merkostnad 
tillkommer. 
 
Minskad transporttid har i denna undersökning visat sig spela en mindre roll. En förklaring till 
resultatet uppger Lundberg vara att det är svårt att skapa sig en förståelse exakt vilken 
förändring en minskning skulle innebära, särskilt med tanke på att många kortare transporter 
går om nätterna och en snabbare ankomst skulle ha en mindre betydelse då. 
 
Lägst värderade är ökade frekvenser på transporterna och minskade transportskador. Detta 
förklarar Lundberg troligtvis beror på att företagen är nöjda med hur läget är idag, det vill 
säga att det inte sker några större förluster från transportskador och att det inte finns behov av 
att öka antalet sändningar. Lundberg påpekar också att det kan vara svårt för godskunderna att 
få en uppfattning om vad ökat antal sändningar innebär i praktiken och därför har det varit 
svårt att fastställa denna faktors betydelse.   
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Studie 2: Liu (2016) - Determining the Importance of Factors for Transport Modes in 
Freight Transportation  
Liu genomförde en omfattande undersökning över hur respondenter från tre grupper värderar 
faktorerna som påverkar valet av transport. Grupperna var professorer, experter inom 
industrier och utförare (transportföretag) som alla är aktiva inom fyra olika branscher; 
tillverkningsindustrin, jordbruksindustrin, färskvaruindustrin och den kemiska industrin.  
Totalt deltog 50 svarande, där fördelningen mellan de svarande var 20 utförare, 16 professorer 
och 14 experter inom industrier.  
 
Undersökningen genomfördes genom att respondenterna fick värdera faktorerna genom att 
jämföra dem mot varandra. En sammanställning av det genomsnittliga resultatet för samtliga 
branscher och grupper finns i Tabell 9. 
    

Tabell 9: Sammanställning av resultat från Lius (2016) undersökning. 

Rank Faktor 
1 Transportkostnad 

 
2 Hög punktlighet 

 
3 Transporttid 

 
4 Flexibilitet 

 
5 Transporternas frekvens 

 
6 Minskad miljöpåverkan 

 
 
 
I Figur 27 presenteras resultatet över hur de olika branscherna värderat faktorerna. 
 

 

Figur 27: Värdering av faktorer som har inverkan på valet av trafikslag för olika industrier (Liu, 2016). 
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Undersökningen visar att transportkostnaden är den högst värderade faktorn, detta trots att 
genomsnittet dras ned av respondenterna inom färskvaruindustrin. De värderar istället 
punktlighet och transporttid högre än de andra industrierna, vilket kan förklaras av att 
produkten de är involverade med har en högre tidskänslighet än andra varor (se 4.2.4). Från 
undersökningen framkommer det att professorer inom alla branscher, förutom den kemiska 
industrin, tenderar att värdera transportkostnaden högre än de andra grupperna. Detta är 
särskilt tydligt i jordbruksindustrin där skillnaden i viktningen av priset ligger på ca 10 
procent mellan professorerna och utövarna. För att se mer statistik över resultaten, se Bilaga 
2. 
 
Näst efter transportpris är punktlighet värderat högt, även om just jordbruksindustrin 
värderade total transporttid något högre. En av skillnaderna i jordbruksindustrin jämte de 
andra branscherna är att utövarna värderade punktligheten högre än vad professorerna gjorde. 
I övriga branscher rådde bredare konsensus mellan de olika grupperna gällande punktlighet. 
 
Den totala transporttiden följer tätt efter punktlighet men har en mer ojämn fördelning över de 
olika industrierna vilket mycket troligtvis beror på varorna som tillverkas. Gemensamt för alla 
industrier är att professorer tenderar att värdera transporttiden lägre än de andra grupperna.  
 
Flexibilitet och frekvens på transporterna visar sig vara ungefär jämbördiga i värde mellan 
alla industrier. Dock varierade bedömningen av flexibilitetens värde mer mellan de olika 
grupperna än vad frekvensen gjorde. Utövarna i alla branscher förutom den kemiska industrin 
värderade flexibilitet högre än vad övriga grupper gjorde. 
 
Lägst värderat inom alla branscher är låg miljöpåverkan. Här visade resultaten av 
undersökningen att inom alla branscher så tyckte professorerna att miljöpåverkan var 
viktigare än vad övriga grupper tyckte. I vissa fall ansåg professorerna att miljöpåverkan hade 
minst lika högt, eller till och med högre, värde än frekvens och flexibilitet. 
 
Sammanfattning av resultaten 
Både Lundberg (2006) och Liu (2016) har visat på att transportpriset är den viktigaste faktorn 
men med notering från Liu att vid transporter av färskvaror spelar andra faktorer högre roll. 
Resultatet av studierna stämmer även överens i att kvaliteten i form av hög 
punktlighet/minskade förseningar är den näst högst värderade faktorn. Därefter råder det vissa 
skillnader i resultaten. Skillnaden kan bero på att faktorerna i Lundbergs (2006) undersökning 
är kvantifierade vilket de inte är i Lius (2016). En annan möjlig skillnad är att 
undersökningarna genomförts i olika länder och med olika respondenter. 
Den svenska undersökningen visade att lägre miljöpåverkan värderas högre bland svenska 
godskunder och att transporttiden är en viktigare faktor bland respondenterna i 
Nederländerna. Högre frekvens på transporter värderades lågt i båda undersökningarna.  
 
Motbevisande forskning 
Studier som motbevisar rangordningen av faktorerna har sammanfattas. Dessa studier visade 
att pålitlighet, det vill säga punktlighet, värderas högst av både varuköparen och 
varuproducenten, se Tabell 10. I undersökningen som genomfördes av Andersen (1997) så var 
transportpriset först på tredjeplats och transporttiden rangordnades som nummer två. 
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Tabell 10: Resultat av forskning från Andersen (1997) och Engströms (2004) forskning (Omarbetad från 
Trafikverket, 2012c). 

Rank Faktor (Varuköpare) Rank Faktor (Varuproducent) 
1 Pålitlighet/punktlighet 1 Pålitlighet/punktlighet 

 
2 Transporttid 2 Transportpris 

 
3 Transportpris 3 Kundservice 

 
4 Risk för skador 4 Transporttid 

 
5/6 Kundservice 5 Flexibilitet 

 
5/6 Flexibilitet 6 Frekvens 

 
7 Informationssystem 7 Informationssystem 

 
8 Frekvens 8 Risk för skador 

 

 
4.2.4 Operationella faktorer 

Externa faktorer 
De externa faktorerna består av den omgivande miljön och dess förutsättningar och täcker in 
ett brett spektrum. 
 
Den befintliga infrastrukturen kan exempelvis spela stor roll vid valet av trafikslag. Ett 
nätverk av god kvalitet och som har bra geografisk spridning innebär större möjligheter att få 
godset levererat i tid och till låga kostnader. En annan extern faktor rör skatter och regelverk. 
Med mycket höga skatter för ett särskilt trafikslag så ökar också kostnaden för det i och med 
att åkerierna, rederierna eller tågoperatörerna måste gå med vinst.  
Kommunikationssystem och dokumentering kan också innebära att ett trafikslag väljs bort. 
Omständliga och långa processer, som exempelvis sjöfart och dess tullklarering, innebär att 
attraktiviteten kan minska. Slutligen kan klimatrelaterade faktorer, som extrem kyla eller 
extrem värme, innebära att särskilda fraktsätt blir olämpliga för specifika varugrupper. 
(Rushton et.al., 2014) 
 
Godsets egenskaper 
Godsets egenskaper är av stor vikt då vissa trafikslag lämpar sig bättre än andra för vissa 
typer av varor. Värde, ömtålighet, tidskänslighet och andra fysiska faktorer så som volym, 
vikt och densitet är de egenskaper som kan avgöra vilket trafikslag som passar bäst för 
transporten. (VTI, 2017a). Gods som har hög tidskänslighet så som exempelvis färsk- och 
frysvaror har ett stort behov av att transporten flyter på utan problem. Skulle förseningar 
uppstå så kan det kraftigt påverka varornas kvalitet och därmed efterfrågan på marknaden 
vilket leder till en förlust för transportköparen. Enligt en Norsk undersökning så sjunker priset 
på färsk fisk med 20 -25 procent vid förseningar på 48 timmar och vid långvariga förseningar 
på 3-4 dagar tappar varan hela sin efterfråga. (Lervåg. et al., 2001) Många transportköpare 
föredrar vägtransporter på de distanser som går eftersom lastbil kan köra dörr-till-dörr 



50 
 

transporter utan omlastning mellan transportslag. Flygtransporter är också en populär lösning 
för frakt av färskvaror på längre distanser eftersom de, precis som lastbilar, har relativt hög 
tillförlitlighet och är snabba. (VTI, 2017a) 
 
För varor med högt värde mot sin vikt är tillförlitlighet och säkerhet de viktigaste faktorerna. 
Priset för transporten får mindre betydelse mot varans totala kostnad och värde och därför 
transporteras ofta denna typ av varor, precis som färskvaror, med flyg eller lastbil. (Rushton 
et. al., 2014) Bulkgods, där förhållandet mellan vikt och värde är lågt, transporteras med 
fördel på järnväg eller via sjöfart eftersom dessa transportslag kan ta större volymer vilket då 
resulterar i en lägre kostnad för transportköparen. Både vägtransporter och flygtransporter är 
begränsade av sin lastkapacitet vilket gör att transport av stora volymer blir mycket kostsamt. 
(Transportstyrelsen, 2017) För både sjöfart och järnväg krävs det omlastning till andra 
trafikslag vilket gör att transportsträckan för leveransen måste vara lång nog för att 
kompensera för de extra kostnader som omlastningen innebär. I Tabell 11 sammanfattas hur 
trafikslagens egenskaper och hur de kan hantera godset beroende på godsets egenskaper. 
 

Tabell 11: Trafikslagens egenskaper för gods. 

 Väg Järnväg Sjöfart 
Transportavstånd < 300 km > 300 km > 300 km 

 
Godsvärde Medel - Högt Lågt Lågt 

 
Tidskänslighet Medelhög Låg Låg 

 
Vikt Låg - Medelhög Hög Hög 

 
Volym Liten - Medelstor Stor Stor 

 
 
Övriga logistiska faktorer 
Dessa faktorer grundar sig bland annat i var produktion av godset sker, eller om det är fråga 
om råmaterial, utvinns. Ett exempel på detta är transporter av skogsprodukter som i Sverige 
till stor del transporteras på lastbil. I och med att utvinningen av materialet sker på olika 
platser som ofta ligger avlägset så blir alternativet att utföra transporter oftast via lastbil. 

Lokaliseringen av lager har också inverkan på transportvalet. I de flesta fall ligger lagret och 
fabriken nära varandra, men i de fall då de inte gör det så kan oregelbundna transporter med 
olika trafikslag bli omständligt (Rushton, et.al., 2014).  
 
 

4.3 Identifierade hinder för intermodala transporter 
 
I detta avsnitt kommer de identifierade hindren för intermodala transporter att sammanfattas. 
Fokus har lagts på att ta fram de vanligaste identifierade hindren som myndigheter, experter, 
forskningsinstitut och övriga aktörer inom branschen framfört.  
Litteraturen är baserad utifrån de hinder som gäller i Sverige, varav majoriteten av litteraturen 
är svensk. 
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4.3.1  Regelverk och organisationsstruktur 
 
Inom ramen för de regelverk som rör intermodala transporter och den organisationsstruktur 
som finns så finns det olika hinder som har identifierats. Materialet kommer delvis från 
forskare inom branschen och delvis från myndigheter och branschorganisationer som har 
samlat information både från aktörer och egen erfarenhet.  
 
Regleringar och avgifter 
Införande av olika typer av avgifter och regleringar syftar till att påverka eller stimulera 
marknaden i den riktning som är önskad eller nödvändig, exempelvis för att kunna uppfylla 
klimatpolitiska mål. Svaveldirektivet, HCT för både väg och järnväg, cabotage, vägskatter 
och liknande som diskuterades i avsnitt 4.1.3 har införts i syfte att uppfylla eller nå politiskt 
eftersträvade förändringar inom transportorganisationsstrukturen. Vissa av regleringarna och 
avgifterna sätter högre press på åkerier och lastbilstransporter, vilket kan vara positivt ur 
konkurrenssynpunkt för intermodala transporter. Andra kan påverka sjöfarten eller järnvägen, 
vilket istället motverkar intermodalitet men som ändå kan vara nödvändiga ur ett 
samhällsekonomiskt eller klimatmässigt perspektiv.  

Det är viktigt att regleringarna och avgifterna efterföljs. En utredning som WSP (2016) gjort 
för Trafikanalys lyfte fram att aktörer inom järnvägsbranschen påpekar att det inte genomförs 
någon kontroll av att reglerna för exempelvis cabotage faktiskt efterföljs. Bristande kontroller 
leder till högre konkurrens för järnvägen och sjöfarten. 
 
Satsningar på väg 
Det riktas ofta kritik från aktörer inom den intermodala branschen, och särskilt järnväg som är 
vägens största konkurrent, när det sker satsningar på väg från statens och myndigheters håll. 
Det kan sägas vara föga förvånande med tanke på vägens redan etablerade dominans inom 
godstransporterna. Konsekvenserna vid satsningar för att underlätta godstransporter på väg 
blir då kritik från aktörer som verkar inom järnvägen och sjöfarten eftersom dessa drabbas av 
hårdare konkurrens och kan tappa marknadsandelar om de inte sänker sina redan lågt pressade 
priser ytterligare. Satsningarna på att underlätta vägtransporter skickar också ut signaler om 
en osäker transportpolitisk inriktning. Transporter på väg är erkända som en stor bov när det 
kommer till transportsektorns utsläppsnivåer och genom att underlätta lastbilstransporter så 
motverkar man det potentiella utnyttjandet av andra, mer miljövänliga trafikslag.  
 
Ett exempel på ny reglering som underlättar transporter på väg är HCT (High Capacity 
Transport). Genom att tillåta längre och tyngre fordon på väg så utmanas järnvägens och 
sjöfartens stordriftsfördelar. När lastbilarna kan ta större volymer så börjar de efterlikna 
tågtransporter och särskilt järnvägen blir utsatt eftersom de båda är landbundna trafikslag.   
Nelldal et.al (2005) undersökte bland annat hur införandet av större lastbilar påverkar 
brypunktsavståndet och fick då fram att avståndet blev förskjutet mer flera mil för de sträckor 
där större lastbilar blev tillåtna. De större lastbilarna får dessutom en lägre kostnad per 
tonkilometer vilket tvingar tågoperatörerna till lägre priser och utmanar intermodalitetens 
marknadsdelar.  
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Banavgifter 
Regleringar och avgifter som på något sätt motverkar intermodalitet är ofta sådana som har en 
direkt negativ påverkan på transporterna med tåg eller fartyg. Banavgifter och farledsavgifter 
är typexempel som ofta återkommer i diskussioner kring hinder för en utveckling av järnväg 
och sjöfart.  
 
Som tidigare diskuterat i rapporten så ska banavgifterna se till att täcka de kostnader som 
uppstår som en direkt konsekvens av tågtrafikens nyttjande av järnvägen. Exempel på vad 
som ingår i banavgifterna är spåravgift, avgift för passage och emissioner samt tåglägesavgift 
(Transportstyrelsen, 2018b). Trafikverket är ansvarig för att bestämma dessa banavgifter och 
de ska anpassas så att de täcker marginalkostnaden för drift och underhåll av järnvägen. De 
banavgifter som vi har i Sverige anges vara bland de lägsta i Europa (Transportstyrelsen, 
2018b) och Trafikverket beslutade i början av 2010-talet om en succesiv höjning av 
banavgifterna som fram till 2021 skulle öka med nära 200 procent (Transportstyrelsen, 
2017b).  

I Trafikverkets egen underlagsrapport (Trafikverket, 2011) som analyserade effekterna av 
banavgiftshöjningarna påpekades det att det troligtvis kommer ske en överflyttning av 
transporter på järnväg till transporter på väg och att detta kan sänka näringslivets vinster. 
Därför diskuterades även förslag om höjningar av vägavgifter för att kunna balansera ut 
konkurrensen.  

Reaktionerna från aktörerna inom järnvägsbranschen har varit starka. Företagen som köper 
transporter på järnväg uppger att de upplever en kostnadsökning sedan 2012 vilket 
sammanfaller med höjningar av banavgifterna. Resultatet blir att fler transportköpare går över 
till lastbilstransporter. Det är främst de intermodala transporterna och enskilda vagnslaster 
som påverkas av avgiftshöjningarna eftersom dessa transporterar mindre volymer. 
(Transportstyrelsen, 2017b) 

Tågoperatörerna har också varit kritiska till de höjda banavgifterna eftersom de tvingas höja 
sina kostnader gentemot godsvaruägarna, vilket också gör att det blir ett högre 
konkurrenstryck från lastbilstransporter. Bland annat hävdas det att kvaliteten på järnvägens 
infrastruktur måste förbättras. Dessutom råder det delade meningar kring en eventuell samt 
kilometerskatt för väg. Delar av branschen anser att en sådan skatt måste införas, annars 
riskerar de höjda banavgifterna att leda till att järnvägen tappar en stor del av sin marknad. En 
annan del av branschen tycker att fokus bör läggas på att förbättra järnvägen 
(Godstransportrådet Skåne Blekinge, 2012). 

Banavgifterna är en nödvändighet för att bidra till att täcka Trafikverkets kostnader för 
järnvägen. Utan avgifterna kan inte heller lika stora resurser läggas på att förbättra kvaliteten 
på infrastrukturen vilket leder till en oundviklig problematik kring frågan om 
avgiftssättningen. 

Farledsavgifter 
Höjda farledsavgifter är någonting som Sjöfartsverket yrkat på, vilket leder till en liknande 
debatt som den kring banavgifterna. Till skillnad från banavgifterna är dock de svenska 
farledsavgifterna höga jämfört med andra länder i Europa (Svensk sjöfart (2019); SPBI 
(2018)) vilket dels beror på de befintliga avgifterna per godsmängd, dels tidigare höjningar av 
avgiften och det regelverk gällande säkerhet som finns.  
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Hård kritik har riktats mot Sjöfartsverket rörande bemötandet av de inkomna åsikter och 
farhågor som aktörer inom branschen har framfört vid samråd. Aktörerna uppfattar det som 
att verket inte lyssnat till de protester som framförts. (SPBI, 2018).  
 
Liknande argument mot de höjda banavgifterna riktas mot farledsavgifterna. Sjöfartens 
konkurrenssituation upplevs som redan hårt ansträngd jämtemot vägtransporter och ytterligare 
ökningar av kostnaderna riskerar att leda till färre marina transporter (SPBI, 2018). Sett ur ett 
intermodalt perspektiv är det inte önskvärt att tappa marknadsandelar till vägtrafiken.  

Uppdelat regelverk 
I och med att de intermodala transporterna kombinerar trafikslag med olika regelverk så 
uppstår det lätt oklarheter kring vad som är tillåtet, vilka regler som gäller och vem som har 
ansvaret genom hela transporten. Exempelvis skiljer sig reglerna för säkerhet och hantering av 
farligt gods åt vilket skapar en bild av att organisationsstrukturen är komplicerad 
(Trafikanalys, 2016a). Den upplevda bilden av intermodalitet som komplext kan skapa en 
tröghet för företag som redan har ett välfungerande system för sina transporter på väg.  
 

Tåglägen och kapacitetstilldelning 
Tågplanen är vad man kan kalla järnvägens tidtabell. I tågplanen ska det framgå på vilka 
banor det ska vara underhåll och när det är planerat. Sedan ska kapaciteten på järnvägen 
fördelas mellan persontåg och godståg. För att kunna få tid att köra godstransporter måste 
tågoperatörerna ansöka om tåglägen vilket kan beskrivas som rätten att nyttja en del av 
järnvägsnätet under en specifik tid. Ansökan sker till Trafikverket drygt ett år innan 
trafikeringen enligt den nya tågplanen/tidtabellen börjar gälla vilket ställer krav på att 
företagen kan uppskatta ungefär vilka transporter de behöver köra och var de ska gå långt 
innan transportern kommer att ske. Trafikverket sammanställer sedan tågplanen. 
(Trafikverket, 2016a) 

I tågplanen prioriteras främst persontransporter, vilket ofta leder till förlängda körtider för 
godstransporterna. Vid förseningar och olyckor prioriteras också persontågen vilket gör att 
den övervägande majoriteten av förseningar drabbar godstransporterna. (Transportstyrelsen, 
2017b)  

Kravet på framförhållning av transportföretagen är hög och företag som har höga variationer 
av efterfrågan får svårt att uppskatta vilka transporter de behöver. Det har framförts av sådana 
företag att det är önskvärt att utnyttja de så kallade ad hoc-lägena bättre. Dessa lägen är till för 
att operatörer ska kunna göra sen ansökan om tåglägen och utgörs också av de tåglägen som 
det getts återbud på. (Transportstyrelsen, 2017b) Kritik som riktats mot ad hoc-lägena rör 
främst att kravet på ansökan för dessa är senast 5 arbetsdagar innan önskad avgång vilket ändå 
ställer krav på viss framförhållning och begränsar de transporter som behöver ske med kortare 
varsel (VTI, 2016).  

Tåglägena gör också att tågoperatörerna blir låsta vid de tider de ansökt om. Flexibiliteten för 
järnvägstransporter blir då lägre i och med att förändringar i körplanen är begränsade. 
(Transportstyrelsen, 2017b; Nelldal, 2019) I en undersökning av VTI (2016) så uppgav 
speditörer och tågoperatörer att det inte var ovanligt att en förfrågan om transport uppkommit 
med kortare varsel, men att tågläget som behövdes redan var uppbokat och att transporten då 
istället fick gå på väg. Dessutom framhäver VTI att i och med att ansökan om tåglägen sker så 
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långt innan avgång, så bokar många operatörer upp tider trots att de inte vet om de kommer 
behöva en körning vid det tillfället eller inte.  

Nyttjandet av den tilldelade kapaciteten behöver också förbättras. Det finns en stor del 
transporter som går tomma efter leverans. Det har framförts att godsvaruägarna upplever det 
som ett hinder att de även måste bekosta tomtransporten av lastbärarna och ett förslag är att 
försöka samordna leveranserna på ett bättre sätt så att färre transporter går tomma. Det skulle 
minska flera andra onödiga brister som uppkommer som följd av tomma transporter; slitage 
på infrastrukturen och buller, för att nämna två av dessa. Fler transporter som går fulla gör att 
kapaciteten förbättras och fler transporter kan gå på järnvägen istället för med lastbil, 
dessutom kan priserna bli lägre (Stelacon, 2016) 
 

Osäkerhet kring framtida utveckling 

Ytterligare en bidragande orsak till att intermodaliteten inte har uppnått de mål som satts vad 
det gäller andelen transporter är att det tidigare sett som en marknad där framtidens utveckling 
varit osäker. Det har inte uttryckligen funnits tydliga politiska mål för intermodalitet vilket 
gjort att aktörer tvekar till att överge de transportupplägg de redan har. (Lundberg, 2006) En 
oro har funnits för hur avregleringen i Europa och en blandad internationell marknad kan 
komma att påverka de svenska transporterna. Vid beslutande om framtida strategier för 
intermodalitet så har en del av problematiken kretsat kring att många aktörer är inblandade. 
Det gör att det blir svårt att skapa en strategi som gynnar alla vilket resulterar i att strategierna 
ofta saknar uttalade förslag på hur en utveckling ska ske (KTH Järnvägsgrupp, 2013). 

 
4.3.2  Begränsad konkurrensyta och överföringspotential 

I rapporten har de diskuterats om de olika trafikslagens egenskaper, se särskilt avsnitt 4.2.1. 
Transporterna på väg ses generellt som flexibla, kan komma med kort varsel, kan avgå vid 
behov, är snabba och relativt billiga på kortare sträckor. Men de har begränsningar när det 
kommer till stora volymer och de leder också till höga utsläpp. Där är istället sjöfarten och 
järnvägen starka. De kan transportera stora volymer på långa sträckor vilket gör att de får en 
låg tonkilometerkostnad och lägre utsläppsnivåer per ton. Deras brister är istället fasta 
avgångstider med låg flexibilitet, höga kostnader på kortare avstånd, att de är mer begränsade 
av sin infrastruktur samt att de kräver omlastning.  

I och med att trafikslagen lämpar sig för olika typer av transporter, så blir också deras 
marknader olika. Lastbilstransporterna blir till exempel mer attraktiva för varuägare som har 
en mindre mängd gods som ska fraktas med kort framförhållning, och järnvägen och sjöfarten 
tar fler marknadsandelar där det finns ett behov av regelbundna transporter av stora volymer 
på långa distanser. På så sätt bildas det en naturlig uppdelning av marknaden där ett särskilt 
trafikslag mer eller mindre har “monopol”. En överföring mellan olika trafikslag kan därför 
bara ske där det råder en konkurrensyta, en typ av “överlappning” där flera trafikslag kan vara 
intressanta för en varuägare som är i behov av en transport.  

Exakt var gränsen för en konkurrensyta går mellan två trafikslag är svår att fastställa i och 
med att trafikslagens för- och nackdelar varierar beroende på olika förutsättningar.  
Figur 28 visar hur relationen mellan trafikslagens konkurrensytor ser ut.  
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Figur 28: Potentiell överföring av godsvolymer mellan trafikslag (Trafikverket, 2012c). 
 

De procentuella överflyttningspotentialerna i figuren ovan ska tolkas som mycket grova och 
ovetenskapliga och bör inte utgöra en bas för vidare beräkningar (Trafikverket, 2012c). Från 
figuren framgår det att järnvägen har konkurrensytor både på kortare avstånd och vid större 
volymer. Både sjöfarten och lastbilen har sina unika fördelar som gör att de har en säkrare 
marknad. En överflyttning från järnväg till sjöfart har potential till att främja intermodala 
transporter eftersom mer kapacitet frigörs på järnvägen som då kan möjliggöra en större 
överflyttning från väg till järnväg. 
 
Konkurrensen är flytande (om än trögt) och när förutsättningarna varieras så minskar eller 
förstärks rivaliteten mellan trafikslagen. Det man vet är att det finns överlappningar i utbud av 
tjänster mellan trafikslagen. Ett exempel är järnvägen och lastbilen. Mycket av det som 
transporteras i det ena trafikslaget också kan transporteras i det andra och båda erbjuder 
landtransporter. I framtiden förutspås det bli ännu högre konkurrens mellan järnväg och väg 
då transporterna på land förväntas bli så höga att det blir kapacitetsbrist på infrastrukturen, 
vilket då kan få positiva effekter för sjöfarten. (Trafikverket, 2012b) 
 
Det råder delade meningar om rivaliteten mellan väg, järnväg och sjöfart är enkelriktade eller 
inte. Trafikverket (2012c) menar på att vissa trafikslag har potential att vinna över 
godstransporter under rätt förutsättningar, men att det omvända inte alltid gäller. Som 
exempel ges att både väg och järnväg kan ersätta sjöfarten (interkontinentala transporter kan 
antas vara ett undantag), men att sjöfarten enbart under särskilda premisser kan göra det 
motsatta. Sjöfartsverket (2017b) hävdar istället att det faktiskt råder ett utbyte av transporter 
över konkurrensytorna och hänvisar till begreppet ‘modal backshift’.  
 
Simuleringar i Samgods över konkurrensytor har visat sig vara svåra att få till eftersom 
modellen har svårt att ta hänsyn till alla parametrar som kan ha inverkan (Forsgren, 2013). 
Däremot går det att använda Samgods för att beräkna trafikslagens elasticitet vid variationer 
av påverkande faktorer och på så sätt kunna få en bild över hur de förändrar varandras 
efterfråga. Tidigare exempel på elasticitet diskuterades i avsnitt 4.1.3. 
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Alla faktorer som påverkar valet av trafikslag är med och påverkar konkurrensytorna.  
En tiondel av allt gods som körs på väg bedöms ha ett transportavstånd där det ur prismässig 
synpunkt även är aktuellt med järnvägstransport. En del av detta gods, ca två procent, anses 
tillhöra varutyper som inte kan transporteras med tåg. Av de åtta procenten som återstår så 
leder infrastrukturmässiga begränsningar (kapacitetsbrist), till att järnvägen bara kan hantera 
en dryg fyraprocentig överflyttning. (Transportstyrelsen, 2017a) Det finns åtgärder som syftar 
till att påverka transportfördelningen mellan trafikslagen, exempelvis sänkning av 
omlastningskostnaderna och därmed brytpunktsavståndet eller samlastning av gods på järnväg 
för att kunna erbjuda prisvärda transporter på mindre volymer. Även om dessa skulle kunna 
införas så motverkas överflyttningens potential direkt av järnvägens egna begränsningar vilket 
är ett stort hinder. 
 

4.3.3  Infrastrukturens kvalitet  

Skillnader i utbyggd infrastruktur 
En tydlig skillnad finns i hur utbredd infrastrukturen är för de respektive trafikslagen i landet. 
Det svenska vägnätet består av 98 500 kilometer statliga vägar, 42 300 kilometer kommunala 
vägar och en stor andel enskilda vägar (Trafikverket, 2018b). Förutsättningarna för lastbilar 
att kunna ta sig runt i landet är mycket goda och det är få platser dit inte vägtransporter nåe.  
 
Järnvägen består av ett mindre nät, ca 15 600 kilometer med en koncentration i de mellersta 
och södra delarna av landet (Trafikverket, 2019a). Dessutom är järnvägen beroende av 
terminaler som skapar möjlighet för stopp och av/på-lastning. Skillnaden mellan trafikslagens 
utspridning gör att lastbilen nästan alltid behövs vid intermodala transporter för att 
komplettera järnvägens bristande infrastruktur. I de norra delarna av landet blir problemet mer 
påtagligt eftersom det krävs längre matartransporter för att nå till kombiterminalerna. Om 
matartransporterna blir tillräckligt långa så finns det ingen poäng i att transportera godset med 
olika trafikslag, utan det blir både billigare och mindre tidskrävande att genomföra transporten 
enbart med lastbil (Nelldal, 2019).  

Sjöfarten har inte en utbyggd infrastruktur på samma sätt som de övriga trafikslagen i och 
med att den nyttjar naturliga transportvägar så som kanaler, sjöar och hav. Det är istället 
hamnarna och slussar som utgör den byggda infrastrukturen. Det sjöfarten kan begränsas av är 
möjligheter till lotsning och isbrytning. Vid anlöp av flera fartyg under en kortare period så 
kan det bli svårare att få tillgång till den service som kan behövas för att fartyget ska kunna ta 
sig till hamnen. 
 
Den svenska kuststräckan är den längsta för ett EU-land och det finns ett stort antal hamnar, 
men enbart ett par av dessa hanterar de stora mängderna gods. Göteborgs hamn och 
Helsingborgs hamn ansvarar för nära 70 procent av de totala volymerna vilket betyder att 
majoriteten av de intermodala transporterna sker till och från dessa hamnar som båda är 
belägna i de sydvästra delarna av landet vilket skapar en otillgänglighet (Sjöfartsverket, 
2017b).  
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Bristande kvalitet 

Punktlighet 
Bristande kvalitet hos infrastrukturen påverkar en eventuell godstransportköpares val av 
transportlösning. Både Lundberg (2006) och Liu (2016) identifierade punktlighet som den 
näst viktigaste faktorn efter transportkostnaden i avsnitt 4.2.3. I studien av Liu (2016) så 
värderade färskvaruindustrin, som är beroende av korta transporttider och att transporterna är i 
tid, hög tillförlitlighet högre än pris. Ser man till den genomsnittliga värderingen av faktorerna 
över alla branscher så ligger kostnaden och punktligheten väldigt nära varandra vilket betyder 
att det är en faktor som väger mycket tungt vid val av trafikslag (Se Bilaga 2). Andersen 
(1997) och Engström (2004) har till skillnad från ovannämnda författare fått fram att hög 
tillförlitlighet väger tyngre än transportkostnaden.  

Transportstyrelsen (2017b) framhäver att det råder en allmän uppfattning bland 
godstransportköpare att det finns stora brister i punktligheten hos järnvägen, vilket gör att det 
skapas en kritisk bild mot användandet av järnväg i en transportkedja. Dessutom upplever 
godstransportköparna att det tar lång tid för en del problem att åtgärdas, vilket då gör att 
transporterna måste planeras om. En undersökning som Stelacon (2016) gjort angående 
godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden har legat till grund för rapporten av 
Transportstyrelsen (2017b). I Stelacons rapport framkommer det att godsvaruägarna anpassar 
sina transporter på järnväg efter varugrupp och kostnadsmässiga konsekvenser vid eventuella 
förseningar. Högvärdigt gods transporteras då hellre i lastbil eftersom transporter på väg anses 
mer pålitliga. 

Statistiken för punktligheten för godstransporter på järnväg tenderar att variera mellan 77-80 
procent. År 2018 var dock ett år med lägst punktlighet på många år, ca 73,2 procent av 
godstågen ankom i tid. Vid Trafikverkets punktlighetsmätningar så utgår beräkningarna från 
tågets ankomst till bangård. En avvikelse på högst fem minuter ligger inom ramen för vad 
som räknas som punktligt. (Trafikverket, 2019b) Även om punktligheten påverkar 
varuägarnas syn på järnvägen så menar Transportstyrelsen (2017b) att det egentligen är tiden 
från mottagare till kund som är viktig och att försening.  

Att järnväg anses som ett opålitligt trafikslag motverkar en potentiell ökning av intermodala 
transporter. Det måste finnas en säkerhet hos transportköparna och speditörerna att hela 
transportkedjan fungerar som den ska, annars kommer efterfrågan av en kombination av 
trafikslag att sjunka. 

 
Kapacitet 
Bland de olika trafikslagen så är det främst kring järnvägen som det råder diskussioner kring 
kapacitetsbrist. I och med att det finns en samverkan mellan trafikslagen när det kommer till 
intermodala transporter så kommer samtliga trafikslag att diskuteras.  
 
Väg 
Det svenska vägnätet har generellt en mycket god standard men kapacitetsbrist förekommer 
både i städerna och på landsbygden. I städerna är det främst vid rusningstrafik och hög 
trafikbelastning som det kan bli trångt på vägarna, medan det på landsbygden är vägarnas 
bärighet som sätter begränsningar. Bland annat har några av de vägar som utpekats som 
viktiga för godstransporter av malm och skogsvaror uppvisat brister.  
Just skogsindustrin har ett stort behov av att vägnätet har en viss standard eftersom det utgör 
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en väsentlig del av det transporterade godset på väg. Samma sak gäller andra branscher som 
börjat ta fart allt mer, exempelvis vindkraft och malm, som också kräver att vägen klarar av 
det tryck den utsätts för vid transporter. (Trafikverket, 2012b) 
 
Även om det är utpekat från Regeringen att målet är att mer gods lastas över från väg till 
järnväg och sjöfart, så krävs det fortfarande matartransporter och övriga lastbilstransporter 
vilket betyder att det inte går att bortse från infrastrukturbrister på väg.  
 
Järnväg 
Kapaciteten för järnväg påverkas av infrastrukturen. Tågen är spårbundna och låsta till att 
trafikeras köra längs spåren vilket sätter restriktioner i hur många fordon som kan nytt en bana 
samtidigt. Idag utgörs drygt 64 procent av det trafikerade nätet av enkelspår (Trafikverket, 
2019a). Enkelspår medför begränsningar eftersom framförvarande tåg längs banan sätter 
begränsningar vad det gäller hastighet. Skulle de ske en olycka blir det också problem 
eftersom tågen då antingen måste vänta tills att det går att köra igen eller vända om och byta 
linje. Enkel- eller dubbelspår har därför stor inverkan på kapaciteten. Det har också 
hastigheten på tågen, antalet stopp och längden på stoppen samt antalet fordon i trafik. Ju mer 
infrastrukturen är utbyggd, desto högre blir kapaciteten vilket är varför det är viktigt att 
järnvägsnätet ständigt förbättras med utbyggda spår, partiella dubbelspår/förbigångsspår och 
mötesstationer.  
 
Kapacitetsutnyttjandet för järnvägen motsvaras av hur väl banorna utnyttjas och hur mycket 
trängsel som råder. Sedan används kapacitetsutnyttjandet som grund för de beräknade 
kapacitetsbegränsningarna. Gränsvärdena för kapacitetsutnyttjandet kan delas in i tre 
intervaller där ett högre utnyttjande leder till lägre medelhastighet, störningskänslighet och att 
det blir svårt att få tid för underhåll. (Trafikverket, 2019c) 
 

o ≥ 81 procent    →  Mycket högt utnyttjande.  
o 61-80 procent  →  Medelhögt utnyttjande.   
o ≤ 60 procent    →   Lågt utnyttjande 

 
Sedan 2016 så har andelen delsträckor som är mycket högt belastade minskat, men banor som 
tidigare varit lågt utnyttjande har fått högre belastning vilket gjort att fler delsträckor är 
medelhögt utnyttjade (se Tabell 12). Notera att tabellen nedan är baserad på de två mest 
belastade efterföljande timmarna och siffrorna är således högre än vad genomsnittet för 
dygnets alla timmar är. 

 
Tabell 12: Kapacitetsutnyttjande järnväg (Trafikverket, 2019c). 
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Fördelningen 2018 var under ett helt dygn; 6,9 procent mycket högt belastat, 22,9 procent 
medelhögt belastat och 68,5 procent lågt belastat (Trafikverket, 2019c). Det är alltså en hög 
skillnad på dygnets två högst belastade timmar och det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet. 
Utifrån kapacitetsutnyttjandet har man kunnat ta fram kartor, se Figur 29 på nästa sida, för 
vilka sträckor det råder högt tryck på. 

 

 
Figur 29: Kapacitetsutnyttjande 2018. T.v. under maxperiod 2 timmar. T.h. under hela dygnet (Trafikverket, 

2019c). 

Under dygnets högst belastade timmar är det trångt på många sträckor i landet. Ser man över 
hela dygnet så är det främst i de mellersta och sydvästra delarna i landet som det råder 
kapacitetsbrist med något undantag för malmbanan och dess förlängning till Luleå samt 
sträckan Storuman – Hällnäs där det är mycket hög belastning. Mycket av järnvägsnätet som 
är kopplat till de stora hamnarna, exempelvis Göteborgs hamn, Trelleborgs hamn och Luleå 
hamn, har kapacitetsbegränsningar. Det påverkar de intermodala transporterna negativt 
eftersom det krävs att hela transportkedjan fungerar smidigt och att tåg kan nå fram och ta sig 
ut från hamnen på bästa sätt utan några större hämningar som orsakar förseningar. Dessutom 
försvårar kapacitetsbegränsningarna på järnvägsnätet en utveckling av sjöfartens verksamhet. 
Det måste finnas en välutvecklad infrastruktur på land innan hamnarna expanderar och börjar 
hantera mer gods, annars finns det ingen möjlighet att lasta över godsvolymerna som sedan 
ska transporteras vidare i landet.   
 
Sjöfart 
Sjöfarten har inte samma typ av kapacitetsbrister som de andra trafikslagen. Farlederna 
begränsas oftast inte av antalet fordon/fartyg som passerar en särskild sträcka, utan det är 
storleken på fartygen (maximala djupet) samt förtöjning i hamnen som kan skapa 
begränsningar. Fartygen har blivit större och större allt i och med att den globala handeln ökar 
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vilket gör att infrastrukturen inte är anpassad till dagens fordon. Dessutom finns det andra 
faktorer som kan påverka kapaciteten, exempelvis lotsning, isbrytning och möjlighet till 
trafikledning. Eventuella förbättringar för sjöfarten handlar vanligtvis om muddring och 
anpassning av hamnarna, då främst kajerna och uppställningsytor för last. (Sjöfartsverket, 
2017b) 
 

4.3.4  Terminaler – lokalisering och kostnader 

Terminalerna och hamnar utgör noderna i det intermodala transportsystemet. De är vitala i 
systemet och behöver vara lokaliserade, utformade och styrda så att kombinerade transporter 
kan ses som ett attraktivt val till lastbilen. De intermodala noderna består både utav 
kombiterminaler och hamnar. Kritik mot bådadera har framförts och sammanfattas kort i detta 
delavsnitt. 
 
Lokalisering 
I Sverige finns ett 30-tal kombiterminaler och ett 100-tal allmänna och enskilda hamnar som 
får bedriva hamnverksamhet (Trafikanalys, 2016a; Sjöfartsverket, 2017b) 
Både kombiterminalerna och hamnarna är utspridda i landet men är koncentrade till de södra 
delarna, för hamnarna längs kusten. I och med att transporten av containrar och andra 
lastbärare sakta ökar så är den befintliga infrastrukturen otillräcklig. Lokaliseringen av både 
hamnar och kombiterminaler har bedömts som otillgänglig i och med att det kan vara långa 
avstånd mellan terminalerna vilket också kräver långa matartransporter (Nelldal et.al, 2005). 
När avståndet för matartransporter med lastbil växer så finns det inte längre någon anledning 
att transportera godset intermodalt. Figur 25 som diskuterades i ett tidigare avsnitt visar att 
den rörliga kostnaden för matartransporter är högre än den för järnväg eller sjöfart, och vid en 
viss punkt utgör matartransporten en för stor del av totalkostnaden. Dessutom finns det en stor 
sannolikhet att den, från avsändaren, närmsta belägna terminalen inte ligger “på vägen” till 
mottagaren och att den första sträckan från avsändaren till terminalen blir en omväg (Nelldal, 
2019).  Därför blir det inte lönsamt varken ur en kostnads- eller tidssynpunkt om avståndet till 
kombiterminalen är för långt och då blir det svårt att konkurrera med vägtransporter.  
 
För att minska avståndet för matartransporterna bör man se över möjligheterna till en bättre 
geografisk spridning av terminalerna. Lokaliseringen av kombiterminalerna och hamnarna 
kan med fördel utgå från de stora godsstråken då de största flödena av varor sker längs de 
sträckorna. En kedja av terminaler längs en vältrafikerad sträcka minskar risken för förlust när 
marknadsvolymerna varierar (SKL, 2010). Speditörer kan bidra till en kartläggning över 
lämpliga punkter för kombiterminaler och hamnar med den möjlighet de har till att föra 
statistik över vilka rutter transporterna går, samt vilka av dessa som är intermodala 
(Trafikanalys, 2016a) 
 
En strategi för att få till fler punkter där godset kan lastas på eller av är att bygga mindre 
omlastningspunkter mellan två större kombiterminaler (Sjöfartsverket, 2017b; Nelldal et.al., 
2005; Nelldal, 2019).  Mindre hamnar som hanterar ett mer småskaligt flöde kan också 
anpassa sin omlastningsteknik efter fartygens storlek och godsvolymerna. Det kan i sin tur 
pressa ned terminalkostnaderna vilket ger sjöfarten en bättre chans vid transportköparnas val 
av trafikslag. Mer information om möjligheterna till fler och mindre omlastningspunkter finns 
i avsnitt 4.2.2.  
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En tätare lokalisering av hamnarna kan också öka konkurrensen sinsemellan dem, vilket leder 
till sänkta terminalkostnader som i sin tur kan locka fler transportköpare (Sjöfartsverket, 
2017b). Det bör dock noga avvägas vad som är ett lämpligt avstånd mellan hamnarna och 
vilken konkurrens som är möjlig. Sjöfartens egenskaper gör att den redan attraherar en 
begränsad marknad och risken med ett brett urval av hamnar gör att det inte finns tillräcklig 
trafik för att de ska gå med vinst.  
 
I dagsläget har hamnarna nästan alltid en anslutning till väg, men alla har inte anslutning till 
järnvägen (Trafikanalys, 2016a). För att få till ett effektivt intermodalt transportsystem så bör 
lokaliseringen av kombiterminaler samordnas med hamnarna, och en sammankopplande 
infrastruktur i form av järnvägsspår är en förutsättning för ökade kombitransporter 
(Sjöfartsverket, 2017b). För att kunna minska utsläppsnivåerna och kostnaderna per transport, 
samtidigt som godsflödet bibehålls eller ökar, så bör det undersökas om en utvecklad 
tågpendel med HCT för järnväg mellan kombiterminaler och hamnarna kan vara en lösning 
(Sjöfartsverket, 2017b). 

 
Krav vid byggande av terminaler och hamnar 
Etableringen av ny infrastruktur är kostsam. Det krävs stora ytor för avställning, trailers och 
eventuell spårdragning. Ytorna måste behandlas genom asfaltering eller stenläggning så att de 
klarar höga tryck från fordon och lastbärare. I och med att det finns en osäkerhet kring hur 
vinstdrivande investeringen kommer bli så finns det svårigheter i att få privata aktörer att 
bidra med kostnadsmedel till nya byggnadsprojekt. (Nelldal, 2019)  
Exakt var gränsen går för vinstdrivande volymer är svår att precisera, men det finns riktlinjer 
mot minst 5000 st 20 fots-containrar per år, eller tre halvlängdståg (300 meter) per vecka 
Osäkerheten kring vinst gör att det i många fall krävs ekonomiskt stöd från offentliga aktörer, 
exempelvis kommunerna. Infrastrukturen till- och från terminalen i form av vägar och järnväg 
utgör också en barriär i och med att de ofta överstiger kostnaden för själva terminalen. (SKL, 
2010). 
 
Att bygga småskaliga terminaler är ett säkrare kort när utfallet om vinst är osäkert. Visar sig 
terminalerna generera stora inkomster så är det möjligt att utveckla terminalernas storlek och 
kapacitet (SKL, 2010).  
 
Terminal- och omlastningskostnader 
Omlastningskostnaderna pekas ofta ut som ett av hindren till intermodalitet. Som diskuterat i 
avsnitt 4.2.3 Krav på kostnad och service så är tonkilometerkostnaden för järnväg och sjöfart 
är lägre än den för lastbil om man bara ser till rena transporten med de olika trafikslagen. Det 
är först när godset ska omlastas till andra trafikslag som kostnaderna ökar kraftigt och 
överstiger de för samma transport med lastbil. 
 
De relativt höga omlastningskostnaderna gör att brytpunktsavståndet mellan intermodala 
transporter och lastbilstransporter förlängs (se tidigare Figur 25) och det krävs alltså att de 
intermodala transporterna går längre sträckor, minst 300-500 kilometer, innan de ur en 
kostnadsmässig synpunkt kan konkurrera med transporterna på väg (Kordnejad, 2016; 
Nelldal, 2019).  
 
Från de studier som analyserat transportköpares/varuägares preferenser så är det tydligt att 
den totala kostnaden för transporten är den avgörande faktorn inom majoriteten av branscher 
(Liu, 2016). Detta gäller även om en skillnad i transportpris är relativt liten (3-5 procent) 
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(Lundberg, 2006). I och med att transportmarknaden är fri, så är det transportköparna själva 
som väljer hur de vill få sitt gods fraktat. Man kan därför utgå från att den billigaste 
transporten är att föredra, även om det kan ske en avvägning mot övriga faktorer som 
exempelvis transporttid. Det blir därmed viktigt att närmare undersöka hur stora 
omlastningskostnaderna blir och om det finns möjlighet att sänka kostnaderna och på så sätt 
göra intermodalitet mer attraktivt.  
 
Det kan vara svårt att få en direkt uppskattning av hur stora omlastningskostnaderna är i och 
med att kostnaden för själva omlastningen kan vara svår att urskilja från övriga 
terminalkostnader. Tidigare uppskattningar för kombitrafik (järnväg-väg) pekar på en siffra på 
ca 40 procent av den totala transportkostnaden, men att det varierar beroende på typ av gods, 
hur stora mängder som ska lastas om, vilka eventuella tidskrav som finns samt terminalens 
geografiska lokalisering. (KTH/TFK, 2010) 
 
En studie från WSP (2015) försökte att få fram ett genomsnittligt pris på en omlastning och 
utgick då från terminalkostnaden som de identifierade då att består av tre delar: 
 

o Tilläggstjänster (Service för att möjliggöra transporten) 
o Service (Fysisk hantering) 
o Infrastrukturen 

WSP valde att enbart utreda kostnaden för själva hanteringen av godset, servicen, men ser 
man till en helhetskostnad för omlastning så bör man överväga att inte utesluta de totala 
terminalkostnaderna eftersom dessa bidrar till att järnvägen och sjöfarten konkurrerar med 
lastbilstransporterna. WSP bekräftar också att det kan bli svårt att skilja de olika delarna av 
terminalkostnaderna åt. Som ett exempel på detta ges rangeringen av tågvagnarna där det kan 
finnas behov av att byta från eldrivet lok till dieseldrivet lok. Rangeringen ingår inte i den 
direkta kärnservicen, men ingår i den totala terminalkostnaden. (WSP, 2015) 
 
Av rapporten framgår det också att kostnaderna för omlastningen skiljer sig åt beroende på 
vilka typer av varor som hanteras. Dessutom identifierades också en skillnad mellan 
kombiterminaler och hamnkombiterminaler/hamnar. Järnvägen konkurrerar starkare med 
lastbilstransporterna, vilket gör järnvägens terminalkostnader mer homogena medan 
hamnarnas terminalkostnader kunde fluktuera mer beroende på deras geografiska läge och 
brist på konkurrens. (WSP, 2015) 

WSP:s studie visade också, precis som Vasilevskaya (2016) pekade på i avsnitt 4.1.5, att det 
krävs rätt teknik för terminalens godsflöde och storleken på lastbärare. Större teknik krävs för 
storskaliga flöden med tunga lastbärare och denna teknik är kostsam. I de fall där godsflödena 
understiger teknikens kapacitet så medförs kostnadsineffektivitet. Dock har WSP diskuterat 
att det finns exempel där lämplig teknik har använts för större fordon, men att de vinster som 
gjorts till följd av större last ändå försvinner för att hanteringskostnaderna för större fordon är 
så höga.  
 
Kostnader för stuff & strip 
Stuff & strip kallas processen för i- och urlastning av en container och innebär att varor körs 
fram till containern, lastas in och spänns fast. Kostnaderna består av personal-, förar- och 
utrustningskostnader. WSP (2015) anger att kostnaderna för stuff & strip av en 20-fots 
container ligger på ca 700 kronor och för en 40-fot är kostnaden närmare 1000 kronor.  
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Kombitrafik järnväg-väg 
Terminalkostnaderna i WSP:s studie kan delas in enligt Figur 30. I beräkningarna ingår 
kostnaden för lagring och uppställning i kostnaden per lyft. Kostnaden för lyft av 20- eller 40-
fots containrar ligger på ca 250 kronor, medan kostnaden är något högre för en semitrailer.  
 

 
Figur 30: Kostnader per lyft för kombitrafik (WSP, 2015) 

 
En annan studie som genomfördes av KTH i samarbete med TFK identifierade 
terminalkostnaderna för fyra olika typer av kombiterminaler av varierande storlek. I rapporten 
framgår det inte vilken typ av lastbärare som avses, vilket kan tyda på att det är en 
genomsnittlig kostnad oberoende av typ av lastbärare. Resultatet som framgår i Figur 31 
ligger relativt nära kostnaderna som WSP (2015) fått fram, med reservation för vissa 
skillnader för ändpunktsterminalen av liten storlek.  

 
Figur 31:Kostnader per lyft för kombitrafik fördelat mellan påverkande faktorer (KTH/TFK, 2010). 
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 I KTH/TFK:s mätning så visade sig de stora ändpunktsterminalerna ha lägst kostnad per lyft 
och den minsta terminalen hade en kostnad som var drygt 33 procent högre.  
Kostnaden för infrastrukturen varierar en aning men kan sägas utgöra ca 20 – 25 procent för 
samtliga terminaler. För ändpunktsterminalerna ligger kostnaden för truckar mellan 37 – 47 
procent av totalen och kostnaden för rangering/växling utgjorde mellan 25 – 32 procent. 
Linjeterminaler, som saknar växling, hade istället truck-kostnader på ca 68 procent. För 
samtliga trafikslag stod administrationskostnaderna för en mindre andel mellan 7-8 procent av 
totala lyftkostnaden. (KTH/TFK, 2010) 
 
Kombitrafik sjöfart-järnväg/lastbil 
Kostnaderna vid omlastning av marint transporterat gods är delvis baserade på fartygets 
storlek och delvis på godsmängden. För fartygets storlek använder man sig ofta av måttet 
bruttodräktighet (GT) som anger den inre volymen hos fartyget. (WSP, 2015) 
 
De totala kostnaderna utgörs i huvudsak av fyra delkostnader: 

o Fartygshamnsavgift – baserat på bruttodräktighet och avses täcka kostnader för 
underhåll av infrastrukturen. Tar ingen hänsyn till mängd gods som lastas på/av.  
 

o Miljö- och avfallsavgift – Också baserad på bruttodräktighet och tas alltid ut 
 

o Varuhamnsavgift – Kostnaden är baserad på godsmängd, antingen i antal ton eller per 
lastbärare. Avser att täcka kostnader för bland annat infrastruktur, dock inte hantering 
av gods.  
 

o Stuveriavgift – Avgift för direkthantering av gods, kan sägas vara den isolerade 
kostnaden för omlastning mellan två trafikslag.  

Dessutom tillkommer en avgift för båtmän och lots (Sjöfartsverket, 2016). 

Kostnaderna per lyft enligt WSP (2015) visas i Figur 32. 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Figur 32: Kostnader per lyft av lastbärare i hamn (WSP, 2015). 

Enligt WSP:s beräkningar ligger den genomsnittliga varuhamnavgiften per 40-fot container 
på ca 340 kronor, med en variation mellan 153-660 kronor. Trailers/RoRo har en lägre 
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kostnad på ca 190 kronor. För stuveriavgiften ligger genomsnittet på 760 kronor, där spannet 
sträcker sig från 415-1120 kronor och motsvarande för RoRo ligger på ca 360 kronor. 
Resultaten för trailers/RoRo stämmer mycket väl överens med motsvarande siffror från 
Sjöfartsverket (2015) med tillägget att fartyghamnsavgiften ligger på ca 70 kronor och 
miljöavgiften motsvaras av drygt 10 kronor, vilket ger en slutgiltig omlastningskostnad på 
690 kronor per RoRo-enhet.   

Sjöfartsverket (2016) genomförde också fallstudier på olika sträckor för att undersöka 
kostnaderna för olika rutter med varierande trafikslag. I den studien visade det sig att 
omlastningen utgjorde en stor andel av den totala kostnaden. I Tabell 13 nedan redovisas hur 
fördelningen blev för tre av de sju genomförda studierna.  

Tabell 13: Procentuell fördelning av kostnader längs olika sträckor (Sjöfartsverket, 2016). 

 
 

Omlastningskostnaderna visade sig vara högre för sträckningen Sundsvall/Stockvik-Gävle 
som var 210 kilometer lång än vad den var för Västerås - Södertälje som var 100 kilometer 
lång. Däremot hade Västerås- Södertälje betydligt högre hamnrelaterade kostnader för 
lasthamn. Totalt utgjorde terminalkostnaderna i det senare exemplet ca 65 procent av den 
totala kostnaden. Genomsnittet för de sju genomförda fallstudierna visade på en total 
terminal- och omlastningskostnad på drygt 50 procent av den totala transportkostnaden vilket 
gör det svårt för sjöfarten att konkurrera med andra trafikslag.  
 
Den totala transportkostnaden för en 40-fots container visade sig för fallstudie Stockvik-Gävle 
ha en 4 procent högre kostnad för sjöfart jämte väg. Sträckan Kristinehamn-Göteborg skilde  
3 procent och Västerås-Södertälje blev 150 procent dyrare med sjöfart. (Sjöfartsverket, 2016) 
 
Vilka effekter får minskade omlastningskostnader? 
För att kunna få en förståelse av hur minskade omlastningskostnader egentligen påverkar den 
intermodala marknaden så har översiktliga beräkningar gjorts för att få en mycket grov 
uppskattning.  
I beräkningarna så har de mest gynnsamma förutsättningarna för intermodala transporter getts 
och grafen i Figur 25 har legat som grund för kostnadsförhållandena. Anledningen till att de 
mest gynnsamma förutsättningarna har antagits är för att peka på den potential som finns för 
överföring, och beräkningarna ligger nära taket för den möjliga överföringen mellan 
trafikslagen. Antagandena kan därför leda till en överrepresentation av andelen 
lastbilstransporter som kan bli utsatta för konkurrens och beräkningarna bör därför anses som 
vägledande.  
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Följande har antagits: 

o Kostnaden för omlastning utgör 37 procent av totala kostnaden. Detta är baserat på 
den siffra KTH/TFK (2010) tagit fram för terminalkostnaderna. Notera att siffran 
skiljer sig åt för järnväg respektive sjöfart. I beräkningarna har en siffra för 
kombiterminaler använts. 

o Brytpunktsavståndet är 300 kilometer (Kordnejad, 2016) 
o Den minskade kostnaden för omlastning är 30 procent 
o Samtliga andra faktorer som påverkar den totala transportkostnaden som anges i Figur 

25 för intermodala transporter är oförändrade.  

Under förutsättningarna som anges så minskar den totala kostnaden för den intermodala 
transporten med 11 procent. Det innebär att brytpunktsavståndet skulle förkortas från 300 
kilometer till ca 260 kilometer. 

Enligt den statistik som diskuterades i avsnitt 3.2 så var det enbart strax över 10 procent av de 
inrikes lastbilstransporterna som körde en sträcka på mellan 150-299 kilometer. Strax över 
hälften av transporterna var kortare än 50 kilometer och en fjärdedel var 50-149 kilometer. En 
mindre andel ska ha varit längre än 300 kilometer (Trafikanalys, 2016a). Statistiken tyder på 
att det är ett icke-linjärt avtagande av antalet transporter när körsträckan blir längre. Med den 
tolkningen skulle det innebära att en relativt liten andel av lastbilstransporterna kör längre än 
260 kilometer, men då det inte finns några konkreta siffror som bevisar detta så kommer det 
antas en jämn fördelning av antalet transporter i intervallet 150-299 kilometer.  
 
Under ovanstående antagande är det ca 2,6 procent av det totala antalet inrikes 
lastbilstransporter i Sverige som går mellan 260 och 299 kilometer. Lägger man därtill det 
antal som överskrider 300 kilometer så ligger siffran möjligtvis på runt 5 procent. Även om 
det låter som en liten siffra så skulle en överflyttning på 5 procent av antalet transporter få 
stora effekter i samhället. 
 
Skulle någon av förutsättningarna ändras, exempelvis att det sker en mindre procentuell 
förändring av omlastningskostnaderna, eller att brytpunktsavståndet antas vara 500 kilometer 
istället för 300 kilometer, så blir det en mindre procentuell del lastbilstransporter som 
påverkas av konkurrensen från intermodaliteten. Å andra sidan, skulle 
omlastningskostnaderna i själva verket utgöra en större del än 37 procent av den totala 
kostnaden så skulle brytpunktsavståndet bli ännu kortare än 260 kilometer, vilket innebär 
större konkurrens från intermodala transporter. 
 
Det är svårt att förutse exakt vilka skillnader som minskade omlastningskostnader innebär i 
praktiken. Tidigare studier (Lundberg, 2006; Liu, 2016) har kommit fram till att priset är den 
viktigaste faktorn, men då kraven på hållbara transporter har ökat kraftigt de senaste åren så 
går det inte att utesluta att fler transportköpare kommer att välja miljövänligare alternativ till 
väg om brytpunktsavståndet kortas ned. Vidare undersökningar kan behövas angående hur ett 
kortare brytpunktsavstånd påverkar värderingen av andra faktorer. 
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4.4  Teknik som stöd för ökad intermodalitet 
 
Under de senaste två årtiondena så har intresset för nya tekniker inom transportbranschen 
blivit allt mer tilltagande. Mer gods transporteras med de olika trafikslagen, konkurrensen 
stiger när fler aktörer tar sig in på marknaden och kraven på snabba leveranser gör att kraven 
på kontinuerlig utveckling ökar.  

Som svar på de drivkrafter som finns inom branschen så finns det flertalet innovativa tekniker 
och idéer som kan underlätta intermodala transporter. I detta avsnitt kommer några av de 
vanligaste och mest omdiskuterade av dessa att redovisas. Det finns inom tidsramen för detta 
examensarbete tyvärr inte möjlighet att få fram alla de kreativa lösningar som utvecklats. I 
samband med att ny forskning ständigt presenteras så blir det svårt att sammanställa alla de 
nya idéer som kan bli tillgänglig för marknaden.  
 

4.4.1  Horisontell omlastningsteknik för kombitransporter 

Det finns olika anledningar till att tillämpa horisontell omlastningsteknik istället för vertikal. 
Vertikala lyft av tunga lastbärare kräver dels att behållaren i sig är konstruerad för att lyftas, 
och dels att hanteringstekniken som används klarar av att kunna lyfta tungt. Eftersom 
tekniken som är dimensionerad för högre laster ofta är dyr så kan det ur kostnadssynpunkt 
vara önskvärt att hitta nya, horisontella, lösningar som kan pressa ned totalpriset för 
transporten. Den horisontella omlastningstekniken kallas också “horizontal transhipment 
technology” (HTS) och det är den förkortningen som kommer användas i detta delavsnitt.  
 
HTS för trailers 
I avsnitt 4. omnämndes det att det finns en problematik gällande vertikala lyft av trailers. I 
och med att de inte är utvecklade för kombitransporter, utan för transporter på väg, så är 
trailers inte optimalt designade för att lastas om mellan olika trafikslag. Det krävs då att de får 
en särskild utrustning monterade på sig som möjliggör att hanteringstekniken kan greppa och 
lasta om dem (Nelldal, 2019). Genom att omlastningen enbart möjliggörs av specifika 
lastbärare så blir det en brist i flexibiliteten i systemet då kombitransporterna måste planeras 
efter vilka lastbärare som är tillgängliga. Om det istället går att utveckla en teknik som är 
kopplad till tågen som tillåter att alla semitrailers kan lastas om, utan någon extra utrustning, 
så skulle det kunna öka transporterna på järnväg och minimera sträckorna på väg. Det har 
tagits fram många olika system för att överbygga just denna problematiken.  
 
Flexiwagon 
En svensk lösning på problematiken med vertikal överflyttning. Systemet bygger på att 
chauffören själv kan lasta sin lastbil på järnvägsvagnen med hjälp av ett automatiserat system. 
Principen är som följande: 
 
Chauffören kör fram till järnvägsvagnen Flexiwagon med sin lastbil. I vagnen finns en 
kortläsare där chauffören kan betala för att få tillgång till vagnen. Efter fullföljd betalning kan 
chauffören, med hjälp av en kontroll, rotera ut en lastplatta från vagnen med en tillhörande 
ramp. Chauffören kör upp på vagnen och kan sedan använda kontrollen för att rotera tillbaka 
och låsa in lastplattan. I vagnen finns även eluttag som gör det möjligt att hålla exempelvis 
färskvaror kylda under transporten. Vid destinationen använder chauffören kontrollen igen för 
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att rotera ut lastplattan och kan köra fram lastbilen, det finns inget behov av att backa under 
på/avlastning. Någon särskild utbyggd terminalfunktion för systemet behövs inte heller. 
Tiden för av/pålastning är ca sju minuter för hela tågsättet eftersom varje vagn verkar åtskilt 
från de övriga vagnarna (Flexiwaggon, 2019).  
 
Nackdelarna med systemet är att vagnen blir tung på grund av dess utrustning, vilket sätter 
begränsningar för hur stor last den kan ta (Godstransportrådet Skåne & Blekinge, 2010). 
Nuvarande system innebär att 52 ton kan lastas på vagnen (Flexiwaggon, 2019). Systemet är 
också avancerat och kan behöva resurser för underhåll. Eftersom systemet är designat för att 
lasta hela lastbilar, trailer inklusive dragfordon, så är förhållande bruttovikt-/nettolast relativt 
dåligt (Nelldal et.al, 2005) 

 VTI (2017b) har genomfört en studie som jämförde ren lastbilstransport med en kombinerad 
transport där Flexiwagon nyttjas i kedjan. Resultatet visade att Flexiwagon kan vara både 
samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt.  
 
Megaswing 
Ytterligare en svensk konstruktion, denna är utvecklad av Kockums Industrier. Modellen 
påminner i flera avseenden om Flexiwagon. Även denna teknik har en princip som bygger på 
att en del av järnvägsvagnen roterar ut från spåret och sänks till markhöjd. Av- eller 
pålastning kan ske oavsett underlag och det behövs ingen specialbyggd terminal. Alla typer av 
trailers kan lastas på vagnen med hjälp av ett dragfordon som lossar och lämnar av. Tiden det 
tar för chauffören är ca 10 minuter och vagnarna kan verka separat från varandra vilket tillåter 
lastning av hela tågsättet på kort tid (Kockums Industrier, 2010) Precis som Flexiwagon så är 
det högre investeringskostnader på dessa vagnar, och de är också tyngre jämfört med 
traditionella järnvägsvagnar vilket innebär mindre last. Trailrarna måste också backas upp på 
vagnen, vilket kan vara en nackdel (Godstransportrådet Skåne & Blekinge, 2010).  
 
TrailerTrain 
Systemet bygger på att tågets vagnar, som är byggda på ett sätt som gör att de ligger nära 
spåret, kopplas ihop så att de bildar en körbar yta som semitrailrar kan lämnas av på med 
hjälp av dragfordon (Nelldal, 2019). Ett problem med tekniken är att de måste backas upp på 
vagnarna vid pålastning (Engelsson, 2016). Informationen om detta system är svår att hitta, 
vilket kan vara ett tecken på att tekniken inte används i någon större utsträckning.  
 
Beräkningar av Bärthel (2011) har undersökt de ekonomiska effekterna av ett antal olika 
omlastningstekniker och resultatet har visat att TrailerTrain är konkurrenskraftigt mot 
vägtransporter på så korta sträckor som 210 kilometer på sträckor mellan hamn och en 
inlandsterminal. För vanlig inrikestrafik är sträckan istället 510 kilometer.  
Bärthels (2011) resultat visar på att både TrailerTrain och Megaswing har möjlighet att ta sig 
in på den intermodala marknaden.  
 
 
Andra system för trailers 
Helrom wagon är en teknik som är mycket lik Megaswing. Om det är fråga om samma 
tekniska lösning eller inte är oklart. Enligt Helrom (2019) så har deras teknik använts i 
Sverige och visat sig fungera bra.  
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CargoSpeed har också varit omtalad i rapporter som diskuterar omlastningsteknik. Precis som 
Flexiwagon, Megaswing och Helrom Wagon kan den lasta trailers genom att rotera ut från 
spåret (Godstransportrådet Skåne & Blekinge, 2010). Dess för- och nackdelar är samma som 
för de andra teknikerna som fungerar på samma sätt.  
 
 
HTS för alla lastbärare 
Modalohr 
Systemet används i Frankrike, Italien och Luxemburg. Lastytan på järnvägsvagnen roterar ut 
så det bildas en vinkel mot spåret. Trailern kan köras upp och lämnas av på vagnen, och 
lastytan roterar tillbaka (Engelsson, 2014). 
Fördelarna med systemet är att inga vertikala lyft sker. Eftersom vagnarna är oberoende av 
varandra så kan flera trailers kan lastas samtidigt längs vagnarna, vilket möjliggör ett fullt 
lastat tåg på kort tid. Systemet fungerar även för semitrailers inklusive dragfordon, containers, 
växelflak och bilar (Shin et.al, 2018) .  
Nackdelarna är att det tidigare krävs att terminalen är försedd med ramper eller nedsänkt spår 
för att trailrarna ska kunna ta sig upp på vagnen vilket leder till kostnader. En utveckling av 
Lohr-systemet har nu gjort att det finns möjlighet att installera en temporär terminalplats för 
ett eller två fordon som kallas “Plug and Play” vilket fortfarande innebär kostnader, men 
något lägre än om hela terminalen måste anpassas (Lohr, 2016)  
 
CargoBeamer 
Vid omlastning mellan väg och järnväg med hjälp av CargoBeamer så ställer chauffören av 
trailern i närheten av spåret, se Figur 33. Utrustning som finns i terminalen används då för att 
dra in trailern i en vagnmodul som sedan lastas över till järnvägsvagnen med vertikal 
hanteringsteknik, exempelvis reach-stackers.  
 
Pilotprojekt som genomförts visar att det är möjligt att få systemet helautomatiserat. 
Lastbäraren placeras då på en lastplatta som finns parallellt med spåret. När lastbäraren är 
parkerad kan plattan glida i horisontell led och placeras på järnvägsvagnen. Alla lastplattorna 
kan verka separat och tågsättet kan lastas fullt på kort tid.  
 

Nackdelen med systemet är som för många av de 
andra teknikerna; Hög vikt, höga kostnader för 
tillverkning av utrustningen och dyrare terminaler. 
(Godstransportrådet Skåne & Blekinge, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

(Automated) CarConTrain (CCT)  
CCT-tekniken är en svensk produktidé som har testkörts med lyckade utfall, men som ändå 
inte kommit i någon större produktion. Systemet består av ett mindre sidospår till 
järnvägsspåret där vagnarna går. På sidospåret finns det en transferenhet som söker upp 
tågvagnen med lastbäraren. På tågvagnen finns det hydrauliska containertappar som höjer upp 
lastbäraren i hörnen. Transferenheten, som är parallellt placerad till vagnen, fäller ut en 
lastbom och sedan förs en lastplatta in under den upphöjda lastbäraren som då sänks ned.  

Figur 33: Visualisering över principen för 
CargoBeamer (CargoBeamer, 2019). 
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Transferenheten placerar in lastbäraren på en temporär avställningsyta som ligger bredvid 
sidospåret. Avställningsytan är, precis som tågvagnen, försedd med containertappar som gör 
att lastbäraren vilar en liten bit över marken. När lastbäraren ska hämtas upp av lastbilen så 
sker processen precis som tidigare, men denna gång reversibelt. (Lindström, 2012; Nelldal, 
2019) Figur 34 nedan visar hur spåren förhåller sig mot avställningsytan. 
 

 
Figur 34: Skiss över CCT-terminal (Woxenius, 1998b). 

 
Fördelarna med systemet är att det är en kostnadseffektiv teknik för mindre terminaler. 
Omlastningen från tåg till avställningsytan är ca 1-2 minuter. Det är möjligt att få en full 
automatisering av systemet, vilket är en ny version kallat AMCCT.  
Nackdelarna är istället att tågvagnarna måste förses med utrustning som gör dem CCT-
kompatibla (Woxenius, 1998b). 
 
Metrocargo Intermodal Transport (MIT) 
En teknik som påminner om CCT är MIT. Genom att använda transferenheter på ett sidospår 
till banan kan containrar lastas av tåget till en avställningsyta. Tekniken använder sig av 
horisontella lastarmar för omlastning mellan tåget och ytan, och vertikala armar för att lyfta 
upp containrarna. Projektet har ännu inte lyckats ta sig in på marknaden (MIT, n.d.). 
 
Dual-Mode Trailer System (DMTS) 
Denna teknik har samma basfunktion som (AM)CCT, det vill säga horisontell överföring av 
containers mellan järnväg och väg. DMTS-tekniken är framtagen i Korea och till skillnad från 
AMCCT så sker omlastningen inte med hjälp av ett järnvägssidospår.  
Tekniken kan användas i befintliga terminaler, utan någon extra terminalutrustning.  
 
Den består av två delar (Lee et.al, 2011): 
 

o Alignment- system: Ett inbyggt system i trailern, som använder sig av bland annat 
CCD-kameror, fotosensorer och ultraljud för att med hög precision hjälpa föraren att 
parallellplacera trailern mot vagnen. 
 

o HTR-system: Horisontalt omlastningssystem. Enkelt förklarat består systemet av två 
lastbommar som använder sig av hydraulik och som har inbyggda hjul, vilket gör att 
de kan roteras med små marginaler. 
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Processen för tekniken visualiseras i Figur 35 nedan. För tydligare information kring de två 
systemens processer, se Bilaga 3. 

 

  
Figur 35. DMTS princip för överföring (Lee et.al, 2011). 

 

DMTS-tekniken testades i en fullskalig pilotstudie i Korea och visade goda resultat. För 30 
stycken containrar var den totala omlastningstiden 45 minuter, vilket är 42 procent lägre 
jämfört med traditionell hanteringsteknik. Beräkningarna för kostnadsvinsterna pekade på 
mycket höga besparingar, ca 59 procent årligen. (Lee et.al, 2011) 
 
Fördelarna med systemet verkar många. De totala kostnadsbesparingarna för tekniken 
framförs som mycket stora. I artikeln framgår det inte vad kostnaderna är baserade på och det 
kan vara viktigt att söka mer information om tekniken innan det sker övervägningar om ett 
eventuellt införande. Det går dock att konstatera att om tekniken medför de 
kostnadssänkningar som påstås, så kan denna teknik vara en bra lösning på hur enkel 
omlastning kan ske eftersom den är verksam under kontaktledningar och utan någon särskild 
terminalutrustning.  
 
Nackdelen är att både HTR- och Alignment-systemet kräver investeringar samt sätter 
begränsningar på vilka fordon och vagnar som kan användas för omlastning. Tekniken är 
också känslig för stora avstånd mellan vagnen och lastbilen vilket ställer gör att Alignment-
systemet är ett måste för att omlastningen ska fungera.  
 
ContainerMover 
En teknik som för omlastning mellan väg och järnväg och som aktivt används i Schweiz. 
Containrar av storlekarna 20-, 30-, 40- och 45-fot kan alla lastas om. Både dragfordonen och 
tågvagnarna behöver utrustas eller anpassas till den HTR som behövs för omlastningen. 
HTR:en på dragfordonet består av två plattor med utskjutande lastarmar som är monterade på 
chassit. På tågvagnen skruvas två stålramar fast som är utformade så att när containern vilar 
på stålramen så bildas det två mindre luckor mellan containern och vagnen (Innovatrain, n.d.) 
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Vid omlastningen sänker HTR:en först ned stödben för att stabilisera sig. Därefter förs 
lastarmarna ut från de två plattorna på dragfordonet och in i de luckor som finns mellan 
containern och de specialbyggda vagnarna. HTR:en på dragfordonet drar då in containern till 
lastbilen där den låses fast. Stödbenen fälls upp och fordonet är redo att köra vidare 
(Innovatrain, n.d.) 
 

4.4.2  Teknisk utveckling av nätverksstruktur och kapacitet  

Linjetågsystem  
Denna typ av system syftar till att minimera matartransporterna mellan avsändare/mottagare 
och terminalen genom att öka järnvägens täckning av ett visst geografiskt område. Genom att 
lokalisera de mellanliggande terminalerna med ett avstånd på ca 100 kilometer, så ökar 
upptagningsområdet markant (Bärthel & Woxenius, 2003). Kortare matartransporter innebär 
en lägre totalkostnad för transporten och minskade utsläpp. Lägre totalkostnader som följd av 
kortare matartransporter är någonting som gör att godstransportköparna kan finna denna 
lösning attraktiv. Figur 36 visar hur upptagningsområdet förändras med ett linjetågsystem. 
 

 
Figur 36: Nätverksstruktur linjetågterminal. T.v. utan mellanliggande terminaler. T.h. med mellanliggande 

terminaler.  

Linjeterminalerna är av enklare typ, hanterar ett mindre flöde och är lokaliserade med ett 
tätare avstånd mellan de större kombiterminalerna. Om systemet begränsas så att trailers inte 
behöver hanteras så kan teknik som är anpassat för ett småskaligare flöde med lättare  
lastbärare användas. Ett linjetågsystem med dessa förutsättningar benämns som 
lättkombisystem (Nelldal et al, 2012).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 37: Design för linjetågterminal (Behrends & Flodén,2012) 
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Linjeterminalerna ligger på ett sidospår till banan. Tåget kan köra in på sidospåret, lasta av 
eller på containers och växelflak, och sedan fortsätta längs den planerade rutten. Designen för 
en typisk terminal visas i Figur 37 på föregående sida.  
 
En begränsning kopplat till tekniken är kontaktledningarna som går över spåret. De förhindrar 
vertikal omlastning och därför kan enbart horisontell omlastning ske (Nelldal et. al. 2012). 
Omlastningstekniken vid linjeterminalen kan med fördel vara automatiserad för att öka 
effektiviteten. Automatisk teknik medför dock höga kostnader och lämpar sig därför inte väl 
för de mindre flödena som detta system riktar sig till (Kordnejad, 2011).  
 
En annan konsekvens för systemet är att transporten tar längre tid jämtemot en traditionell 
transport eftersom det sker fler stopp på vägen. För transport av varor som har hög 
tidskänslighet, exempelvis färskvaruprodukter, lämpar sig systemet därför mindre väl. En 
lösning kan i sådana fall vara att avsätta särskilda tåg eller tidsluckor då transport av 
tidskänsligt gods kan ske (Nelldal et al, 2012).  
 
Under förutsättning att linjetågsystemet används i kombination med lättkombikonceptet så 
bedöms det finnas goda möjligheter att införa systemet i Sverige. Då det enbart är lättkombi 
som, till en början, nyttjar terminalerna så ställs det lägre krav på hanteringstekniken och det 
räcker med gaffeltruckar för att lasta om mellan avställningsytan och fordonen. Kostnaden för 
etableringen av en lättkombiterminal uppskattas till mellan ca 3-14 procent av en vanlig 
kombiterminal. Dessutom är kostnaden för omlastning ungefär hälften av den i en stor 
terminal då tekniken som används på linjeterminalen är av enklare variant (Nelldal et. al, 
2012). Det finns också möjlighet att använda sig av annan horisontell omlastningsteknik om 
det visar sig tillåta tyngre containrar, men priset på omlastningen kan eventuellt bli något 
högre då.  
 
Ett exempel på ett pilotprojekt i Sverige som utredde genomförbarheten för lättkombi är 
“Dalkullan”. Projektet pågick under åren 1998-2001 för Axfood. En utredning av projektet 
utfördes av Bärthel & Woxenius (2003) som då kunde konstatera att orsakerna till att 
projektet upphörde var främst på grund av orsaker relaterade till organisationen och inte på 
grund av tekniska eller logistiska orsaker, vilket tyder på att systemet kan fungera väl under 
rätt omständigheter. Den största bristen fann Bärthel & Woxenius (2003) berodde på att flödet 
inte var tillräckligt stort för att göra pilotprojektet ekonomiskt lönsamt. Med ett etablerat 
system så kan fler intressenter lockas vilket skulle kunna leda till ett högre flöde och 
ekonomisk vinst.  
 
InnovaTrain  
InnovaTrain är ett exempel på ett linjetågsystem som finns i en mindre skala i Schweiz idag. 
Det kan köra i två riktningar med ett push-pull-tågsätt och stannar på flera mindre terminaler 
som ligger vid ett sidospår. Längs banan kan tåget drivas framåt via kontaktledningarna ovan, 
men på sidospåret använder den sig av diesel. Vid omlastningen använder den sig av tekniken 
ContainerMover som diskuterades i avsnittet ovan. (Islam et.al., 2016) 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Torrhamn 
Konceptet är ännu inte så utvecklat i Sverige, men är något vanligare i andra länder. Railport 
Scandinavia är ett exempel på detta system som finns i landet idag (Woxenius, Roso & 
Lumsden, 2004). 
 
En torrhamn är en typ av “förlängning” av en vanlig hamn och ligger på inlandet. 
Förbindelsen mellan hamnen och torrhamnen sker förslagsvis med tåg. Tanken med 
torrhamnar är att de ska avlasta de vanliga hamnarna genom att erbjuda all den service som en 
vanlig hamn kan ge. Det ska alltså vara möjligt att både lämna, hämta och förvara containrar i 
torrhamnen samt att kunna förtulla varor. Genom att torrhamnen ligger en bit in på land så 
behöver inte lastbilar köra ända ut till hamnen för att lasta av eller på gods, vilket bidrar till 
lägre koldioxidutsläpp och mindre trängsel i hamnen (Woxenius, Roso & Lumsden, 2004). 
Strukturen för systemet är tydlig i Figur 38 nedan. 
  
 

 
Figur 38: Nätverksstruktur för torrhamn (Roso, 2009). 

 
Ur åkeriernas perspektiv så har torrhamnen stora fördelar eftersom de då slipper åka ända ut 
till hamnen som kan ligga relativt avlägset. Åkerierna behöver inte heller stå och vänta på 
service i hamnen utan kan snabbare utföra ärenden i torrhamnen och sedan åka vidare. En 
tågoperatör som kör mellan hamnen och torrhamnen tjänar också på systemet eftersom det 
möjliggör dagliga transporter som innebär garanterad efterfråga (Roso, 2009). 
 
I ett torrhamnsystem så behöver hamnen inte vara lika stor eftersom uppställningsytorna för 
containrar och andra lastbärare omfördelas. Det gör att kostnaden för en ny hamn kan bli lägre 
i och med att en mindre yta behöver hårdgöras. Befintliga hamnar som redan är stora kan med 
systemet utveckla sin kapacitet då ytan i hamnen kontinuerligt frigörs. (Roso, 2009). 
 
 
HCT för järnväg 
High Capacity Transport för järnväg innebär att tyngre och längre tåg tillåts köra på 
järnvägen. Genom att öka den maximalt tillåtna längden på tågen från 630 meter till 750 
meter kan ännu större skalfördelar utnyttjas. Kostnader för transporten, omlastningar, stuffing 
& stripping av lastbärare samt lagerutrymme minskar. Om mer gods transporteras på 
järnvägen minskar också koldioxidutsläppen.  
 
Trafikverket undersökte med hjälp av Samgods möjligheterna till HCT på sträckor längs de 
större godsstråken och kom fram till att det finns positiva effekter av att tillåta HCT. Studien 
visade att det sker en överflyttning av väg till järnväg, men även från sjöfart till väg. I ett 
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scenario som undersöktes, där delar av TEN-T-nätverket ingick med några bibanor, ökade 
järnvägens transportarbete med 12,5 procent (Trafikverket, 2016b). 
 
Sedan 2015 har Trafikverket jobbat med ett projekt som ska utreda möjligheterna för HCT på 
det svenska järnvägsnätet, och i den nationella planen har det avsatts medel för utveckling för 
att möjliggöra tyngre tåg på särskilt prioriterade sträckor samt för en ökad lastprofil. 
(Trafikverket, 2018c) Det är viktigt att fortsätta utredningen och utvidga studiens omfattning 
till fler sträckor med förbättrad kapacitet på det svenska järnvägsnätet. Genomförande av 
uppföljningsstudier på genomförda projekt bidrar till att få en återkoppling till hur väl 
utredningens resultat stämmer överens med verkligheten och är därför viktiga.  
 

4.4.3  Automatiserad hanteringsteknik på terminaler 

I och med att kraven på snabba och effektiva transporter har ökat i takt med teknikens 
utveckling så har intresset för automatisering blivit mer populärt de senaste åren. Hamnar och 
terminaler utgör noder i en transportkedja där det finns risk för förlorad effektivitet. 
Automatiserad omlastningsteknik skulle kunna minska omlastningstiden, kostnaden, öka 
säkerheten och minska antalet fel som är orsakade av mänskliga faktorer. Automatiserad 
teknik är således ett bra hjälpmedel för att öka intermodalitetens attraktivitet. (Paddeau et.al., 
2019) 

En studie genomförd av Moghadam (2006) visade på att automatiserad eller delvis 
automatiserad omlastningsteknik i form av grensletruckar och portal- eller bockkranar kunde 
anmärkningsvärt minska tiden för av- och pålastning av containerfartygen. Dessutom kunde 
investeringskostnaden för sådan teknik tjänas in enbart några månader efter att tekniken varit i 
bruk, vilket talar för att den är gynnsam för hamnoperatören. Även rederierna har vinster att 
hämta från automatiseringen eftersom fartygen behöver spendera kortare tid i hamnen. 
Förutom ovannämnda fördelar så uppskattar Mogdaham att det kan bli en förbättrad säkerhet, 
som dock kan vara svår att finna ett exakt värde på. 
 
I en annan studie av Široký (2011) som granskade Automated Guided Vechicles (AGV) och 
Automated Stacking Cranes (ASC) kom författaren fram till att det fanns flera styrkor med 
teknikerna. I brist på en svensk översättning kommer de engelska förkortningarna att 
användas. AGV:s inom transportbranschen kan beskrivas som mindre, automatiserade fordon 
som kan användas för förflyttning av föremål, exempelvis containrar, och som använder sig 
av olika typer av teknik för att orientera sig. ASC:s är grensletruckar som är automatiserade 
och som fungerar på liknande sätt som AGV:s.   
 
Široký:s studie fann att AGV:s har hög precisionssäkerhet vid lastning i och med att hjulen på 
fordonen kan verka individuellt. Dessutom är de snabba, tysta, säkra och kan i vissa fall tanka 
sig själva vilket gör att de inte kräver stora personalresurser för drift. 
ASC:s har också flera styrkor, exempelvis att de har noggrann stapling av containrar, har 
inbyggd teknik som förhindrar kollisioner och är relativt snabba (21 km/h).  
 
Det finns dock undersökningar som pekar på att automatiseringen inte leder till så stora 
förbättringar av effektiviteten som man kan tro. McKinsey (2018) genomförde en studie där 
ett 40-tal aktörer deltog från hela världen.  
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Statistiken som visualiserats i Figur 39 t.v. 
visade att trots en förväntad operationell 
kostnadsreducering mellan 25-55 procent, samt 
en ökad produktivitet på 10-35 procent, så 
uppnår inte tekniken som implementerats 
förväntningarna. En tydlig kostnadsförbättring 
tack vare tekniken finns, men den är lägre än 
vad aktörerna hoppades på. 

 Den automatiserade tekniken visade sig också 
leda till en sänkning av produktiviteten. En 
aktör påpekade att tekniken inte presterar så bra 
som de marknadsförts. Ett exempel är att antalet 
containerlyft per timme. Med den 
automatiserade tekniken kunde strax över 20 lyft 
per timme genomföras. Den traditionella 
tekniken kunde gå upp mot närmare 40 lyft per 
timme vilket ger en skillnad på ca 50 procent. 
 
 
 
 
 
 

Den klart övervägande majoriteten av respondenterna som infört automatiserad teknik uppger 
att den personal som finns inte är kunnig nog att kunna lösa oväntade problem som kan 
uppkomma i samband planering och införande av den nya tekniken vilket också minskar de 
positiva effekterna. 
 
För att kunna inför automatiserad teknik så måste det först genomföras utbildningar riktade 
till personalen. Sådana utbildningar innebär också en investeringskostnad, men tekniken har 
visat sig effektiv för just operationell kostnadsreducering och utbildad personal och införande 
av automatiserad teknik är därför en investering som är värd att överväga. 
 
 

4.4.4  IT-system i terminaler och verktyg 

Terminalerna utgör en viktig del i transportkedjan då fordonen ska tas in, godset ska 
omfördelas och samordnas för vidare transport. För att underlätta och effektivisera 
terminalprocessen så kan IT-system och verktyg som användas.  
 
Intelligent Video Gate (IVG) 
Ett aktuellt projekt inom Shift2Rail-initiativet, kallat FR8HUB, studerar användningen av så 
kallade “Intelligent Video Gates” (IVG). Projektet utreder bland annat möjligheterna till att 
öka den automatiserade identifieringsprocessen av fordon och lastbärare som kommer in till 

Figur 39: Skillnad mellan förväntade och faktiska 
resultat av automatiserad terminalteknik 

(McKinsey, 2018). 
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terminaler. Syftet är att effektivisera hanteringen och dokumentationen av fordon vid 
terminaler och på så sätt minska ledtiderna för transporterna (Shift2Rail, 2018).  

Tekniken består av portaler (IVG) som föreslås placeras vid in- och utkörsportarna till och 
från terminalen, eller inom terminalområdet där sammansättningen av tågsättet kan ändras. 
Baserat på undersökning av de svenska terminalerna så föreslås det finnas två IVG:s per 
terminal. Terminaler där fordonen tar samma väg vid passagen in och ut från terminalen 
behöver bara en IVG. 
IVG:ns logistiska komponenter består av: 

o Kameror 
o Strålkastare/lampor 
o RFID - läsare och tagg 
o Sensorer  

Sensorerna känner av att ett fordon är på ingång. När fordonet passerar genom portalen så ser 
lamporna till att kameran kan ta en högupplöst bild av RFID-taggen oavsett väder. RFID-
taggen läses av och information kring fordonet och lastbäraren skickas till ett 
dokumentationscenter där de kan hanteras vidare. Med hjälp av skannern så går det att skapa 
en 3D-bild där eventuella skador på tågvagnen eller lastbäraren kan identifieras och 
uppmärksammas.  

Fördelarna med tekniken är att inkommande fordon och lastbärare snabbt kan läsas av och 
dokumenteras. Systemet sker automatiskt och kan leda till snabbare avläsning med högre 
noggrannhet jämfört med manuell avläsning. Kortare ledtider ökar attraktiviteten för 
kombinerade transporter och denna teknik kan därför vara en bra lösning för att öka 
intermodaliteten.  

En nackdel med tekniken är att det krävs en kostnadsinvestering för att införa den. Om 
tekniken visar sig vara så effektiv som den beräknas vara så kan investeringskostnaden fås 
tillbaka snabbt efter driftsättning av IVG:n.  

GPS för kontinuerlig spårning 
Genom att använda GPS som utgår från ett globalt omfattande geografiskt referenssystem så 
kan fordonens aktuella position under en transport rapporteras till en terminal som då kan 
planera för fordonets ankomst. Denna typ av information kring realtidsplatsen kallas “In 
Transit Visibility” (ITV). Samma information kan också delas till transportköparen som då 
kan få kontinuerlig uppdatering om var godset befinner sig och när det kan förväntas 
ankomma. Informationsutbytet skapar en trygghet för godstransportköparen och förtroendet 
till systemet kan öka.  

Simuleringsverktyg 
Tekniken kan användas för att kunna göra studier på framtida scenarion utifrån bestämda 
förutsättningar och för att jämföra med ett scenario som utgår från dagsläget. Det är viktigt att 
denna teknik finns, kontinuerligt uppdateras och utvecklas, för att kunna bestämma vilka 
åtgärder som kan genomföras och vilka effekter åtgärderna får.  

Genom att kunna genomföra säkra simuleringar så kan de framtida effekterna av nya 
innovationer säkerställas till en högre grad. Det kan i sin tur motivera aktörer till att bidra med 
ekonomiska medel för att förverkliga tekniken.  



78 
 

Mitrovic (2019) utvärderade några av de simuleringsverktyg som finns tillgängliga och kunde 
konstatera att FlexSim (FlexTerm), Villon av Simcon och Planimate är verktyg på mikronivå 
som kan vara användbara för simuleringar av järnvägsrelaterad infrastruktur, och för Villon 
även multimodal infrastruktur. Planimate är ett något enklare program som kan användas vid 
simuleringar i mindre terminaler. FlexSim och Simcon är något mer omfattande och 
komplicerade och är mer lämplig vid mer avancerade terminaler.  

Samgods är en annan modell som används för nationella godstransporter på en makronivå. 
Verktyget används ofta av både forskningsinstitut och myndigheter och behöver därför ha en 
hög grad av tillförlitlighet. Samgods har visat sig ha svårigheter när det kommer till 
kvalitetssäkring och bristfälliga uppgifter om bland annat terminaler och kan därför behöva 
förbättras med kompletterande data (Sweco, 2018) 
 

4.4.5  Svårigheter med ny teknik 

Dagens intermodala transportsystem med dess nätverksstruktur, infrastruktur, regelverk, 
policys och marknadsstruktur är ett system som är resultatet av en kontinuerlig utveckling 
under en lång tid. De brister som finns idag är inte så lätta att åtgärda eftersom tekniken måste 
gå att föra samman med det befintliga systemet. Trots att det finns olika typer av teknik som 
skulle kunna användas för att direkt, eller indirekt, öka intermodaliteten så är det inte så 
många som faktiskt satts i drift. Harris et.al (2014) delade in barriärerna i kategorier relaterade 
till användare, policys och tekniken i sig. Woxenius (1998c) har gjort en liknande indelning.  
 
Användare 
Denna barriär omfattas av de ekonomiska, operationella och förvaltningsrelaterade 
förutsättningarna ett företag har. Företagets storlek spelar därför en stor roll för hur mottaglig 
det är för att införa ny teknik (Harris et. al, 2014). 
 
Kostnaden för ny teknik är oftast hög. Det finns också en osäkerhet om tekniken resulterar i 
de förändringar som den utlovar och investeringar innebär ett visst risktagande. För privata 
aktörer blir det ett stort hinder för att investera och även om alla vill ha en förändring så är det 
svårt att få någon att ta första steget (Nelldal, 2019). Större företag är mer villiga att satsa på 
nya innovationer eftersom de har en starkare ekonomi och inte drabbas lika hårt om det skulle 
visa sig att tekniken inte presterar enligt förväntningarna. Harris et.al (2014) kunde 
exempelvis konstatera att större privata aktörer använder sig av ny informationsteknik i en 
större utsträckning än vad små företag gör.  
 
Det finns också en koppling mellan ny teknik och personalstyrkan. Det krävs att det finns en 
kunskap hos företagets anställda om hur tekniken fungerar och vad som bör göras om 
någonting inte fungerar som det ska. Detta gäller främst tekniker kopplade till IT (Harris et.al, 
2014) och automatisering (McKinsey, 2018).  
 
Policys 
Barriären rör dels policys på olika nivåer; lokal, nationell eller internationell, men även 
regelverk. De olika nivåerna måste vara samordnade med varandra. Det finns ett behov av en 
enhetlighet och är därför viktigt att det inte finns några motsättningar som med konflikter 
mellan olika målbilder. För Sveriges del handlar det om att lokala och nationella policys för 
intermodala transporter är eniga om vad som eftersträvas i transportsystemet. Dessa bör även 
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falla samman väl med den på en EU-nivå. För att kunna öka intermodaliteten bör policys på 
alla nivåer uppmuntra effektivitet med hjälp av nya tekniker (Harris et.al, 2014).  
 
Tekniken 
En stor del av förslagen kring nya innovationer och teknik är kreativa, men kan vara svåra att 
införa utan att det krävs att det befintliga systemet måste göras om totalt eller kräver mycket 
höga investeringar. Exempel är förslag på underjordiska tunnlar (CargoTunnel, TubeXpress, 
OLS-ASH Project eller Underground Container Mover) som skulle innebära en omfattande 
förändring vilket gör att tekniken får svårt att få genomslag (Shin et. Al, 2018). 
 
Tekniska standarder också vara en barriär för nya tekniker eftersom dessa måste anpassas till 
vilka krav som finns gällande dimensioner, kapaciteter, hållfasthet och liknande (Woxenius, 
1998c). För IT-system så gäller det också att de kan fungera tillsammans med andra digitala 
teknologier (Harris et.al, 2014). 
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5  Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet kommer delar av den fakta som presenterats i kapitel 4 att diskuteras. 
Utifrån diskussionen kommer förslag på vidare forskning att ges. I kapitlet kommer även 
metoderna som använts för arbetets genomförande att diskuteras. Slutligen kommer 
slutsatserna av arbetet presenteras där både fakta, diskussion och förslag på vidare forskning 
ingår. 

Författaren står själv för de resonemang som förs och de åsikter som presenteras som 
grundar sig i den fakta som samlats och de övergripande intryck författaren fått under 
arbetets gång.  
 

5.1  Utvärdering av fakta 
 
I detta avsnitt kommer delar av den fakta som presenterats i arbetet att diskuteras vidare. 
Främst rör det de identifierade hindren och den tekniska utvecklingen.   

Avgifter, regelverk och intermodalitet 
Det finns en konflikt mellan regelverk, avgifter och ökningen av intermodalitet. Avgifter som 
har en direkt påverkan på sjöfarten och järnvägen, som banavgifter och farledsavgifter, är 
nödvändiga för att kunna betala för de kostnader som trafikslagen ger upphov till. Problemen 
uppstår när höjningarna av avgifterna tvingar rederierna och tågoperatörerna att höja sina 
priser. Ju mer avgifterna höjs, desto hårdare blir konkurrensen mellan järnvägen, sjöfarten och 
vägtransporterna. Det leder till en diskussion om vem som borde bära kostnaderna för att få 
den bästa samhällsnyttan och vad som är rättvist.  
 
Det är tänkbart att aktörer inom järnväg- och sjöfartsbranschen skulle hävda att 
vägtransporterna borde bära kostnaderna för avgiftshöjningarna eftersom målet är att få 
mindre transporter att gå på väg. Samtidigt kan företagen som kör lastbilstransporter hävda att 
de redan har höga avgifter och hög intern konkurrens från andra åkerier samt att järnvägen 
och sjöfarten borde bära sina egna kostnader. Det finns inte något enkelt svar på frågan. 

Trafikslagens priselasticitet som presenterades i kapitel 4 vittnar dock om att transporter på 
väg är mer resistenta mot prishöjningar jämfört med sjöfarten och järnvägen samt att 
vägtransporterna gynnades mest av en prishöjning på övriga trafikslag (Trafikanalys, 2018). 
Med detta i åtanke så känns idén om att föra över en större del av kostnaderna för järnväg och 
sjöfart till väg inte lika främmande. 
 
På ämnet regelverk och intermodalitet går det också att diskutera kring den nuvarande 
processen för kapacitetsfördelning och tåglägen. I dagsläget prioriteras persontransporter 
framför godstransporter vilket är förståeligt till en viss punkt. Persontransporter går vanligtvis 
under dagtid vilket lämnar tillgängliga tåglägen nattetid för godstransporter. Problemet med 
systemet är att det också leder till minskad flexibilitet för godstransporterna som då begränsas 
till att genomföras särskilda tider.  

 
 



81 
 

Aktörernas värderingar  
Enligt de undersökningar som genomförts gällande värderingar av faktorer som rör val av 
trafikslag så är det tydligt att majoriteten av branscherna värderar kostnaden högst (Lee, 
2016). Det är inte så förvånande med tanke på att företagen vill minimera sina utgifter och 
maximera sina inkomster. För de flesta företag blir då priset den faktor som avgör, men det 
finns undantag som exempelvis färskvaruindustrin som istället maximerar sin vinst genom 
kortare transporttider och högre punktlighet. För dessa företag blir det särskilt viktigt att 
transporten håller de tider som utlovats och förseningar kan innebära stora förluster. Det blir 
därför problematiskt för utvecklingen av intermodala transporter när det finns en bild av 
järnvägstransporter som opålitliga. Denna bild måste förändras. Det måste finnas en trygghet 
för godstransportköparna när deras varor ska transporteras i en intermodal kedja där järnvägen 
ingår. Konsekvenserna kan annars bli att mer gods går på väg eller att enbart vissa varutyper, 
med ett lägre värde, går på järnvägen. En höjning av kvaliteten kan innebära mindre 
förseningar och därmed högre punktlighet. Förseningar som uppstår som följd av olyckor är 
svåra att rå på, men det finns möjlighet att förbättra järnvägens kapacitet så att 
konsekvenserna vid olyckor minimeras. Det kan röra sig om att bygga partiella dubbelspår 
som ger möjlighet till omkörning, eller fler mötesplatser vid stationer.  

Det går också att diskutera kring ansvaret som bland annat media har vid framställandet av 
järnvägen. Är det så att det enbart diskuteras om förseningar och olyckorna på järnvägen och 
aldrig om de problem som även väg och sjöfarten har, så är det inte så konstigt att den 
allmänna bilden av järnvägen är att det är ett trafikslag som ständigt är präglat av problem.  

En annan åsikt som har framförts från godstransportköparna är att det känns komplicerat och 
omständligt att boka en intermodal transport. En av anledningarna som framförts är att det är 
många aktörer inblandade vilket gör det rörigt. Ett alternativ är naturligtvis att ta hjälp av en 
speditör, men det bör också finnas goda möjligheter att på ett smidigt sätt kunna beställa en 
transport som använder sig av en kombination av trafikslag. Det smidigaste sättet hade varit 
om det fanns någon hemsida eller applikation till mobilen där det gick att skriva in mellan 
vilka adresser man vill att transporten ska gå, vilka datum, samt vilka volymer/antal lastbärare 
och typ av gods som ska transporteras. Då det råder stark konkurrens mellan trafikslagen så 
kan det bli svårt att få åkerier, tågoperatörer och rederier att bidra till en sådan funktion och 
sannolikheten att den utvecklas är i dagsläget låg.  
 
Ytterligare en åsikt som har först fram från godstransportköpare är att transporterna med tåg 
och sjöfart är mer begränsade och låsta till fasta tider. Det leder till minskad flexibilitet för 
dessa trafikslag jämfört med lastbilstransporter som kan planeras och avgå med kortare varsel.  
En av anledningarna till tågens och fartygens låga flexibilitet är att de har mer förutbestämda 
körscheman och att de tar större volymer som måste samordnas innan transport.  
En förbättring som skulle kunna ske och som också börjat ta fart för järnvägens del är att 
ansökningsprocessen för de ad-hoc lägen som finns och blir tillgängliga blir smidigare. Bättre 
tilldelning av tåglägen med kortare varsel ökar flexibiliteten och kan minska gapet mellan 
järnvägs- och vägtransporterna. Ännu en förbättring är om en större mängd gods kan 
samlastas, det vill säga att små volymer från flera företag kan transporteras samtidigt. 
Samlastningen kan göra att det blir mer kostnadseffektivt med järnvägs- och 
sjöfartstransporter för varje enskilt företag. Kravet för att samlastningen ska öka är dock att 
det finns ett smidigt system för det, exempelvis genom en digital funktion.  
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Bristande flexibilitet hos sjöfarten och järnvägen är inte enbart begränsat till avgångstider 
utan även till öppettider hos terminalerna. I och med att omlastningen enbart kan ske under då 
det terminalen är öppen och bemannad så sätts det begränsningar för hur upplägget för 
intermodala transportkedjor kan se ut. Där är lastbilstransporterna mycket mer fria att lasta på 
och av när det passar chauffören och flexibiliteten ökar därmed också. Ett förslag för att 
kunna öka intermodaliteten är därför en förändring av terminalernas öppettider där de 
förändrade tiderna är anpassade till de godsflöden som finns. Eventuellt skulle en framtida 
lösning kunna vara automatiserade terminaler där omlastningen ombesörjs av chauffören.  
 
Kostnader och konkurrensyta 
Kostnaden är den faktor som har störst potential att förändra beteendet hos 
godstransportköparna då den bedöms ha stor inverkan vid valet av trafikslag. Exakt hur stor 
påverkan kostnaderna har är svår att avgöra, och även om kopplingen till konkurrensytorna 
mellan trafikslagen är given så är det exakta sambandet otydligt. Med det vill författaren mena 
att det behöver utredas vid vilka prisskillnader på intermodala transporter som en större 
överföring från väg till järnväg och sjöfart sker. När ett sådant samband är fastställt så blir det 
även lättare att motivera företag till att investera i ny teknik som ofta är lite dyrare men som 
kan locka fler kunder.  

På ämnet kostnader för omlastningen vill författaren också påtala att tekniken som används 
för lastbärarna ofta är dyr och att det kan vara bra att se över om lastbärarna kan utformas på 
ett annat sätt eller av ett annat material som gör att de blir lättare eller smidigare att hantera. 
Det är lätt att fastna i ett tänk att en viss sak fungerar bra och att allt runt omkring måste 
förändras, men det är minst lika viktigt att se över det som redan fungerar bra och se om det 
kan göras bättre. Om lastbärarna kan utformas på ett sätt som gör att hanteringstekniken kan 
vara mindre avancerad så kan man få ned kostnaderna på tekniken vilket också sänker den 
totala transportkostnaden i och med att omlastningen blir billigare.  

Konflikter mellan utveckling av trafikslag 
Det sker satsningar både på järnväg, sjöfart och väg i Sverige. Men detta kan leda till 
målkonflikter och kan signalera ut ett budskap om att det inte finns någon tydlig prioritering 
från beslutsfattarnas sida. Ett exempel är satsningar på väg där man utvecklar möjligheterna 
till mer miljövänliga eller effektivare lastbilstransporter, samtidigt som man också hävdar att 
mindre gods ska gå på väg. Riskerna med detta är inte bara att järnvägen riskerar tappa gods 
till förmån för lastbilstransporter, utan även att dubbla signaler kring myndigheternas planer 
för intermodalitetens framtid gör att aktörer kan bli mer tveksamma till att överge sitt 
nuvarande transportupplägg och övergå till en kombination av trafikslag. 

Svårigheter med ny teknik 
För lösa problemen som finns med intermodala transporter, vare sig det handlar om 
omlastning, transportstruktur, terminalfunktioner eller annat, så har ett antal olika innovativa 
tekniker utvecklats. Trots det är det få av dessa som används i någon större utsträckning, om 
de ens kommer i produktion.  

Under faktasammanställningen kom det bland annat fram att det är svårt att förändra 
någonting som redan fungerar. Det kan visserligen vara svårt att ändra på, men en förändring 
kan börja med ett gemensamt initiativtagande både på en lokal, nationell och EU-nivå. Det 
bör uppmuntras, exempelvis i transportstrategier eller i form av olika satsningar som syftar till 
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att sprida information, till att införa ny teknik som en del av utvecklingen av intermodala 
transporter. Det är dock viktigt att de olika nivåerna har en gemensam bild över vad som 
eftersträvas så att motsättningar inte sker. Här är det kanske främst EU som har ansvar att 
skapa riktlinjer för medlemsstaterna som vidare kan utforma en nationell strategi.  
 
På en företagsnivå så har litteraturen visat att en av anledningarna till att få företag har 
implementerat ny teknik i sin verksamhet är en osäkerhet kring teknikens lönsamhet. Att se 
hur tekniken är tänkt att funka med ’egna ögon’ kan hjälpa produkten att komma ut på 
marknaden. För att kunna sälja in den nya tekniken till användarna så kan det krävas att 
utvecklarna av produkten kan presentera någon demonstration eller pilotprojekt, gärna fysiskt, 
som visar hur tekniken löser problemen och hur den genomför någon förbättring för aktören. 
Genom att även kunna visa beräkningar på hur lång tid det är beräknat att det ska ta för 
tekniken att återbetala sig, så kan man minska osäkerheten hos användarna och öka chanserna 
till en investering. 

Lyckas man få produkten ut på marknaden så måste man också integrera den i systemet och 
med personalen. Ett annat sätt att få främst ny teknik att fungera skulle därför kunna vara att 
satsa på utbildningsprogram för personalen. Särskilt automatiserad teknik har visat sig behöva 
kunnig personal som förstår hur tekniken fungerar och som kan ingripa vid behov. 
Kostnaderna för ett sådant utbildningsprogram kan motiveras av de besparingar som görs av 
tekniken efter att den kommit i drift.  

Vad det gäller själva utvecklingen av tekniken så är författarens tolkning att det är bra med 
visionära idéer, men det måste finnas någon grund som tekniken kan utvecklas på. Det kan bli 
väldigt svårt att genomföra projekt där hela transportsystemets uppbyggnad måste göras om. 
Utveckling tar tid och revolutionerande tekniker kan få svårt att slå igenom av ekonomiska, 
politiska och kulturella skäl. Istället borde fokus ligga på att genomföra små tekniska 
anpassningar av det befintliga systemet tills att det uppnås en förändring som långsiktigt är 
eftersträvansvärd.  

Det kan också vara intressant att diskutera ny teknik ur ett etiskt perspektiv på vad eller vad 
som inte bör göras. Detta gäller särskilt den trend som rör automatisering av teknik. Det finns 
flera fördelar med tekniken, exempelvis lägre kostnader och högre noggrannhet. Men det 
finns också ett annat perspektiv på det, nämligen att tekniken ersätter personal. Från ett 
företags synvinkel så är det naturligt att vilja maximera sin nytta genom att till exempel 
minimera kostnader. Från samhällets synvinkel så bör vi fundera på vilka jobb vi kan ersätta 
med automatiserad teknik och vad införandet av ny teknik innebär för samhället som helhet.    
 
Slutligen kan författaren konstatera att baserat på informationen som sammanställts i 
rapporten, så är det svårt att införa ny teknik och det kan ta lång tid. Behövs det en snabbare 
förändring i samhället så är det främst ekonomiska styrmedel som kan få den effekt som 
önskas.  

5.2  Utvärdering av metod 
 

Metoderna som använts i detta arbete har varit en kombination av en litteraturanalys med 
sekundär data och en djupgående intervju med primär data. Metoden har varit effektiv i det 
avseendet att mycket information från flera olika källor och perspektiv har kunnat samlas in 
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på en kort tid. Ämnet intermodala transporter har diskuterats mycket i Sverige och i princip 
all information har varit baserad på svensk infrastruktur och svenska förutsättningar vilket gör 
att källorna är mer aktuella för arbetet än vad internationella källor hade varit.  

I metoden för sökning av sekundära källor så har författaren sökt sig till originalkällan vilket 
gör att informationen är så nära en primär källa som det går att komma. Dessutom ökar även 
trovärdigheten för informationen om en sådan sökteknik används. 

I och med att det finns mycket tidigare forskning inom området där flertalet källor genomfört 
intervjuer med aktörer inom branschen så har det funnits möjlighet att få med även deras 
perspektiv i detta arbete. Alternativet till att samla information om aktörers perspektiv från 
sekundära källor hade varit att samla primär data genom att genomföra djupgående intervjuer 
med företag. Författarens åsikt är att den tidsram som funnits för arbetet medför 
begränsningar för datainsamling och att ett flertal djupgående intervjuer hade varit svårt att 
hinna med. Hade arbetet haft en bredare tidsram så skulle författaren dock rekommendera att 
intervjuer genomförs eftersom informationen då kan anpassas efter arbetets syfte och blir mer 
relevant. Dessutom ökar trovärdigheten för arbetet ytterligare i och med att informationen är 
samlad av författaren själv.  

I kapitel 2 har författaren även nämnt att en fallstudie var planerad men har uteslutits eftersom 
det saknade direkt bidrag till arbetet. Skulle det funnits tid så hade en metod som inkluderar 
en fallstudie kunnat vara intressant för att se hur identifierade hinder och förslag på teknik 
hade kunnat anpassas till terminaler. En fallstudie hade på så sätt kunnat ge djupare insikt i 
genomförbarheten för tekniken och kunnat ge en bättre förståelse för de eventuella problem 
tekniken kan stöta på vid implementeringen.  
 

5.3  Förslag på framtida studier 
 
Författaren har inte kunnat hitta någon tidigare svensk forskning som undersöker hur 
sambandet ser ut mellan transportens avstånd och värderingar av faktorer som påverkar valet 
av trafikslag. Det hade varit intressant att kunna utreda om brytpunktsavståndet mellan 
exempelvis väg och järnväg är kortare när en faktor så som miljövänlighet blir mer och mer 
viktigt. Författarens förslag är därför att det genomförs en ny studie över 
godstransportköparnas val med särskild betoning på sambandet mellan faktorerna avstånd, 
pris och miljö. 
 

Ett annat förslag är att det genomförs en noggrann studie över exakt hur stora 
konkurrensytorna är mellan trafikslagen och hur stor överföringspotentialen är. Den tidigare 
forskningen har uppskattat potentialen i grova drag men författaren menar att det här är ett 
ämne som borde fastställas närmare. Till exempel kan det vara så att konkurrensytorna skiljer 
sig mellan vissa branscher och för vissa avstånd. Det kan också vara värt att utreda hur 
konkurrensytorna fungerar, är de dubbelriktade eller enkelriktade.  

Slutligen rekommenderar författaren att det sker en djupare utredning över vad som skulle 
kunna få privata aktörer att investera i ny teknik. Vilka hinder upplever aktörerna och hur kan 
innovativa företag och myndigheter jobba för att uppmuntra till investering.   
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5.4  Slutsats 
 
Syftet med arbetet har varit att försöka identifiera de hinder som finns för en ökad utveckling 
av intermodala transporter samt att försöka utreda vilken teknik eller andra innovationer som 
kan avhjälpa dessa hinder. Arbetet har visat att de främsta svårigheterna som intermodala 
transporter står inför är utspridda över flera områden; 

o Regelverk och organisationsstruktur 
o Begränsad konkurrensyta och överföringspotential 
o Infrastrukturens kvalitet 
o Terminalernas lokalisering samt kostnader 

Det finns möjlighet att förbättra intermodalitetens förutsättningar genom att införa teknik för 
några av dessa hinder. Terminalernas kostnader är det hinder som enklast skulle kunna 
åtgärdas med hjälp av tekniska lösningar, och många av de förslag som presenterats i arbetet 
rör just terminaler och dess kostnader. För att förbättra lokaliseringen av terminaler finns det 
möjlighet att tillämpa nya strategier för nätverksstruktur. För resten av hindren finns det inga 
enkla, fysiska lösningar. Där krävs det istället en omorganisering av prioriteringar från staten 
och myndigheternas håll och det kan handla om svåra avvägningar vad som är lämpligt eller 
inte att göra.  

Det finns också en problematik rörande införandet av ny teknik och nya innovationer. Det är 
svårt att hitta ekonomiskt stöd för att kunna införa tekniken och det är inte många av dem som 
får något genomslag trots att de i teorin kan verka lovande. Det är därför viktigt att företag 
som tar fram nya utvecklingsprojekt kan presentera någon demonstration eller pilotprojekt för 
att kunna fånga intresse från privata aktörer. Ett förslag är också att det genomförs en 
utredning kring vad som skulle kunna få privata aktörer att investera i nya projekt och 
tekniker. På så sätt kan företagen som utvecklar tekniken samt myndigheter kunna få 
information om vad som krävs för att tekniken ska kunna komma till skott.  

För att kunna få en bättre bild över vilka förutsättningar det finns för att föra över transporter 
på väg till transporter på järnväg och sjöfart så borde djupare studier genomföras som 
undersöker överföringspotentialen. Utifrån en sådan studie går det sedan att fastställa inom 
vilka områden som prioriteringar och satsningar bör genomföras för att få bäst effekt.  

Då hindren inte är koncentrerade till en specifik del av transportsystemet och organisationen, 
utan är utspridda över alla områden som omfattas av transporterna, så går det inte att försöka 
lösa ett särskilt hinder och sedan hoppas på en stor förändring. Det måste ske ett kontinuerligt 
arbete med att försöka avhjälpa samtliga hinder eftersom dessa utgör en helhet och har 
kopplingar till varandra.  
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Bilaga 1 
Sammanfattning av semi-strukturerad, djupgående intervju  
 
Författaren till detta arbete kommer att refereras till som ‘Studenten’. 
Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal kommer att refereras till som ‘Professorn’.  
 
Innan intervjun: 
Vid första mailkontakt, ca två veckor innan intervjun, presenterar Studenten bakgrunden till 
varför arbetet genomförs och vad syftet med intervjun är så att Professorn kan få en förståelse 
för vad ämnet kommer att vara. Studenten meddelar också vilka frågor intervjun kommer att 
kretsa kring så att Professorn har tid att sätta sig in i ämnet.  
Frågorna var: 

o ”Vilka hinder finns för en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och 
sjöfart?” 

o “Finns det några tekniska lösningar man kan använda?” 

 
Vid intervjutillfället: 
Studenten börjar med att presentera syftet och bakgrunden till sitt arbete. Sedan förklarar 
studenten varför just denna expert blivit tillfrågad om att delta i intervjun och vilka frågor som 
kommer vara aktuella att diskutera under mötet. Studenten går i grova drag igenom vad denna 
har avhandlat i arbetet fram till intervjutillfället samt vilka hinder som redan identifierats. 
Dessa är: 

o Kostnaderna för omlastning är höga. 
o Det är svårt för järnvägen och sjöfarten att konkurrera på korta distanser (siffran 300 

kilometer nämns här). 
o Organisationsstrukturen är komplex 
o Infrastrukturen är bristande i kvalitet. 

 

Studenten låter sedan Professorn ge sin syn på de redan identifierade hindren och ber denne 
att diskutera kring: 

o “Vad för övriga hinder tror du skulle innebära stor påverkan på möjligheterna till 
ökad intermodalitet?” 

o “Vilka tekniska lösningar skulle du rekommendera till de hinder (bland annat 
terminaler och omlastningskostnader) som identifierats?” 
 

Sammanfattning av intervjun följer på nästa sida. Sammanfattningen innehåller även 
Professorns svar på studentens följdfrågor. 
 



96 
 

 
Hinder 1: Kostnaderna för omlastning och brytpunktsavstånd 
Den totala kostnaden för en intermodal transport består av flera delar. Dels så finns det en 
terminalkostnad (där kostnad för omlastning ingår), sedan finns det kostnader för 
matartransporter och för själva undervägstransporten. När det genomförs åtgärder som kan 
minska en av dessa kostnader, längre tåg exempelvis, så påverkas bara en mindre del av den 
totala kostnaden.  
En sänkning av terminal/omlastningskostnaderna skulle innebära stora förändringar av den 
totala kostnaden och därför borde man satsa på att få ned dessa.  
 
Anledningen till att man borde satsa just på omlastningskostnaderna beror på att de ligger på 
ca 300 kr/lyft för varje container. Eftersom det krävs minst två omlastningar så blir 
omlastningskostnaden, per container och transport, minst 600 kr. Ju fler omlastningar desto 
högre kostnader.  

Studenten sammanfattar sambandet som följande: 
Omlastningskostnader per container och transport = 300*n (där n= antalet omlastningar, 
n>= 2) 
 
Prissättningen av omlastningskostnaderna beror delvis på den hanteringsteknik som finns i 
terminalerna och kostnaderna som finns för att bygga terminalen. Teknik som hanterar större 
flöden, portalkranar som exempel, kostar mycket. Vid själva byggandet av terminalen så 
måste stora ytor göras hårda så att de klarar av de höga tryck som de utsätts för av 
hanteringstekniken och lastbärarna. Dessutom ska spår för järnväg dras fram vilket innebär 
ytterligare en kostnad.  
 
På grund av kostnaderna så blir kombitrafiken inte lönsam på kortare sträckor. Det krävs 
längre avstånd, minst 500-700 kilometer, innan järnvägen kan konkurrera med 
lastbilstransporterna. Som följd av det långa brytpunktsavståndet så tappar fler och fler 
terminaler trafik. 
Den siffra på 300 kilometer för brytpunktsavståndet som Studenten nämner tycker Professorn 
låter lågt.  
 

Vidare diskuteras det om hur en intermodal transportkedja fungerar mellan två punkter och 
hur terminalhanteringen går till. 
 
Omlastningen sker på kvällen, under terminalens öppettider, och att tåget åker över natten till 
nästa terminal där det lossas på morgonen nästa dag.  
Studenten frågar om det kan ske någon vinning i att transporten över natt går snabbare. 
Professorn meddelar att man tjänar mer på att lasta om och köra iväg snabbare. Han påpekar 
att en automatiserad terminal skulle kunna underlätta för att det krävs inte samma öppettider 
då.  
 

Hinder 2: Organisationsstrukturen är komplex 
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Att beställa en transport med lastbil är generellt mycket enklare än att beställa en med 
kombinerade trafikslag. Det är fler steg och fler aktörer vilket gör att det hela blir mer 
komplicerat. Vanligtvis sker transporter av ett helt tåg på järnvägen för en större kund. En 
liten kund får det mycket svårare att beställa en kombitransport. Det finns både brist på 
information och det finns ingen standardtjänst tillgänglig vilket gör att de mindre kunderna 
inte vet var de ska vända sig.  

Åkerierna erbjuder på så sätt en mycket mer flexibel tjänst eftersom de är lätt att få kontakt 
med och kunna beställa en transport hos. Tågoperatörerna måste exempelvis ha fått tåglägen 
tilldelade som passar med den önskade transporten och det är inte det lättaste. Det motverkar 
spontana transporter. 

 
Hinder 3: Kvalitet och kostnad 
Det krävs en viss kvalitet av kombitransporterna för att de ska ses som ett attraktivt val. 
Exempelvis löper färskvaror en högre risk när de transporteras intermodalt eftersom om 
matartransporten blir försenad till terminalen så kan den missa tåget vilket blir negativt för 
godsägaren. Lastbilen kan nästan alltid garantera hög kvalitet. Det gör att den täcker en större 
marknad än vad järnvägen kan göra.  

Professorn och studenten diskuterar att transporten av gods med sjöfart från Göteborg till 
Stockholm är lång och att avståndet blir kortare med tåg.  
 
Lokaliseringen av hamnarna på västkusten är strategisk och de tar stora flöden. Det gör att det 
blir mindre sjöfart på östkusten och högre upp i landet. Sjöfarten gör att lastbil och tåg blir 
mer jämställda eftersom det krävs omlastning för båda trafikslagen, vilket ökar sannolikheten 
att järnvägen nyttjas. Brytpunktsavståndet för järnvägen när den ingår i en kedja med sjöfart 
ligger då på ca 300 kilometer. Detta kan jämföras med det inrikes brytpunktsavståndet för 
järnväg som är ca 50-70 mil. 
 
En diskussion om vagnslasttåg och systemtåg sker. Studenten frågar om information kring 
kombitransporter med trailers.  

Trailern behöver särskilda beslag/utrustning som gör att den kan lyftas. En mindre andel av 
alla trailers är lyftbar (ca 20 procent med reservation). Det saknas en lastbärare som är 
utformad specifikt med järnvägen i åtanke. Containern är gjord för sjöfart, trailern för lastbil.  
 

Tillägg från Professorn: Hinder 4: Internationell konkurrens från åkerier  
Sedan Sverige gick med i EU så har det blivit lättare för internationella åkerier att ta sig in på 
den svenska marknaden. Många av dessa kan erbjuda transporter och service till lägre priser 
än vad de svenska åkerierna kan göra. Det leder till ett högre prisfall på lastbilstransporter och 
det påverkar då även sjöfarten och järnvägen.  
 
 
Teknisk utveckling som kan öka intermodaliteten 

Linjetågssystemet är en idé som skulle kunna vara effektiv för att öka kombitrafiken. 
Systemet går ut på att det är flera, mindre terminaler, längs en sträcka. Ett tåg kör in på ett 
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sidospår där det kan lasta av eller på containers. Avstånden mellan terminalerna i 
linjetågsystemet är kortare jämfört med det systemet som finns idag. Det gör att en större 
marknad kan täckas. Det systemet som finns idag, där terminalerna är placerade med långa 
avstånd mellan varandra, gör att de kombinerade transporter ofta måste köra en “omväg” 
jämfört med om de kan köra raka vägen som en lastbil kan. (Se avsnitt 3 Teori för att få en 
bild över nätverksstrukturer).  

Med ett linjetågsystem så finns det inget behov av att byta tåg vid rangering från el till diesel 
vilket gör det smidigare. Ett införande av den här typen av system gör att kostnaden för 
omlastning kan sjunka från ungefär 300 kr till 100 kr. Terminal har också en mycket lägre 
kostnad för byggnation jämfört med stora terminaler som byggs idag. Dock så krävs det en 
investering på flera stycken små terminaler för att få ihop ett system. Fördelen med dem är att 
de kan byggas i orter som inte skulle ha finansiellt underlag för en större terminal. 
Brytpunktsavståndet kan också minska eftersom att matartransporterna blir kortare och 
totalkostnaderna minskar. 
 
En linjeterminal kräver dock att systemet fungerar under kontaktledningen. Det leder till att 
omlastningen måste ske horisontellt. För att lösa det kan man införa ett system som heter 
CarConTrain (CCT). Det finns även en automatiserad version av systemet som kallas 
AMCCT. För att utveckla CCT- systemet krävs det en investering.  
 
Många aktörer har uppgett att de tycker systemet är intressant, men det finns svårigheter att 
hitta någon privat aktör som vill satsa pengar på en utveckling. Offentliga aktörer, så som 
Trafikverket, kan inte kan gå in och investera i terminaler eftersom det inte är en del av deras 
verksamhet och ansvar. Kommersiella bolag vill inte gå in med pengar eftersom de inte vågar 
satsa på ett utvecklingsprojekt. Systemskiften är också svåra att få till eftersom det är enklare 
att fortsätta med systemet som redan finns idag. 

En annat problem som finns i branschen är att det är få trailers som har utrustning som gör att 
de kan lyftas. Det är åkeriet är ansvarig för att installera beslagen/utrustningen på trailern och 
det gör de sällan. Istället för att lyfta trailers vid omlastning skulle man istället kunna rulla 
dem på tågvagnen. Exempelvis finns det en teknik som heter Megaswing. Den fungerar på så 
sätt att en del av tågvagnen svänger ut vilket gör att trailers kan backas upp. Tekniken funkar 
även för småskaliga flöden och lönar sig på kortare avstånd.  

En alternativ lösning till Megaswing är TrailerTrain. Det består av ett långt tåg som fungerar 
som en plattform med ramp i ena änden. Med den här tekniken kan trailers packas tätt och den 
kan vara användbar i hamnar där det finns en stor mängd trailers på samma ställe. Både 
omlastningskostnaden blir lägre eftersom det inte krävs någon hanteringsteknik och det finns 
inte heller något behov av en stor personalstyrka.  
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Bilaga 2 
Delar av resultat från undersökning av Liu (2016)  
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Bilaga 2 (forts.) 
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Bilaga 2 (forts.) 
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Bilaga 3 
 
Systemprocess för Alignment- och HTR-tekniken i Dual-Mode Trailer System (Hämtad 
från Lee et.al. (2011)). 
 

Systemprocess för Alignmentteknologin. 

 
 

Systemprocess för HTR i Dual-Mode Trailer System 
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