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Förord 
 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i 
järnvägssystemet och lämna förslag till effektivitets- och kapacitetshöjande åtgärder. Som 
underlag till denna kapacitetsutredning fick Järnvägsgruppen KTH i uppdrag att i samarbete 
med Trafikverket ta fram prognoser och beräkna kapacitetsbehovet för alternativa scenarier. I 
uppdraget ingick att utarbeta scenarier som skulle spegla effekterna av ekonomi- och övriga 
samhällsutvecklingen, Trafikverkets Framtidsplan, avgiftshöjningar för transportmedlen samt 
åtgärder för att föra över gods från lastbil till järnväg.  
 

För beskrivningen av persontrafikens och godstransporternas utveckling och nuläge samt för 
den gemensamma ekonomiska prognosen och godstransportprognoserna svarar Jakob 
Wajsman, Trafikverket. För analysen av konkurrenssituation mellan transportmedlen samt för 
persontransportprognosen, utbudsscenarierna och kapacitetsberäkningarna svarar Bo-Lennart 
Nelldal, Järnvägsgruppen KTH.  
 

Denna rapport har författats av Bo-Lennart Nelldal och Jakob Wajsman. Författarna svarar 
själva för slutsatser i rapporten.  
 
 
Stockholm 2011-06-20 
 
 
 
Bo-Lennart Nelldal                            Jakob Wajsman 
Adj. Professor, KTH                            Civilingenjör, Trafikverket 
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Sammanfattning  
 
Godstransporter 
 

• Det totala transportarbetet uppgick 2010 preliminärt till 95,4 miljarder tonkm.  
 

• Av det långväga transportarbetet svarade lastbilen för 37 %, järnvägen för 25 %, inrikes 
sjöfarten för 9 % och utrikes sjöfarten för 29 %. 
 

• Det totala transportarbetet förväntas 2030 oavsett prognosalternativ uppgå till 127,8 
miljarder tonkm vilket är en ökning med drygt 34 % vid en jämförelse med 2010.  
 

• Järnvägens transportarbete uppgick 2010 preliminärt till 22,3 miljarder tonkm.  
 

• Järnvägens transportarbete förväntas 2030 i det s.k. basalternativet, där endast ekonomisk- 
och annan samhällsutveckling samt investeringar i infrastruktur ingår, uppgå till 28,9 
miljarder tonkm, vilket är en ökning med nästan 30 % vid en jämförelse med 2010. Resultatet 
blir detsamma om man utöver ovanstående förändringar genomför likvärdiga avgiftshöjningar 
för alla transportmedel.  
 

• Järnvägens transportarbete förväntas i det s.k. avgiftshöjningsalternativet uppgå till 27,5 
miljarder tonkm dvs. nästan 5 % lägre än i basalternativet, vilket uteslutande förklaras av att 
järnvägens banavgifter avseende alla ingående faktorer kommer att öka med 200 %.  
 

• Järnvägens transportarbete förväntas i det s.k. kapacitets- och avregleringsalternativet uppgå 
till 40,3 miljarder tonkm, dvs. nästan 40 % högre än i basalternativet, vilket förklaras av ett 
brett register av åtgärder för att överföra så mycket gods som möjligt från lastbil till järnväg.  
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Persontrafik 

• Det totala transportarbetet uppgick 2010 till 137 miljarder personkm varav kortväga resor 
under 10 mil utgjorde 75 % och långväga 25 %. 

• Det totala transportarbetet förväntas 2030 uppgå till 175 miljarder personkm, vilket är en 
ökning med drygt 27 % vid en jämförelse med 2010.  

• Det långväga (interregionala) transportarbetet uppgick 2010 till ca 30 miljarder personkm, 
och beräknas öka med 30 % till 40 miljarder personkm 2030.  

• Av det långväga transportarbetet svarade 2010 bilen för 71 %, järnvägen för 16 %, flyget för 
7 %, bussen för 5 % och sjöfarten för 1 %. 

• Järnvägens transportarbete förväntas 2030 i det s.k. basalternativet, där marknadstillväxt 
fram till 2030 och investeringar i infrastruktur fram till 2020 ingår, uppgå till 19 miljarder 
personkm, vilket är en ökning med nästan 70 % vid en jämförelse med 2010.  

• Järnvägens långväga transportarbete uppgick 2010 till 6,2 miljarder personkm och beräknas 
öka till drygt 10 miljarder personkm 2030.  

• Järnvägens kortväga transportarbete uppgick 2010 till 5 miljarder personkm, vilket är den 
högsta nivån någonsin och beräknas öka med 80 % till knappt 9 miljarder personkm 2030. 

• Järnvägens marknadsandel av det totala transportarbetet beräknas öka från 8 till 11 %, för 
långväga resor från 16 till 18 % och för kortväga resor från 5 till 7 %. 

 

Långväga persontrafik 1950-2010 med prognos till 20 30
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Kapacitet 

• Efterfrågan på godstransporter med järnväg förväntas öka med 30 % i basprognosen. 
Ökningen är störst på de banor som redan i dag har en hög belastning, södra 
stambanan, västra stambanan och banorna mot Norrland. 

• På södra stambanan förväntas efterfrågan öka med 55 % främst beroende på snabbt 
ökande utrikestransporter, medan den på västra stambanan beräknas öka med 35 %. 
Behovet av tåglägen och därmed kapacitet kan dock komma att öka mindre om 
godstågen blir tyngre. Å andra sidan kan avregleringen innebära fler och lättare tåg 
t.ex. genom ökad kombitrafik till och från Göteborg. 

• På västkustbanan förväntas transportbehovet öka med 50 %, men efter att tunneln 
genom Hallandsås blir klar kan tågvikterna ökas, vilket medför att ökningen av antalet 
tåg kommer att bli lägre.  

• En omstrukturering kan ske av transporterna till och från Norrland efter att hela 
Botniabanan öppnats, eftersom trafiken kan fördelas mellan norra stambanan och 
ostkustbanan. 

• En omstrukturering kan också ske av godstransporterna till och från kontinenten efter 
att den fasta förbindelsen till Fehmarn Bält öppnas 2020. Mer gods kommer då att gå 
via Öresundsbron och sannolikt kommer då volymerna att öka mer än i basprognosen. 

• Efterfrågan på godstågslägen kommer sannolikt att öka mest på dagen, beroende på att 
operatörerna vill utnyttja resurserna jämnare över dygnet, att utrikestrafiken har en 
annan rytm än inrikestrafiken och att transporterna till Göteborgs hamn ökar under 
dagtid. 

• Efterfrågan på persontrafik  med järnväg förväntas öka med 70 % i basprognosen. 
Ökningen är störst på de banor som redan i dag har en hög belastning omkring 
storstäderna samt på södra stambanan, västra stambanan, ostkustbanan och 
västkustbanan. 

• Både längs södra stambanan och västra stambanan förväntas efterfrågan öka med 
ungefär 50 % beroende på ökade behov av interregionala resor. På västkustbanan 
beräknas efterfrågan öka med 70 % beroende på kortare restider. 

• På ostkustbanan ökar trafiken mest, eftersom den både ökar som följd av Botniabanan, 
marknadstillväxten och att flöden omfördelas från norra stambanan. Det innebär att 
resandet blir 3-4 gånger så stort som idag medan antalet tåg inte ökar så mycket. 

• Behovet av tåglägen i den interregionala trafiken behöver inte öka lika mycket 
eftersom man kan använda längre tåg. Å andra sidan innebär avregleringen av 
persontrafiken att efterfrågan på tåglägen sannolikt kommer att öka.  

• Den regionala tågtrafiken ökar mycket både som följd av ett ökat utbud och en ökad 
befolkning. De regionala trafiksystemen får allt längre räckvidd och kompletteras 
ibland också av lokala trafiksystem t.ex. i Skåne. Turtätheten och därmed antalet 
tåglägen förväntas också öka. 

• En utveckling av det interregionala trafiksystemet mot alltfler snabba direkttåg i 
kombination med ett utvidgat regionaltågsnät och nya lokala tågsystem innebär en 
ökad hastighetsspridning som medför att kapacitetsbehovet ökar mer än antalet tåg. 
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• Det totala kapacitetsbehovet för järnvägen kommer att öka kraftigt fram till 2030, 
dels beroende ökad efterfrågan, dels beroende på ökat utbud. Kapacitetsbehovet ökar 
över hela nätet, men mest på stambanorna och omkring storstadsområdena. 

• Det sammanlagda behovet av tåglägen för person- och godstrafik under dagtid ökar 
mest längs södra och västra stambanan och omkring storstadsområdena. 
Kapacitetsbehovet och störningskänsligheten ökar också som följd av ökade 
hastighetsskillnader. 

• Om kapaciteten inte byggs ut kan det innebära att trafiken inte kan öka med 
efterfrågan och att störningskänsligheten blir hög. Avregleringen, ökade oljepriser, 
klimatkrisen och nya transportbehov kan innebära att efterfrågan på järnväg ökar mer 
än i basprognosen fram till 2030. 

 

 

 

 

Figur: Till vänster: Stora godstrafikflöden och stora persontrafikflöden – principskiss. Till 
höger: Kapacitetsbehov beroende på ökad efterfrågan, ökat antal tåglägen och större 
hastighetsskillnader. 
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Resandeflöden 
på järnväg 2008

Ökning i resande-
flöden 2008-2030

 

Figur: Godsflöden (överst) och resandeflöden (nederst) på järnväg 2008 resp 2030 enligt 
basprognosen. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i 
järnvägssystemet och lämna förslag till effektivitets- och kapacitetshöjande åtgärder för att 
därigenom säkerställa pålitliga resor och transporter. Denna s.k. ”Kapacitetsutredning” 
förväntas föreslå åtgärder med det främsta syftet att förbättra för resenärer och 
transportköpare.  Som underlag till utredningen behövs en analys av hur järnvägstrafiken ser 
ut i dag och hur utvecklingen hittills har varit och hur den kan förväntas bli i framtiden.  
 

För att få underlag för kvantitativa bedömningar om järnvägssektorns utveckling behövs data, 
modeller och kunskap som kan användas för att åstadkomma en sådan beskrivning. 
Trafikverket har tillsammans med Järnvägsgruppen KTH tillgång till kunskap om hur 
tågtrafiken kan utvecklas när det gäller både efterfrågan och utbud, dvs. marknad och 
kundvärderingar å ena sidan samt trafiksystem, teknik och ekonomi å andra sidan. Man har 
också tillgång till de nödvändiga databaser och prognosmodeller som behövs för analyser och 
prognoser över transport- och resandeflöden. 
 

Kapacitetsutredningen har därför gett Järnvägsgruppen, KTH i samarbete med Trafikverket i 
uppdrag att ta fram prognoser och beräkna kapacitetsbehovet för järnvägsektorn och i 
samband därmed beskriva utvecklingen samt vilka problem och möjligheter som finns. 
Resultaten ska redovisas för ett antal scenarier. När det gäller arbetet med det scenario som 
ökar järnvägens kompensation för dess samhällskostnader det s.k. avgiftshöjningsalternativet 
ligger det huvudsakliga ansvaret för förutsättningarna på Kapacitetsutredningen, som även 
svarar för förslag till motsvarande avgiftshöjningar för övriga transportmedel. När det gäller 
förutsättningar för basalternativet, där endast ekonomi- och övrig samhällsutvecklingen samt 
Trafikverkets Framtidsplan ingår ligger ansvaret på Trafikverket och KTH Järnvägsgrupp. 
Detsamma gäller för kapacitets- och avregleringsalternativet, där mycket omfattande åtgärder 
föreslås för att förbättra villkoren för järnvägen. Detta alternativ bör ses i perspektivet av EUs 
white paper, där det föreslås att en avsevärt större andel av de långväga transporterna ska gå 
med järnväg och sjöfart. 
 
1.2 Syfte  
 

Syftet är att  
•   prognostisera transporterna för år 2030 utifrån samhälls- och infrastrukturutvecklingen 
samt de förändringar av prognoserna som förutsättningarna från Kapacitetsutredningen 
kompletterade med andra framtida förväntade och möjliga förutsättningar samt ny teknik och 
nya trafiksystem ger upphov till 
•   analysera järnvägens marknads- och konkurrenssituation samt kapacitetsbehov utifrån den 
hittillsvarande utvecklingen av transporterna samt resultaten från prognoserna. 
 
1.3 Metod 
 

Prognoserna genomförs med utgångspunkt från en gemensam prognos för ekonomin och den 
övriga samhällsutvecklingen från år 2010 till år 2030. För horisontåret utarbetas några 
scenarier som skall spegla de från Kapacitetsutredningen erhållna förutsättningarna 
kompletterade med andra framtida förväntade och möjliga förutsättningar. Prognoserna görs i 
princip enligt figur även om vissa skillnader finns mellan person- och godstransporter. 
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I grunden finns en databas över transport- och resflöden för samtliga transportmedel inom 
Sverige och till/från utlandet. Till detta kopplas en gemensam prognos över utvecklingen av 
ekonomi, befolkning, sysselsättning, bilinnehav och regional fördelning. Utifrån denna erhålls 
en ny total efterfrågan av resor och transporter för horisontåret. 
 

Den framtida efterfrågans fördelning på transportmedel beror på investeringar i infrastruktur 
och på trafikeringen som bestäms av operatörer och huvudmän. I prognossystemet finns också 
någon form av utbudsbeskrivning av järnvägen och alla konkurrerande transportmedel såsom 
linjenät, restider, priser m.m. Vid förändringar i utbudet erhålls en ny fördelning på 
transportmedel i de berörda relationerna. I samtliga prognosalternativ ingår effekterna av de 
åtgärder som kan härledas av Trafikverkets Framtidsplan. I det s.k. basalternativet ingår 
endast effekterna av den ekonomiska- och övriga samhällsutvecklingen samt Trafikverkets 
Framtidsplan. 
 

På denna prognos appliceras sedan scenarier med olika förutsättningar. De är således 
implementerade i en tänkt situation för år 2030, då infrastrukturen byggts ut och en del nya 
trafiksystem med nya fordon sätts i trafik. Avsikten med detta är att scenarierna ska spegla ett 
långsiktigt perspektiv. 
  
1.4 Godstransporter 
 
Metod och källor för historiska data 
 

Samtliga data för godstransporterna bygger på en systematisk bearbetning av statistiskt 
underlag, vilket pågått under en lång följd av år. Nedan redovisas förenklat de metoder som 
använts vid beräkningarna och de viktigaste källor som använts som underlag för 
statistikredovisningarna. 
 
 

Efterfrågan  
Med tåg, bil, flyg och buss 

mellan olika region er 
och för olika ärenden  

Basprognos
Efterfrågan 2030  

Scenarier
För olika avgifter,
 priser och utbud  

Utbud  
Restider, priser mm tåg och 

konkurrerande färdmedel  

Utveckling 
Befolkning, ekonomi 

enligt prognoser

Nya tåg och linjer  
Enligt ope ratörer
och THM planer

Marknadsmodeller
För avreg lering av
järnväg ssektorn   

Infrastruktur
Utbyggnad enligt TrV planer  

Prognos 2030



 11

Statistikuppgifterna är hämtade från såväl publicerade som opublicerade källor och är ofta 
specialbeställda samt nästan alltid specialbearbetade. Specialbearbetningarna är bland annat 
nödvändiga för att få data för respektive år och transportmedel jämförbara. Ett exempel på 
detta är redovisningen i sektorer (branscher), där varugrupperna måste grupperas på samma 
sätt för alla transportmedel för att få jämförbarhet mellan sektorerna. 
 

Vid redovisningen av statistiken är kravet på konsistens helt styrande. Tanken är att oavsett 
vilka variabler som jämförs och oavsett i vilken ledd materialet skärs ska resultatet ”gå ihop”. 
Om man t ex jämför transportarbete (tonkm), trafikarbete (fordonskm) och 
drivmedelsförbrukning, ska övergångsvariabeln mellan transportarbete och trafikarbete, dvs. 
medellastvikt vara korrekt. På motsvarande sätt ska övergångsvariabeln mellan trafikarbete 
och energiförbrukning, dvs. bränsleförbrukning vara korrekt. Indelningsgrunderna som 
används för statistiken ska också göra det möjligt att relatera transportsektorn till 
samhällsutvecklingen. Med samhällsutveckling avses utveckling av befolkning, boende, 
näringsliv, sysselsättning och ekonomi. 
 

De enkla grundläggande samband som finns för att beräkna godstransporterna är 
 
trafikarbete = bestånd * årliga körsträckor 
 
transportarbete = trafikarbete * medellastvikt 
 
transportarbete = godsmängd * medeltransportsträcka 
 
trafikarbete = f (drivmedelsförbrukning) 
 
drivmedelsförbrukning = f (specifik bränsleförbrukning, årliga medelkörsträckor) 
 
Som framgår av sambanden kan transportarbetet beräknas på olika sätt. Genom att för vissa år 
ta fram databaser på en mycket disaggregerad nivå, kan man t ex för år 2010, där vissa data 
saknas, med hjälp av olika beräkningsmetoder göra skattningar med relativt hög kvalitet. 
 

Det numera nedlagda Transportrådet använde ett stort antal källor för att beräkna 
godstransporternas utveckling åren 1880-1980. Dessa finns redovisade i rapporten ”Data för 
vägtrafiken, Transportrådets system för beräkning av trafik och transportarbete för 
vägtrafiken, Jakob Wajsman, 98.03.20”. Många av dessa källor saknar relevans i dagsläget 
och redovisas därför inte nedan. 
 

Uppgifter avseende utrikes transporter har för alla transportmedel huvudsakligen erhållits via 
specialbeställningar av opublicerat material från utrikeshandelsstatistiken. För åren 1995-2009 
saknas den transportmedelsvisa uppdelningen i statistiken. För dessa år har därför 
transportmedelsuppdelningen av utrikes transporterna beräknats utifrån SCBs sjöfartsstatistik 
och intern statistik från Green Cargo AB och andra järnvägsföretag med utrikestransporter. 
För år 2010 har det endast funnits sjöfartsdata tillgängliga för de tre första kvartalen.  
 

Uppgifter avseende inrikes transporter har för lastbilstrafiken erhållits via SCBs 
stickprovsundersökning avseende varutransporter på väg (UVAV). Åren 1988, 1989, 1991, 
1992 och 1994, då undersökningen inte genomfördes, har transportarbetet beräknats med 
hjälp av uppgifter från andra källor. För samtliga år har det genomförts kompletteringar med 
uppgifter avseende små och utländska lastbilar. 
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För åren 2000-2009, då undersökningen inte redovisade transportarbetet i Sverige för 
utrikestransporterna, har dessa flöden skattats med hjälp av specialbearbetningar av UVAV. 
För år 2010 har beräkningarna huvudsakligen baserats på utvecklingen de tre första kvartalen.  
 

För att beräkna den inrikes lastbilstrafikens utveckling har även använts data från ytterligare 
några källor. En av dessa är kilometerskatteregistret, vilket använts för att stämma av 
trafikarbetet. Registret har dock numera upphört, eftersom kilometerskatten försvunnit. En 
annan källa är energistatistiken, vilken även denna använts för att stämma av beräkningarna 
av trafikarbetet. En tredje källa är Vägverkets trafikmätningar, där lastbilarnas trafikarbete 
redovisas månadsvis. En fjärde källa är beståndet av små lastbilar, vilket bland annat använts 
för att komplettera det i UVAV redovisade transportarbetet. En femte källa är Bilprovningens 
redovisningar av körsträckor för små lastbilar, vilken dock numera är nedlagd. En sjätte källa 
är SCBs och SIKAs beräkningar av lastbilarnas körsträckor för åren 1999-2009. 
 

Uppgifter avseende järnvägstransporter har erhållits via Sveriges Järnvägars årsvisa 
redovisningar i SOS samt intern statistik från Green Cargo AB. Denna har kompletterats med 
uppgifter om enskilda järnvägar.  
 

Uppgifter avseende sjöfart har erhållits via Sjöfartens årsvisa redovisning i SOS samt till viss 
del via opublicerat material från SCBs sjöfartsstatistik. Vissa kompletterande data har erhållits 
via andra källor. För år 2010 har beräkningarna baserats på sjöfartsstatistik för de tre första 
kvartalen, bland annat kompletterad med statistik avseende energiproduktionen och 
energiförbrukningen år 2010. 
 

Uppgifter avseende flottning har huvudsakligen erhållits från SCBs flottningsstatistik samt 
från de företag som bedrev verksamheten.  
 

Uppgifter avseende flyg, vilka inte redovisas separat i rapporten, har erhållits via 
Luftfartsverkets flygplatsstatistik samt från ”Nordic air cargo market” 
 

Uppgifter avseende produktion och utrikeshandel har huvudsakligen erhållits via 
specialbeställt material från SCBs avdelning för nationalräkenskaper. 
 

Sammanställningar med fördelning av utrikestransporterna på förädlingsnivå och 
transportmedel görs med hjälp av specialbearbetningar av data från SCBs 
utrikeshandelsstatistik och sjöfartsstatistik samt statistik från järnvägsföretag med 
utrikestransporter och då framför allt Green Cargo AB.  
 

Som framgått ovan är data för hela år 2010 endast baserad på delar av året. Siffrorna baseras 
bland annat på modellberäkningar genomförda med andra variabler än de redovisade. 
Samtliga data måste därför tolkas med försiktighet. Detta gäller speciellt utrikes 
lastbilstransporter, där underlaget huvudsakligen baseras på de totala lastbilstransporternas 
utveckling de tre första kvartalen samt på utrikes sjöfartsstatistiken.  
 
Ekonomi 
 

Den övergripande ekonomiska utvecklingen för horisontåret 2030 erhålls från LU 2000. 
Produktion, import, konsumtion, investeringar och export branschvis erhålls för år 2020 från 
NUTEK.  För år 2030 erhålls dessa variabler genom att anta samma fördelningsutveckling för 
åren 2020-2030 som för åren 2010-2020.  
 

Anpassningar till modellens krav på indata genomförs med hjälp av fördelningar enligt 
tidigare prognosunderlag från Tomas Restad samt fördelningsmodeller från 
Långtidsutredningen (LU). Detta gäller särskilt konsumtionen. 
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Varuvärden (kr/ton) erhålls för prognosåren med hjälp av specialbearbetningar av tidigare 
framtagna prognosunderlag. 
 

Input/outputmatriser, dvs. matriser som visar de varor som produceras och de insatsvaror som 
används i respektive bransch bygger på specialbearbetningar av SCBs input/outputstatistik. 
 

En jämförelse av den faktiska utvecklingen för prognosen mellan åren 2002 och 2010 visar en 
synnerligen god överensstämmelse mellan prognos och verklighet. Utvecklingen för BNP 
antogs i prognosen uppgå till 2,1 % per år, vilket blev den faktiska utvecklingen. För den 
totala konsumtionen kan också noteras exakt samma utveckling för prognos och verklighet 
nämligen 1,8 %. Även för övriga delar av försörjningsbalansen dvs. import, investeringar och 
export kan noteras mycket god överensstämmelse mellan prognos och verklighet. Man kan 
bl.a. notera att det kontroversiella antagandet att importen skulle öka snabbare än exporten 
infriades. Man kan således konstatera att prognosen trots en extrem hög- och lågkonjunktur 
under den aktuella perioden lyckades få en mycket god överensstämmelse med verkligheten. 
 

Den goda överensstämmelsen mellan prognos och verklighet talar för att man även framöver 
kan använda denna något åldersstigna ekonomiska prognos vid utarbetandet av trafik- och 
transportprognoser. Ett vidmakthållande av denna prognos motiveras också av att man för ett 
stort antal transportprognoser använt detta underlag. Som exempel kan nämnas 
järnvägsutredningens rapport ”Järnväg för resenärer och gods” där bilagan ”Framtida 
järnvägstrafik, Bo-Lennart Nelldal, KTH, Jakob Wajsman Banverket” nästan uteslutande 
baserades på LU 2000. Ytterligare exempel med Bo-Lennart Nelldal och/eller Jakob Wajsman 
som författare är  
 

•   Effektiva tågsystem för framtida godstransporter  
•   Industrispår - En förutsättning för utveckling av järnvägens godstrafik 
•   Konsekvenser av höjda banavgifter för gods- och persontrafiken, delrapport till 
inriktningsunderlag 2010-2019 
•   Prognos för utrikes godstransporter 
•   Prognos för framtida skytteltrafik till och från Göteborg. 
•   Konkurrenskraftiga kombitransportsystem 
•   Framtida godstransporter med järnväg till/från Värtan 
•   Varuslagprognos för år 2020 
•   Höghastighetsbanor i Sverige 
•   Överföring av gods från lastbil till järnväg 
•   Effekter av höjda banavgifter för gods- och persontrafik 2010, utvärdering av förslag 2008 
•   Stockholm Central 2050 
•   Effekter av lastbilsavgifter 
•   Effekter av differentierade banavgifter 
•   Förslag till banavgifter 2011 – utvärdering av Banverkets scenarier 
•   Åt vilket håll är transportsektorn på väg 
•   Prognoser för Fehmarn Bält 
 

Utöver dessa exempel kan nämnas en del pågående projekt bl.a. Lättkombi 2011 och gröna 
godskorridorer till/från Europa.   
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Att samtliga dessa prognoser är baserade på samma underlag gör att man kan jämföra 
effekterna av åtgärderna i en rapport med effekterna av åtgärderna i en annan rapport. Det 
finns således ett stort antal prognoser gjorda med LU 2000 som underlag, vilket medför att 
man även kan jämföra utfallet för kommande prognoser med dessa. Konsekvenserna av 
åtgärdsförslag avseende infrastruktur, ban- och lastbilsavgifter, trafikering, förändrad 
transportstruktur, energi, miljö och klimat mm. kan därmed jämföras med effekterna av 
tidigare liknande förslag varvid man lättare kan besluta om de mest optimala åtgärderna. 
Som exempel kan nämnas att man kan jämföra effekterna av ett utökat antal industrispår med 
effekterna av höjda lastbilsavgifter respektive framtida höjda banavgifter och ett förändrat 
utbud för kombitransporter. Man kan även se hur regionala förändringar inverkar på Sveriges 
hela transportsystem. Som exempel kan nämnas att man kan se vad en förändrad skytteltrafik 
till och från Göteborgs hamn eller en förändrad järnvägstrafik till och från Värtan får för 
konsekvenser för rikets transporter. 
 

Man kan utifrån ovanstående exempel på prognoser konstatera att även under senare år 
framtagna prognoser baseras på LU 2000 istället för på LU 2004 eller någon annan senare 
framtagen ekonomisk långsiktig prognos. För LU 2004 förklaras detta av att prognosen gav 
anmärkningsvärda och t.o.m. inkonsistenta resultat när man applicerade data för utvecklingen 
på sektornivå (branschdata) i prognosmodellerna.  
 

Utvecklingen blev anmärkningsvärd framför allt för järnvägens godstransporter, vilket 
förklaras av att underlaget för de sektorer där järnvägen har en stor del av sina transporter 
föreföll i det närmaste helt avvika från den mest troliga utvecklingen. Den förväntade 
utvecklingen baserades därvid, utöver LU 2000, på branschinformation om 
investeringsunderlag för uppbyggnad av produktionsenheter, lager, infrastruktur, fordon, 
export- och importflöden mm.  
 

Man kan även konstatera svagheter i LU 2008. Således visar det långväga transportarbetet för 
år 2020 att indata från LU 2008 ger en ökning av transportarbetet med 4 % vid en jämförelse 
med om man använder indata från LU 2000. För järnvägen blir ökningen 21 % vid en 
motsvarande jämförelse. För lastbilen ger en motsvarande jämförelse en ökning på 1 %, men 
för inrikes och utrikes sjöfarten blir det minskningar på 7 respektive 1 %.  
 

Det är i och för sig intressant att jämföra utvecklingen för respektive transportmedel, men 
även om resultaten visar stora skillnader mellan prognoser baserade på LU 2008 och LU 2000 
är det svårt att utifrån dessa skillnader dra några långtgående slutsatser om kvaliteten i någon 
av prognoserna. För detta krävs en utvärdering år 2020, vilket givetvis är en omöjlighet.   
 

Genom att studera andra resultat från transportprognoserna kan man dock få fram om indata 
från LU 2008 förefaller vara realistiska och konsistenta efter att ha applicerats i 
prognosmodellerna. En viktig faktor är härvid om godset genereras till rätt sektor när man 
applicerar de s.k. input-output-systemen. Med input-output-system avses sammansättningen 
av hela Sveriges produktion av varor samt vilka insatsvaror som varje bransch utnyttjar för att 
genomföra sin produktion. 
 

Felaktigheter när det gäller input-output-systemen går framför allt att kontrollera för de 
sektorer där mycket höga andelar av sektorns gods utgör insatsvara för en annan (mer 
högförädlad) sektor. Som ett typexempel kan tas malm som bearbetas till stål som i sin tur 
bearbetas till verkstadsprodukter. Malmen går således antingen på export eller omvandlas till 
stål. Stålet produceras (en mindre del importeras) varefter det går på export eller som 
insatsvara och då huvudsakligen till sektorn verkstad, men i relativt stor utsträckning även till 
andra sektorer. 
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Det finns också ett relativt starkt input-outputsamband mellan sektorerna skogsbruk, 
massa/papper och trävaror. I ett senare förädlingsskede finns det även ett samband med 
högförädlade produkter såsom möbler, trycksaker etc. Sambandet är dock inte lika renodlat 
som för det förstnämnda genom att man för att producera de mer högförädlade varorna 
använder insatsvaror från flera sektorer. Som exempel kan nämnas möbler, där det kan ingå 
metall och plastdelar mm.  
 

Situationen kompliceras för sektorerna skogsbruk, massa/papper och trävaror av att en stor del 
av produktionen för samtliga tre sektorer går på export. Situationen kompliceras ytterligare av 
att det för samtliga tre sektorer även förekommer en ganska omfattande import samt att 
stormen Gudrun år 2005 på ett dramatiskt sätt ändrade förutsättningarna för sektorn 
skogsbruk, vilket i sin tur även påverkade de övriga två sektorerna. 
 

Om man studerar utvecklingen för relationen mellan skogbruk, massa/papper och trävaror kan 
noteras att LU 2008 ger som resultat efter att ha tillämpats i prognosmodellerna för år 2020 en 
oförändrad nivå för sektorn skogbruk och för sektorerna massa/papper och trävaror ökningar 
med 26 respektive 24 %. Utvecklingen i kronor har därvid via prognostiserade varuvärden 
överförts till transporterade ton för att därefter med hjälp av befintlig flödesstruktur 
konverteras till tonkm. 
 

LU 2000 ger som resultat vid en motsvarande bearbetning en kraftig minskning för sektorn 
skogsbruk, vilket dock uteslutande förklaras av stormen Gudrun. För sektorn massa/papper 
erhålls en minskning på 4 % och för sektorn trävaror en ökning på 82 %. Man kan således 
konstatera att man i LU 2000 har antagit att skogsråvaran framöver huvudsakligen förväntas 
användas till trävaror och i LU 2008 antagit att skogsråvaran förväntas användas i ungefär 
lika stor omfattning till papper som till trävaror. 
 

Skillnaderna mellan underlagen från LU 2000 och LU 2008 bör för sektorn skogsbruk ses i 
perspektivet av att Ryssland infört exporttullar och att landet i allt större utsträckning riktar in 
sin export av skogsråvara på Kina. Trots dessa begränsningar kan man dock anta att en 
mindre del av importen även framöver kommer att komma från Ryssland. En motsvarande 
skillnad mellan LU 2000 och LU 2008 bör för sektorn massa/papper ses i perspektivet av att 
allt tunnare tidningar och mindre pappersreklam förväntas minska behovet av papper. En 
motsvarande skillnad för sektorn trävaror kan relateras till att de nya skogsavverkande 
länderna i Baltikum samt Ryssland alltmer själva börjat vidareförädla skogsråvaran för att 
istället exportera trävaror. Detta medför att Ryssland framöver kan förväntas öka sin export av 
trävaror till Sverige.  
 

Det kan i sammanhanget även för prognoserna ha betydelse hur den framtida 
transportstrukturen kan förväntas ändras. Det kan därvid noteras att det kommer att uppstå 
förändringar av flöden från/till avverkningsplatser mm. och till/från hamnar beroende på 
förändringar i exportens och importens omfattning. Utöver detta bör observeras att 
transporterna och då framför allt med lastbil kommer att påverkas av att urvalsmetoden vid 
avverkning av skog efter stormen Gudrun förändrats genom att man avverkar skog på relativt 
otillgängliga platser som tidigare lämnades orörda och att en allt större andel av skogsråvaran 
kommer att transporteras till energibolag istället för till annan vidareförädling. 
 

En jämförelse mellan prognoserna som använder indata från LU 2000 respektive LU 2008 för 
andra sektorer än de ovan redovisade ger tvetydiga resultat. Bristen på indata gör det också 
svårt att tolka resultaten. Vissa input-outputsamband är svåra att se om de är uppfyllda. Som 
exempel kan nämnas sambandet mellan kemiprodukter och jordbruk, mellan trävaror och 
byggnadssektorn samt mellan jordbruk och livsmedel.  
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Man kan konstatera när det gäller det första exemplet att för indata från LU 2008 minskar 
jordbruksektorn med 27 % samtidigt som kemisektorn ökar med 62 %. En motsvarande 
beräkning för indata från LU 2000 ger helt andra resultat. De redovisade skillnaderna mellan 
ökningarna beroende på om LU 2000 eller LU 2008 används som indata är för samtliga tre 
sektorer ganska stora. Trots detta är det svårt att se om underlaget från LU 2008 är realistiskt 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det utifrån det material som redovisats för LU 2008 är 
svårt att dra någon slutsats om huruvida underlaget är konsistent och därmed kan förväntas ge 
upphov till sannolika prognoser. Det är dock uppenbart att vissa av de brister som kunde 
konstateras vid granskningen av LU 2004 åtgärdats. Frågan är dock om inte de åtgärder som 
vidtagits har varit för kraftfulla och därmed skapat ett diametralt motsatt problem.  
 

Vissa indata från LU 2008 förefaller vara inkonsistenta när de tillämpas i transportprognoser. 
Samtidigt måste man konstatera att LU 2000, trots ett mycket genomarbetat och omfattande 
material, börjar tappa i aktualitet varför den optimala lösningen torde vara att få fram en ny 
ekonomisk prognos, där utdata från prognosen är anpassad till indata i 
transportprognosmodellerna. Det som krävs är en vetenskapligt stringent och matematiskt 
konsistent ekonomisk redovisning på branschnivå för hela försörjningsbalansen. Det är därvid 
viktigt att appliceringen av input-outputsystem och varuvärden samt tillämpningen av 
flödesstrukturer inte bjuder på några överraskningar.    
 

Till dess en sådan prognos finns framtagen bör man vara försiktig vid en användning av LU 
2008 som prognosunderlag. Om ekonomiska indata inte är tillförlitliga kan de långsiktiga 
prognoserna för transporternas utveckling bli bristfälliga. Detta kan leda till felaktiga 
prioriteringar mellan investeringar i infrastruktur och andra investeringar men också till 
felaktiga prioriteringar mellan olika objekt inom ramen för investeringar i infrastruktur. Det 
kan även leda till osäkra beslut om transportsystem och trafikering.  
 

Ytterligare exempel där det kan uppstå felaktigheter om prognoserna är bristfälliga är vid 
beskrivningar av framtida konsekvenser av politiska beslut avseende trafik, ekonomi, energi, 
miljö klimat etc. Konsekvensen kan därvid bli stora samhällsekonomiska förluster.  
 
Befolkning och sysselsättning 
 

Befolkningen och sysselsättningens regionala fördelning branschvis för prognosåren erhålls 
bl.a. med hjälp av specialbearbetningar av befolknings- och sysselsättningsprognoser från 
SCB. 
 
Infrastruktur och trafikering 
 

För samtliga investeringar i infrastruktur och förändringar av trafikering antas så lång möjligt 
förslagen i Trafikverkets Framtidsplan och förslag från andra officiella dokument. Det bör i 
sammanhanget noteras att nya organisationsformer och transportupplägg för ett visst 
transportmedel eller för stora kunder kan ge betydande förändringar av marknadsandelar. På 
lång sikt har även investeringar i infrastruktur stor betydelse, eftersom järnvägen liksom dess 
konkurrenter genom olika åtgärder kan sänka transporttider, minska transportkostnader, 
förbättra kvaliteten samt genomföra andra åtgärder och därigenom ta marknadsandelar av 
befintliga transporter eller på en växande marknad. Avregleringen av stomnätet, som åren 
2005-2009 medförde ett genombrott för privata järnvägsföretag, kan ge betydande 
förändringar av trafik- och transportarbetets omfattning och struktur. 
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Trafiksystem och ny teknik  
 

Utvecklingen av trafiksystem och teknik avgör det framtida utbudets egenskaper när det gäller 
kostnad, kvalitet och geografisk täckning. Förutom erfarenheter från tidigare prognosarbete 
har resultat från KTH-projektet ”Effektiva tågsystem för godstransporter” utnyttjats. 
 
Databas 
 

Transportdata för basåret 2010 erhålls med hjälp av en uppdaterad version av en databas för år 
2006. Strukturen för databasen är hämtad från f.d. Transportrådes (TPRs) databaser och finns 
bl.a. redovisad i rapporten ”Framtida trafik”. 
 

Uppdateringen genomförs genom att på varuslagsnivå korrigera transporterade godsmängder. 
Detta medför att strukturen för år 2010 kommer att likna den för år 2006, vilket förbättrar 
förutsättningarna för prognosen. Detta förklaras av den ändrade lagerstrukturen. Således 
minskade företagen sina lager till ett minimum år 2009. Under inledningen av år 2010 
bevarades den låga lagernivån genom att företagen mötte den ökade efterfrågan med förhöjd 
produktion och ökad import. Under återstoden av år 2010 producerade och importerade 
företagen däremot avsevärt mer än behovet och byggde därigenom upp en hög lagernivå. 
Detta fick konsekvenser för transportsektorn. Förutom den ökade produktionen som krävde 
mera transporter ändrades även transportstrukturen genom att de ordinarie start- och 
målpunkterna för flödena flyttades. 
  
Ekonomidata för basåret 2010 erhålls med hjälp av en uppdatering från 
nationalräkenskaperna. Strukturen för databasen är hämtad från TPRs databaser.    
Uppdateringen genomförs branschvis och delvis regionalt för produktion, import, 
konsumtion, investeringar och export. Även befolkning, sysselsättning och varuvärden 
uppdateras på motsvarande sätt.  
 
Prognosmodell 
 

Den modell som används för att få fram effekterna av ekonomi- och övriga 
samhällsutvecklingen är en omformning av den modell som redovisas utförligt bl.a. i TPRs 
rapport ”Transporter i Sverige, del III”, se figur. En utvärdering av modellen finns redovisad i 
rapporten ”Översiktlig utvärdering av Transportrådets godstransportprognos”. Modellen har 
vidareutvecklats sedan dessa rapporter skrevs. 
 

Den grundläggande principen för modellen är att det för en given tidpunkt finns ett samband 
mellan samhällets ekonomiska status och transportflödena. Genom att ta fram en ny 
ekonomisk status kan således nya transportflöden beräknas. Sambandet mellan ekonomin och 
transporterna är dock så komplext att det inte går att redovisa som en enkel funktion. Med 
hjälp av successiva beräkningar via ”bryggor”, dvs. mellanliggande variabler och iterativa 
förfaranden, går det dock att erhålla ett samband.  
 

Till skillnad från de modeller som använder tidsseriedata, använder denna modell således 
tvärsnittsdata. Man kan förenklat säga att man för ett visst basår tar fram indata och utdata och 
de funktioner som binder samman dessa. Därefter tar man för ett horisontår fram motsvarande 
indata, applicerar funktionerna och erhåller prognostiserade utdata. För framtagna utdata 
förblir i denna modell fördelningen mellan transportmedlen för en viss sektor i en viss relation 
konstant. Modellen är således efterfrågestyrd, vilket innebär att transportmedelsfördelningen 
inte förändras på grund av ändrade förhållanden avseende priser, infrastruktur, trafikering etc. 
utan endast på grund av att ekonomiska faktorer och andra samhällsfaktorer ändras. 
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Den modell som används för att få fram effekterna av infrastrukturinvesteringarna och andra 
givna förutsättningar samt ny teknik och nya trafikeringssystem är en utvidgad och 
vidareutvecklad version av en modell som utarbetats på institutionen för trafikplanering på 
KTH av Landborn, Nelldal och Nordberg. Den ursprungliga modellen finns redovisad i 
rapporten ”Lastbil eller järnväg, val av transportlösning för långväga godstransporter i 
Sverige”.  
 

Med denna modell kan man för olika förändringar av priser, infrastruktur, trafikering etc. 
erhålla en ny fördelning mellan transportmedlen i en viss relation och för ett visst godsslag. 
Det går i och för sig även att genomföra med ovanstående (TPRs) modell, dock inte med 
samma kvalitet, eftersom KTHs modell, till skillnad från TPRs, beräknar sannolikheten för att 
välja ett visst transportmedel utifrån tonkmpris, transporttid, sändningsstorlek och 
transportavstånd. Beräkningarna baseras på kundens faktiska val i en motsvarande situation. 
Genom att översätta de framtagna prognosalternativens förutsättningar till de i modellen 
ingående variablerna erhålls alternativa utvecklingar av transportmedelsfördelningen. 
 

Den modell som används för att beräkna effekterna av banavgifter har utvecklats av Bo-
Lennart Nelldal, KTH Järnvägsgrupp och Jakob Wajsman, Banverket. Modellerna kan på ett 
realistiskt sätt spegla konsekvenserna av förändringar av banavgifter i relation till 
farledsavgifter, lastbilsavgifter mm. Man kan utifrån den förändrade kostnadsbilden beräkna 
relativa prisförändringar mellan transportmedlen. För att uppnå detta har man utvecklat 
modeller som kan beräkna effekterna av relativa förändringar av banavgifter på kostnader för 
att köra tåg, efterfrågan på resor och transporter, påverkan på produktionen av 
godstransporter, intäkter av banavgifter samt miljöeffekter som följd av omfördelningar 
mellan transportmedel. 
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Under en kortare tid genomförde Banverket beräkningar av effekter av förändrade banavgifter 
med hjälp av en förenklad metod. Ett sådant förfaringssätt kan dock få som konsekvens att 
man gör felaktiga bedömningar av enskilda scenarier. Risken finns att ett scenario förkastas 
trots att det vid en korrekt beräkning hade visat sig ha en kostnadsstruktur och en 
kostnadsnivå som varit gynnsam. Scenariot hade t.o.m. i slutändan kunnat bli det förslag som 
bäst svarat mot regeringens önskemål.  
 

Man kan peka på ett antal faktorer som var och en för sig torde vara tillräckliga för att 
ifrågasätta användandet av en förenklad metod för att få fram data. Ett problem är att en sådan 
metod inte ger någon återkoppling till förändringar av produktionen. Om man således antar att 
priset för järnvägens transporter höjs med 10 % och att lastbilen därigenom övertar 5 % av 
järnvägens transporter, skulle resultat bli att man erhåller den höjda avgiften för alla 
järnvägsflöden trots att 5 % av flödena har försvunnit. 
 

Ytterligare en brist är att produktionsdata för järnvägen inte är tillräckligt disaggregerad. 
Detta medför att man inte kan se effekterna av att man t.ex. höjer avgifterna för dieseldriften 
samtidigt som man bibehåller övriga avgifter eller att man förändrar avgiftsnivån för 
dieseldriften i avsevärt större eller mindre omfattning än övriga avgifter. Bristen i 
produktionsdata gör det också svårt att använda en förenklad metod för att utvärdera 
differentierade banavgifter, vilket kan komma att bli aktuellt i en nära framtid. 
 

Ett grundläggande problem att den statistik som man använder för beräkningarna med en 
förenklad modell endast finns på bandelsnivå. För att kunna bedöma transportköparnas val av 
transportmedel vid förändrade förutsättningar bör statistiken avse relationer. En förenklad 
metod bygger inte på information utifrån kundernas val av transportmedel. 
 

Ett i sammanhanget lika stort problem är att man i en förenklad metod ersätter komplexa 
matematiska modeller med elasticitetsberäkningar, vilket är en generalisering som innebär att 
resultaten i vissa fall kan slå väldigt fel. Användningen av elasticiteter ter sig än mer tveksam 
om man beaktar att man istället för relationsdata använder bandelsdata.  
 

Den modell som används för att få fram potentialen för lättkombitransporterna har också 
utarbetats av Nelldal och Wajsman. Modellen togs fram i samband med uppbyggnaden av SJs 
lättkombisystem. 
 

Denna modell går ut på att ta fram lättkombitransporter som kan förväntas vara 
konkurrenskraftiga gentemot lastbilen. Som grund för beräkningarna läggs ett linjenät upp 
med utgångspunkt från de lastbilsflöden som kan vara intressanta för kombisystemet. De 
kombitransporter som kan förväntas vara konkurrenskraftiga erhålls genom att beräkna vilket 
matartransportavstånd systemet kan bära utifrån olika fjärrtransportavstånd mätta utmed 
järnvägssträckans längd. 
 
1.5 Persontrafik 
 
Metod och källor för historiska data 
 

Samtliga data för persontrafiken bygger, liksom för godstrafiken, på en systematisk 
bearbetning av statistiskt underlag, vilket pågått under en lång följd av år. Nedan redovisas 
förenklat de metoder som använts vid beräkningarna och de viktigaste källor som använts som 
underlag för statistikredovisningarna. 
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Statistikuppgifterna är hämtade från såväl publicerade som opublicerade källor och är nästan 
alltid specialbearbetade, vilket är nödvändigt för att få data för respektive år och färdmedel 
jämförbara. 
 

Vid redovisningen av statistiken är, liksom för godstransporterna, kravet på konsistens helt 
styrande. Tanken är att oavsett vilka variabler som jämförs och oavsett i vilken ledd materialet 
skärs ska resultatet ”gå ihop”. Om man t ex jämför transportarbete (personkm), trafikarbete 
(fordonskm) och drivmedelsförbrukning, ska övergångsvariabeln mellan transportarbete och 
trafikarbete, dvs. medelbeläggning vara korrekt. På motsvarande sätt ska övergångsvariabeln 
mellan trafikarbete och energiförbrukning, dvs. bränsleförbrukning vara korrekt. 
 

Indelningsgrunderna som används för statistiken ska också, liksom för godstransporterna, 
göra det möjligt att relatera transportsektorn till samhällsutvecklingen. 
 

De enkla grundläggande samband som finns för att beräkna resandet är 
 
trafikarbete = bestånd * årliga medelkörsträckor 
 
transportarbete = trafikarbete * medelbeläggning 
 
transportarbete = antal resor * medellängd per resa 
 

medelbeläggningen = f (bestånd) 
 
transportarbete = f (trafikarbete, bestånd) 
 
trafikarbete = f (drivmedelsförbrukning) 
 
drivmedelsförbrukning = f (specifik bränsleförbrukning, årliga medelkörsträckor) 
 
transportarbete = f (medelbeläggning, specifik bränsleförbrukning, årliga medelkörsträckor) 
  
Som framgår av sambanden kan transportarbetet beräknas på många olika sätt. Genom att för 
de år som nationella resvaneundersökningar genomförs beräkna transportarbetet och antalet 
resor för samtliga färdmedel på en disaggregerad nivå, kan man t.ex. för år 2010, där all 
statistik ännu inte finns tillgänglig, göra skattningar med relativt hög kvalitet. 
 

Uppgifter för samtliga färdmedel har erhållits med hjälp av nationella, och i vissa fall även 
regionala, resvaneundersökningar. Dessa genomfördes dock tidigare relativt sällan och måste 
överarbetas för att kunna ligga till grund för att beräkna transportarbetet. För den i mitten på 
1980-talet genomförda undersökningen måste en ny uppskrivning av stickprovet till den totala 
populationen göras, orimliga resor ur tidssynpunkt tas bort, geografiska kodningar omarbetas, 
resor för barn adderas samt en synkronisering av resor genomförda mätdagen, de senaste två 
veckorna och det senaste halvåret genomföras.  
  

Uppgifter för samtliga färdmedel avseende arbetsresor har erhållits från folk- och 
bostadsräkningarna. Dessa genomförs dock sällan och måste bland annat kompletteras med 
statistik avseende reseavdrag och avstånd mellan tätorter. 
 

Uppgifter för personbilarnas årliga körsträckor har erhållits med hjälp av Bilprovningens 
stickprovsundersökningar av körsträckor mellan två på varandra följande besiktningar 
kompletterat med material avseende körsträckor för bilar som ännu ej genomgått någon 
besiktning.  
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Uppgifter personbilarnas årliga körsträckor har också erhållits från SCBs och SIKAs 
redovisningar för åren 1999-2009.  
 

Uppgifter för personbilarnas trafikarbete har erhållits från Vägverkets trafikmätningar, där 
man även beräknat trafikarbetets fördelning på vägkategorier. Detta kan med kompletterande 
material användas som underlag för fördelningen mellan kort- och långväga resor. 
 

Uppgifter för personbilarnas drivmedelsförbrukning har erhållits med hjälp av SCBs 
energistatistik kompletterad med en modell för beräkning av personbilarnas andel av 
förbrukningen för olika årgångar. Indata avseende den specifika bränsleförbrukningen har 
erhållits från Konsumentverkets nybilsstudier. 
                             

Uppgifter om medelbeläggningen per personbil har erhållits genom resvaneundersökningarna. 
Uppgifterna relaterades till bilbeståndet och har använts för att göra omräkningar mellan 
trafik- och transportarbete.  
 

Uppgifter avseende busstrafiken har för den regionala trafiken ursprungligen erhållits genom 
Transportrådets stickprovsundersökningar av länshuvudmännens busslinjer. Uppgifter 
avseende tätortstrafiken har erhållits från Svenska lokaltrafikföreningen samt från några av de 
större trafikbolagen. Uppgifter avseende den lokala och regionala kollektivtrafiken har också 
erhållits från SIKAs årliga rapporter.  
 

Uppgifter avseende den långväga linjetrafiken och beställningstrafiken med buss har erhållits 
från några av de större operatörerna. Dessa har bearbetats av Bo-Lennart Nelldal, KTH. För 
åren 2007, 2008 och 2009 har data för den långväga busstrafiken erhållits från SIKAs 
undersökningar avseende expressbusstrafiken. 
 

Uppgifter avseende järnvägsresor har erhållits via Sveriges Järnvägars årsvisa redovisningar i 
SOS samt intern biljettstatistik och annan statistik från SJ AB. Denna har kompletterats med 
uppgifter om enskilda järnvägar. Beräkningarna av järnvägens transportarbete för åren 1988- 
1999 har huvudsakligen genomförts av Bo-Lennart Nelldal, KTH. Uppgifter för åren 2000-
2010 har erhållits via Banverkets insamlingar av trafikdata från järnvägsföretagen.  
 

Uppgifter avseende tunnelbana har erhållits från SL och avseende spårväg från 
spårvägsoperatörerna. 
 

Uppgifter avseende sjöfart har erhållits från Gotlandstrafiken. 
 

Uppgifter avseende ekonomiska variabler har erhållits via material från SCBs avdelning för 
nationalräkenskaper samt från arbetskraftsundersökningarna. 
 

Uppgifter avseende drivmedelsprisets utveckling har erhållits från Konsumentverkets 
redovisningar av oljemarknaden samt från SCBs stickprovsundersökningar avseende 
bensinpriset. För att beräkna realpriset på bensin har som deflator använts SCBs  KPI. 
 

Sammanställningar med fördelning av resandet på ärende och transportmedel görs med hjälp 
av specialbearbetning av data från resvaneundersökningen 2005/2006 samt data för respektive 
transportmedel.  
 

För år 2010 gäller att data endast är baserat på delar av året. Siffrorna bygger på skattningar, 
där i vissa fall indata är mycket osäkra. Samtliga data måste därför läsas med stor försiktighet. 
För vissa data kommer tyvärr revideringar först att kunna genomföras om flera år, beroende 
på att vissa tidsserier kommer att behöva anpassas till resultat efter bearbetningar av befintliga 
och kommande undersökningar. Detta gäller framför allt resvaneundersökningar. 
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Prognosmodell 
 

Val av prognosmetod 
I den statliga infrastrukturplaneringen har huvudsakligen Sampers använts som 
prognosverktyg, åtminstone när det gäller större projekt där flera färdmedel är berörda. I den 
statliga utredningen om höghastighetsbanor användes i stället Samvips för prognoserna och (i 
princip) Samkalk för de samhällsekonomiska kalkylerna. Enligt utredningen fanns det tre 
huvudsakliga skäl till detta: 
 

1. Sampers saknar en implementerad utrikesmodell, vilket har betydelse för att kunna 
prognostisera det totala transportarbetet. 

2. Prognosmodellen Sampers är inte tillräckligt känslig för utbudsförändringar, de s.k. 
elasticiteterna är för låga när man jämför med resultatet av internationella erfarenheter. 

3. Sampers kan bara behandla ett färdmedel i taget och inte kombinerade resor eller resor 
med olika operatörer och taxor, vilket bl.a. har betydelse i kopplingen mellan tåg och 
flyg. 

4. Sampers matriser för utgångsläget är för låga och därmed också prognosmatriserna, 
även bortsett från utrikesresorna.  

Samvips prognossystem har utvecklats för att bemästra dessa problem och är i vissa 
avseenden enklare än Sampers, vilket också innebär att det går snabbare att ta fram prognoser. 
För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna bedöma det totala kapacitetsbehovet för den 
framtida järnvägstrafiken med utgångspunkt från dagens tillgängliga data och modeller har 
därför Samvips prognossystem använts. 
 

Översiktlig beskrivning av Samvips 
Utgångspunkten är Sampers matriser över den totala efterfrågan. Vips-systemet används för 
att prognostisera efterfrågans fördelning på linjer och färdmedel, se figur. Vips ger också det 
nödvändiga underlaget för beräkning av finansiella och samhällsekonomiska effekter, se figur 
Kombinationen Sampers/Vips kallas för Samvips. Till Vips har utvecklats ett program för 
beräkning och redovisning av finansiella och samhällsekonomiska effekter som kallas Samek. 
Utgångspunkten är matriser över kortväga, långväga och utrikes resor mellan 683 zoner i 
Sverige, se figur. Matriserna över kortväga resor och långväga resor kommer från Sampers, 
medan utrikesmatrisen kommer från den s.k. STM-modellen, som ursprungligen togs fram av 
Transek (WSP) för SJ. Utrikesresor finns med till Danmark, Norge, Tyskland, Holland, 
Belgien och delar av Frankrike. Kortväga resor inom en zon ingår dock inte. 

Resmatriserna är disaggregerade till 13 olika resärenden/resenärskategorier med olika 
tidsvärden och tillgång till bil, se figur. Dessa är: 

• Regionala resor uppdelade på arbets-, övriga och tjänsteresor 

• Interregionala resor för förvärvsarbetande med/utan tillgång till bil  

• Interregionala resor för pensionärer med/utan tillgång till bil 

• Interregionala resor för studerande med/utan tillgång till bil 

• Interregionala tjänsteresor 

• Utrikes privatresor med/utan tillgång till bil 

• Utrikes tjänsteresor 

Utbudet av kollektivtrafik är kodat som linjer med möjlighet att variera följande ingångsdata: 
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• Linjenät i olika relationer 

• Uppehållsmönster 

• Gångtider 

• Turtätheter 

• Förekommande tidspassningar vid byten 

• Priser för olika operatörer, produkter och linjer 

• Fordonskoncept med kostnader 

• Servicenivå och bekvämlighet per fordonstyp  

I Samvips spelar Vips-systemet en stor roll. För att lättare kunna sätta sig in i sambandet 
mellan indata, modell och resultat redovisas nedan en kort beskrivning av simulerings-
modellen Vips och dess väsentligaste egenskaper samt skillnaderna gentemot Sampers. 
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Figur: Samband mellan Sampers och Samvips prognossystem. 
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Resmatriser år 2007 kalibrerade
Inrikesmatriserna kommer från SAMPERS-systemet via WSP. 
De regionala matriserna (resor<10mil) har omvandlats till 683 områdes nivå
Utrikesmatriserna kommer från SJ-KTH (2000-2007).
Restyp Tidvärde Miljoner Antal
Ärende Kategori Färdmedel kr per h Andel resor områden
Regionala Ej lokala resor
Arbetsresor Alla Exkl. GCM 51 37% 2 033 683
Övriga resor Alla Exkl. GCM 51 59% 3 203 x
Tjänsteresor Alla Exkl. GCM 275 4% 236 683
Summa 100% 5 471
Interregionala inrikes
Privatresor Förvävsarbetande Tillgång till bil 124 48% 50
Privatresor Förvävsarbetande Ej biltillgång 124 3% 3
Privatresor Pensionärer Tillgång till bil 62 10% 10 683
Privatresor Pensionärer Ej biltillgång 62 1% 1 x
Privatresor Studerande Tillgång till bil 62 15% 15 683
Privatresor Studerande Ej biltillgång 62 3% 3
Tjänsteresor Alla 450 21% 22
Summa 100% 103
Internationella
Privatresor Alla Låg bilvikt 150 50% 13 683
Privatresor Alla Hög bilvikt 200 26% 6 x
Tjänsteresor Alla 800 24% 6 270
Summa 100% 25
Totalt antal resor 5 600
Utrikesresor=Resor mellan Sverige och Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland och Paris  

Figur: Samvips prognossystem: Disaggregerade interregionala matriser och aggregerade 
regionala matriser från Sampers och utrikesmatriser från SJ-KTH. Avser 2007 års nivå. 
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Figur: Principer för färdmedelsfördelning i Sampers och Samvips. 
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Beteendeantagande 
VIPS kan arbeta antingen med antagandet att trafikanterna använder tidtabell eller att man 
inte gör det dvs. kommer slumpmässigt till hållplatsen/stationen. Långväga trafikanter 
använder normalt tidtabell, varför detta beteendeantagande tillämpas. Av två förbindelser som 
har samma frekvens men olika hastighet eller pris fördelar programmet därför också fler men 
inte alla på den snabbare eller billigare förbindelsen. Tidtabellskunskap har också betydelse 
för resuppoffringen totalt. Trafikanterna kan genom antagandet om tidtabellskunskap välja 
bättre alternativ än vad de skulle göra utan tidtabellskunskap. 
 

Färdmedelsfördelning 
Konsekvensen av beteendeantagandet är att det är kostnadsminimerande för trafikanterna att 
välja den linje och den hållplats som har den förväntat lägsta restidsuppoffringen. Ett 
linjealternativ, oavsett hållplats, är accepterat om det har kortare restid efter påstigning än 
restid efter påstigning plus hela turintervallet för bästa linje, där bästa linje är linje med 
kortaste restid plus hela turintervallet. Vips fördelar därmed trafikanter inte bara på rutter 
inom ett kollektivtrafikslag utan dessutom mellan samtliga kollektiva färdmedel och bil.  
 

Bilalternativet har precis som kollektivtrafik valattributet generaliserad kostnad, dvs. pris plus 
restid uttryckt i kronor, enligt den resväg (rutt) som har lägsta generaliserade kostnaden. 
Modellen tar hänsyn både till konkurrens- och samverkanseffekter. Om exempelvis någon 
trafikförändring leder till att ett tåg eller en buss som matar InterCity-tågen förbättras och får 
högre efterfrågan så får också InterCity-förbindelsen en högre efterfrågan. 
 
Vikter och färdmedelskonstanter 
Man kan tillämpa skilda vikter för bytes- och väntetid. Detta är väsentligt eftersom vänte- och 
bytestid värderas radikalt olika enligt tidsvärdestudier. I långväga trafik ligger värdet på 
väntetid på omkring en femtedel till en tredjedel av värdet på bytestid. Skälet är att man 
anpassar sig och stannar hemma och inte väntar längre än nödvändigt vid 
hållplatsen/stationen, s.k. dold väntetid. 
 

Det är möjligt att använda färdmedelskonstanter per linje, för att spegla att olika färdmedel 
kan innebära en specifik fix negativ upplevelse frånsett själva upplevelsen av åktiden.  
Man kan dessutom för varje färdmedel ansätta en specifik vikt på åktid, som speglar att olika 
färdmedel uppfattas som olika bekväma. Sådan viktsättning har stöd i de tidsvärdestudier som 
SIKA låtit genomföra samt SP-undersökningar vid KTH.  
 

I Vips kan också beaktas att olika hållplatser/stationer/flygplatser kan betraktas som olika 
bekväma. Detta åstadkoms genom att modifiera den generella väntetids- och bytestidsvikten 
för de terminaler som anses ha avvikande bekvämlighet. 
 

Taxor 
För att kunna beskriva resenärens valsituation med hänsyn till både restid och pris ges i 
modellen en unik taxa för varje linje. Taxan kan kodas som bestående av ett grundpris plus ett 
pris per kilometer som kan varieras beroende på körsträcka, dvs. progressiv eller regressiv 
taxa. Taxan kan också kodas separat för varje hållplatskombination (som en matris) för varje 
linje. Man kan också ange om det är fria byten eller inte mellan linjer, exempelvis hos en viss 
operatör.  
 

Taxestrukturen för respektive linje påverkar trafikanternas val av förbindelse och konsument- 
och producentöverskott (per linje eller företag). Baserat på varje linjes pris beräknar 
programmet sammantaget pris från start till mål för ett antal accepterade resvägar som vardera 
kan innehålla en kombination av färdmedel och linjer. 
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Produktfaktor fordon och service
Mätt i restid
Produkt Serveriing Fordon Fordonf Servicef Totalfaktor
X2000 Bistro/plats X2 0,85 0,90 0,77
InterCity Bistro/plats IC11-R 0,93 0,90 0,84
InterCity R-vagn IC-R 1,00 0,90 0,90
InterCity Kiosk IC-S 1,00 0,95 0,95
Regionaltåg Automat X31 0,90 0,97 0,87
Regionaltåg Kiosk X32 0,90 0,95 0,86
Regionaltåg Automat X40 0,90 0,97 0,87
Regionaltåg - X50 0,90 1,00 0,90
Regionaltåg - ICL80rev 0,95 1,00 0,95
Regionaltåg - ICL80 1,00 1,00 1,00
Regionaltåg - ICL60 1,05 1,00 1,05
Regionaltåg - Y2 0,90 1,00 0,90
Regionaltåg - Y1 1,15 1,00 1,15
Buss - Swebus 1,25 1,00 1,25  

Figur: Principer för beräkning av restidsvikter för olika fordon i Samvips. Vikterna bygger på 
Stated-preference-undersökningar som genomförts vid bl.a. KTH. 
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Figur: Principer för prisdifferentiering s.k. Yield management. Källa: Doganis, 2002, sid 284. 
Genom att erbjuda flera prisnivåer kan det totala resandet öka samtidigt som en större del av 
konsumentöverskottet tas tillvara av operatören. I Samvips kan man använda olika taxor för 
olika operatörer och linjer samt för olika resandekategorier. Därmed är det lättare att avspegla 
en differentierad taxa än i Sampers som har en taxa för varje färdmedel uppdelad på tjänste- 
och privatresor. 
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Matriser som används i prognosmodellerna 
 

Sampers prognosmodell är estimerad på data från den nationella resvaneundersökningen och 
sedan kalibrerad bl.a. på data från denna undersökning. Där finns dels data från mätdygnets 
resor, dels data från månadens resor. Mätdygnets resor kan ge en bättre bild av totalresandet 
medan månadens resor kan ge en bättre bild av strukturen. 
  
Det finns fler observationer i månadens resor, men samtidigt finns en minneseffekt som 
innebär att det finns större risk att respondenterna glömmer resor som skedde för en lång tid 
sedan. Mätdygnets resor innehåller färre observationer, men risken för att man glömmer resor 
som man gjort samma dag är liten. Eftersom man gör långväga resor mer sällan än kortväga 
har man valt att intervjua en månad bakåt för att få tillräckligt antal observationer som 
underlag för strukturanalyser och modellskattningar. 
 

När man ska estimera en prognosmodell behöver man många observationer med en så stor 
variation som möjligt. Samma information behövs också när man ska bryta ner materialet på 
regioner eller socioekonomiska variabler. Däremot kan mätdygnets resor ge en bättre bild av 
nivån på totalresandet. 
 

Det finns också ett antal olika definitioner som innebär att man kan beräkna transportarbetet 
på olika sätt. Definitioner för långväga resor kan göras dels på mätdygnets resor på 
reselementsnivå, dels på månadens resor på huvudresenivå. I Sampers beräknas antalet 
huvudresor vilket kan vara en del av förklaringen till att det totala långväga transportarbetet 
hamnar för lågt. Ytterligare en förklaring kan vara att Sampers kalibrerats mot månadsresorna 
med en alltför snäv definition.  
 

Det har visat sig att särskilt de kortväga bilresorna är underskattade i Sampers, sannolikt 
främst beroende på att de kalibrerats mot månadens resor i stället för mätdygnets resor. Därför 
pågår ett arbete med att kalibrera om modellen och ta fram nya matriser. Dessa var dock ännu 
inte tillgängliga när denna prognos gjordes. Därför har de gamla Sampers matriserna använts 
och justerats så att de representerar en rimlig totalnivå. 
 

Sampers långväga modell är estimerad på resvaneundersökningen 1994-2000, och är 
kalibrerad på samma data samt på järnvägs- och luftfartsstatistik från år 2001. De matriser 
som används, och som också används som utgångsläge för prognoserna, är en prognos för 
2006. Det är således många steg på vägen till en matris för år 2006, vilket medför att nivån 
inte behöver stämma. 
 

När Sampers matriser används i Samvips kalibreras de mot ett utgångsläge, i detta fall år 
2007. Det innebär att den matris som man utgår från måste stämma något sånär med det 
aktuella läget. Kalibreringen sker både på aggregerad nivå mot transportstatistiken och på 
disaggregerad nivå mot flödesdata och strukturdata från olika resvaneundersökningar.  
 

Justering av Sampers matriser 
Sampers matriser för 2020 innehåller nästan ingen ökning jämfört med år 2007. 
Transportarbetet 2020 är t.o.m. lägre än år 2007. Den största skillnaden finns i långväga resor 
som ligger 15 % under nivån år 2007 och 23 % under tidigare prognoser för år 2020. I 
prognosresultaten ser det ut som den största skillnaden finns i bilresandet, vilket senare också 
har visat sig vara den viktigaste förklaringen. För kortväga resor är inte avvikelsen lika stor, 
prognosen för år 2020 ligger över 2007 års nivå men ca 5 % under tidigare prognostiserad 
nivå för år 2020. 
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För att få korrekta prognoser och samhällsekonomiska kalkyler med Samvips har Sampers-
matriserna justerats så att de ska motsvara en rimlig nivå år 2020. Den långväga matrisen har 
skrivits upp med 30 % och den kortväga med 5 %. Detta har gjorts rakt av och prognoserna 
hamnade då på en rimlig nivå jämfört med år 2007 och tidigare prognoser. 
 
Prognosmodellernas funktion 
 

Samvips har de ovan nämnda fördelarna jämfört med Sampers/EMME/2, men är dock inte ett 
komplett prognossystem för den totala efterfrågan som Sampers. Vid tillämpningen av Vips 
måste man därför ta fram matriser med någon kompletterande metod. Fördelen med Sampers 
är att den modellen simultant beräknar färdmedelsfördelning – målpunktsfördelning – 
resgenerering. Detta gäller i princip även om det vid tillämpningen av Sampers visat sig ge 
stora problem just i dessa steg. 
 

En möjlighet är att använda Sampers matriser och fördela dem med Vips. För att få en 
konsistent modell i alla avseenden skulle en ny modell behöva utvecklas där man tog tillvara 
det bästa av Vips och Sampers. En sådan utveckling kräver tid och resurser som hittills inte 
funnits tillgängliga. 
 

Det finns också andra osäkerheter i Samvips-prognoserna. Den regionala modellen är grövre 
än i Sampers. I detta fall har prognosen måst kalibreras mot en annan prognos för år 2020 
eftersom matriserna inte stämde. 
 

Både Sampers och Samvips fungerar lite som en ”svart låda” där få personer samtidigt förstår 
sig på alla led, detaljer och helheten. Stora resurser har lagts ned på utveckling av Sampers 
som också har relativt många användare. Samvips nationella modell har utvecklats utan 
specialdestinerade medel och har endast ett fåtal användare. 
 
1.6 Avgränsning 
 

Prognoserna och analyserna behandlar primärt järnvägsektorn i Sverige i konkurrens med 
andra transportmedel. Tyngdpunkten ligger på sådana marknader där järnvägen har störst 
betydelse: Långväga transporter över 10 mil, vilket per definition omfattar alla transporter 
med järnväg, och långväga resor över 10 mil samt regionala resor mellan tätorter. Resor och 
transporter till/från utlandet ingår men redovisas endast inom Sverige. 
 

Huvuddelen av förutsättningarna har omvandlats till olika utbudsförändringar dvs. en viss 
modell har antagits ge en sannolik inriktning på utbudet med t.ex. kortare restider och högre 
priser. Det som däremot inte kan återspeglas är dynamiska effekter som följd av konkurrens, 
t.ex. om konkurrensen skulle leda till att helt nya transportsystem utvecklades – eller omvänt 
att man inte får råd att investera i nya system. Inte heller går det att spegla företagsuppköp och 
liknande där konkurrenter kan köpa upp varandra samtidigt som nya kan dyka upp eller de 
regionala effekterna av nya lokaliseringar av företag. 
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2  Utveckling av omvärldsfaktorer 
 
2.1 Ekonomisk utveckling 
 
Förutsättningar 
 

Som bas för den ekonomiska utvecklingen används uppdaterad version av LU 2000 samt en 
kompletterande nedbrytning av den ekonomiska utvecklingen som NUTEK genomfört. 
Anledningen till valet av denna något åldersstigna ekonomiska prognos framgår av 
redovisningen av ekonomidelen av godstransporternas metodbeskrivning. Som basår används 
år 2010, vilket beror på att trafikdata för såväl godstransporterna som persontrafiken kan 
erhållas för detta år. Det bör dock noteras att godstransporterna flödesstruktur avspeglar 
flödena för år 2006. Orsaken till detta är att den unika flödesstrukturen för år 2010 med 
transporter från och till lager inte är representativt för ett enskilt år och därför kan förvränga 
bilden av flödena för horisontåret.  
 

LU 2000 har således kompletteras med den faktiska ekonomiska utvecklingen för åren fram 
till 2010. Utvecklingen under denna period har varit relativt turbulent både vad gäller den 
internationella och den svenska ekonomin. Trots detta kan man, som framgått redovisningen 
av ekonomidelen av godstransporternas metodbeskrivning, notera att överensstämmelsen 
mellan prognos och verklighet är mycket god. Att denna framskrivning förhoppningsvis inte 
kommer att vålla några problem förklaras också av att LU 2000s ekonomiska bedömning 
avser den strukturella utvecklingen och därför endast marginellt berörs av 
konjunkturförändringar.  
 

En faktor som styrker en förlängning av LU 2000s bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen är att Konjunkturinstitutets (KIs) nyligen framtagna bedömning av den 
ekonomiska utvecklingen fram till år 2020 styrker bedömningen i LU 2000. Motsvarande 
bedömningar, dock av mer kortsiktig karaktär, har även gjorts av andra prognosinstitut.  
 

En relativt hög nivå på BNP kan dock givetvis ifrågasättas. Således skulle en svagare 
utveckling för BNP kunna motiveras av en sänkt produktivitetsnivå beroende på att 
utbildningsnivån inte ökar i samma takt som tidigare samt av en minskad sysselsättning. Detta 
skulle i sin tur förklaras av en förkortad arbetstid och en minskad befolkning i arbetsför ålder.  
  
Sammantaget kan man dock konstatera att trafik- och transportprognosen, vilken avser att 
spegla den strukturella utvecklingen, troligtvis endast skulle påverkas i mycket liten 
omfattning vid de mindre revideringar som framöver kan förväntas göras utifrån nya 
ekonomiska bedömningar. Detta gäller under förutsättning att tillväxten mellan olika regioner 
och branscher fördelas ungefär lika som i LU 2000, eftersom fördelningen är väsentlig för 
sammansättningen för transportefterfrågan och de krav som ställs på transporterna. Detta 
gäller framför allt för godstransporterna.  
 

Samtidigt bör noteras att prognosresultaten i hög grad är beroende av den bedömning av den 
ekonomiska utvecklingen som prognosen baseras på. Detta gäller framför allt för 
godstransporterna. En förutsättning för att erhålla överensstämmelse mellan prognosresultaten 
och det verkliga utfallet vid respektive horisontår är därför en ekonomisk utveckling i enlighet 
med det förlängda LU 2000s ekonomiska bedömning. Av förklarliga skäl kommer under 
prognosperioden det verkliga utfallet för enskilda år att ligga såväl över som under det 
genomsnittliga prognosresultatet. 
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Den framtida ekonomiska utvecklingen 
 

Sett i ett historiskt perspektiv framträder ett dubbelriktat samband mellan samhällsekonomin 
och transporterna. BNP brukar härvid användas för att spegla godstransporterna och privata 
konsumtionen för att spegla persontrafiken. Genom att konsumtionen till stor del är beroende 
av produktionen kan man betrakta BNP som den viktigaste faktorn när det gäller att beskriva 
transporterna utveckling såväl historiskt som i framtiden. BNP bör i detta sammanhang dock 
betraktas som en sammanvägning av utvecklingen för alla andra ekonomiska faktorer, varav 
många diskuteras nedan.  
 

Sammanvägningen ger som resultat en BNP-utveckling på i genomsnitt 2,3 % per år fram till 
år 2030. Ökningen av BNP mellan åren 2003 och 2010 uppgick till 2,1 % per år.  
 

Utrikeshandeln har en avgörande betydelse för svensk ekonomi. Sveriges internationella 
konkurrensförmåga bestämmer därför till stor del den ekonomiska utvecklingen. Tillgången 
och priset relativt omvärlden på viktiga faktorer har därvid stor vikt. Sådana faktorer är till 
exempel arbetskraft, kapital och råvaror. 
 

Tillgången på arbetskraft bestäms av befolkningsstruktur, arbetskraftsdeltagande och 
medelarbetstider. Antalet förvärvsarbetande förväntas minska fram till år 2030. Minskningen 
kommer dock att kompenseras av att en allt större andel av befolkningen i arbetsför ålder 
kommer att arbeta. Medelarbetstiden kommer att sjunka med någon tiondels procent per år 
under hela perioden fram till år 2030. Antalet arbetande timmar per sysselsatt kommer att 
utjämnas mellan könen genom att kvinnornas medelarbetstid kommer att öka under hela den 
aktuella perioden. Sammantaget beräknas dock det totala antalet arbetade timmar att minska.  
 

Den totala produktivitetstillväxten är ett genomsnitt av tillväxten av produktiviteten inom 
olika sektorer. Variationen mellan sektorernas utveckling är stor, vilket kommer att leda till 
strukturomvandlingar. Den totala produktivitetstillväxten förväntas bli drygt en procent per år. 
 

Den privata konsumtionen förväntas växa snabbt under hela perioden, vilket förklaras av en 
ökande disponibel inkomst beroende på ökad sysselsättning stigande reallöner och sänkta 
skatter. Ökningen är snabbare än ökningen för BNP. Detta kompenseras dock av den svaga 
utvecklingen för den offentliga konsumtionen, varför den totala konsumtionen ökar 
långsammare än BNP. 
 

Viljan att göra en investering i ett projekt bedöms bero på den framtida förväntade 
lönsamheten. Lågkonjunkturen 2009 medförde att investeringarna minskade med 16 %. 
Investeringarna förväntas dock framöver öka avsevärt snabbare än BNP. En mycket stor andel 
av investeringarna avser telekommunikation och en relativt stor andel nyproduktion av 
bostäder i storstäderna. Behoven av investeringarna i övriga näringslivet kommer att uppstå 
genom att såväl ökningen av exporten som den inhemska konsumtionen kommer att leda till 
ett stigande utnyttjande av de befintliga resurserna.  
 

Exporten beräknas öka mycket kraftigt under hela perioden speciellt för högförädlade varor, 
vilket förklaras av en allt större internationell marknad. Ökningen beräknas också bli relativt 
hög för de traditionella svenska råvarubaserade exportvarorna. Totalt sett blir ökningstakten, 
även sett i internationellt perspektiv, hög. En stor del av ökningen avser insatsvaror till 
investeringar och produktion i andra länder. Exportens utveckling kommer inte att gynnas av 
kronkursen, eftersom den förväntas bli oförändrad.  
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Importen beräknas i genomsnitt öka ännu mer än exporten, vilket förklaras av ökade 
insatsvaror till exporten och den ökade inhemska konsumtionen samt de ökade 
investeringarna. En stor del av ökningen avser insatsvaror till telekom- och bilindustrin. 
Priserna på importerade konsumtionsvaror kommer liksom exporten inte att gynnas av 
kronkursens utveckling. Det bör noteras att det mycket goda sambandet mellan 
transportarbete och BNP kommer att försämras framöver, se figur. 

 
Försörjningsbalans 1990-2030

Årlig förändring 1991- 2003- 2011- 1991- 2003- 2011- 2021-
(%) 2002 2010 2020 2002 2010 2020 2030

Gamla prognosen Faktisk utveckling o prognos
BNP 2,2 2,1 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3
Import 4,8 5,8 6,0 4,8 4,4 7,0 6,0

Total konsumtion 1,4 1,8 1,9 1,4 1,7 1,8 1,9
Privat konsumtion 1,8 2,5 2,6 1,8 2,2 2,4 2,6
Offentlig konsumtion 0,8 0,4 0,4 0,8 1,0 0,7 0,4
Investeringar 0,3 3,1 5,4 0,3 2,9 5,4 5,4
Export 7,2 5,0 5,2 7,2 4,2 6,2 5,2

Lager 0 0 0 0 0 0 0

 
 
 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

In
de

x 
19

50
=

10
0

BNP och godstransportarbete 

BNP

Godstransportarbete

 

 
 
 



 32

2.2 Näringslivets utveckling 
 

Tillväxten av varuproduktionen och dess inriktning är den viktigaste faktorn för 
godstransporterna utveckling. Näringslivets förutsättningar för utveckling har härvid en stor 
betydelse. Förutsättningarna förväntas till stor del påverkas av en växande globalisering, ett 
ökat miljömedvetande, en mer kunskapsbaserad produktionsstruktur samt en alltmer 
dominerande tjänstesektor. 
 

Globaliseringen förändrar näringslivets struktur genom att globala företag försöker att få 
stordriftsfördelar och en rationell företagsstruktur. Detta genomförs genom att olika enheter 
inom företagen specialiseras varvid handeln mellan dessa enheter, dvs. den internationella 
handeln inom företagen, ökar. Denna verksamhet utökas allt eftersom företagen växer och 
internationaliseras, vilket sker såväl genom intern tillväxt som via uppköp eller 
sammanslagningar av existerande företag. Utvecklingen leder till allt fler utländska företag i 
Sverige och alltfler svenska företag utomlands. Den nationella bindningen för företagen 
kommer därigenom att minska, vilket påverkar lokaliseringen av företagens övergripande 
enheter för forskning och utveckling, koncernledning m.m.  
 

Globaliseringen förväntas ta ny fart de närmaste åren beroende på ett uppdämt konsumtions- 
och investeringsbehov på global nivå, efter den extrema lågkonjunkturen år 2009. Genom 
övergången till en högkonjunktur har många faktorer som dämpat efterfrågeutvecklingen 
avtagit. Ytterligare en faktor som kommer att förstärka globaliseringen är att det har blivit allt 
större acceptans för att varor och tjänster ska produceras där det är billigast samt att 
investeringar ska göras där de ger den högsta avkastningen, oavsett var på jorden detta kan 
tänkas ske. 
 

Ett ökat miljömedvetande kommer att medföra att det genereras nya produkter och framför 
allt nya produktionsprocesser, vilket även påverkar marknadsstrukturen och därmed 
transportsektorn på ett antal olika sätt. Miljömedvetandet kommer även att påverka 
transportsektorn direkt genom valet av transportmedel. Även globaliseringen kommer att 
påverkas genom att miljöproblemen i allt större utsträckning kommer att kräva internationell 
samverkan. 
 

På sektornivå kan konstateras att den ökade miljömedvetenheten och påföljande miljökrav 
framför allt kommer att påverka sektorerna med lågförädlat gods t.ex. energi och gruvor, 
medan sektorer med högförädlat gods t.ex. verkstad endast kommer att påverkas marginellt. 
Även sektorerna järn/stål och massa/papper kan komma att missgynnas av denna utveckling. 
Eftersom dessa sektorer är betydelsefulla för järnvägen, skulle en sådan utveckling vara 
ogynnsam för järnvägens trafikutveckling. 
 

För att få en struktur på hur arbetskraften inom näringslivet fördelas, kan man dela in 
sektorerna i kunskapsintensiva, kapitalintensiva och arbetskraftsintensiva. Uppdelningen kan 
göras för såväl industri- som tjänstesektorn. Flertalet av de högförädlade sektorerna hamnar 
härvid i gruppen kunskapsintensiva, medan flertalet av de mer lågförädlade sektorerna 
hamnar i gruppen kapitalintensiva. 
 

Den framtida utvecklingen antas gynna de kunskapsintensiva sektorerna. Detta förklaras bl.a. 
av att lönsamheten för dessa sektorer är bättre än för övriga sektorer samt att svenskt 
näringsliv förväntas kunna hävda sig bäst i den internationella konkurrensen för dessa 
sektorer. Det bör också noteras att kunskapsintensiteten även ökar för de kapitalintensiva och 
arbetsintensiva sektorerna. 
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Tjänstesektorn förväntas öka sin andel av BNP. Sverige följer här med i den internationella 
utvecklingen. Sveriges privata tjänstesektor är i ett internationellt perspektiv låg, vilket 
förklaras av att många tjänster som internationellt produceras i näringslivet i Sverige 
produceras i hemmen eller på annat sätt. Detta förhållande antas förändras samtidigt som en 
del offentlig tjänsteproduktion förväntas övergå till privat. I Sverige förväntas därför den 
privata tjänstesektorn öka i ännu större omfattning än i andra länder. 
 
2.3 Befolkningsutveckling och regional fördelning  
 

Den bedömning av den framtida befolkningen som används i trafikprognosen är framtagen av 
SCB. Denna bedömning saknar dock en regional fördelning, varför denna hämtas från annat 
framtaget material.  
 

Befolkningens utveckling förklaras av fruktsamheten, dödligheten och migrationen. 
Antaganden beträffande dessa variabler har varit ungefär lika för de bedömningar som gjorts 
av SCB under senare år. Skillnaden mellan den bedömning av befolkningsutvecklingen som 
ligger till grund för LU 2000 och de reviderade bedömningar som publicerats därefter är 
marginella. Större avvikelser kan dock uppstå under kortare perioder beroende på en ökad 
fruktsamhet, en minskad dödlighet och en ökad nettomigration.  
 

Fruktsamheten förväntas i prognosen uppgå till 1,85 barn per kvinna år 2030. På grund av en 
förbättrad livsstil och medicinska framsteg förväntas medellivslängden öka under hela 
perioden för såväl män som kvinnor. Ökningen fram till år 2030 antas bli 2,5 år för männen 
och 2 år för kvinnorna.  
 

Trots den ökade globaliseringen och anslutningen till EU samt en ökning av antalet 
återvändande svenskar förväntas invandringen successivt avta. 
 

Den totala befolkningen förväntas öka från 9,415 miljoner invånare år 2010 till 10,358 
miljoner invånare år 2030. Ökningen motsvarar ungefär 0,5 % per år. Andelen barn (personer 
under 20 år) kommer successivt att minska, medan andelen äldre (personer över 64 år) 
kommer att öka. Antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år) kommer att minska.  
 

Arbetskraften kommer således att minska i antal samtidigt som en allt större andel av 
befolkningen kommer att vara mellan 55 och 64 år, vilket också kommer att få konsekvenser 
för arbetsmarknaden, eftersom dessa normalt arbetar kortare tid och är mindre rörliga än 
yngre personer. En allt mindre del av befolkningen kommer således att försörja en allt större 
del av befolkningen. 
 

En uppdelning av befolkningen på glesbygd och tätort visar att befolkningen i tätorterna under 
perioden fram till år 2030 kommer att öka. 
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3  Utvecklingen av godstransporterna 
 
För att få en helhetsbild av och en struktur på vad som påverkar godstransportmarknaden 
redovisas nedan en sammanställning av de faktorer som är drivande för sektorns utveckling. 
Vid prognostiseringen kommer dock endast de faktorer att behandlas som ingår i 
förutsättningarna. För att få ett historiskt perspektiv på utvecklingen redovisas händelser i 
omvärlden och inom transportsektorn sedan början på 1990-talet som lett fram till nuvarande 
situation. För att få en aktuell bild av godstransportmarknaden i utgångsläget redovisas en 
sammanställning för transporterna år 2010, dvs. utgångsåret för prognosen.  
 
3.1 Vad styr transporterna? 
 

Godstransportmarknaden påverkas av såväl efterfråge- som utbudsfaktorer. Efterfråge- 
faktorerna bestäms av näringslivets behov, vilka till stor del styrs av omvärlden, medan 
utbudsfaktorerna huvudsakligen bestäms av trafikpolitiska beslut och av marknadens aktörer. 
De efterfrågefaktorer som påverkar godstransportmarknaden är 
• samhällsutveckling vilken bl.a. omfattar 
        - försörjningsbalans (produktion + import = konsumtion + investeringar + export) 
        - arbetskraftsutbud  
        - sysselsättningsstruktur 
        - produktivitet  
        - befolkningsstruktur 
        - energibalans 
• företagsstruktur, vilken bl.a. omfattar 
        - internationalisering 
        - ökad stordrift 
        - nedläggning/sammanslagning av produktionsenheter 
        - specialisering 
        - vidareförädling 
• marknadsstruktur, vilken bl.a. omfattar  
        - expansion 
        - lokaliseringar 
• lagerstruktur, vilken bl.a. omfattar  
        - lagerstorlek 
        - centrallager 
        - ”just-in-time”- transporter. 
De utbudsfaktorer som påverkar transportmarknaden är 
• infrastruktur, vilken bl.a. omfattar  
        - farleder, hamnar, terminaler 
        - vägar  
        - järnvägar, rangerbangårdar, kapillärnätet m.m. 
• trafikering vilken bl.a. omfattar  
        - prisstruktur, transporttid, transportkvalitet 
        - skatter och avgifter 
        - transportteknik, trafiksystem 
        - organisationsformer, avreglering och harmonisering. 
Utbudet påverkar efterfrågan genom att definiera spelreglerna för transporternas 
genomförande och därmed förutsättningarna för efterfrågan som i sin tur genom val av 
transportmedel, färdväg m.m. skapar nya förutsättningar för utbudet. Det finns således ett 
samspel mellan utbud och efterfrågan. 
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3.2 Transporternas historiska utveckling  
 

Godstransportmarknaden kan delas upp i olika delmarknader beroende på transportens 
karaktär och konkurrenssituationen. Uppdelningen kan göras i kortväga transporter, långväga 
inrikes och långväga utrikes transporter. 
 

Kortväga transporter definieras som transporter under 10 mil. Dessa transporter sker praktiskt 
taget helt med lastbil. Nästan hälften av de kortväga transporterna är byggtransporter och de 
övriga är till stor del distributionstransporter. Järnvägens och sjöfartens infrastruktur är inte 
anpassad för kortväga transporter. Deras andel av sådana transporter är därför obetydlig. 
Visserligen förekommer järnvägs- och fartygstransporter under 10 mil, men det är främst 
fråga om särskilda system. Däremot kan järnvägstransporter på 10-20 mil ibland konkurrera 
på den allmänna transportmarknaden. 
 

I både den inrikes och den utrikes långväga trafiken kan man urskilja vissa transporter som 
går i för dem speciellt uppbyggda slutna transportsystem och där det i praktiken inte före-
kommer någon konkurrens mellan transportmedlen. Till dessa transporter kan främst räknas 
transporter av malm och olja, såväl inrikes som utrikes, samt transocean sjöfart. 
 

Transportarbetets utveckling är nära förknippad med den ekonomiska utvecklingen i 
samhället. Det totala inrikes transportarbetet ökade således mycket kraftigt under 
efterkrigstiden då järnvägen också började få konkurrens av lastbilarna för långväga 
transporter. Perioden kan grovt delas in i följande faser: 

• 1950-1974: Snabb tillväxt av ekonomin, vilket ger ökningar av det totala 
transportarbetet. Speciellt snabb var ökningen under 1960-talet, då transportarbetet 
fördubblades. Alla transportmedel ökar men lastbilen ökar snabbast. 

• 1974-1982: Energikrisen påverkar ekonomin som kännetecknas av stora 
konjunkturvariationer och strukturförändringar. Järnvägens marknadsandel förblir 
konstant. 

• 1983-1990: Devalveringar medför tillväxt av ekonomin och transportarbetet. 
Tjänstesektorn ökar. Järnvägens marknadsandel förblir konstant. 

• 1991-2003: Den ekonomiska krisen minskar transportarbetet initialt men 
deprecieringen av kronan tillsammans med utvecklingen av EU innebär en kraftig 
ökning av utrikeshandeln, vilket gynnar lastbilstransporterna. Järnvägens 
marknadsandel minskar kraftigt fram till år 1996 för att därefter förbli konstant. 

• 2004-2007: Snabb tillväxt och högkonjunktur samt stormarna Gudrun och Per som 
ökar transportbehovet 2005-2006. De privata järnvägsföretagen får ett genombrott. 
Järnvägens marknadsandel ökar något.  

• 2008-2010: Den ekonomiska krisen initierar en lågkonjunktur som ger stora 
minskningar av transportarbetet. Under andra kvartalet 2010 började en snabb 
återhämtning. 

 

Bakom den snabba utvecklingen av transportarbetet finns flera faktorer. Den ekonomiska 
tillväxten har naturligtvis varit av grundläggande betydelse. Strukturförändringar inom 
industrin har också haft stor betydelse. Produktionen har koncentrerats till färre och större 
enheter samtidigt som specialiseringsgraden har ökat. Marknaderna har vidgats bl.a. genom 
att billigare och bättre transporter har kunnat erbjudas. Detta har också varit en förutsättning 
för ökningen av det internationella varuutbytet som fått en allt större betydelse även för de 
inrikes transporterna. Distributionen har rationaliserats genom centralisering av lager, vilket 
också har ökat transportarbetet. 
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De långväga transporterna över 10 mil har ökat mest under de senaste decennierna, medan de 
kortväga transporterna varit relativt konstanta sedan år 1970. För både sjöfart och järnväg 
ökade utrikestransporterna under 1950- och 1960-talen, men sedan dess har nivån legat 
relativt konstant. Den utrikes lastbilstrafiken har däremot ökat hela tiden. 
  
Järnvägens transportarbete mer än fördubblades från 8 miljarder tonkilometer år 1950 till 
drygt 19 miljarder tonkilometer år 1990 och fortsatte öka till 22 miljarder tonkilometer år 
2010. Utvecklingen var kraftigast under 1960-talet då malm- och utlandstransporterna ökade 
snabbt. Ökningen fortsatte till år 1974 men stagnerade under senare delen av 1970-talet. 
Stagnationen kan till stor del hänföras till minskad efterfrågan på produkter från 
basindustrierna, främst malm samt stål- och skogsprodukter. 
 

Trafikpolitiska åtgärder i form av investeringar m.m. påverkar järnvägstrafikens utveckling på 
olika sätt. En del av det trafiksvaga järnvägsnätet har lagts ned. Detta har emellertid inte haft 
så stor betydelse för godstransportsystemet. Det är i första hand persontrafiken som lagts ned 
och många banor med någon godstrafik av betydelse har dessutom behållits som rena 
godsbanor. Ett större problem är att många industrispår lagts ned och att nya industriområden 
lokaliseras långt från järnvägen eller utan spåranslutning. 
 

Järnvägens tekniska utveckling har inneburit att utbudet förbättrats genom högre hastighet och 
axeltryck samt införande av kombitrafik, godsexpresser och direkttåg. Den operativa driften 
har rationaliserats kraftigt bl.a. genom införande av fjärrblockering och andra tekniska 
system. Denna utveckling höjer i första hand utbudskvaliteten och dämpar 
transportkostnadsökningen i de trafikstarka relationerna och för kunder med stora och 
frekventa godsflöden. För andra transporter har järnvägens servicenivå inte utvecklats på 
motsvarande sätt, särskilt i jämförelse med lastbilstrafiken. 
 

Den långväga lastbilstrafiken det vill säga transporter över 10 mil ökade snabbt från drygt 
en miljard tonkilometer i början av 1950-talet till 32 miljarder tonkilometer år 2010. Utrikes 
transporter med lastbil utvecklades snabbt, från 0,9 miljoner ton år 1960 till ca 37 miljoner 
ton 2008 för att därefter minska något. Särskilt kraftig var ökningen mellan åren 1960 och 
1979 då godsmängden tiofaldigades. 
 

Lastbilstrafikens expansion beror dels på utbyggnaden av vägnätet i kombination med att 
tyngre och längre fordon tillåtits och dels på att åkerierna kunnat erbjuda en jämn och hög 
transportstandard och därmed också skapat förutsättningar för nya marknader och 
produktionssystem för näringslivet. Bakom utvecklingen finns således en kombination av 
trafikpolitiska åtgärder som gäller liberalisering av tillståndsgivning, statliga investeringar 
främst i vägnätet samt privata investeringar i bl.a. fordon. 
 

Sjöfartens inrikes transportarbete var under 1950- och halva 1960-talet konstant ca 2,5 
miljarder tonkilometer. Under andra hälften av 1960-talet samt under 1970-talet expanderade 
sjöfarten och transportarbetet uppgick 2010 till nästan 8 miljarder tonkilometer. Denna 
tillväxt beror på en ökning av oljetransporterna som följd av en omstrukturering av 
transporterna från utrikes sjöfart till inrikes i samband med övergång till inhemsk raffinering.  
 

Under 1980-talet låg sjöfartens inrikes transportarbete på en ganska konstant nivå. 
Sjöfartens totala transportarbete kan helt hänföras till långväga transporter. Sjöfarten svarar 
för den dominerande delen av utrikestransporterna och godsmängden nästan tre gånger 
efterkrigstiden från 28 miljoner ton år 1950 till 72 miljoner ton år 1990. Transportarbetet för 
utrikes sjöfart utmed svenska kusten uppgick år 2010 till ca 26 miljarder tonkilometer.  
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3.3 Transporternas omfattning år 2010 
 

Det totala transportarbetet uppgick år 2010 preliminärt till 95,4 miljarder tonkm, vilket är en 
ökning med 7,3 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2009, men en minskning med 8,0 
miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008. Ökningen på 8,3 % mellan åren 2009 och 
2010 är enligt tillgänglig statistik en av de största ökningarna sedan år 1880.  
 

Uppgången år 2010 var inte tillräckligt stor för att kompensera för den extrema nedgången på 
14,8 % år 2009. Man kan dock notera att nivån på transportarbetet överstiger 2004 års nivå 
med drygt 2 miljarder tonkm.  
 

Utrikestrafiken svarade år 2009 för 40 miljarder tonkm inom Sveriges gränser. Den utrikes 
transporterade godsmängden uppgick till ca 149 miljoner ton. Nivåerna för år 2010 är mer än 
10 % högre än för år 2009. 
 

Till ovanstående ska läggas lastbilens transittransporter, dvs. transporter som varken har start- 
eller målpunkt i Sverige. För dessa transporter kan transportarbetet uppskattas till 1,5 
miljarder tonkm och den transporterade godsmängden till 4 miljoner ton. Järnvägens 
transittransporter, vilka endast uppgår till ca 0,2 miljarder tonkm resp. 0,3 miljoner ton ingår i 
järnvägens utrikestrafik. 
  
För järnvägen ingår inte tomma privatvagnar, vilka under 2000-talet årligen svarat för ett 
transportarbete på ungefär 0,5 miljarder tonkm och en transporterad godsmängd på 1,1 
miljoner ton. Dessa har tidigare ingått i statistiken. För sjöfarten ingår inte last på släpfordon 
och järnvägsvagnar som transporteras med färja. Dessa transporter definieras som lastbils- 
respektive järnvägstrafik.   
 

Den transporterade godsmängden för kombitrafik med järnväg uppgick år 2010 preliminärt 
till 8,1 miljoner ton, vilket är en ökning med 0,3 miljoner ton vid en jämförelse med år 2009, 
men en minskning med 0,2 miljoner ton vid en jämförelse med år 2008. Att ökningen inte 
blivit större trots högkonjunkturen förklaras av att kombitransporterna fortfarande befinner sig 
i en utvecklingsfas och därigenom är relativt okänsliga för den övriga samhällsutvecklingen. 
Utvecklingen går snarare att hänföra till en produktutveckling som bl.a. innefattar nya 
logistikenheter, enklare hantering av godset och tilläggstjänster samt när det gäller livsmedel 
även ändrad transportstruktur.  
 

Att kombitrafiken befinner sig i en utvecklingsfas framgår av att kombiflödena i vissa 
relationer fortsatte att öka samtidigt som nya relationer etablerades även under år 2009. Som 
exempel kan nämnas skytteltrafiken till och från Göteborgs hamn, som efter ökningen år 2009 
svarade för nästan en femtedel av samtliga kombitransporter. Ökningen förklaras till viss del 
av att trafik överförts från andra hamnar till Göteborgs hamn där bl.a. en ny relation etablerats 
till och från Norge.  
 

Järnvägens transportarbete för kombitransporterna uppgick till 4,6 miljarder tonkm. Dessa 
siffror ingår i de ovan redovisade siffrorna för transporternas totala omfattning. 
 

Transportsektorn kan indelas på många sätt. I första hand är det lämpligt att göra en indelning 
på lång- respektive kortväga transporter. Samtliga järnvägs- och sjöfartstransporter betraktas 
härvid som långväga. För lastbilstransporter sätts gränsen mellan lång- och kortväga 
transporter vid 10 mil. Denna indelning möjliggör en renodling av transportmarknaden. 

 
 



 38

De långväga transporternas omfattning 
 

Det långväga transportarbetet, dvs. samtliga järnvägs- och sjöfartstransporter samt 
lastbilstransporter > 10 mil, uppgick år 2010 preliminärt till 87,9 miljarder tonkm, vilket är en 
ökning med 7,3 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2009, men en minskning med 6,9 
miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008.  
 

Av det långväga transportarbetet svarade år 2010 lastbilen för 37 %, järnvägen för 25 %, 
inrikes sjöfarten för 9 % och utrikes sjöfarten för 29 %. Inrikes sjöfartens andel av sjöfartens 
totala transportarbete uppgick till 22 %. Återhämtningen efter lågkonjunkturen var snabbare 
för järnvägen än för övriga transportmedel, varför järnvägens andel av transportarbetet har 
ökat något. 
  

En mer renodlad konkurrenssituation mellan transportmedlen framträder om man redovisar 
transportarbetet exklusive järnvägens transporter av malm och sjöfartens transporter av malm 
och olja. Lastbilen svarade härvid år 2009 för 47 %, järnvägen för 24 %, inrikes sjöfarten för 
3 % och utrikes sjöfarten för 26 % av transportarbetet. Fördelningen för år 2010 förväntas bli 
ungefär likadan som för år 2009, trots att högkonjunkturen drabbade transportmedlen i 
skiftande omfattning. 
 

Järnvägens transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 22,3 miljarder tonkm, vilket är en 
ökning med 2,9 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2009, men en minskning med 0,6 
miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008. Uppgången på 15 % mellan åren 2009 och 
2010 överträffas endast de senaste 60 åren av ökningen för åren 1951 och 1979. Järnvägens är 
därmed tillbaka till den nivå som man hade år 2006.  
 

Om man räknar bort malmtransporterna ökade inrikestransporterna år 2010 vid en jämförelse 
med år 2009 preliminärt med 1,2 miljarder tonkm till 12,9 miljarder tonkm. Nivån för år 2010 
är dock trots ökningen en halv miljard tonkm under nivån för år 2008. Utrikestransporterna 
ökade preliminärt med 0,5 miljarder tonkm vid en jämförelse mellan åren 2009 och 2010 och 
uppgick till 4,8 miljarder tonkm. Exporten ökade preliminärt med 0,3 miljarder tonkm, 
importen med 0,2 miljarder tonkm, medan transiten förblev oförändrad.  
 

Sedan år 2006 har exportflödena med järnväg fått en förbättrad konkurrenssituation. Detta kan 
förklaras av en rad faktorer. En av dessa är att Green Cargos och Deutsche Bahns godsbolag 
Railion har bildat det gemensamma produktionsbolaget DB Schenker Rail Scandinavia med 
bas i Danmark. Med hjälp av flersystemlok bedriver de trafik i flera länder. Som exempel på 
ett sådant flöde kan nämnas Volvo Logistics transporter mellan Göteborg och Gent. Även det 
privata järnvägsbolaget Hector Rail bedriver trafik med flerströmslok. Ett exempel på ett 
sådant flöde är direkttåg mellan Norrköping och Ruhr-området. 
 

Avregleringen av godstrafiken har medfört att det år 2010, utöver MTABs malmtransporter på 
4,6 miljarder tonkm, också transporterades 4,5 miljarder tonkm av andra järnvägsföretag än 
koncernen Green Cargo AB, vilket är en ökning med 0,2 miljarder tonkm vid en jämförelse 
med år 2009 och en ökning med 4 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2004. Med hjälp 
av de senaste årens kraftiga ökningar svarade andra järnvägsföretag än Green Cargo AB och 
MTAB för 20 % av järnvägens transportarbete. Nivån kan relateras till år 2004, då dessa 
järnvägsföretag endast svarade för 2 % och till år 2009 då de svarade för 22 % av järnvägens 
transportarbete. Utvecklingen år 2010 var således inte lika gynnsam för de privata 
järnvägsföretagen som för Green Cargo och MTAB, vilket bl.a. kan förklaras av en mer 
gynnsam varuslagsfördelning för de dessa företag.   
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Det har således under de senaste 5 åren nästan helt oavsett konjunkturläge blivit ett successivt 
genombrott för privata järnvägsföretag. Man kan notera att de nya företagen finns 
representerade i såväl inrikes- som utrikestransporter och i flertalet sektorer. Trots ökningen 
för de nya järnvägsföretagen svarade dock Green Cargo AB år 2010 för drygt 59 % av 
järnvägens transportarbete och är därmed en mycket stor aktör på transportmarknaden, vilket 
också framgår av att man svarade för 14 % av det långväga transportarbetet inom Sverige. 
 

Lastbilens långväga transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 32,2 miljarder tonkm, 
vilket är en ökning med 1,8 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2009, men en 
minskning med 4,3 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008.  
 

Lastbilen har under senare år gynnats av den prispress som utländska åkerier skapat på 
transporterna till och från Sverige. Under år 2010 kan man också notera att svenska åkerier i 
allt högre utsträckning anställt utländska förare, vilket ytterligare förstärkt lastbilens 
konkurrenskraft gentemot andra transportmedel och gentemot andra svenska åkerier. 
Cabotageflödena har också bidragit till en förbättrad konkurrenssituation för lastbilen.  
 

Sjöfartens transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 33,4 miljarder tonkm, vilket är en 
ökning med 2,6 miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2009, men en minskning med 2,0 
miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008.  
 

En uppdelning i inrikes och utrikes sjöfart visar att utrikes sjöfarten mellan åren 2009 och 
2010 ökade med 1,5 miljarder tonkm till 25,9 miljarder tonkm. Inrikes sjöfarten ökade under 
motsvarande period med 1,1 miljarder tonkm.  
 

Av de långväga transporterna svarade utrikestransporterna för ungefär hälften. Detta gäller 
såväl för transportarbetet som för den transporterade godsmängden och visar Sveriges stora 
beroende av utrikeshandeln. Det bör dock noteras att andelen av den transporterade 
godsmängden är något högre än för transportarbetet. Detta innebär att medelavståndet för 
inrikesdelen av utrikestransporterna i Sverige är kortare än för de rena inrikestransporterna. 
För den transporterade godsmängden med lastbil utgör nästan 30 % utlandstrafik. För 
järnvägen utgör nästan 33 % utlandstrafik, medan motsvarande värde för sjöfarten uppgår till 
drygt nio tiondelar.  
 

När man talar om utrikestrafik med järnväg och framför allt lastbil bör det noteras att en 
relativt stor del av transporterna till/från kontinenten fortfarande genomförs med färja, trots 
Öresundsbrons öppnande vid halvårsskiftet år 2000. 
 

Av den utrikes transporterade godsmängden svarade år 2010 lastbilen preliminärt för 37 %, 
järnvägen för 7 % och sjöfarten för 56 % om man exkluderar malm och olja. Sjöfarten ökade 
med en procentenhet på lastbilens bekostnad vid en jämförelse med år 2009. Av den 
exporterade godsmängden svarade år 2009 lastbilen för 38 %, järnvägen för 9 % och sjöfarten 
för 53 %. Lastbilen ökade med en procentenhet på sjöfartens bekostnad vid en jämförelse med 
år 2009. Av den importerade godsmängden svarade år 2010 lastbilen för 36 %, järnvägen för 
6 % och sjöfarten för 58 %. Sjöfarten ökade med tre procentenheter på lastbilens bekostnad 
vid en jämförelse med år 2009.  
 

En mindre del av sjöfarten avser transoceana transporter. Även dessa konkurrerar dock på en 
del av transportsträckan med landtransportmedlens transporter i Sverige genom att de kan 
ersättas av matartransporter till och från Göteborgs hamn eller till och från centraleuropeiska 
hamnar.    
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Om man exkluderar malm- och oljetransporterna svarade år 2010 exporten och importen för 
50 % vardera av den transporterade godsmängden. År 2009 svarade exporten för 52 % av den 
transporterade godsmängden. Balansen mellan export och import har således förbättrats. 
Förändringen är dock ganska liten och det bör i sammanhanget noteras att exportandelen de 
senaste tretton åren pendlat mellan 50 och 53 %. 
 

Balansen är mycket speciell för sjöfarten, eftersom exporten år 2010 endast svarade för 47 % 
av den transporterade godsmängden. För lastbilen svarade exporten för 51 % av 
utrikestransporterna, medan motsvarande värde för järnvägen uppgick till 59 %. Det går 
således avsevärt mer järnvägsgods i nord-sydlig riktning än i syd-nordlig riktning.  
 

I verkligheten är balansen sämre än vad som framgår av relationen mellan de importerade och 
exporterade godsmängderna, eftersom det även förekommer flöden med tomma lastbilar och 
järnvägsvagnar i sydlig riktning. För lastbilen har man försökt lösa denna situation genom en 
allt effektivare samordning av flödena. Som exempel kan nämnas att man numera med 
moderna IT-system på ett effektivt sätt kan boka transporter för återfärden medan transporten 
pågår. För järnvägen kommer detta problem förhoppningsvis att minska framöver genom att 
det s.k. RIV-avtalet ersatts av GCU-avtalet, vilket medfört att vagnar som töms på gods i 
Sverige i större utsträckning än tidigare fylls med gods för returtransporter.  
 

Flyget skiljer sig från övriga transportmedel genom att det transporterar små sändningar med 
höga varuvärden. Flyget skiljer sig också från övriga transportmedel genom de långa 
transportavstånden. Ungefär en tredjedel av de flygburna utrikestransporterna transporteras 
till Fjärran Östern och ungefär lika mycket till USA, medan endast en femtedel transporteras 
till Europa.  
 

Den geografiska fördelningen i Sverige av flygets exporttransporter visar att huvuddelen av 
transporterna är koncentrerade till Stockholmsregionen. En motsvarande fördelning av 
importtransporterna ger ett liknande resultat. I sammanhanget bör noteras att flygets 
högförädlade konsumtionsvaror vanligtvis har en stor avsättning i större tätorter och att 
internationellt flyg vanligtvis endast trafikerar relationer mellan större orter.  
 

Gods som officiellt går med flyg körs i verkligheten med lastbil (truckning) till och från 
kontinentala flygplatser. Denna nivå har under tidigare år t.o.m. varit över 50 %, men genom 
att det har tillförts ny flygkapacitet har truckningen under senare år successivt minskat. 
Den totala inrikes transporterade godsmängden med flyg uppgick år 2010 till drygt 16 800 
ton, vilket är en minskning med drygt 3 % vid en jämförelse med år 2009. Det bör i 
sammanhanget noteras att nivåerna fluktuerar år från år, varför det inte går att dra några 
definitiva slutsatser utifrån förändringen år 2010. Det är dock anmärkningsvärt att nivån 
minskar trots högkonjunkturen.  
 

Posten svarade för 86 % av den transporterade godsmängden. Transporterna är koncentrerade 
till ett fåtal orter. Således svarade Arlanda flygplats i Stockholm och Landvetters flygplats i 
Göteborg för ungefär hälften av den transporterade godsmängden. 
 

Expressfrakten, där flyget har en dominerande ställning expanderade mycket kraftigt under 
1990 och 2000-talet. Expressfrakten är en marknad som skapats av ett behov av snabba 
transporter.  
 

Antalet exportsändningar uppgick år 2010 till i storleksordningen 2 miljoner. Huvuddelen av 
dessa var transporter av läkemedel och elektronik. För flyget utgör expressfrakten ungefär 
hälften av den transporterade godsmängden. Transporternas omfattning och fördelning 
framgår av nedanstående figurer. 
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De kortväga transporternas omfattning 
 

Det kortväga transportarbetet, dvs. lastbilstransporter <= 10 mil, uppgick år 2010 preliminärt 
till 7,5 miljarder tonkm, vilket är samma nivå som år 2009, men en minskning med 1,1 
miljarder tonkm vid en jämförelse med år 2008.  
 

Nivån för den kortväga transporterade godsmängden är nästan lika stor som för den långväga 
transporterade godsmängden inklusive utrikestransporterna. Det bör noteras att statistiken 
ovan avser samtliga kortväga lastbilstransporter, dvs. även transporter med lastbilar med en 
totalvikt under 3,5 ton 
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4  Godstransportprognoser 
 

Det finns ett starkt samband mellan tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) och 
godstransportarbetet. Bakom detta ligger produktionen i olika näringsgrenar samt import och 
export. I figur redovisas tillväxten av BNP och transportarbetet. Av denna framgår att 
tillväxten av transportarbetet under perioder legat under tillväxten av BNP. Det är också fallet 
under den senaste 10-årsperioden. Godstrafiken är mycket mer konjunkturberoende än 
persontrafiken.  
 

Av figuren framgår också den mycket snabba ökningstakten under 1950- och 1960-talet fram 
till energikrisen 1974. Därefter följer en period med minskande transportarbete Sedan följer 
en uppgång och den höga ökningstakten sedan 1990 framgår tydligt. Delar man upp 
transportarbetet i kortväga och långväga inrikes transportarbete och utrikes transporterade ton 
så ser man att kortväga och långväga transportarbete följer varandra ganska väl. Tillväxten för 
utrikestransporter ligger dock över inrikes transportarbete. Jämfört med 1950- och 1960-talet 
har tillväxten avtagit men ligger därefter ganska konstant på en relativt hög nivå. 
 

De prognoser som gjorts för 2030 bygger på en fullständig prognosmodell där en 
makroekonomisk modell med försörjningsbalansen ligger i botten. Den makroekonomiska 
modellen ger tillväxten i olika näringsgrenar (sektorer) samt export och import som i sin tur 
driver godstransportarbetet. Godstransportprognosen avser den genomsnittliga tillväxten över 
en längre tidsperiod och tar inte hänsyn till tillfälliga konjunkturvariationer. 
  
Resultatet blir en relativt låg ökningstakt på 1,5 % per år fram till 2030 räknat från år 2010. 
Det är flera faktorer som ligger bakom att tillväxten av det totala transportarbetet inte blir 
högre. Det är det högförädlade godset som ökar mest och det vidareförädlas allt mer och 
väger allt mindre. Tillväxten för vissa tunga varuslag stagnerar. 
  
Godstransportmarknaden kan drabbas av stigande drivmedelspriser men den direkta effekten 
på det totala transportarbetet är sannolikt mindre än på persontransportmarknaden. Efter 
energikrisen 1974 minskade visserligen transportarbetet men det berodde mer på minskade 
transporter av olja som följd av kraftfulla energisparåtgärder än på att drivmedelspriserna i sig 
blev högre.  
 

Drivmedelspriserna utgör trots allt endast en mindre del av näringslivets totala 
produktionskostnad, och man slutar inte att producera för att drivmedelspriserna går upp. 
Däremot kan ökade drivmedelpriser och klimatkrisen direkt och indirekt få transportkunderna 
att välja transportmedel som är energieffektivare och som har mindre utsläpp. En sådan 
tendens finns redan nu, där efterfrågan på järnvägstransporter ökar av bl.a. miljöskäl. 
 

Det finns ett antal variabler som inte låter sig speglas med hjälp av matematiska modeller, 
men som ändå kan förväntas skapa osäkerheter beträffande transporternas omfattning och 
struktur. Man kan därvid peka på klimatfrågan, hur snabbt avregleringen får genomslag samt 
utvecklingen av ett europeiskt interoperabelt järnvägsnät för godstrafik. Klimatfrågans 
utveckling och bristande energitillgång kan innebära att efterfrågan på godstransporter på 
järnväg ökar mycket snabbare än vad som kan förutses i dag.   
 

En faktor som kan ha betydelse för den framtida transportstrukturen är utvecklingen när det 
gäller IT, där det redan idag finns möjligheter till styrning av hela logistikkedjan inklusive 
transporterna. Mer direkta effekter för transporterna när det gäller IT-utvecklingen kan i första 
hand uppstå på marknaden för konsumentvaror genom en ökad e-handel.  
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I vissa extrema fall kommer troligtvis marknaden nästan helt att försvinna, som när det gäller 
distribution av musik och film. I andra fall skulle det kunna vara frågan om mer ”on-demand-
produktion” och skräddarsydda varor. Att detta helt skulle ersätta den konventionella handeln 
förefaller i dag dock inte troligt, snarare skulle det bli ett komplement. 
 

Klimatfrågan är, som framgått ovan, en faktor som är betydelsefull när det gäller 
transportarbetets utveckling för de olika transportmedlen. Det totala transportarbetet har 
hittills huvudsakligen påverkats av den ekonomiska utvecklingen och förväntas enligt 
modellerna även göra så framöver. Inom ramen för globaliseringen har under senare år 
specialiseringen av industrin ökat, vilket skapat stordriftsfördelar där längre transporter varit 
en förutsättning. Först har detta skett inom Sverige, sedan inom Europa förstärkt av EU och 
därefter på ett globalt plan. 
 

Som någon slags motpol till globaliseringen har efterfrågan på lokalt producerade varor ökat. 
Detta gäller främst inom marknaden för konsumentvaror, där matvaror tycks vara det mest 
konkreta exemplet, eftersom transporterna då blir uppenbara för konsumenterna. Samtidigt 
sker dock en utveckling åt motsatt håll genom tillkomsten av lågprisbutiker, där priset är 
viktigare än varans ursprung. 
 

Den del av transportarbetet som direkt påverkas av klimatkrisen är energitransporterna, vilket 
delvis framgått ovan. Enligt den s.k. ”peak-oil” teorin kommer vi snart förbruka mer olja än 
vad som finns i de kända reserverna, varför olja kommer att bli en bristvara och därmed få ett 
allt högre pris. Detta är de flesta analytiker överens om. Frågan är vilka energiformer som kan 
ersätta oljan. På kort sikt kan biobränslen vara ett alternativ där dessa kan användas. På lång 
sikt kan ökad elproduktion som produceras på ett hållbart sätt vara alternativet 
 

Man måste spara energi och minska den specifika förbrukningen inom alla sektorer, inte bara 
transportsektorn. Detta kan leda till minskat behov av oljetransporter, vilket blev fallet redan 
efter oljekrisen 1974. Sedan dess har förbrukningen av fossila bränslen minskat kontinuerligt 
inom bostadssektorn och industrin. Förbrukningen har dock ökat inom transportsektorn där 
godstransporterna och då framför allt lastbilsflödena svarat för den största delen av ökningen. 
 

Denna utveckling understryker behovet av att få ett transportsystem som är mer 
energieffektivt och mindre beroende av olja. Järnvägen är det transportmedel som är 
energisnålast, vilket beror på det låga rullmotståndet med stålhjul mot stålräls och att man kan 
koppla ihop vagnar till tåg. Järnvägen är också lätt att elektrifiera och redan i dag är de flesta 
tåg eldrivna. Stigningarna är små och man kan återmata energi till nätet vid bromsning. Ju 
mer som går på järnväg, desto större tåg kan användas, vilket ökar energieffektiviteten. 
 

Motsatsen kan sägas gälla för lastbilen. Rullmotståndet är högt och energiförbrukningen är 
mer proportionell mot vikten. Dieselmotorn är svår att ersätta med eldrift i en lastbil, eftersom 
det inte inom överskådlig framtid kommer att finnas tillräckligt effektiva batterier. Hybrider 
är givetvis möjliga att utveckla, men det är betydligt svårare att ersätta dieselmotorn i lastbilen 
än bensinmotorn i personbilen. Därför kommer det också fram förslag om att elektrifiera 
vägarna och köra trådlastbilar. Frågan är om det då inte är bättre att utveckla kombitrafiken 
och utnyttja den ännu energisnålare järnvägen som redan har en elektrisk infrastruktur. 
  
När det gäller sjöfarten är den redan i dag mycket energisnål samtidigt är dock utsläppen av 
koldioxid och andra föroreningar stora. Transporter av gods i stora båtar är ofta energisnålare 
än järnväg, men orsakar ändå mer utsläpp och påverkan på klimatet. Det beror på att man i 
båtarnas dieselmotorer använder sig av tjockare olja. Även om det är svårt att ersätta 
dieselmotorn inom sjöfarten, finns det en besparingspotential genom minskad hastighet och 
alternativa bränslen som t.ex. gas. Det går också för partiell drift att använda segel. 
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Ytterligare en begränsning för sjöfarten är att järnväg och lastbil bara kan ersättas med sjöfart 
i vissa relationer, eftersom det inte finns vatten överallt. Å andra sidan kan sjöfarten inte 
ersättas med järnväg eller lastbil när det gäller den transoceana trafiken. Järnväg och lastbil är 
de transportmedel som har lättast att ersätta varandra, åtminstone i ett långsiktigt perspektiv. 
Lastbilen har dock monopol på kortväga transporter, varför kombitransporter där lastbilen 
används på kortare avstånd och järnvägen på längre blir en naturlig lösning. 
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Figur: Utveckling av det totala godstransportarbetet 1950-2010 och framskrivning till 2030. 
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4.1 Basalternativet 
 

Basalternativet speglar förutom den ekonomiska- och övriga samhällsutvecklingen effekterna 
av Trafikverkets Framtidsplan. Härvid ingår även andra kända framtida förändringar av 
utbudet. De förändringar som presenteras i basalternativets förslag finns även med i samtliga 
övriga förslag. Detta alternativ ligger således som en bas för de övriga alternativen.  
 

De stora projekten i Trafikverkets Framtidsplan innebär bl.a. att ett antal besvärande 
flaskhalsar byggs bort i Stockholm, Malmö och Göteborg. Därutöver försöker man bygga 
färdigt en del banor, satsa på en utbyggnad av några nya objekt för att förstärka kapacitet och 
minska transporttider och förseningsrisker. Mycket av detta är eftersläpande investeringar, 
som i många fall redan borde varit genomförda, men som av olika anledningar blivit 
fördröjda. De största effekterna av planen ligger i ökad kapacitet och kvalitet. Endast i några 
enstaka fall kommer det att leda till radikala transporttidsminskningar i hela stråk, främst på 
Västkustbanan och Botniabanan. 
  
Av betydelse för godstrafiken är framför allt att det finns tillräcklig kapacitet. Trafikverkets 
Framtidsplan innehåller till stor del kapacitetsinvesteringar, förutom de ovan nämnda, som har 
betydelse både för person- och godstrafiken t.ex. utbyggnad av mer dubbelspår. Vidare 
innehåller planen fler och förbättrade mötesplaster på enkelspårsträckor och 
förbigångsstationer på dubbelspårsträckor. 
 

En viktig åtgärd i planen är en höjning av tillåten axellast, vilket ibland också innebär en 
högre lastvikt per meter. Dessutom håller lastprofilen på att utvidgas så att vagnar med stor 
volym kan framföras. Kombinationen högre axellast och volym är viktig för vissa varuslag. 
 

I takt med att vagnparken föråldras och axellasterna höjs, kommer operatörer och vagnägare 
att investera i nya vagnar och att bygga om gamla, varvid prestanda och kapacitet kan höjas. 
Det pågår en utveckling av effektivare vagnkoncept. Styrningen av vagnarna förbättras genom 
nya IT-system, vilket är viktigt för att få ett effektivt vagnutnyttjande.  
 

En höjning av banavgifterna med 200 %, sjöfartsavgifterna med 100 %, lastbilsavgifterna 
med 1,6 kr per fordonskm och råoljepriset från 90 till 125 $ per fat ger nästan exakt samma 
procentuella prishöjningar för samtliga transportmedel. De relativa prisskillnaderna blir 
således mycket små och ger endast upphov till ändringar av transportarbetet med i 
storleksordningen en procent. Detta medför att basalternativ också kan appliceras för dessa 
sammantagna förändringar.  
 

En möjlig konsekvens av höjningarna av avgifterna och drivmedelspriserna skulle dock kunna 
bli att lokaliseringen av produktionen förändras. Om det inte kommer att finnas ett 
prisalternativ som gör produktionen lönsam i en ort kan detta bidra till att man lokaliserar 
produktionen till en annan ort i Sverige eller att man flyttar produktionen utomlands. Man kan 
också lägga ner produktionen och köpa produkten från en annan producent i Sverige eller i 
utlandet. 
 

I basalternativet förväntas det totala transportarbetet öka från 95,4 miljarder tonkm år 2010 till 
127,8 miljarder tonkm år 2030. Det motsvarar en årlig ökningstakt på knappt 1,5 % per år. 
Även om inte några konjunkturbedömningar ligger till grund för prognosen, kan man utifrån 
de konjunkturbedömningar som finns notera att ökningstakten för transportarbetet med stor 
sannolikhet kommer att vara högre de närmaste åren än under slutet av perioden.  
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Vid jämförelser med den hittillsvarande utvecklingen kan man konstatera att den förväntade 
ökningstakten för transporterna blir relativt måttlig. Som en jämförelse kan nämnas att under 
den senaste tjugoårsperioden ökade transportarbetet med 1,2 % per år och om man utesluter 
det extrema lågkonjunkturåret 2009 och år 2010 blir ökningen 1,8 % per år. Perioden 1990-
2010 började dock med att den svenska kronan skrevs ner med hjälp av en depreciering år 
1991. Det gav en kraftigt ökad utrikeshandel med stora ökningar av inrikesdelen av 
utrikestransporterna i inledningen av perioden. Motsvarande situation föreligger inte nu, även 
om man förväntar sig en konjunkturförbättring baserad på en ökad utrikeshandel.  
 

Uppgången förklaras av en rad faktorer. En av dessa är den ökade utrikeshandeln. Ökningarna 
ger upphov till stora ökningar av inrikesdelarna av utrikestransporterna. Genom att 
medelsträckan är längre för dessa transporter än för övriga och dess andel ökar, blir 
transportarbetet större.  
 

En annan faktor som bidrar till ökningen är de utbudsförändringar som resulterar i 
omfördelningar av flöden mellan transportmedlen, framför allt från sjöfart till järnväg och 
lastbil. Överföringarna avser framför allt export- och importflöden. 
 

Ytterligare en faktor som påverkar transporternas utveckling är förändringarna av varuvärden, 
vilka förutom förändringar av varuvärdena för enskilda produkter också beror på en ändrad 
produktmix inom respektive sektor. Man kan förenklat säga att det bli en större ökning av det 
högförädlade godset än för det lågförädlade, samtidigt som såväl det högförädlade som det 
lågförädlade godsets varuvärde ökar. Det får till följd att det för varje producerad krona 
kommer att bli allt färre ton att transportera. Konsekvensen av detta blir också att 
lastbilstransporterna får en större andel av ökningen av transporterna. 
 

Förändringarna ovan påverkar inte bara det totala transportarbetets utveckling, utan ger även 
upphov till andra förändringar. Således kommer den regionala transportstrukturen att 
förändras. Detta beror på att samtliga ovan redovisade tendenser förändrar den befintliga 
flödesstrukturen. Som exempel kan nämnas inrikesdelarna av utrikestransporterna, vilka ofta 
avser långväga flöden som passerar Skåneregionen till och från kontinenten. Omfördelningen 
mellan transportmedlen innebär att denna trafik kommer att öka. 
 

Det långväga transportarbetets ökning är i nivå med det totala transportarbetets ökning, 
eftersom det långväga transportarbetet utgör en så stor del av det totala transportarbetet. Man 
kan förvänta att transportarbetet kommer att öka från 87,9 miljarder tonkm år 2010 till 117 
miljarder tonkm år 2030. Det långväga transportarbetets fördelning på transportmedel 
förväntas endast ändras marginellt.  
 

Strukturförändringar i varusammansättningen förväntas ge en förskjutning från järnväg och 
framför allt sjöfart till lastbil. Importen förväntas öka sin andel av transporterna, vilket 
kommer att ge en bättre balans mellan import- och exportflödena.  
 

Transportmedelsfördelningen för utrikestransporterna förväntas dock i stora drag att 
bibehållas, dock med en smärre förskjutning från sjöfart och järnväg till lastbil. Det gäller 
såväl för exporten som för importen. 
 

Den bild av oföränderlighet som ges av fördelningen mellan transportmedlen för de långväga 
transporterna innebär inte att förändringar uteblir. Man kan således förvänta en rad 
förändringar som kommer att påverka transportstrukturen. Komponenter som påverkas är 
förskjutningar mellan transportmedlen som inte syns i den övergripande fördelningen, 
utrikesandelar, transittrafik, branschsammansättning, regional struktur m.m. Dessa 
förändringar förklaras av olika saker.  
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Skillnader i ekonomisk utveckling inom olika branscher ger således förändringar av det totala 
transportarbetet, den transporterade godsmängden och branschsammansättningen. 
Trafikeringsförändringar inom ramen för befintlig infrastruktur ger huvudsakligen 
förändringar av export, import och transitflöden, vilket för vissa transportmedel på ett mycket 
påtagligt sätt ändrar den nuvarande flödesstrukturen. 
 

Det kortväga transportarbetet förväntas öka från 7,5 miljarder tonkm år 2010 till 10,8 
miljarder tonkm år 2030. Det motsvarar en ökningstakt på drygt 1,8 % per år, vilket framför 
allt förklaras av ökade mineral- samt sand och grustransporter beroende på ett ökat byggande 
samt distributionstrafik förorsakad av relativt stor ökning av transporter med högförädlat 
gods. 
 

Lastbilens transportarbete förväntas öka från 32,2 miljarder tonkm år 2010 till 46,5 miljarder 
tonkm år 2030, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 1,9 %. Utrikes sjöfarten förväntas 
under motsvarande period att öka från 25,9 till 31,8 miljarder tonkm, vilket motsvarar en årlig 
ökningstakt på 1,0 %. Inrikes sjöfarten förväntas under samma tidsperiod öka från 7,5 till 9,8 
miljarder tonkm. 
 

Lastbilen kommer troligtvis att gynnas av att näringslivets produktionsstruktur med ett större 
antal direktleveranser kommer att vidareutvecklas samt av en fortsatt utveckling mot allt 
tyngre och större fordon. Ytterligare en faktor som troligtvis kommer att gynna lastbilen är att 
järnvägen ännu inte fått det genombrott med förbättrad kvalitet för utrikestransporterna som 
marknaden förväntat.  
 

Järnvägens transportarbete förväntas öka från 22,3 miljarder tonkm år 2010 till 28,9 miljarder 
tonkm år 2030, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 1,3 %. En del av uppgången för 
järnvägen erhålls på lastbilens bekostnad. Det förklaras huvudsakligen av de förbättringar 
som Trafikverkets Framtidsplan ger upphov till, samtidigt som motsvarande förbättringar inte 
genomförs för lastbilen. Även förbättringar av förutsättningarna för järnvägen i övriga Europa 
bidrar i relativt stor omfattning till järnvägens uppgång. 
 

En av de förbättringar i Framtidsplanen som investeringarna i infrastrukturen ger upphov till 
är att den största tillåtna axellasten höjs från 22,5 till 25 ton för hela järnvägsnätet inom 
Sverige. Det kan dock bli svårt att dra nytta av den högre lastvikten vid utrikes transporter, 
eftersom de flesta länder i Europa endast tillåter en lastvikt på 22,5 ton och eventuella 
omlastningar vid den svenska gränsen är olönsamma oavsett transportavstånd. 
 

I förutsättningarna har det därför antagits att utrikestransporterna inte kan dra nytta av 
utbyggnaden, trots att en antagen framtida uppgradering i övriga Europa på samma sätt som i 
Sverige troligtvis kommer att leda till att detta problem löses. 
 

Uppgraderingen till en högsta tillåten axellast på 25 ton ska ses i perspektivet av att vägnätet 
genomgått en kraftig standardförbättring, vilken skapat möjligheter för lastbilen att öka 
lastvikt och lastvolym. Uppgraderingen till 25 tons lastvikt för järnvägen kan således 
betraktas som en liknande förbättring för järnvägen.  
 

Förbättringarna av infrastrukturen förväntas medföra att priset på inrikes järnvägstransporter 
kommer att kunna sänkas med i medeltal 15 % och att medelhastigheten kommer att kunna 
höjas med i medeltal 6 %. Samtidigt förväntas lastbilstrafiken kunna behålla samma pris och 
medelhastighet på sina transporter. 
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För utrikestrafiken förväntas på motsvarande sätt priset för järnvägstransporter kunna sänkas 
med i medeltal 3 % och medelhastigheten höjas från 25 till 33 km/h. Hastighetsökningen 
beror inte på högre maxhastighet utan ska i första hand ses som ett mått på att kvaliteten 
förbättras, så att den verkliga transporttiden i större utsträckning stämmer med den planerade 
tidtabellen. Även när det gäller utrikestrafiken förväntas lastbilen bibehålla samma nivå på 
såväl pris som medelhastighet för sina transporter.  
 

Av omfördelningen från lastbil till järnväg faller huvuddelen på utrikestransporterna. Det 
innebär för transporterna inom Sverige att inrikesdelen av utrikestransporterna ökar i 
omfattning.  
 

Om man bortser från malmtransporterna förväntas järnvägens transportarbete öka något 
snabbare än den transporterade godsmängden, vilket medför att medeltransportsträckan ökar. 
Det förklaras av att branscher med längre transportavstånd förväntas få en gynnsammare 
utveckling än de med kortare transportavstånd samt av att de ofta långa utrikestransporterna 
förväntas öka något snabbare än inrikestransporterna. 
  
Järnvägens inrikes transportarbete förväntas öka från 12,9 miljarder tonkm år 2010 till 13,3 
miljarder tonkm år 2030 om man exkluderar malmen. Utrikes transportarbetet förväntas öka 
från 4,8 till 10,1 miljarder tonkm, om man exkluderar malmen. 
 

Ökningstakten för inrikes transporterna förväntas således bli långsammare än för utrikes 
transporterna, där den förhållandevis starka utvecklingen till stor del beror på att nivån i 
utgångsläget är relativt låg i relation till utrikeshandelns totala omfattning, men huvudsakligen 
på en relativt god utveckling för såväl importen som exporten. Även om de branscher där 
järnvägen är stor inte utvecklas lika gynnsamt som vissa andra branscher, förväntas den 
allmänna höga utvecklingstakten för exporten och importen således att gynna järnvägen. 
  
Importen förväntas öka mer än exporten, vilket medför att den obalans som för närvarande 
råder mellan transporter i nordlig respektive sydlig riktning kommer att minska något. 
Transporterna av tomma vagnar i nordlig riktning kommer således att minska. Fördelningen 
av järnvägens utrikestransporter på länder förväntas bli relativt oförändrad, båda vad gäller 
importen och exporten.  
 

Järnvägens liksom övriga transportmedels transportarbete förväntas framför allt öka för 
högförädlat gods där järnvägens andel av transporterna är liten. Det förklaras av kraftiga 
produktions- och importökningar inom dessa branscher. Transporter där skogen är involverad 
(skogsbruk, massa/papper, trävaror) får en dålig utveckling. Det gäller speciellt transporter av 
papper där allt tunnare tidningar förväntas minska pappersbehovet. Malmtransporterna 
förväntas få en relativt stor ökning, vilken bl.a. är en effekt av en expanderande verksamhet i 
malmfälten. Utvecklingen framgår av nedanstående figurer.  
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4.2 Avgiftshöjningsalternativet 
 

I avgiftshöjningsalternativet är förutsättningarna när det gäller ekonomi- och övriga 
samhällsutvecklingen samt utbyggnaden av infrastrukturen identiskt med de i basalternativet. 
Som kompletterande förutsättningar har antagits att järnvägens banavgifter avseende alla 
ingående faktorer kommer att tripplas, dvs. öka med 200 %. Avgifterna för övriga 
transportmedel antas förbli oförändrade. Konsekvenserna av en höjning av banavgifterna med 
200 %, sjöfarten farledsavgifter med 100 %, lastbilens avgifter med 1,6 kr per fordonskm och 
en råoljeprishöjning från 90 till 125 $ per fat framgår av basalternativet.  
 

I avgiftshöjningsalternativet förväntas det totala transportarbetet öka från 95,4 miljarder 
tonkm år 2010 till 127,8 miljarder tonkm år 2030, dvs. samma ökningstakt som i 
basalternativet. Förändringarna i relation till basalternativet avser endast förskjutningar i 
fördelningen mellan transportmedlen. Detta genererar egentligen förändringar av det totala 
transportarbetet, eftersom avstånden mellan samma avsändarorter och mottagarorter i 
genomsnitt är 12 % längre för järnvägen och 40 % längre för sjöfarten än den är för lastbilen. 
Om hänsyn tas till det gods som överförs mellan transportmedlen blir dock dessa skillnader 
mindre och för att göra framställningen åskådlig har bortsetts från detta vid redovisningen.  
 

När det gäller fördelningen mellan transportmedlen måste man kunna tolka konsekvenserna 
av höjda banavgifter på ett riktigt sätt. Det är därvid viktigt att notera att kostnadsstrukturen 
skiljer sig mellan transportmedlen. Detta får som konsekvens att lastbilen är lönsammare vid 
kortare avstånd, medan järnvägen och framför allt sjöfarten är lönsammare vid längre avstånd. 
Man kan också notera att medeltransportsträckan följdriktigt för lastbilen är kortare än för 
järnvägen, medan den är längre för sjöfarten än för järnvägen. Detta gäller även om 
transportsträckorna är mätta som lastbilsavstånd. För beräkningarna i modellen har 
genomgående använts dessa jämförbara lastbilsavstånd, eftersom det för kunden är ointressant 
om godset t.ex. måste transporteras runt kusten eller gå fågelvägen för att komma till den 
aktuella målpunkten. 
 

Järnvägsföretagen kan agera på olika sätt när banavgifterna höjs. Resultaten som erhålls via 
modellberäkningarna förutsätter att järnvägsföretagen höjer priserna på transporterna lika 
mycket som banavgifterna höjs. Detta är dock sannolikt ett något missvisande antagande. I 
den förhandlingssituation som uppstår är transportkunderna medvetna om de bakomliggande 
faktorer som styr höjningen av banavgifterna och kommer därför troligtvis att begära att 
järnvägsföretagen svarar för en del av kostnadsökningen för att därigenom reducera 
kostnadsökningen för transportköparna. Till saken hör att ett antal nyetablerade 
järnvägsföretag sätter en prispress på de redan etablerade järnvägsföretagen, vilket troligtvis 
ytterligare kommer att förstärka möjligheten för transportkunderna att få ett reducerat pris. 
Man kan således anta att en del av den ökade kostnaden kommer att drabba järnvägsföretagen. 
 

Resultaten förutsätter också att det inte råder någon kapacitetsbrist för lastbilstransporter som 
överföringen från järnvägen ger upphov till och att en eventuell minskning i kapaciteten inte 
leder till höjda priser för lastbilstransporterna. Genom att ökningarna för lastbilen blir relativt 
marginella kan man dock anta att en kapacitetsbrist inte kommer att uppstå och att prisbilden 
kommer att vidmakthållas. 
 

Det finns även andra faktorer som kan inverka på resultaten. Som exempel kan nämnas 
förändringar av tarifferna, där man t.ex. kan ändra prisbilden beroende på avstånd, varuslag 
etc. Man kan även ändra servicenivåerna genom att erbjuda lagerhållning mm. för att 
därigenom förbättra konkurrenssituationen. 
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De bör också i sammanhanget påpekas att nästan alla flöden som går med dieseldrift även till 
viss del går på det övriga nätet och där framförs med eltåg. En stor del av den dieseldrivna 
godstrafiken fungerar således som matartrafik till eldrivna fjärrtåg, varför dessa är beroende 
av de dieseldrivna tågen. De är även beroende av dieselloken genom att växlingen i den 
eldrivna trafiken till stor del utförs av diesellok.  
 

Det bör också noteras att höjda banavgifter kan leda till en förändrad transportstruktur. Som 
exempel kan nämnas att antalet transporter till hamnar som ligger i nära anslutning till 
produktionen kan förväntas öka på bekostnad av hamnar som är lokaliserade på långa avstånd 
från produktionsställena. En sådan förändring kommer att få som konsekvens att 
transportarbetet för sjöfarten kommer att öka trots att den transporterade godsmängden förblir 
oförändrad. 
 

Järnvägens transportarbete beräknas minska med 1,4 miljarder tonkm år 2030 vid en 
jämförelse med basalternativet, vilket motsvarar ungefär 5 % av transportarbetet. 
Minskningen för godsmängden uppgår till ungefär 6 %. Godset kommer nästan uteslutande 
att överföras till lastbil, varför transportarbetet med lastbil kommer att öka nästan lika mycket 
som järnvägens transportarbete kommer att minska. Detta motsvarar en ökning för lastbilens 
transportarbete med 3 %.  
 

En uppdelning av transporterna på förädlingsnivå visar att nedgången blir mindre för det mer 
högförädlade godset, vilket förklaras av att priset per tonkm redan är relativt högt i 
utgångsläget. Detta medför att överföringen från järnväg till lastbil för dessa varuslag blir 
relativt begränsad, vilket t.ex. innebär att skytteltrafiken till och från Göteborgs hamn 
troligtvis endast kommer att påverkas marginellt av de höjda banavgifterna. 
 

Om man för varje förädlingsnivå gör en uppdelning på varuslag kan man notera att 
dieselandelen varierar mellan 0 och 70 %, vilket givetvis påverkar hur mycket som överförs 
till lastbil vid en höjning av banavgifterna. Dieseltransporternas omfattning varierar härvid 
beroende på godsets beskaffenhet och flödets start och målpunkt. De flesta flöden utnyttjar 
diesellok i ena ändan av transporten. Vissa av varuslagen har dock dieseltransporter i båda 
ändar, varvid de höjda banavgifterna allvarligt försämrar konkurrenssituationen gentemot 
lastbilen. Som exempel kan nämnas sektorn skogsbruk, dvs. transporter av rundvirke, där en 
viss andel av transporterna kommer att övergå från järnväg till lastbil. En stor del av dessa 
flöden avser trafik på mindre banor i Norrland.   
 

Malmtransporterna avviker från övriga flöden genom mycket tunga tåg och korta avstånd. De 
tunga tågen gör att kostnaderna i högre utsträckning än för övriga varuslag påverkas av 
banavgiftshöjningar relaterade till bruttotonkm och de korta avstånden medför att det för 
dessa transporter i modellerna blir en viss överflyttning från järnväg till lastbil. Någon 
påverkan från höjda dieselavgifter blir det inte, eftersom trafiken genomgående bedrivs med 
eldrift. Dessa transporter kommer dock troligtvis att förbli järnvägsflöden.  
 

När det gäller relationer kan man konstatera att de relationer där det saknas elektricitet 
drabbas. Detta gäller även de relationer där endast en del av sträckan saknar elektricitet, 
eftersom dieseldragningen ofta måste fortsätta på en elektrifierad bandel till en knutpunkt för 
sammansättning av andra tåg. Detta förklaras av att det icke elektrifierade nätet ofta ansluter 
till det övriga nätet på en udda punkt. Även om en möjlighet till sammansättning av tåg skulle 
finnas där nätdelarna möts, är det förknippat med kostnader och ofta även med förlängd körtid 
att byta lok. 
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När det gäller järnvägsföretag kan man konstatera att det är de små privata företagen som 
använder sig av diesellok och det även på elektrifierade linjer. Det är således framför allt 
dessa järnvägsföretag som skulle drabbas av höjningen av banavgifterna. Marginalerna mellan 
pris och kostnad är också troligtvis lägre för de små järnvägsföretagen samtidigt som 
avsaknaden av långsiktiga avtal är vanligare och benägenheten att ta spotflöden större, vilket 
sammantaget missgynnar dessa företag. 
 

En möjlig konsekvens av de stora höjningarna av avgifterna skulle kunna bli att lastbilen och 
sjöfarten höjer priserna i samma omfattning som järnvägen skulle tvingas till, vilket skulle 
kunna få konsekvenser för produktionens lokalisering. Om det inte kommer att finnas ett 
prisalternativ som gör produktionen lönsam i en ort kan detta bidra till att man lokaliserar 
produktionen till en annan ort i Sverige eller att man flyttar produktionen utomlands. Man kan 
också lägga ner produktionen och köpa produkten från en annan producent i Sverige eller i 
utlandet. Utvecklingen framgår av nedanstående figurer. 
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4.3 Kapacitets- och avregleringsalternativet 
 

I kapacitets- och avregleringsalternativet ingår ett brett register av åtgärder för att överföra så 
mycket gods som möjligt från lastbil till järnväg. De föreslagna åtgärderna går endast att 
genomföra på lång sikt, vilket bl.a. beror på att de avtal som träffas mellan operatörer och 
transportköpare i de flesta fall är långsiktiga samtidigt som de ofta är integrerade i företagets 
egen logistik. Det är således nästan omöjligt att genomföra förändringar som omgående leder 
till överföringar av gods från lastbil till järnväg. Man kan däremot genom en successiv 
process uppnå förändringar, eftersom det inte finns några hinder i form av varuslag och 
relationer för att uppnå förändringarna.  
 

Som en sidoeffekt till överföringen av gods från lastbil till järnväg kommer även för vissa 
varuslag och i vissa relationer gods från utrikes sjöfart att överföras till järnväg. Det blir också 
ett utbyte av gods mellan lastbil och utrikes sjöfart. För inrikes sjöfart blir det däremot varken 
överföringar till eller från järnväg och lastbil, vilket beror på att de varuslag som transporteras 
med inrikes sjöfart endast marginellt konkurrerar med järnväg eller lastbil i de relationer där 
åtgärderna förorsakar förändringar.  
 

Flertalet av de föreslagna åtgärderna är relativt svårgenomförbara, medan vissa torde vara 
relativt enkla att åstadkomma. En del av åtgärderna består av att man ger förutsättningar för 
marknaden att utvecklas åt ett önskvärt håll och kan således inte betraktas som direkta 
åtgärder. Dessa kostar vanligtvis ingenting, medan kostnaden för många av de andra 
åtgärderna är hög. Detta gäller såväl för investeringar som för drift. 
  
Fullt ut avreglerad järnvägsmarknad inom EU  
 

En i praktiken avreglerad järnvägsmarknad i större delen av Europa skulle framför allt skapa 
bättre förutsättningar för utrikestransporterna från Sverige. Det skulle också innebära en större 
mångfald av järnvägsföretag och därmed ökad konkurrens med bättre service och lägre priser. 
Erfarenheterna visar att när nya företag etableras så sätter det också en press på de gamla 
nationella bolagen som också blir effektivare. Industrin och speditörer kan också organisera 
sina transporter själva. 
 

De stora lastbilsflödena på våra vägar består både av stora kunders transporter, men också av 
många små kunders transporter. De nya järnvägsföretagen kommer att kunna tillgodose de 
mindre företagens flöden. Etablerandet av nya järnvägsföretag kommer också att kunna leda 
till att nya produkter introduceras såsom en utvecklad linjetrafik med konkurrerande 
internationella och nationella linjer samt en inrikes småskalig kombitrafik. 
 

Etableringen av nya järnvägsföretag kan stimuleras genom olika former av etableringsbidrag. 
Byråkratin skulle kunna minskas genom att man förenklar företagens administration och 
genom att utbildning av lokförare och administratörer möjliggörs i större omfattning än i 
dagsläget. Möjligheten att hyra lok under en kortare tid skulle också kunna förbättra 
situationen för nyetablerade järnvägsföretag. 
 
Förbättrade villkor för utrikestransporterna 
 

Ett förbättrat samarbete mellan järnvägsföretagen och ett införande av internationella 
godskorridorer skulle minska väntetiderna vid gränspassager och ge en bättre kvalitet.  
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Medelhastigheten för internationella godstransporter antas kunna öka från dagens 25 till 70 
km/h, dvs. samma nivå som för framtidens inrikestransporter. Den ökade medelhastigheten 
beror således inte på högre maxhastighet utan att på att järnvägsföretagen kan kontrollera 
flödet hela vägen och köra utan onödiga stopp. 
 

Ökningen av medelhastigheten skulle leda till att transporttiderna till södra Europa i många 
fall skulle minska med flera dygn. Det bör dock noteras att överföringen från utrikes 
lastbilstrafiken påverkas mindre än från utrikes sjöfarten av dessa förändringar, eftersom 
minskningen av transporttiderna framför allt påverkar flödena till/från södra Europa, där 
lastbilens andel av transporterna är liten och därmed överföringspotentialen låg.  
 

Harmoniserade banavgifter i Europa skulle i kombination med andra åtgärder kunna leda till 
prissänkningar på 20 %. I Tyskland, som är involverat i de flesta flöden oavsett start- och 
målpunkt, är banavgifterna mycket höga. Sänkta priser och framför allt snabbare transporter 
skulle på ett relativt dramatiskt sätt förbättra konkurrenssituationen gentemot övriga 
transportmedel. Troligtvis skulle dock den relativa prisförändringen bli för liten för att på ett 
avgörande sätt påverka transporterna till/från den nordligare delen av Europa. 
 

Ett annat sätt att öka efterfrågan på järnvägstransporter är olika former av lastbilsavgifter eller 
vägavgifter, vilka förekommer i flera länder i Europa t.ex. Tyskland, Österrike och Schweiz. 
Dessa har olika bakgrund, ibland enbart finansiella men ibland också av miljöskäl. Med tanke 
på klimatfrågan skulle de behövas ett enhetligt europeiskt system med relativt höga avgifter 
för koldioxidutsläpp. Utsläppsrätter för industrins transporter är en annan möjlighet, men där 
är inte styreffekterna lika kända. 
 
Förbättrade prestanda 
 

       -  Höjning av högsta tillåtna axellasten till 25-30 ton 
 

För närvarande uppgår den tillåtna axellasten för huvuddelen av nätet till 22,5 ton. I Sverige 
pågår en utbyggnad av vissa banor för 25 tons axellast, vilket innebär en minskning av 
transportkostnaderna med ca 10 %. En utbyggnad till 25 ton på hela järnvägsnätet skulle 
innebära en avsevärd förbättrad konkurrenssituation för järnvägen En höjning till 30 ton 
skulle medföra att transportkostnaden skulle minska med ca 20 %, varvid konkurrensen 
gentemot övriga transportmedel skulle förbättras ytterligare. Det kan påpekas att det i USA 
tillämpas en axellast på 35 ton. Tekniskt är således mycket höga axellaster möjliga. 
 

På kort sikt kan man inte att dra nytta av den högre lastvikten vid utrikes transporter, eftersom 
de flesta länder i Europa endast tillåter en axellast på 22,5 ton och eventuella omlastningar vid 
den svenska gränsen är olönsamma oavsett transportavstånd. En framtida uppgradering i 
prioriterade godskorridorer på kontinenten som börjat diskuteras kan dock lösa detta problem. 
Uppgraderingen till en högsta tillåten axellast på 30 ton ska ses i perspektivet av att vägnätet 
genomgått en kraftig standardförbättring, och att bruttovikt kunnat höjas genom att högre 
axellaster tillåtits. Uppgraderingen till 30 tons axellast för järnvägen kan således betraktas 
som en liknande förbättring för järnvägen.  
       
       -  Utvidgning av största tillåtna lastprofilen  
 

En höjning av den största tillåtna lastprofilen till lastprofil C skulle innebära att såväl bredden 
som höjden på järnvägsvagnarna kan utökas samtidigt som de avskurna hörnen på vagnarna 
kan tas bort. Den ökade lastvolymen skulle medföra att transportkostnaden för framför allt det 
högförädlade godset skulle minska, varvid konkurrenssituationen gentemot lastbilen skulle 
förbättras. 
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Högre axellaster och större lastprofil kräver förutom åtgärder i infrastrukturen också att det 
finns vagnar som kan utnyttja dessa prestanda. Om man vet att förändringar av axellast och 
lastprofil kommer att genomföras kan man ta hänsyn till detta vid förnyelse av vagnparken 
och vid ombyggnad av gamla vagnar. 
 

- Kapacitetshöjande åtgärder 
 

En höjning av kapaciteten leder inte i sig till någon överföring av gods från lastbil till järnväg. 
Den snabbt ökande efterfrågan på både gods- och persontrafik innebär däremot att det är svårt 
att få tåglägen för nya tåg och att kvaliteten blir dålig när banorna ligger på kapacitetsgränsen. 
Även om godstransporter huvudsakligen genomförs nattetid och persontransporter dagtid 
uppstår allt oftare kapacitetsproblem, då godstågen alltmer också kör på dagen. I dag är det 
kapacitetsproblem inte bara i storstadsområdena utan också på t.ex. Ostkustbanan. 
 

Förbättrade och förlängda mötesspår vid enkelspårssträckor, förbigångsstationer vid 
dubbelspårsträckor och utbyggnad till dubbelspår på hårt belastade länkar skulle minska 
stoppen i trafiken och höja medelhastigheten för inrikestrafiken. Åtgärderna skulle utvidga 
marknaden man når övernatt, vilket skulle förbättra konkurrenssituationen gentemot lastbilen.  
 

Möjlighet finns också att köra längre tåg. Ett normalt godståg är 750 m och väger 1600 ton, 
men det är tekniskt möjligt att köra godståg som är 1500 m långa och väger 3000 ton. Det 
kräver dock längre mötes- och bangårdspår. Om man kör dubbelt så långa tåg kan man köra 
hälften så många tåg eller öka kapaciteten och köra dubbelt så mycket gods. I sammanhanget 
kan noteras att man i USA kör tåg som är 2-3 km långa. 
    
Utveckling av kombitrafik - införande av ett lättkombisystem 
 

Ett lättkombisystem kan byggas upp med tåg som går i slingor längs olika linjer där av- och 
pålastning sker under vägen. På vissa ställen skulle man kunna byta vagnar mellan olika 
slingor för att därigenom täcka in en stor marknad med framför allt kortväga relationer, men 
även med mer långväga relationer. Systemet är huvudsakligen tänkt att attrahera högförädlat 
gods och täcka 40 orter. Förutom flöden mellan dessa orter skulle man också kunna generera 
matarflöden till den traditionella kombitrafiken och eventuellt även till vagnslasttrafiken. För 
den traditionella kombitrafiken skulle införandet av ett lättkombisystem innebära att 
terminalerna skulle kunna koncentreras till färre orter.  
 
Utökning av antalet industrispår och möjligheter att utnyttja dessa  
 

En utökning av antalet industrispår skulle medföra att antalet trafikerade orter skulle öka. 
Utöver att man skulle kunna tillföra ett relativt stort antal orter som tidigare trafikerats, skulle 
man även kunna tillföra ett antal orter där det är möjligt att med rimliga investeringar få 
tillgång till järnväg. De orter som skulle kunna tillkomma där det för närvarande saknas 
järnväg, är de där lastbilsflödena till/från orten är mycket stora. Sammantaget innebär detta att 
det skulle bli en relativt stor ökning av antalet orter samtidigt som strukturen för orterna 
skulle ändras. Utvecklingen av industrispåren och antalet orter som trafikeras med järnväg 
innebär att konkurrenssituationen med lastbilen skulle förbättras avsevärt.  
 

För att förbättra förutsättningarna för industrispår skulle man kunna etablera ett 
samrådsförfarande såväl vid byggande och rivning som vid trafikeringsbeskrivningar för 
industrispår. Vidare skulle man kunna anpassa de linjeföringstekniska kraven till trafiken på 
industrispåren. 
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För byggande och underhåll av industrispår skulle man kunna tillämpa samma modell för 
järnvägstrafiken som för vägtrafiken. En tillämpning av vägtrafikmodellen för järnvägen 
skulle ge konkurrensneutralitet gentemot vägtrafiken. Detta innebär att 
 

-  statsbidrag till underhåll skulle baseras på transportvolym, där maximala nivån är den 
samma som på vägsidan  
 

-  prioritering mellan projekt skulle göras med hjälp av en nyttobedömning utifrån 
samhällsekonomiska utgångspunkter 
 

-  avgifter för trafik, anslutningsväxlar och spår ska inte tas ut. 
 

En tillämpning av modellen kan förväntas leda till lägre kostnader för transportkunderna. 
Vagnslasttrafiken som ofta är effektivare än direkt lastbil och kombi kan därvid förväntas öka. 
I förlängningen leder detta till att näringslivets transportkostnad blir lägre och att 
konkurrensen mellan transportmedlen skulle öka och järnvägen få en större marknadsandel. 
 

Det bör i sammanhanget framhållas att inga åtgärder har förutsatt några försämringar för 
lastbilstrafiken i form av högre bränslepriser eller kilometerskatter eller liknande utan att de 
enbart avser förbättringar av järnvägen. Det skulle givetvis vara möjligt att järnvägens 
godstransporter skulle kunna öka ännu mer om någon form av väg- eller miljöavgifter skulle 
införas vilket genomförts i vissa länder och diskuteras i Sverige.  
 

Järnvägens transportarbete skulle om de föreslagna åtgärderna genomfördes uppgå till 40,3 
miljarder tonkm år 2030, vilket är 11,4 miljarder tonkm mer än i basalternativet och 
motsvarar en ökningstakt på 3 % per år mellan åren 2010 och 2030. Utrikes sjöfartens 
transportarbete skulle uppgå till 29,2 miljarder tonkm, vilket kan jämföras med 
basalternativets nivå på 31,8 miljarder tonkm. Långväga lastbilens transportarbete skulle 
uppgå till 37,7 miljarder tonkm år 2030, vilket kan jämföras med basalternativets nivå på 46,5 
miljarder tonkm. Man kan således konstatera att förbättringarna för järnvägen framför allt 
skulle erhållas på lastbilens bekostnad.  
 

Järnvägens marknadsandel av det långväga transportarbetet skulle mellan åren 2010 och 2030 
öka från 25 till 34 procent samtidigt som lastbilens andel skulle minska från 37 till 32 procent. 
 

De föreslagna åtgärderna skulle ge upphov till ny omfattande trafikering samt relativa 
förbättringar för järnvägen vad gäller priser och framför allt tider. För inrikestrafiken blir det 
huvudsakligen en överföring från lastbilen. Förändringarna skulle påverka lastbilsflödena 
mellan svenska orter i ett flertal för lastbilen trafikstarka relationer där det tidigare inte fanns 
någon konkurrens från järnvägen.  
 

Förbättringarna för järnvägens inrikestrafik förklaras bl.a. av att antalet trafikerade orter 
utökas till en mycket hög nivå. Det utökade antalet orter medför att nästan en miljard tonkm 
överförs från lastbil till järnväg. Det har härvid antagits att nästan allt överfört gods avser 
inrikestrafik, vilket givetvis är en förenkling.  
 

Inrikes järnvägstrafiken skulle också förbättras av det nya lättkombisystemet genom att 
åstadkomma en avsevärt bättre tillgänglighet till järnvägsnätet. Detta medför att i 
storleksordningen två miljarder tonkm skulle överföras från lastbil till järnväg. Allt överfört 
gods avser inrikestrafik, vilket förklaras av att trafiken nästan uteslutande förväntas gå mellan 
de 40 orter i Sverige som ingår i systemet. 
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Utökningen av antalet trafikerade orter och införandet av lättkombi samt de övriga föreslagna 
åtgärderna ger tillsammans en prissänkning för järnvägen på i medeltal 35 % samt ökningar 
av medelhastigheten med 40 %. Detta skulle leda till att inrikestrafiken med järnväg tar 
avsevärda marknadsandelar från lastbilen.  
 

De föreslagna åtgärderna för utrikestrafiken medför att priset för järnvägstransporter kommer 
att kunna sänkas med i medeltal 20 % och medelhastigheten höjas från 25 till 70 km/h. Detta 
skulle resultera i en mycket omfattande överföring från såväl lastbil som sjöfart.  
 

Slutligen kan man notera vad samhället vinner förutom energi- och miljövinsterna på 
överföringen av gods från lastbil. De positiva samhällsekonomiska effekterna är minskade 
transportkostnader för kunderna samt mindre trängsel och olyckor på vägarna. Samtidigt 
innebär vissa av åtgärderna ökade kostnader för investeringar och underhåll i järnvägsnätet 
och i vissa fall också etableringskostnader. Minskad lastbilstrafik innebär också minskade 
kostnader för vägunderhåll och på sikt även minskade investeringar i vägnätet. 
 

Även sjöfarten minskar något, vilket också ger positiva miljöeffekter, eftersom 
järnvägstrafiken som huvudsakligen är eldriven (94 %) ger mindre utsläpp än vid 
fartygstransport. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv motsvaras dock nyttorna av minskad 
sjöfart med ökad trafik med tågfärjor i utrikes trafik. Investeringar i industrispår och 
terminaler motsvaras av kostnaderna för investeringar i terminaler för lastbilstrafik. 
Utvecklingen framgår av nedanstående figurer, där också en sammanställning för samtliga 
alternativ redovisas. 
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Godstransporter

Tonkilometer Bas Avghöjn Kap  (%) Bas Avghöjn Kap
miljarder 1990 2009 2010 2030 2030 2030 90-10 10-30 10-30 10-30

Långväga
Järnväg 18,8 19,4 22,3 28,9 27,5 40,3 19 30 23 81
Inrikes sjöfart 8,3 6,4 7,5 9,8 9,8 9,8 -10 31 31 31
Utrikes sjöfart 19,3 24,4 25,9 31,8 31,9 29,2 34 23 23 13
Lastbil 21,2 30,4 32,2 46,5 47,8 37,7 52 44 48 17
Summa 67,6 80,6 87,9 117,0 117,0 117,0 30 33 33 33

Kortväga
Lastbil 8,0 7,5 7,5 10,8 10,8 10,8 -6 44 44 44

Totalt 75,6 88,1 95,4 127,8 127,8 127,8 26 34 34 34

 
 

Godstransporter

Tonkilometer Bas AvghöjnKapacitet
andelar (%) 1990 2009 2010 2030 2030 2030

Långväga
Järnväg 28 24 25 25 24 35
Inrikes sjöfart 12 8 9 8 8 8
Utrikes sjöfart 29 30 29 27 27 25
Lastbil 31 38 37 40 41 32
Summa 100 100 100 100 100 100

 
 
 

Järnvägstransporter

Transportarbete
Tonkilometer Bas AvghöjnKapacitet
miljoner 2009 2010 2030 2030 2030

Inrikes 11 740 12 943 13 300 12 400 17 800
Export 2 602 2 909 6 300 6 000 10 400
Import 1 514 1 716 3 500 3 400 6 300
Transit 133 133 300 300 300
Malm 3 416 4 620 5 500 5 400 5 500

Totalt 19 405 22 321 28 900 27 500 40 300
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5  Utvecklingen av persontrafiken 
 
För att få en helhetsbild av och en struktur på vad som påverkar persontrafikmarknaden 
redovisas nedan en sammanställning av de faktorer som är drivande för sektorns utveckling. 
Vid prognostiseringen kommer dock endast de faktorer att behandlas som ingår i 
förutsättningarna. För att få ett historiskt perspektiv på utvecklingen redovisas händelser i 
omvärlden och inom transportsektorn sedan början på 1990-talet som lett fram till nuvarande 
situation. För att få en aktuell bild av persontrafikmarknaden i utgångsläget redovisas en 
sammanställning för transporterna år 2010, dvs. utgångsåret för prognosen.  
 
5.1 Vad styr resorna? 
 

Persontransportmarknaden påverkas av såväl efterfråge- som utbudsfaktorer. 
Efterfrågefaktorerna bestäms av kundernas resbehov, vilka till stor del styrs av 
omvärldsfaktorer och allmänpolitiska beslut, medan utbudsfaktorerna, huvudsakligen bestäms 
av trafikpolitiska beslut och marknadens aktörer. 
De efterfrågefaktorer som påverkar persontransportmarknaden är 
• samhällsutveckling, vilken bl.a. omfattar 
        - befolkningsstruktur 
        - förvärvsfrekvens 
        - drivmedelspriser 
• privatekonomi, vilken bl.a. omfattar 
        - disponibel inkomst 
        - sparkvot 
        - privat konsumtion  
        - resekonsumtion 
        - bilinnehav 
• arbetsplatsstruktur, vilken bl.a. omfattar 
        - nedläggning/nya arbetsplatser 
        - specialisering/sammanslagning av arbetsplatser 
• migration, urbanisering och annan regional struktur, vilken bl.a. omfattar  
        - lokalisering av bostäder 
        - lokalisering av arbetsplatser 
        - lokalisering av serviceinrättningar 
• serviceinrättningarnas struktur, vilken bl.a. omfattar  
        - kommunal service (sjukvårdsinrättningar, försäkrings- och socialkontor m.m.) 
        - övrig service (livsmedelsaffärer, stormarknader m.m.) 
De utbudsfaktorer som påverkar transportmarknaden är 
• infrastruktur, vilken bl.a. omfattar  
        - vägar 
        - järnvägar  
        - flygplatser 
• trafikering, vilken bl.a. omfattar  
        - kostnads- och prisstruktur 
        - trafiksystem inkl. linjenätrestid, turtäthet, kvalitet (byten, komfort, service) 
        - skatter och avgifter 
        - avreglering, organisation och harmonisering 
 



 67

Utbudet påverkar efterfrågan genom att ge spelreglerna för transporternas genomförande och 
därmed förutsättningarna för efterfrågan som i sin tur genom val av färdmedel, färdväg m.m. 
skapar nya förutsättningar för utbudet. Samspelet mellan utbud och efterfrågan är vanligtvis 
mycket större för resor än det är för godstransporter.  
 
5.2 Trafikens historiska utveckling  
 

Det transportsystem som vi har i Sverige i dag har i mångt och mycket formats efter andra 
världskriget. Perioden 1950-2010 kan grovt delas in i fem delar: 
 

• 1950-1974: Stark ekonomisk tillväxt i kombination med privatbilens expansion, 
flygets introduktion och järnvägens kontraktion. 

• 1974-1990: Den ekonomiska tillväxten avtar på grund av energikrisen liksom 
bilismens utveckling, prisrelationerna förändras, flyget expanderar och järnvägens 
negativa utveckling bromsas upp. 

• 1991-1993: Den ekonomiska tillväxten blir negativ, det totala resandet minskar, 
bilismen stagnerar, flyget minskar och en investeringsfas påbörjas i järnvägar. 

• 1994-2000: Ekonomisk återhämtning, det totala resandet ökar åter, tågtrafiken 
ökar genom nya tåg och nya banor, den långväga busstrafiken ökar genom 
avregleringen. 

• 2001-2008: Flygets kris som följd av den 11 september, lågprisflyg och lågpriståg 
etableras, bussen stagnerar och klimatkrisen introduceras. 

• 2009-2010: Ekonomisk kris medför stagnerat totalt transportarbete och järnvägens 
vinterproblem ger minskat tågresande 

År 2010 var det totala persontransportarbetet mer än 5 gånger större än år 1950 räknat i 
personkilometer (antal resor*reslängd). Utvecklingen av den privata konsumtionen är den 
omvärldsfaktor som är bäst korrelerad till utvecklingen av persontransportarbetet. Den privata 
konsumtionen styr både utvecklingen av bilinnehavet och resandet i sig. 
 

I början av 1950-talet dominerade tåget den interregionala marknaden med en marknadsandel 
på 73 %, nästan exakt samma andel hade bilen uppnått år 1995. Det interregionala resandet 
var åtta gånger större 2010 än år 1950. Tågets marknadsandel av de interregionala resorna 
uppgick år 2010 till16 %. 
 

På den regionala marknaden hade tåget i början av 1950-talet en marknadsandel på 33 % som 
minskade till 2 % år 1968 och ökade därefter till 5 % år 2010. Det regionala resandet 
femfaldigades under perioden 1950-2010, vilket framför allt beror på att bilen genererade nya 
resmöjligheter som också innebar en omstrukturering av boende, arbetsplatser och service. 
Sett i ett längre tidsperspektiv har det för tåget skett en förskjutning mot mer interregionala 
och mindre regionala resor, men under de senaste åren har det regionala resandet på lite 
längre avstånd ökat igen. 
 

För de lokala resorna inom tätorterna kan i regel inte tåget utnyttjas utan här delar bilen, 
kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken på transportarbetet.  
 

Under perioden 1950-2010 ökade bilinnehavet från 40 personbilar/1000 invånare till 461 och 
bilbeståndet från 0,25 till 4,3 miljoner personbilar i trafik. Vägnätet byggdes ut och den 
genomsnittliga tillåtna medelhastigheten på de viktigaste Europavägarna ökade från 71 km/h 
år 1958 till drygt 100 km/h år 2010. 
 



 68

Bensinpriset har realt sett varit relativt konstant sett i ett långsiktigt perspektiv. Från år 1951 
sjönk bensinpriset successivt fram till år 1973 från index 100 till index 75 för att därefter öka 
till index 115 år 1999. Samtidigt hade den disponibla realinkomsten per capita mer än 
fördubblats till index 250 år 2000.  
 

Det totala tågutbudet nästan halverades från ca 100 miljoner tågkilometer år 1950 till 55 
miljoner tågkilometer år 1993, men fjärrtågsutbudet ökade från 10 till 35 miljoner 
tågkilometer. Samtidigt ökade flygutbudet från nära 0 till 59 miljoner flygkilometer år 1990 
för att därefter minska till ca 42 miljoner flygkilometer år 1995 bl. a som följd av resmomsen 
och avregleringen.  
 

Tåget uppnådde år 1999 i absoluta tal sitt historiskt sett största transportarbete som därefter 
ökade till 11,2 miljarder personkilometer år 2010. Det totala tågutbudet var 95 miljoner 
tågkilometer år 2009. Bakom detta ligger utbyggnaden av nya banor och ökat utbud med 
moderna tåg. 
 

Om man betraktar den totala trafikutvecklingen under efterkrigstiden domineras bilden helt av 
privatbilismens expansion. Biltrafikens utveckling har dock kommit av sig vid tre tillfällen. 
oljekrisen år 1974, energikrisen och den ekonomiska krisen 1980-81 samt den ekonomiska 
krisen under första hälften av 1990-talet. Ökningen av bilinnehavet tycks dock ha stagnerat 
sedan år 2000. 
 

Kollektivtrafiken tappade marknadsandelar till privatbilen fram till år 1974 då energikrisen 
gav ett ordentligt tillskott som delvis blev bestående. Kollektivtrafiken kom in i en ny 
utvecklingsfas efter år 1979 då länshuvudmannareformen genomfördes. Den regionala 
busstrafiken samordnades och började byggas ut och samtidigt infördes låga och enhetliga 
taxor inom länen. 
 

Flyget hade sin expansionsfas 1980-1990 då utbudet ökade snabbt i och med jetplanen 
introducerades. Resandet ökade också som följd av lågpriser, varvid man tog 
marknadsandelar från tåget och bussen. Flyget drabbades dock av moms på resor år 1991, 
varefter marknadsandelen varit relativt konstant. Flyget har avreglerats men samtidigt har 
snabbtågen introducerats och tagit marknadsandelar. Utrikesflyget drabbades av 11-
september-krisen som även påverkade matarresorna med inrikesflyg. De senaste åren har 
dock utrikesflyget ökat. 
  
Den långväga busstrafiken ökade i början på 1970-talet då veckoslutsbussar etablerades. Detta 
reglerades varvid busstrafiken stagnerade men utvecklingen tog fart igen genom 
avregleringen år 1997. De senaste åren har utökade lågpriser på tåg och flyg inneburit att den 
långväga busstrafiken åter stagnerat. 
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Privat konsumtion och persontransportarbete 
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Utvecklingen av tågtrafiken 
 

Utvecklingen av persontrafiken på järnväg i ett långsiktigt perspektiv framgår av figuren 
nedan. Under perioden 1950-1970 expanderade privatbilismen snabbt varvid tågutbudet 
successivt minskade. En tillfällig svacka var tågledarstrejken år 1971. Under den första 
energikrisen år 1974, då det också var en bensinransonering under en kort period, ökade 
tågtrafiken kraftigt. Nästa ökning kom vid den andra energikrisen år 1979 då genom ett 
politiskt beslut lågpriser infördes på tågen. Under 1980-talet minskade resandet något, bl.a. 
beroende på flygets expansion. 

Persontrafik på järnväg 1950-2010
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1990-talet inleddes med en kraftig minskning1991-92 beroende på moms på resor och 
därefter uppstod en kontinuerlig ökning som en följd av utbyggnaden av banor och nya tåg. 
Nya banor blev successivt klara och utbudet förbättrades kraftigt och det totala resandet blev 
år 1999 större än någonsin tidigare. Trafiken fortsatte att öka till år 2004, då det totala 
resandet minskade något som följd av minskat utbud och en ökad flygkonkurrens. Under år 
2005 började resandet öka igen och åren 2006-2008 ökade resandet kraftigt. Under åren 2009-
2010 drabbades järnvägen av stora vinterproblem som medförde att utvecklingen stagnerade. 
 

Järnvägsgruppen KTH har på uppdrag av Banverket undersökt utbud och priser på ett stort 
urval av järnvägslinjer varje år 1990-2009. Sammanfattningsvis visar dessa data tydligt att 
medelhastigheten höjts kraftigt framförallt på längre avstånd och att turtätheten samtidigt ökat 
både i fjärrtrafiken, regionaltrafiken och de lokala trafiksystemen. Investeringarna i 
infrastruktur och nya tåg har resulterat i 50 % fler tåg som går minst 20 % snabbare. 
Sammantaget har det inneburit en ökning av de kortväga resorna med 160 % och de långväga 
resorna med 50 % från 1991, som var den lägsta nivån efter att resemomsen införts, till 2010. 
De långväga resornas antal var dock högre 2008, men minskade till 2010 pga. järnvägens 
vinterproblem. Det är framförallt den storregionala trafiken och den interregionala 
snabbtågstrafiken som ökat mest. 
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Av figur framgår utvecklingen av resandet med olika tågtyper från år 1990. De största 
ökningarna har skett i länshuvudmännens lokal- och regionaltåg och i SJABs snabbtåg. 
Snabbtågen har delvis ersatt InterCity-tågen som ibland gjorts om till regionaltåg, men det har 
också tillkommit många nya regionaltåg t.ex. i Mälardalen. Trafik som beställs av 
Rikstrafiken har varit relativt konstant, medan trafiken på länsbanorna har ökat men svarar 
trots detta fortfarande för en liten andel av totalen. 
 

Den storregionala trafiken har ökat beroende på att nya banor har byggts som trafikeras av 
snabba tåg med hög turtäthet såsom Svealandsbanan, Mälarbanan och Öresundstågen. THMs 
regionala trafik har utvidgats över länsgränsen och restiderna minskat med nya tåg såsom X-
trafiks regionaltåg Gävle-Ljusdal och Västtrafiks regionaltåg Göteborg-Skövde. Dessutom har 
SJs gamla InterCity-tåg blivit snabba regionaltåg när fjärrtrafiken flyttat till X2000. Den 
gamla InterCity-trafiken utgör en bas för X2000-trafiken men restiderna har förkortats 
radikalt så att tåget på många sträckor kan konkurrera med flyget.  
 

Samtidigt som restiden mellan Stockholm och Göteborg förkortades från 4 till 3 timmar 
ökade tågets andel av tåg-flyg-marknaden från ca 40 till 60 % under 1990-talet. År 2008 hade 
tågets marknadsandel ökat till 65 %. Det beror dels på de nya låga priserna med ett lägstapris 
på 95 kr, dels på ett bättre utbud med fler direkttåg med restider på 2:45-2:50 h och bättre 
service med upprustade tåg och internet ombord. Sannolikt har också miljöfrågan fått ökad 
betydelse de senaste åren i och med att många mer aktivt börjat ifrågasätta hur man reser. 
Tåget blir då ett naturligt val när utbud och priser är konkurrenskraftiga. 
 

Beläggningen i tågtrafiken har samtidigt ökat kraftigt, särskilt i SJ ABs X2000-tåg. Det beror 
på ökad efterfrågan delvis som följd av de nya låga priserna. När snabbtågen introducerades 
1991 hade de enbart 1klass och beläggningen var omkring 40 %. 1996 gjordes tågen om så att 
de fick ökad kapacitet och 2klass och beläggningen ökade till omkring 50 %. År 1999 började 
SJ AB med Yield-management som innebar att antalet platser på varje avgång såldes till olika 
i förhand bestämda prisnivåer och beläggningen ökade till omkring 60 %. År 2004 
introducerade SJ AB systemet med helt rörliga priser som startade på lägre nivå än tidigare 
varvid beläggningsgraden år 2008 ökade till 73 %. 
 

Resandet med snabbtågen på de tre stora linjerna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö 
och Stockholm-Sundsvall har ökat med ca 45 % mellan åren 2001 och 2008, medan 
inrikesflyget på flygplatserna längs dessa linjer har minskat med ca 20 %. I tågresandet ingår 
därvid andra flöden än ändpunktsmarknaderna och i flygresandet ingår även transferresande, 
men det ger ändå en tydlig bild av den förskjutning som skett av resandet från flyg till tåg. De 
största förändringarna har skett sedan år 2005. 
 

Miljöfrågan har sannolikt fått verklig betydelse de senaste åren. Det är svårt att förklara hela 
ökningen av tågtrafiken enbart med utbud och ekonomiska faktorer. Enligt ett antal olika 
undersökningar har miljön fått en markant större betydelse som motivering till valet av 
transportmedel, se figur. Företagen har också i större utsträckning ändrat sin resepolicy till 
förmån för tåget. Det får särskilt stor effekt när tåget har ett bra utbud, om restiden är kort och 
priset konkurrenskraftigt.  
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Reshastighet olika trafiksystem - snabbaste tåg 
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Figur: Restid mätt som reshastighet i km/h med snabbaste tåg 1990-2009. 
 

Turtäthet olika trafiksystem
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Figur: Turtäthet mätt som antal dubbelturer per vardag 1990-2009. 
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Genomsnittspris olika produkter
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Figur: Utvecklingen av biljettpris i kr/mil för resa med olika tågtyper 1990-2009 i 2009 års 
prisnivå. 
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Figur: Andel resenärer som anger miljön som främsta skäl för att ta tåget enligt SJ ABs 
kundundersökningar. 
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Utveckling av trafiksystem
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Figur: Utveckling av trafiksystem efter huvudman 1990-2009. 
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Figur: Beläggningsgrad för SJ ABs X2000-trafik 1990-2010. Källa: SJ AB. 
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5.3 Trafikens omfattning år 2010 
Det totala transportarbetet uppgick år 2010 preliminärt till 137,2 miljarder personkm, vilket är 
en minskning med 0,7 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2009 och sånär som på 
0,1 miljarder personkm samma nivå som för åren 2007 och 2008.  
 

Till detta tillkommer transporter med transportmedel av typen snöskoter, terrängfordon, 
fritidsbåt m.m. Transportarbetet för dessa uppgår dock endast till några hundra miljoner 
personkm. Per definition ingår inte heller yrkestrafik, dvs. lastbilschaufförer, traktorförare, 
taxiförare, lokförare m.fl. i beräkningarna. Transportarbetet för dessa kan uppskattas till i 
storleksordningen 5 miljarder personkm. 
 

Bilen och motorcykeln svarade år 2010 tillsammans för 74 % av transportarbetet, medan de 
kollektiva transportmedlen svarade för 22 % samt gång, cykel och moped för 4 %. Man kan 
för åren 2003 t.o.m. 2010 konstatera en långsam successiv förskjutning från bil och 
motorcykel till kollektiva färdmedel. Järnvägens transportarbete uppgick år 2010 till 11,2 
miljarder personkm, vilket motsvarar 8 % av transportarbetet.  
 

De långväga resornas omfattning 
 

Det långväga (interregionala) transportarbetet uppgick år 2010 preliminärt till 39,5 miljarder 
personkm, dvs. 29 % av det totala transportarbetet. De långväga resorna svarade således för 
en mindre del av transportarbetet och därmed för en mycket liten del av antalet resor. Nivån 
för det långväga transportarbetet har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, vilket 
framgår av att nivån år 2010 var en minskning med 0,3 miljarder personkm vid en jämförelse 
med år 2009. Nedgången var ungefär lika stor vid en jämförelse med åren 2007 och 2008, 
eftersom nivån för dessa år endast avviker 0,1 miljarder personkm från nivån år 2009.  
 

Av det långväga transportarbetet svarade bilen för 71 % och järnvägen för 16 %.  X2000- 
tågen och de övriga tågen svarade för ungefär 8 % vardera. Flyget svarade för 7 %, bussen för 
5 % och sjöfarten för den återstående procenten, se figur.  
 

Av de långväga kollektiva resorna svarade järnvägen för drygt hälften av transportarbetet och 
flyget för en fjärdedel och bussen för knappt en femtedel. Utöver detta företas det även en del 
resor med sjöfart.  
 

Järnvägens långväga transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 6,2 miljarder personkm, 
vilket är en minskning med 0,2 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2009 och med 
0,3 miljarder vid en jämförelse med år 2008. Av järnvägens långväga transportarbete svarade 
de privata järnvägsföretagen för 6 % år 2010 och för 4 % år 2009. Uppgången för de privata 
företagen beror på avregleringen som innebar att Veolia körde veckoslutstrafik hela året och 
daglig trafik från oktober 2010 i kombination med en liten minskning för SJ AB. Inga 
trafikeringsavtal överfördes dock från SJ AB till privata järnvägsföretag.  
 

SJ ABs priser förblev under år 2010 oförändrade med undantag för mindre prisjusteringar. 
Stabiliteten i prissättningen ska dock ses i perspektivet av trafikeringssvårigheterna år 2010, 
ökningen av priserna med i genomsnitt 5 % år 2009 och det år 2008 införda prissystemet. 
Liksom under åren 2008 och 2009 erhöll flertalet av resenärerna år 2010 någon form av 
rabatterad biljett. Bl.a. släppte SJ AB före sommaren 100 000 lågprisbiljetter där priset var 95 
kronor för InterCitytåg och 175 kronor för X2000-tåg. 
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Som delvis framgått ovan ökade resandet mellan åren 2001 och 2010 med snabbtågen på de 
tre stora linjerna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Stockholm-Sundsvall med i 
storleksordningen 40 %, medan inrikesflyget på flygplatserna längs dessa linjer har minskat 
med i storleksordningen 25 %. Utvecklingen för tåget har varit särskilt snabb sedan år 2005.  
Mellan åren 2009 och 2010 minskade dock tågresandet samtidigt som flygresandet ökade i 
dessa relationer för första gången sedan år 2005. Detta beror sannolikt till stor del på de 
kapacitets- och kvalitetsproblem som järnvägen har haft bl.a. som följd av vintern 2010. I 
tågresandet ingår andra flöden än ändpunktsmarknaderna och i flygresandet ingår även 
transferresande, men utvecklingen ger ändå en bild av den förskjutning som skett av resandet 
mellan tåg och flyg. 
 

Flygets transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 3,0 miljarder personkm, vilket är en 
ökning med 0,1 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2009, men en minskning med 
0,2 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2008. Nedgången var ungefär lika stor vid 
en jämförelse med åren 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007, eftersom nivån för dessa år endast 
avviker 0,1 miljarder personkm från nivån år 2008. Vid en jämförelse med toppåret 2001 är 
det en nedgång med 0,7 miljarder personkm. Man kan i sammanhanget notera att flygets 
transportarbete de senaste 24 åren pendlat mellan 2,8 och 3,7 miljarder personkm. 
 

Det långväga transportarbetet med bil uppgick år 2010 preliminärt till 27,8 miljarder 
personkm, vilket är en minskning med 0,2 miljarder personkm vid en jämförelse med åren 
2007 och 2009 men samma nivå som år 2008. Minskningen förklaras bl.a. av att realpriset på 
bensin steg med 8 % samtidigt som den disponibla inkomsten steg med 1,4 %, varför 
bensinpriset uppfattades som ganska högt år 2010 vid en jämförelse med år 2009. Priset 
upplevdes dock inte som lika högt under sommarperioden när transportarbetet är som störst, 
eftersom priset då endast var 4 % högre än under motsvarande period år 2009. Det bör dock i 
sammanhanget noteras att bensinpriset sett i ett längre tidsperspektiv var mycket högt år 2010.  
 
De kortväga resornas omfattning  
 

Det kortväga (regionala och lokala) transportarbetet uppgick år 2010 preliminärt till 97,7 
miljarder personkm, dvs. 71 % av det totala transportarbetet. De kortväga resorna svarade 
således för en större del av transportarbetet och därmed för huvuddelen av antalet resor.  
 

Nivån år 2010 är en minskning med 0,4 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2009, 
men en ökning med 0,3 miljarder personkm vid jämförelser med åren 2007 och 2008. Det bör 
i sammanhanget noteras att förändringar för de kortväga resorna inte går att relatera till 
konsumtionsökningen på samma sätt som för de långväga resorna, eftersom en stor andel 
utgörs av arbets- och tjänsteresor, vilka måste genomföras oberoende av konsumtionsnivå. 
 

Andelen bil- och motorcykelresor uppgick år 2010 till 76 %. De kollektiva resornas andel 
uppgick till 18 %. Gång-, cykel- och mopedtrafiken svarade för återstoden, dvs. 6 %, se figur. 
 

Busstrafikens kortväga transportarbete ökade år 2010 preliminärt med 0,2 miljarder personkm 
till 9,8 miljarder personkm. Uppgången förklaras framför allt av en ökning av lokaltrafiken i 
många orter, vilket i många fall går att hänföra till ett förbättrat utbud.  
 

Järnvägens kortväga transportarbete uppgick år 2010 preliminärt till 5,0 miljarder personkm, 
vilket är den högsta nivån någonsin och en ökning med 0,1 miljarder personkm vid en 
jämförelse med år 2009 och med 0,3 miljarder personkm vid en jämförelse med år 2008. Om 
man jämför med år 2004, dvs. året innan den stora ökningen för den regionala 
järnvägstrafiken började, uppgår ökningen till 1,6 miljarder personkm, dvs. med 47 %. Detta 
motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 6,6 %.   



 77

Av järnvägens kortväga transportarbete svarade år 2010 de privata operatörerna för  
44 % och år 2009 för 45 %. Nedgången förklaras av att ökningen för SJ AB blev något större 
än för de privata järnvägsföretagen. Inga trafikeringsavtal och därmed ingen överförd trafik 
från SJ AB till övriga järnvägsföretag bidrog till utvecklingen. Det bör dock i sammanhanget 
noteras att den höga nivån för såväl år 2009 som år 2010 förklaras av att DSBFirst tog över 
Öresundstrafiken från SJ AB vid årsskiftet 2008/2009 och därmed blev en av Sveriges största 
järnvägsföretag.  
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6  Persontrafikprognoser 
 

Trafikprognoser har genomförts för år 2030 med utgångspunkt från de ekonomiska prognoser 
och befolkningsprognoser som beskriv i kapitel 2. Jämförelser görs med den senast 
tillgängliga statistiken för år 2010. 
 

Som delvis fram gått av metodbeskrivningen har prognossystemet kalibrerats för år 2007. Det 
innebär att utbud med tåg, flyg och långväga buss, vägnät samt aktuella priser har kodats in 
för år 2007. Prognosen har ”körts” för år 2007 och stämts av mot aktuell resandestatistik och 
trafikflöden. På så sätt säkerställer man att prognosen kan efterlikna dagens situation och 
beteende. På grund av problem med matriserna har denna prognos kalibrerats mot en tidigare 
prognos för år 2020. Denna har sedan skrivits fram till år 2030 med en tillväxtfaktor. 
 

Prognosen utgår från samma utbud som Vägverket och Banverket definierade som i 
åtgärdsplaneringen fram till år 2020. Avsikten är att den dels ska spegla en allmän tillväxt i 
transportmarknaden och dels de investeringar i infrastruktur som redan är beslutade eller 
planerade att genomföras. Detta alternativ är också definierat med utgångspunkt från dagens 
prisnivå och konkurrenssituation. En känslighetsanalys för högre energipriser har genomförts. 
 

Tågtrafikutbudet bygger på Banverkets basprognos år 2020 (från 2008). Trafiksystemet i 
basprognosen är i grunden det verkliga trafiksystemet i mitten av 2000-talet som 
kompletterats med utökad trafik på vissa sträckor, främst regional tågtrafik. Fjärrtrafiken antas 
i basprognosen i regel ha ett upplägg som nästan är lika med dagens utan någon egentlig 
tillkommande utveckling fram till år 2020. 
 

Några utbudsförändringar efter år 2020 ingår inte i prognosen, utan ökningen mellan åren 
2020 och 2030 beror på en allmän ökning av efterfrågan. Någon ökad hastighet från 200 till 
250 km/h på stambanorna ingår således inte, inte heller några effekter med ny trafik som följd 
av avregleringen, ökade oljepriser eller effekter av åtgärder som följd av klimatkrisen. 
Resenärernas beteende från år 2007 ligger till grund för prognosen eftersom den kalibrerats 
för detta år. Då hade klimatkrisen sannolikt i viss mån redan påverkat resenärernas beteende.  
 
6.1 Tillväxt på den framtida persontrafikmarknaden 
 

Den privata konsumtionen är den faktor som driver tillväxten av det totala transportarbetet 
mest, dels genom att man får mer pengar att resa för, dels för att det driver på bilinnehavet 
som i sin tur ökar reskonsumtionen. Av figur framgår den procentuella tillväxten per år av den 
privata konsumtionen och persontransportarbetet. För att jämna ut tillfälliga variationer och 
tydligare se trenderna redovisas glidande 10-års medelvärden, varför kurvan börjar år 1960. 
 

Transportarbetet ökade snabbare än den privata konsumtionen nästan hela tiden fram till slutet 
på 1990-talet. Mycket tyder på att det skett ett trendbrott här. Den snabba tillväxten i början 
av perioden beror framför allt på privatbilens expansion. Den procentuella tillväxten avtar 
successivt, samtidigt som det finns variationer över tiden. Sambandet mellan 
privatkonsumtion och transportarbete blir också svagare, dvs. elasticiteten sjunker successivt. 
 

Tillväxten för kortväga resor, långväga resor och utrikes resor har varierande utvecklingstakt. 
Utrikes flygresor är de som ökat snabbast och därnäst kommer långväga inrikesresor. 
Tillväxten avtar även här successivt samtidigt som de långa resorna också är mer beroende av 
konjunkturvariationer än de kortväga resorna. 
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Detta visar också på ett annat faktum. Nästan alla människor gör, och har länge gjort lokala 
resor nästan varje dag. Det kan gälla allt ifrån att gå ut till ladan och mjölka korna till att ta 
tunnelbanan till arbetet. Tåget, och därefter bilen har vidgat människornas revir så att man 
även börjat göra regionala och interregionala resor. Sedan kom flyget som möjliggjort 
internationella resor på ett helt annat sätt än tidigare. Ju snabbare transportmedel, desto längre 
reser man och ju mer pengar man har desto mer har man råd att resa och resa snabbt. 
 

Vad som kan hända, och det visar den hittillsvarande utvecklingen också, är att tillväxten av 
transportarbetet bromsas upp p.g.a. ekonomiska faktorer som drastiska höjningar av 
drivmedelspriser, minskade inkomster eller framtvingade regleringar som följd av 
internationella kriser. Det är vad som inträffade 1974 då det både blev höjda drivmedelspriser 
och ransonering av drivmedel under en kort period och 1991 då det blev moms på resor 
samtidigt som realinkomsterna sjönk för första gången sedan andra världskriget. Dessa syns 
som tydliga brott på tillväxten av transportarbetet. 
 

Det är sannolikt att en liknande, och kanske mer permanent situation, kommer att uppstå i 
framtiden, dels som följd av ökande drivmedelspriser då efterfrågan överstiger utbudet, dels 
som följd av klimatkrisen som kan leda till att ekonomiska eller andra former av styrmedel 
måste sättas in för att klara krisen. I båda fallen leder detta sannolikt till kraftigt ökande 
drivmedelspriser som kan leda till att det totala transportarbetet stagnerar eller minskar, och 
kanske på att detta sker på ett mer bestående sätt än under hittillsvarande energikriser. 
 

Det finns ett antal variabler som inte låter sig speglas med hjälp av matematiska modeller, 
men som ändå kan förväntas skapa osäkerheter beträffande transporternas omfattning och 
struktur. Man kan därvid peka på klimatfrågans utveckling och bristen på energi och hur den 
påverkar konkurrerande färdmedel samt effekterna av avregleringen av persontrafiken. 
 

En faktor som kan ha betydelse för den framtida transportstrukturen är utvecklingen när det 
gäller IT. Den påverkar både sättet att arbeta och möjligheterna att utbyta information snabbt 
utan att mötas fysiskt. Möjligheterna att ha tele- och videokonferenser har funnits länge, dock 
utan att ha ersatt de personliga mötena i någon betydande omfattning. Man kan fråga sig om 
de tekniska hjälpmedlen ännu inte är tilläckligt utvecklade eller om det är människan som inte 
är beredd att avstå från personliga möten annat än i undantagsfall. 
 

Arbetet blir alltmer flexibelt och i många kontorsjobb är man inte lika beroende av fasta 
arbetsplaster som tidigare. En del av arbetet kan göras hemifrån. Samtidigt som det minskar 
resandet blir också företagens geografiska organisation inte lika betydelsefull. Det innebär att 
man kan bo ganska långt från arbetsplatsen och bara åka dit när det behövs, t.ex. för möten. 
Kanske är dessa motstridiga utvecklingstendenser orsaken till att man hittills inte kunnat se 
någon minskning i resandet annat än det som beror på konjunkturvariationer. 
 

Klimatfrågan kan dock innebära att vi i större utsträckning får ompröva vårt resande och valet 
av färdmedel i framtiden. Forskarna är överens om att vi både måste byta färdmedel, 
effektivisera energianvändningen för varje färdmedel och ändra resvanor om vi ska klara 
klimatkrisen. I detta läge har järnvägen en stor potential, eftersom tåget både är det 
energisnålaste transportmedlet och kan drivas med elektricitet som går att producera på ett 
klimatneutralt sätt. 
 

Bilen kan naturligtvis förbättras ur klimathänseende med effektivare motorer, biobränslen och 
olika grader av eldrift. Det finns dock endast ett fåtal helt eldrivna bilar på marknaden och 
utvecklingen av batterier är en kritisk fråga såväl när det gäller kapaciteten som kostnaden. 
Problemet är också att bilismen växer snabbt i tillväxtekonomierna samtidigt som oljan är en 
ändlig resurs där det redan inom en relativt snar framtid kan förväntas uppstå en bristsituation. 



 80

Det är tekniskt möjligt att producera klimatneutrala bilar, men frågan är om det går att få fram 
tillräckligt med klimatneutral elektricitet för världens sammanlagda behov. 
 

Flyget är det transportmedel där det är svårast att ersätta de fossila bränslena. Samtidigt ökar 
det internationella flyget snabbt som en följd av globaliseringen. Tåget kan ersätta flyget för 
många inrikesresor men inte för den interkontinentala trafiken. Tåget kan också ersätta bilen 
för medellånga och korta distanser där tåget är tillgängligt. Flyget behövs dock för de längre 
resorna och bilen för de kortare resorna i glesbygden. Man kan således konstatera att alla 
transportmedel måste samverka för att tillfredställa de framtida resbehoven på ett hållbart sätt. 
 
6.2 Basalternativet 
 

Basalternativet innebär en tillväxt av det totala transportarbetet med 27 %, dvs. 1,2 % per år 
från år 2010 till år 2030. Det är en något högre tillväxt än under perioden 1990-2010. Den 
privata konsumtionen förväntas öka med 2,1 % per år. Befolkningsökningen blir 0,5 % per år 
och uppgår under hela perioden till 11 %. Bilinnehavet per 1000 invånare ökar med 6 %. och 
bilbeståndet ökar från 4,3 till 4,8 miljoner bilar, dvs. med 9 %. Biltrafiken ökar med 23 % 
fram till år 2030, dvs. med ca 1 % per år. 
 

Trafiksystemet har förutsatts byggas ut enligt nu gällande planer. För järnvägen innebär det 
bl.a. att citytunneln i Malmö och tunneln under Hallandsås färdigställs. Botniabanan tas i 
trafik. Detsamma gäller Citybanan i Stockholm liksom partiellt fyrspår på Mälarbanan. Ett 
antal nya snabbtåg sätts i trafik men uppgradering av snabbtågsnätet till 250 km/h ingår inte. 
Regionaltågstrafiken fortsätter att expandera särskilt i Skåne, Västsverige och Norrland. 
 

Sammantaget får detta till följd att tågtrafiken ökar med ca 70 % fram till år 2030 och 
marknadsandelen ökar från 8 till 11 % framförallt på bekostnad av bil och långväga buss. De 
viktigaste förklaringarna till detta är att Botniabanan och Västkustbanan blir klara och att 
Regionaltågsystemen byggs ut. Både snabbtågen och regionaltågen får en fortsatt god tillväxt 
fram till 2020 men utvecklingen avstannar därefter, eftersom ingen ytterligare utbyggnad av 
infrastrukturen och trafiksystemen förutsatts ske. 
 

Flyget ökar framför allt på de marknader där inte snabbtågskonkurrensen är så stark, men 
förblir konstant mellan Stockholm-Göteborg. Jämfört med utvecklingen sedan år 1990, då 
flyget minskade, innebär detta att flyget totalt sett kommer att öka med drygt 30 % till år 
2030. Den långväga busstrafiken minskar något, medan den lokala och regionala 
kollektivtrafikens ökar samtidigt som marknadsandelen förblir konstant. Gång- och 
cykeltrafiken i tätorterna ökar något. 
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Tabell: Utvecklingen 1970-2010 och prognos till 2030. 
Miljarder pkm Ökning %

Prognos 1970 1990 2010-
1970 1990 2010 2030A Skillnad 1990 2010 2030

Bas Bas

Tåg 4,6 6,6 11,2 19,1 7,9 43% 70% 71%
Flyg 0,6 3,5 3,0 4,0 1,0 483% -14% 33%
Övrig koll 6,9 11,6 15,4 19,3 3,9 68% 33% 25%
Bil 55,9 86,5 102,2 125,9 23,7 55% 18% 23%
GCM 4,8 5,1 5,4 6,0 0,6 6% 6% 11%

Totalt 72,8 113,3 137,2 174,3 37,1 56% 21% 27%

Andel % Tillväxt %/år

Tåg 6% 6% 8% 11% 1,8% 2,7% 2,7%
Flyg 1% 3% 2% 2% 9,2% -0,8% 1,4%
Övrig koll 9% 10% 11% 11% 2,6% 1,4% 1,1%
Bil 77% 76% 74% 72% 2,2% 0,8% 1,0%
GCM 7% 5% 4% 3% 0,3% 0,3% 0,5%

Totalt 100% 100% 100% 100% 2,2% 1,0% 1,2%
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Utveckling av privat kosnumtion och personstranspor tarbete  
1950-2010 och prognos till 2030
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Figur: Utveckling av privat konsumtion och transportarbete 1950-2010 med prognos till 2030. 
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Figur: Utveckling av transportarbete per färdmedel 1950-2010 med prognos till 2030. 
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Persontransportarbete med järnväg 
1990-2010 samt prognos till 2030
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Figur: Utveckling av transportarbete för tåg1990-2010 med prognos till 2030. 
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Figur: Utveckling av tågets marknadsandel 1990-2010 med prognos till 2030. 
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7  Kapacitetsanalys för järnvägen 
 
7.1 Vad påverkar kapaciteten i järnvägsnätet? 
 

Kapacitet på en järnväg beror på flera faktorer: Infrastrukturen, signalsystemet, 
trafikstrukturen, tidtabellerna, tågen, beläggningsgraden och förseningarna är några av de 
viktigaste. Inom ramen för dessa finns i sin tur flera komponenter av betydelse. 
 

Den viktigaste faktorn är om infrastrukturen är byggd som enkelspår, dubbelspår eller fyrspår. 
Lägst kapacitet har enkelspåret, eftersom tågen bara kan köra i en riktning i taget mellan 
mötesstationerna – jämför med en grusväg med mötesplatser. Eftersom tågen inte kan bromsa 
på siktsträckan måste alla tågmöten vara planerade. 
 

En dubbelspåring linje har mycket högre kapacitet, eftersom tågen kan köra efter varandra i 
båda riktningarna. Ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare bara om det finns ett 
sidospår som det långsammare tåget kan köra in på. Det motsvarar således en tvåfältsväg med 
en mittbarriär. På ett dubbelspår har därför blandningen av tåg i olika hastigheter stor 
betydelse. En bana med homogen trafik – där alla tåg går lika fort, har högst kapacitet. 
 

Om blandningen av tåg i olika hastigheter är stor kan det behövas fyra spår. De långsamma 
tågen har då ett eget spårpar och de snabbare har ett spårpar. Detta kan jämföras med en 
motorväg med två filer i varje riktning, med den skillnaden att tågen inte kan byta fil hur som 
helst. Ett specialfall är särskilda höghastighetsbanor där de snabbaste tågen har egna spår som 
är rakare så att man kan köra fortare medan de långsammare godstågen och regionaltågen, 
som ofta har ungefär samma medelhastighet går på den gamla banan. 
 

På dubbelspår har blandningen av tåg i olika hastigheter stor betydelse för kapaciteten. Om 
man blandar långsamma tåg som godståg eller regionaltåg med snabbtåg, sjunker kapaciteten 
eftersom tågen inte kan köra om varandra varsomhelst. Tågen kan vara långsamma antingen 
för att de stannar på många stationer som regionaltåg eller för att de har lägre topphastighet 
som godståg.  
 

Kapaciteten på en bana med fjärrtåg ligger omkring 20 tåg per timme, medan den kan bli 
högre i pendeltågsystemet med maximalt 30 tåg per timme under ideala förhållanden. 
Kapaciteten kan aldrig bli större än i den svagaste länken. Ofta blir stationer eller knutpunkter 
dimensionerande när tågen ska stanna eller bromsa in för att byta spår.  
 

Kapaciteten på ett enkelspår är starkt beroende av avståndet mellan mötesstationerna och 
hastigheten. Ju kortare det är mellan mötesstationerna ju högre blir kapaciteten och ju högre 
hastighet som tågen har desto fortare hinner de fram till mötesstationerna. Den kapacitet som 
kan utnyttjas beror också på förseningarna. Ett exempel är Getingmidjan mellan Stockholm C 
och Stockholm Södra. Den teoretiska kapaciteten har beräknats till 28 tåg per timme och 
riktning. Med den nivå på förseningarna som vi har idag är den praktiska kapaciteten 22 tåg 
per timme och riktning. Med fler tåg finns det ingen möjlighet att köra in förseningarna. 
 

Ska kapaciteten ökas på kort sikt utan stora investeringar måste man se järnvägen som ett 
system där inte bara antalet tåg per sträcka har betydelse utan också tidtabellens utformning 
och tågens kapacitet och utnyttjandegrad har stor betydelse. Exempel på åtgärder som kan 
genomföras på kort och medellång sikt, 3-5 år är: Förbättrat underhåll av infrastruktur och 
fordon, investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår, trafikplanerings-
åtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen, bättre kapacitetsutnyttjande i tågen och tåg med 
högre kapacitet och att stimulera effektivare utnyttjande genom differentierade banavgifter. 
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Bättre signalsystem och trafikstyrning är andra möjligheter att öka kapaciteten. Införande av 
det paneuropeiska signalsystemet ERTMS ökar framförallt interopabiliteten, men det kan inte 
ensamt ersätta utbyggnad av spåren. Tidtabellsläggning med hjälp av simulering och som stöd 
till operativ trafikledning är andra sätt att öka kapaciteten och därigenom göra järnvägsdriften 
mer flexibel.  
 

På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. På 
enkelspår kan i ett första steg fler mötesstationer byggas. Därefter kan enkelspåren byggas ut 
till dubbelspår där efterfrågan är störst. Linjer med både omfattande person- och godstrafik 
bör på sikt byggas ut till dubbelspår i sin helhet. Kapaciteten är aldrig högre än den svagaste 
länken, varför flaskhalsar bör byggas bort. Ofta kan stationer och terminaler utgöra 
flaskhalsar och det gäller att se till att hela systemet har tillräcklig kapacitet. 
 

Vid mycket hög efterfrågan och stora hastighetsskillnader bör man bygga fyrspår så att de 
långsamma tågen separeras från de snabba. Om det gäller på längre sträckor bör man bygga 
särskilda höghastighetsbanor för snabb persontrafik över 300 km/h. Fördelen med att bygga ut 
två helt nya spår är att de kan ges en mycket rakare sträckning och därmed medge högre 
hastighet än om man bygger fyrspår längs befintlig bana. Då snabbtågen lyfts bort från de 
konventionella banorna ökar kapaciteten för godståg och regionaltåg som har ungefär samma 
medelhastighet.  

  
Figur: Belastningen på det svenska järnvägsnätet och förseningar för persontrafik på olika 
bandelar. 
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Gångtider stationsvis godståg i 100 km/h och person tåg i 200 km/h
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Figur: På enkelspår är tidsavståndet mellan mötesstationerna avgörande för kapaciteten. På 
Ådalsbanan är inte skillnaderna mellan gods- och persontåg så stora eftersom banan är gammal och 
krokig. De längsta tidsavstånden som är 10-13 minuter blir dimensionerande för kapaciteten. På den 
nybyggda Botniabanan går persontågen dubbelt så snabbt som godstågen, den längsta tiden är 8 
minuter för godståg och 4 minuter för persontåg. 
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Figur: Exempel på grafisk tidtabell för dubbelspår i ena riktningen med blandad gods- och persontrafik. 
De röda tågen, X2000 Stockholm–Malmö, kör ikapp de gröna godstågen som måste gå åt sidan och 
vänta. De blå tågen är regionaltåg som inte går hela vägen.  I detta exempel ryms 7 godståg, 2 
snabbtåg och 2 regionaltåg på två timmar, dvs. 5,5 tåg/timme och riktning.  
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7.2 Kapacitetsbehovet för godstransporter 
 

Kapacitetsbehovet för godstransporter påverkas av utvecklingen av efterfrågan på 
järnvägstransporter som flöjd av följande faktorer: 

1. Ekonomi, befolkning och regional utveckling 

2. Utbyggnaden av infrastrukturen som möjliggör utökad eller ny trafik 

3. Att avregleringen genomförs i praktiken i den internationella trafiken 

4. Ökade oljepriser eller att avgifter tas ut av konkurrerande transportmedel 

5. Att kunderna i allt större utsträckning väljer järnväg för att minska sina utsläpp av 
växthusgaser 

6. Att nya transportbehov uppstår som utbyggnad av nya gruvor eller transporter av 
energiråvaror för att ersätta oljan 

Punkterna 1-3: ekonomi, infrastruktur, utbud och avreglering ingår i basprognosen för 2030 
enligt de förutsättningar som redovisas, men utfallet kan givetvis bli annorlunda med andra 
förutsättningar. För punkt 4 ökade energipriser och trafikavgifter har en känslighetsanalys 
genomförts. Punkt 5, ändrat kundbeteende ingår inte, men prognosen utgår från det beteende 
som fanns 2008-2010. Punkt 6 ingår inte och är svårt att föra in i en generell prognos. Några 
exempel beskrivs dock i detta kapitel. 
 

Det bör framhållas att ändrade förutsättningar kan medföra såväl större som mindre 
efterfrågan på järnvägstransporter. Basprognosen innebär en ökning eftersom den förutsätter 
en positiv ekonomisk utveckling och inga åtgärder som direkt motverkar utvecklingen av 
järnvägstransporter. Kapacitetsbehovet kan dock minska som följd av högre kostnader t.ex. 
högre banavgifter eller andra kostnader som kan uppkomma. 
 

Det har inte heller i denna prognos tagits hänsyn till om kapaciteten räcker för de 
prognostiserade transportvolymerna, eftersom prognoserna bl.a. ska ligga till grund för att 
bedöma kapacitetsbehovet. Om inte tillräcklig kapacitet finns kan inte efterfrågan 
tillfredställas. Om belastningen ligger nära kapacitetsgränsen kan också störningskänsligheten 
bli hög med dålig punktlighet som följd, vilket också kan påverka efterfrågan, liksom om det 
blir alltför vanligt förekommande med trafikavbrott såsom under de senaste vintrarna. 
  
I första avsnittet redovisas översiktligt godstransportflöden på järnväg utifrån basprognosen 
d.v.s. punkt 1-3. Därefter redovisas flödena för kapacitets- och avregleringsalternativet. Det är 
ett alternativ som i större utsträckning står i överensstämmelse med klimatmålen och EUs 
white paper som förutsätter att en väsentligt större andel transporter på långa avstånd går med 
järnväg och sjöfart. En diskussion förs sedan om hur klimatfrågan kan tänkas påverka 
efterfrågan på järnvägstransporter och vilka nya transportbehov som kan förutses utifrån 
dagens kunskap. 
 
Godstransportflöden på järnväg 2030 
 

En bearbetning har gjorts av prognoserna så att volymerna på järnväg i stråken längs Västra 
och Södra stambanan har tagits fram. Samtidigt har antalet tåg i dag och i ett framtida läge 
beräknats. Möjligheterna att klara kapaciteten på det nu planerade järnvägsnätet har 
analyserats.  
 

En översiktlig bild av godsvolymerna på järnvägarna mot Göteborg och Skåne – Kontinenten 
år 2010 framgår av figur. Godsflödena från Norrland och Bergslagen samlas upp i Hallsberg. 



 88

Därifrån går ett stort flöde på Västra stambanan mot Göteborgs hamn. I detta flöde ingår 
trafiken till Göteborgs hamn som inrikesgods, eftersom det lastas om i hamnen innan det 
exporteras. Den totala volymen beräknas uppgå till ca 5 miljoner ton. 
 

Det andra stora flödet går från Hallsberg till Mjölby och sedan ner på Södra stambanan till 
Skåne. En stor del av detta är utrikestrafik som ska vidare till Danmark och kontinenten. Det 
totala flödet är ca 8 miljoner ton varav utrikestrafiken utgör ca 6 miljoner ton. En del gods 
kommer också via Västkustbanan. Godset går sedan vidare antingen via Öresundsbron eller 
med färjor till kontinenten. 
 

De sammanlagda godsflödena på Västra stambanan beräknas öka från 5,2 till 6,9 miljoner ton. 
På Södra stambanan beräknas de totala volymerna öka från 8,3 till 12,8 miljoner ton, dvs. det 
blir mer än en fördubbling Den största ökningen beror på utrikestrafiken. Volymerna på 
Västkustbanan beräknas öka från 3 till 4 miljoner ton. I vissa fall finns alternativa vägar för 
godset, men det har ändå en begränsad betydelse.  

De transportvolymer som redovisats ovan har använts för att beräkna genomsnittliga 
tågvikter. En modell med data över olika tågtyper har använts för att verifiera resultaten och 
också för att belysa effekterna av olika åtgärder i framtiden. 

Antalet godståg uppgår till ca 50 per vardag i dimensionerande snitt längs Västra stambanan 
Hallsberg – Göteborg. Mellan Järna – Hallsberg uppgår antalet godståg till ca 30. På Södra 
stambanan mellan Mjölby och Hässleholm uppgår antalet godståg till ca 50 i dimensionerade 
snitt. Uppgifterna måste tolkas med viss försiktighet, eftersom alla godståg inte går alla dagar 
och vissa godståg går en del av sträckorna.  
 

När man beräknar nyttolasten per tåg måste man – förutom begränsningar i infrastrukturen i 
form av tåglängd och i dragkraften i form av tågvikt – även ta hänsyn till att det finns 
tomvagnar, att vagnarna inte alltid är lastade till lastgränsen och att tågen inte alltid är av full 
längd. Den praktiska kapaciteten är nästan alltid lägre än den teoretiska, det är nästan bara 
systemtåg som är optimalt utnyttjade och då endast i ena riktningen. I både vagnslast- och 
kombitåg måste det också finnas marginaler för variationer i efterfrågan. 
 

Ett vagnslasttåg som är 650 m långt och dras av ett Rc-lok har en maximal bruttovikt på 1650 
ton på Västra och Södra stambanorna och en maximal nyttolast på 1100 ton.. 

Beräknar man den genomsnittliga nyttolasten per tåg blir den omkring 400 ton på Västra 
stambanan mellan Hallsberg och Göteborg och omkring 600 ton på Södra stambanan. Att 
nyttolasten är lägre på Västra stambanan beror på att andelen kombitåg är högre. De är i regel 
kortare tåg med lägre nyttolast med mer högvärdigt och lättare gods. På Södra stambanan 
dominerar vagnslasttrafiken och tågen är här längre och mer välfyllda med tyngre gods. 

Om man gör en beräkning av antalet tåg med utgångspunkt från prognosen med dagens 
genomsnittliga tågvikter får man en ökning från 50 till ca 70 godståg på Västra stambanan och 
från 50 till ca 80 tåg på Södra stambanan i dimensionerande snitt. Uppgifterna avser det 
sammanlagda antalet tåg per dygn i båda riktningarna, varför antalet tåg per dygn och riktning 
blir hälften så stort. 

Det finns några faktorer som talar för att den transporterade godsmängden per tåg ökar av 
vilka nya lok med bättre dragkraft, högre axellaster och ökad lastvolym bör nämnas. Det finns 
också möjlighet att anpassa infrastrukturen till längre tåg vilket också möjliggör en ökad 
tågvikt. Den möjliga tåglängden bestäms av terminal- och sidospårens längd. På Södra och 
Västra stambanan varierar de mellan 600, 650 och 750 m där 650 m är vanligast. 
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Figur: Godsflöden på järnvägsnätet mot Göteborg och Skåne – Kontinenten 2010. 
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Figur: Godsflöden på järnvägsnätet mot Göteborg och Skåne – Kontinenten 2010 och 
potential 2030 för basalternativet. 
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Nya spår byggs för 750 m tåglängd men det finns fortfarande spår som bara klarar 600 m 
varför tåglängden också är beroende av vilka spår man behöver utnyttja, vilket i sin tur beror 
på tågläget. Det skulle vara möjligt att bygga ut infrastrukturen så att 750 m tåglängd blir 
standard. Det ingår i Trafikverkets långsiktiga målsättningar. En ökad axellast till 25 ton ingår 
också i Trafikverkets framtidsplaner men kan inte tillämpas för vagnar som går i utrikestrafik 
och är heller inte av större betydelse för kombitrafik. 
 

När det gäller antalet tåg och tåglängden finns det också motstridiga tendenser i godstrafiken. 
Nya lok har i regel större dragkraft än gamla lok. För första gången på länge har nya lok 
beställts och börjat levereras till både privata järnvägsföretag och Green Cargo. Samtidigt 
innebär nya järnvägsföretag fler tåg och i vissa fall att mindre tåg körs, t.ex. i kombitrafiken 
med mer högvärdigt gods. Jämfört med om det endast är en huvudsaklig operatör, såsom det 
var tidigare med SJ, går det inte att styra tågfyllnadsgraden lika effektivt som om man har 
flera operatörer. Å andra sidan har fler operatörer vidgat järnvägens marknad. 
 

Ser man i ett historiskt perspektiv har medeltågvikten successivt ökat. År 1990 var den 
genomsnittliga tågvikten 400 ton i godstrafiken i Sverige exkl. malmbanan och den hade ökat 
till 450 ton år 2007. Om den genomsnittliga tågvikten skulle öka med 10 % till 2030 innebär 
det ca 10 % mer nyttolast per tåg. Behovet av tåglägen på Västra och Södra stambanan skulle 
då bli 10 % lägre jämfört med den tidigare beräkningen, vilket ger ca 60 tåg per dygn på 
Västra stambanan och ca 70 tåg per dygn på Södra stambanan. 

Med prognosalternativet kapacitet och avreglering (KAP) fördubblas godsvolymerna på de 
flesta banor i Sverige beroende på att järnvägens marknadsandel ökar. Ökningen är störst i 
utrikestrafiken eftersom järnvägens marknadsandel är lägst där i utgångsläget. Det innebär att 
antalet godståg på Södra stambanan ökar till ca 100, på Västra stambanan till ca 90 och på 
Västkustbanan till ca 40. 

Med dagens infrastruktur och trafik finns det utrymme för att köra fler godståg nattetid både 
på Västra och Södra stambanorna. På Västra stambanan är det svårt att få in fler godståglägen 
under dagtid, medan det på Södra stambanan är möjligt att få in fler godståglägen dagtid 
åtminstone 2010, men redan 2012 planeras fler persontåg att köras. Man måste också ta 
hänsyn till att det också måste finnas utrymme för banarbete och att kapaciteten i högtrafik 
ofta är högt utnyttjad. 
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Figur: Utrikes järnvägstrafik mot Skåne, kontinenten och Göteborg. Källa: Egna beräkningar. 
 

Södra stamb Västkustbanan Summa Västra stamb
Alvesta- Falkenberg- SSB+VKB Göteborg-
Hässleholm Halmstad Alingsås

Nettoton miljoner
2010 8,3 2,5 10,7 5,2
2030 bas 12,8 55% 3,6 47% 16,4 53% 6,9 34%
2030 kap 18,0 118% 5,9 141% 23,9 123% 9,5 84%

Nettoton per tåg
2010 661 491 412
2030 661 600 412

Antal godståg/vardag
2010 50 20 70 50
2030 bas 78 55% 24 20% 102 45% 67 34%
2030 kap 109 118% 39 97% 148 112% 92 84%

Nettoton per tåg
2010 661 491 412
2030 727 660 453

Antal godståg/vardag
2010 50 20 70 50
2030 bas 70 41% 22 9% 92 32% 61 21%
2030 kap 99 98% 36 79% 135 93% 84 68%

 
 
Ökad efterfrågan av järnväg på grund av klimatfrågan och ökade energipriser 
 

Utvecklingen de senaste åren markerar ett trendbrott. Transportkunderna efterfrågar i allt 
större utsträckning järnvägstransporter. Det har länge funnits ett konsumenttryck för 
miljövänliga transporter av konsumtionsvaror, men nu börjar det också bli ett tryck från 
producenterna som själva börjar räkna på utsläpp och hållbarhet. Lastbilsavgifterna på 
kontinenten skapar också en ökad efterfrågan på järnvägstransporter. 
 

Avregleringen har medfört att nya operatörer etablerats först i inrikestrafiken och senare även 
i utrikestrafiken. Stormen Gudrun blåste liv i järnvägsmarknaden, de nya järnvägsföretagen 
fick ett genombrott och även Green Cargo har ökat sin trafik. Banverket lyckades på kort tid 
bygga ett antal nya terminaler för timmertransporter. De flesta finns kvar och används nu även 
för nya transporter. Behovet av terminaler har således ökat. Flera nya kombiterminaler har 
etablerats. Samtidigt har nedläggningen av industrispår bromsats upp och nya industrispår har 
byggts. 
 

Flera nya transportupplägg har etablerats med järnvägen som bas med syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser. Ökade energipriser driver på utvecklingen i samma riktning. 
Exempel på nya transportupplägg är t.ex. hamnpendlarna från Göteborgs hamn, Stena metalls 
transportsystem av skrot i hela Sverige och COOPs transporter mellan Skåne och Mälardalen. 
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Särskilda behov av kapacitet 
 

Behov av ny kapacitet kan uppstå på grund av att nya verksamheter etableras eller att nya 
transportbehov uppstår. Kapacitetsbehovet kan också minskas om verksamheter läggs ned 
eller omlokaliseras på grund av näringslivets omstrukturering. Ökningar och minskningar i 
olika branscher ingår i basprognosen, men nedläggningar eller nyetableringar kan inte 
prognostiseras med någon rimlig säkerhet under en så lång tidsperiod som det är frågan om 
här. Några generella utvecklingstendenser är dock kända. 
 

För närvarande planeras flera nya gruvor att öppnas i Sverige. En del av dem är gamla som 
öppnas igen och andra är helt nya fyndigheter. Den största är i Pajala kommun som beräknas 
öppnas 2012. Här kommer det att finnas behov av en helt ny järnväg. Man planerar att 
transportera malmen på Malmbanan till Narvik. Även LKAB planerar att öka sin 
gruvbrytning i Kiruna och Svappavaara, vilket också ställer krav på ökad kapacitet på 
Malmbanan.  
 

Även i Dannemora kommer gruvbrytning att återupptas och även där planeras malmen att 
transporteras på järnväg. Det finns flera andra fyndigheter som har ansökt och fått koncession 
för gruvbrytning. Hur omfattande verksamheten blir beror på efterfrågan och lönsamheten. 
Detta är speciella behov där behovet av järnvägstransporter och kapacitet måste studeras i 
varje enskilt fall. 
 

En annan sektor där det kan ske stora strukturförändringar är energisektorn. Oljan kommer 
sannolikt att bli en bristvara och oljekonsumtionen måste också minska på grund av 
klimatkrisen. Det kan innebära ett ökat behov av transporter av biobränslen.  
 

Avfall i form av returmaterial är en annan sektor där transportbehoven ökar. I vissa fall är 
planerade transportupplägg kända ett par år i förväg, men det går inte att förutsäga 
transportbehoven 20 år framåt då det råder stor osäkerhet i energifrågan.  
 

Transporter av energiråvaror och returavfall är mer spridd över landet än gruvorna och 
kommer sannolikt att bidra till det generella kapacitetsbehovet på järnvägsnätet. 
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7.3 Kapacitetsbehovet för persontrafik  
 

Kapacitetsbehovet för persontrafik påverkas av utvecklingen av efterfrågan på 
järnvägstransporter som flöjd av följande faktorer: 

1. Ekonomi, befolkning och regional utvecklingen 

2. Utbyggnaden av infrastrukturen som möjliggör utökad eller ny trafik 

3. Utveckling av de regionala trafiksystemen bl.a. för att åstadkomma större 
arbetsmarknader 

4. Utveckling av de interregionala trafiksystemen för att förbättra konkurrenskraft och 
lönsamhet 

5. Utveckling av ny trafik med nya operatörer som följd av avregleringen 

6. Kapacitetsbehov som följd av högre hastigheter i fjärrtrafiken å ena sidan och lägre 
medelhastighet i lokala och regionala system med fler uppehåll 

7. Ökade oljepriser eller att avgifter tas ut av konkurrerande transportmedel 

8. Att resenärerna i högre utsträckning väljer tåg av miljöskäl 

Punkt 1-4: ekonomi, infrastruktur, ändrat utbud av regional och interregional trafik ingår i 
basprognosen för 2030 enligt de förutsättningar som redovisas, men utfallet kan givetvis bli 
annorlunda med andra förutsättningar. Punkt 5, effekter av avregleringen ingår inte, eftersom 
det inte ingår i utbudet. I stället förs en diskussion av möjliga konsekvenser i ett avsnitt nedan. 
En diskussion förs också om konsekvenserna ur kapacitetssynpunkt av ökade 
hastighetsskillnader mellan olika tågsystem enligt punkt 6. 
 

För punkt 7 ökade energipriser och trafikavgifter har en känslighetsanalys gjorts. Punkt 8, 
ändrat kundbeteende ingår inte, men prognosen utgår från det beteende som fanns 
kalibreringsåret 2007-2008. Punkt 8 ingår inte och är svårt att föra in i en generell prognos. 
 

Det bör framhållas att ändrade förutsättningar kan medföra såväl större som mindre 
efterfrågan på järnvägsresor. Basprognosen innebär en ökning, eftersom den förutsätter en 
positiv ekonomisk utveckling och inga åtgärder som direkt motverkar utvecklingen av 
järnvägstransporter. 
 

Kapacitetsbehovet kan också minska som följd av negativ ekonomisk utveckling, eller högre 
kostnader t.ex. högre banavgifter eller att momsen på resor höjs. Även avregleringen kan 
innebära ett minskat utbud i vissa relationer som inte är tillräckligt lönsamma även om det 
innebär högre utbud i de lönsammaste relationerna. 
 

Det har inte i prognosen tagits hänsyn till om kapaciteten räcker för de prognostiserade 
transportvolymerna, eftersom prognoserna bl.a. ska ligga till grund för att bedöma 
kapacitetsbehovet. Om inte tillräcklig kapacitet finns kan inte efterfrågan tillfredställas. Om 
belastningen ligger nära kapacitetsgränsen kan också störningskänsligheten bli hög med dålig 
punktlighet som följd, vilket också kan påverka efterfrågan, liksom om det blir alltför vanligt 
förekommande med trafikavbrott såsom under de senaste vintrarna. 
 

I första avsnittet redovisas översiktligt större persontrafikportflöden på järnväg utifrån 
basprognosen dvs. punkt 1-4. En diskussion förs sedan om hur högre energipriser och 
klimatfrågan kan tänkas påverka efterfrågan på järnvägstransporter. 
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Persontrafikflöden på järnväg utifrån basprognosen 2030 
 

Av figurer framgår resandeflöden på järnvägsnätet för åren 2007 och 2030 samt ökningen 
mellan år 2007 och basprognos år 2030. 

Av figurerna framgår de stora flödena på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, 
på Södra stambanorna mellan Stockholm och Malmö och på Ostkustbanan mot Gävle-
Sundsvall/Ånge, på Mälarbanan samt på Västkustbanan. Snabbtågen och regionaltågen på 
Västra och södra stambanan svarar för ca 30 % av tågresandet i Sverige.  

Det sammanlagda transportarbetet längs linjen Stockholm – Göteborg ökar med 50 % och 
mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn ökar transportarbetet med 70 % fram till 2030. 
När det gäller Västra stambanan tillkommer emellertid att en del av resandet går vägen 
Stockholm – Västerås – Örebro – Göteborg. 

På västkustbanan ökar efterfrågan med 70 % också beroende på kortare restider som följd av 
utbygganden av tunneln genom Hallandsås. 

På ostkustbanan ökar trafiken mest eftersom den både ökar som följd av Botniabanan, på 
grund av marknadstillväxten och delvis omfördelas från norra stambanan. Det innebär att 
resandet blir 3-4 gånger så stort som idag medan antalet tåg inte ökar så mycket. Botniabanan 
innebär ökad interregional trafik längs hela ostkusten, regionaltågstrafiken planeras också att 
utökas och de flesta nattågen kommer att flytta från norra stambanan till ostkusten. 

Utrikestrafiken har inte lika stor betydelse för persontrafiken som för godstrafiken. De flesta 
resorna går till Malmö-Köpenhamn där det även finns ett omfattande lokalt resande med 
Öresundstågen. Resandet mot Oslo, både från Stockholm och Göteborg blir inte så stort även 
om det ökar fram till 2030. 

Den regionala tågtrafiken ökar mycket både i Stockholmsregionen, Skåne, Västsverige och 
längs norrlandskusten samt längs med stambanorna, både som en följd av utbyggnaden av de 
regionala tågsystemen och befolkningsökningen. 
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Figur: Resandevolymer på järnväg 2008. Miljoner passagerare per år totalt regionala, 
interregionala och utrikes resor. 
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Figur: Resandevolymer på järnväg för basalternativet 2030. Miljoner passagerare per år totalt 
regionala, interregionala och utrikes resor. 
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Figur: Ökning av resandevolymer på järnväg för basalternativet 2030 jämfört med 2008 totalt 
för regionala, interregionala och utrikes resor. 
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Utveckling av länshuvudmännens trafik 
 

Den regionala trafiken har ökat snabbt. Då den huvudsakligen bedrivs utifrån 
samhällsekonomiska utgångspunkter är den mer planeringsstyrd och därmed mer förutsägbar 
än den kommersiella fjärrtrafiken som huvudsakligen bedrivs på företagsekonomiska villkor 
och således är mer marknadsstyrd. De regionala trafiksystemen är också mer stabila med 
styva tidtabeller som ofta inte ändras år från år. Stora systemförändringar sker oftast endast 
när ny infrastruktur färdigställs eller när nya tåg anskaffas. 
 

Ett exempel är pendeltågsystemet i Stockholm som var det första lokala länstrafiken som 
etablerades på samhällsekonomisk grund 1968. Systemet är i grunden detsamma idag som 
efter den först utbyggnaden och anskaffningen av nya tåg i början av 1970-talet. Turtätheten 
har ökat från 30-minuters-trafik i grunden till 15-minuterstrafik. Några linjer har förlängts och 
tidtabellerna har ändrats i samband med att stora infrastrukturprojekt har färdigställts. 
Därefter har liknande lokala trafiksystem etablerats i Skåne (Pågatågen) och 
Göteborgsregionen. Dessa system är – på gott och ont – också svåra att ändra på. 
 

Under 1990-talet har också många nya regionala trafiksystem etablerats över hela landet. En 
del har tillkommit som följd av stora infrastrukturprojekt, såsom Mälarbanan, 
Svealandsbanan, Arlandabanan och Öresundstågen. Andra har växt fram mer successivt längs 
befintliga linjer såsom Östgötapendeln, X-trafik, ULs trafiksystem, Västmanlands läns trafik 
Västtrafik och Värmlandstrafiken. Därutöver finns de gamla länsbanorna där trafiken på några 
banor lagts ned och ersatts med buss, men där de flesta finns kvar och vissa har utvecklats och 
ibland integrerats med de regionala trafiksystemen. 
 

För vissa regioner finns relativt långsiktiga planer och visioner som kan ligga till grund för ett 
utbudsscenario år 2030, men det blir naturligtvis svårare ju längre fram i tiden man kommer. 
Det är betydligt svårare att göra en utbudsprognos än en efterfrågeprognos. Områden där det 
finns relativt omfattande planer är Sydsverige med Öresundstågen och Pågatågen. Även i 
Norrland finns omfattande planer för Norrtåg med utgångspunkt från Botniabanan. I 
Västsverige finns också en del planer med utgångspunkt från Göteborg och Västlänken.  
 

I Stockholmsregionen finns inte så mycket konkreta planer utöver det som följer av Citybanan 
även om det finns visioner och idéer. Kanske beror det på att pendeltågsystemet redan är väl 
utbyggt och att den regionala trafiken huvudsakligen bedrivs på kommersiell basis av SJ AB. 
Sannolikt kommer den regionala trafiken på lång sikt att tas över av länshuvudmännen, en 
sådan process har påbörjats i och med ett större inslag av finansiering av regionen i trafik som 
inte är tillräckligt lönsam. 
 

Även om man givetvis inte i detalj kan beskriva alla regionala trafiksystem år 2030 kan man 
peka på de utvecklingstendenser som finns: 

• Snabba regionala tågsystem byggs upp i allt fler regioner för att åstadkomma större 
sammanhängande arbetsmarknader. Utbyggd järnvägsinfrastruktur som möjliggör 
korta restider och nya tåg utgör en förutsättning. 

• De regionala trafiksystemen får allt större räckvidd och dras längre ut från 
huvudorterna. Ett exempel är Öresundstågsystemet som från Malmö-Köpenhamn 
sträcker sig ända till Göteborg och Kalmar-Karlskrona och på dansk sida till 
Helsingör. 

• De regionala trafiksystemen som har sin utgångspunkt i större städer växer ihop så att 
ett mer eller mindre heltäckande nät uppstår. Ibland är tågen också genomgående i de 
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stora städerna vilket möjliggörs genom nya förbindelselänkar som Citytunneln, 
Västlänken och Citybanan i Stockholm där tågen redan i dag är genomgående. 

• De regionala tågen kompletteras med lokala trafiksystem till förorter eller tätorter som 
ligger utmed banorna med relativt många stopp. Ett exempel är Pågatågsystemet som 
på många linjer byggs upp parallellt med Öresundstågsystemet. 

Denna produktdifferentiering innebär en spridning av medelhastigheterna som tillsammans 
med utvecklingen av andra trafiksystem ställer särskilda krav på kapaciteten. 
 
Ökade hastighetsskillnader mellan olika tågsystem 
 

Som framgått av ovan utvecklas de regionala trafiksystemen till att bli alltmer heltäckande 
samtidigt som lokala trafiksystem etableras med allt fler uppehåll. Det finns också en 
utveckling av den interregionala trafiken med fler direkta snabbtåg utan uppehåll under vägen 
som också innebär en ökad hastighetsskillnad. Härtill kommer nya operatörer som ibland har 
tåg och tidtabeller som av naturliga skäl inte följer de gamla operatörernas mönster. Även i 
godstrafiken finns en viss produktdifferentiering men den är relativt liten jämfört med 
persontrafiken. 
 

Det är tekniskt möjligt att öka den största tillåtna hastigheten till 250 km/h för snabbtåg och 
många nybyggda banor är förberedda för det. Det kräver dock att det nya europeiska 
signalsystemet ERTMS installeras. Botniabanan är den enda bana som i dag är tillåten för 250 
km/h, men i dag finns inga tåg för 250 km/h i Sverige. SJ AB har emellertid gått ut med en 
förfrågan för att upphandla nya snabbtåg för 250 km/h som ska kunna tas i trafik omkring 
2016. 
 

Det finns en plan för att installera ERTMS på vissa banor framöver, framför allt för att öka 
interoperabiliteten i den internationella godstrafiken. Högre hastighet finns dock inte med i 
Trafikverkets utbudsscenario för 2020. Det ingår således inte i prognosen, med det är dock 
sannolikt att det kommer att ske före 2030 åtminstone på vissa banor. Det innebär att 
hastighetsskillnaderna blir ännu större.  
 

Som framgått av det inledande avsnittet är kapaciteten hög om alla tåg går lika fort och kan 
köra efter varandra i en kolonn. Går tågen olika fort kommer de förr eller senare ikapp 
varandra och det är inte möjligt att köra om annat än på vissa stationer, där det finns 
förbigångsspår. En förbigång innebär att det tåg som ska köras om får längre gångtid, då det 
måste vänta tills det andra tåget kört förbi och att det dessutom blir ett beroende mellan tågen 
som ökar konsekvenserna av en försening. 
 

En annan effekt som uppstår mellan lokala och interregionala trafiksystem är den s.k. 
timglaseffekten. Den uppstår när t.ex. ett snabbtåg ska passera igenom ett regionaltågsystem 
med tät trafik och styv tidtabell. Det finns då inte så många luckor där snabbtåget kan passera 
obehindrat utan att komma ikapp regionaltåget under vägen. Om det finns flera sådana 
trafiksystem längs vägen blir tågen uppbundna till vissa lägen och frihetsgraderna blir små att 
ändra på tidtabellen samtidigt som störningskänsligheten blir hög. 
 

Av figur framgår medelhastighet på järnvägsnätet i dag, hastighetsskillnader och banor som 
har planerats uppgraderas till 250 km/h. 
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Figur: Medelhastighet för alla tåg per sträcka i det svenska järnvägsnätet och hastighets-
skillnader beräknade som kvoten mellan de 5 % snabbaste tågen och de 10 % långsammaste 
tågen. 
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Figur: Bannät som är förberedda eller där har planerats att höja den största tillåtna hastigheten 
till 250 km/h för snabbtåg 
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Figur: Exempel på hur ett heltäckande och delvis överlappande regionaltågsystem växer fram. 
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Utvecklingen av ny trafik som följd av avregleringen 
 

Det är svårt att förutsäga effekterna av en avreglering. Genom att man vill skapa en för 
branschen mer dynamisk utveckling ligger det i sakens natur att förändringen inte blir helt 
förutsägbar. Vad man kan göra för att få en så god bild som möjligt av effekterna är att 
jämföra med andra branscher, andra länder och den tidigare utvecklingen för järnvägen. 
 

Den vanligaste effekten av avregleringar – åtminstone initialt – är att det blir en prispress. Att 
konkurrera med ett lågt pris är förhållandevis enkelt och på en tidigare monopolmarknad finns 
det också ofta utrymme för detta. Det faktum att nya järnvägsföretagen direkt kan koncentrera 
sig på den mest lönsamma delen av marknaden underlättar detta, medan de gamla nationella 
järnvägsföretagen ofta har ett mer heltäckande utbud. 
 

Vid avregleringen av den långväga busstrafiken användes som konkurrensmedel ett lågt pris, 
både mellan bussbolagen och mellan buss och tåg. Vid avregleringen av flyget 1992 hände 
inte så mycket utan det var först 1994, när Bromma flygplats öppnades för linjetrafik, som 
konkurrensen började. I detta fall användes snarare kvalitet och service som konkurrensmedel.  
 

Först 2003 etablerades mer renodlade lågprisflygbolag i inrikestrafiken i Sverige. Dessa har 
nu försvunnit, men kvar finns lägre priser både hos de kvarvarande flygbolagen och på tågen. 
Man kan konstatera att avregleringen av flyget har inneburit att det stadigvarande har funnits 
minst två operatörer på de två största marknaderna Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö, dock med den skillnaden att det ena bolaget kör från Bromma och det andra från 
Arlanda. På andra linjer har operatörer kommit och gått och det är svårt utifrån dessa 
förändringar bedöma i vilken mån ett utbud med flera operatörer är uthålligt. 
 

En konsekvens av flygets avreglering är att utbudet på de mindre flygplatserna successivt har 
försämrats eller blivit dyrare. Detta kan också bli en möjlig konsekvens för järnvägen. När SJ 
AB inte längre har monopol på ett kommersiellt nät, behöver man inte längre upprätthålla ett 
jämt och högt utbud. I slutändan kan det bli så att SJ AB minskar utbudet på de mindre 
lönsamma linjerna för att bättre kunna konkurrera på de större linjerna. Detta kan också 
medföra att samhället tvingas att subventionera mer trafik på olönsamma linjer. 
 

Nya operatörer kan också generera ny trafik, dels genom att erbjuda ett lägre pris, dels genom 
att köra i nya relationer eller erbjuda en bättre service. När den långväga busstrafiken 
avreglerades blev det också lägre priser på tågen. Den största effekten av detta blev inte att 
bussresenärer började åka tåg utan att bilister började åka tåg. Ungefär 75 % av alla långväga 
resor sker med bil, så det är där den största marknadspotentialen finns. 
 

Erfarenheterna från utlandet är begränsade, eftersom det inte finns något land där en så pass 
fullständig avreglering genomförts i praktiken som i Sverige. Visserligen har det teoretiskt 
varit fritt att köra fjärrtrafik i Tyskland sedan länge men i praktiken saknas det möjligheter. 
Resultatet hittills har blivit att Veolia i ett antal år kört en linje där DB dragit ned på utbudet. 
Konceptet är ett enkelt utbud med ett lågt pris.  
 

Konkurrens har nu också uppstått för Europas höghastighetståg. I Italien har en privat 
operatör köpt 25 nya höghastighetståg från Frankrike och ska börja köra konkurrerande trafik 
med de Italienska statsjärnvägarna 2012. Det finns också fler planer på konkurrerande 
höghastighetstrafik där bl.a. flygbolag är engagerade. 
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8  Diskussion och slutsatser 
 

Det sammanlagda behovet av kapacitet för person- och godstransporter på 
järnväg 
 

Efterfrågan på godstransporter med järnväg förväntas öka med 30 % i basprognosen. 
Ökningen är emellertid inte jämnt fördelad utan är störst på de banor som redan i dag har en 
hög belastning, södra stambanan, västra stambanan och banorna mot norrland. 

På södra stambanan förväntas efterfrågan öka med 55 % främst beroende på snabbt ökande 
utrikestransporter, medan den på västra stambanan beräknas öka med 35 %. Behovet av 
tåglägen och därmed kapacitet kan komma att öka mindre om godstågen blir tyngre. Å andra 
sidan kan behovet av tåglägen öka mer som följd av avregleringen, som kan innebära fler och 
lättare tåg t.ex. genom ökad kombitrafik. Tyngre tåg kan bli aktuella på södra stambanan, 
medan fler och lättare tåg är en trolig utveckling på västra stambanan. 

På västkustbanan förväntas transportbehovet öka med 50 %, men efter att tunneln genom 
Hallandsås blir klar kan tågvikterna ökas varvid att antalet tåg endast behöver öka hälften så 
mycket. Det kan också till en viss del ske en omfördelning av godstrafiken från Bergslagen 
till Göteborg väster om Vänern och vidare på Västkustbanan till Skåne och kontinenten.  

En omstrukturering kan ske av transporterna till/från Norrland efter att hela Botniabanan 
öppnats, eftersom trafiken kan fördelas mellan norra stambanan och ostkustbanan. Lämpligast 
är om tågen söderut, som är tyngst, huvudsakligen går längs kusten, eftersom stigningarna är 
mindre på den nya banan, medan tågen norrut, som har en högre andel tomvagnar och därmed 
är lättare, går i inlandet. 

En omstrukturering kommer också att ske av godstransporterna till kontinenten efter att den 
fasta förbindelsen till Fehmarn Bält öppnas 2020. Mer gods kommer då att gå via 
Öresundsbron i stället för med färjorna och sannolikt kommer då volymerna att öka något mer 
än i basprognosen. 

Det finns redan i dag en tendens att efterfrågan på godstågslägen på Västra och Södra 
stambanorna ökar mest på dagen. Det beror på att operatörerna vill utnyttja resurserna 
jämnare över dygnet, att utrikestrafiken har en annan rytm än inrikestrafiken och att 
transporterna till och från Göteborgs hamn mest sker dagtid. 

Nya transportbehov som i dag kan förutses kan uppstå som följd av nya gruvor och 
förändringar i energitransporterna genom att oljan kommer att fasas ut. Flera nya gruvor är 
planerade att öppnas och brytningen i befintliga utökas. Det kommer bl.a. krav på ökad 
kapacitet på malmbanan. Oljetransporterna kommer sannolikt att minska och delvis ersättas 
med transporter av biobränslen, där flödena är mer spridda över hela landet. Även transporter 
för återvinning av material med järnväg kan komma att öka. 

Efterfrågan på persontrafik  med järnväg förväntas öka med 70 % i basprognosen. Ökningen 
är störst på de banor som redan i dag har hög belastning omkring storstäderna samt på södra 
stambanan, västra stambanan, ostkustbanan och västkustbanan. 

Både längs södra stambanan och västra stambanan ökar efterfrågan med mer än 50 % 
beroende på ökade behov av interregionala resor. På västkustbanan förväntas efterfrågan öka 
med 70 % beroende på kortare restider som följd av utbygganden av tunneln genom 
Hallandsås. 
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På ostkustbanan förväntas trafiken öka mest eftersom den både ökar som följd av 
Botniabanan, marknadstillväxten och att flöden omfördelas från norra stambanan. Det innebär 
att resandet blir 3-4 gånger så stort som idag, medan antalet tåg inte ökar så mycket. 
Botniabanan innebär ökad interregional trafik längs hela ostkusten, regionaltågstrafiken 
planeras också att utökas och de flesta nattågen kommer att flytta från norra stambanan till 
ostkusten. 

Behovet av tåglägen i den interregionala trafiken behöver inte öka lika mycket eftersom man 
kan använda längre tåg. Å andra sidan innebär avregleringen av persontrafiken att efterfrågan 
på tåglägen sannolikt kommer att öka framför allt på stambanorna Stockholm-
Göteborg/Malmö/Sundsvall. 

Utbyggnaden av Fehmarn Bält har inte lika stor betydelse för persontrafiken som för 
godstrafiken så länge inte restiderna inom Sverige mot Malmö/Köpenhamn förkortas. 
Trafiken från södra Sverige till Tyskland kan dock komma att öka. 

Den regionala tågtrafiken ökar mycket både i Stockholmsregionen, Skåne, Västsverige och 
längs norrlandskusten samt längs med stambanorna, både som följd av utbyggnaden av de 
regionala tågsystemen och befolkningsökningen. De regionala trafiksystemen får allt längre 
räckvidd och kompletteras ibland också av lokala trafiksystem t.ex. i Skåne. Turtätheten och 
därmed antalet tåglägen förväntas också öka. 

En utveckling av det interregionala trafiksystemet mot alltfler snabba direkttåg utan uppehåll 
innebär ett ökat kapacitetsbehov även om inte den största tillåtna hastigheten höjs. I 
kombination med ett utvidgat regionaltågsnät och nya lokala tågsystem innebär det en ökad 
hastighetsspridning som medför att kapacitetsbehovet ökar mer än antalet tåg. 

Slutsatsen blir att det totala kapacitetsbehovet för järnvägen kommer att öka kraftigt fram 
till 2030, dels beroende ökad efterfrågan, dels beroende på ökat utbud. Kapacitetsbehovet 
ökar över hela nätet men mest på stambanorna och omkring storstadsområdena. 

Det sammanlagda behovet av tåglägen för person- och godstrafik under dagtid ökar mest 
längs södra och västra stambanan och omkring storstadsområdena. Kapacitetsbehovet och 
störningskänsligheten ökar också som följd av ökade hastighetsskillnader. Sträckan 
Hallsberg-Mjölby är kritisk för att godstrafiken ska kunna utvecklas på södra stambanan. 

Det finns också andra delar av nätet där kapacitetsbehovet är betydande främst beroende på 
omfattande persontrafik och enkelspår. Det gäller t.ex. på Värmlandsbanan mellan Laxå och 
Kil, på Dalabanan mellan Uppsala och Borlänge och vidare till Falun samt på sträckan 
Nässjö-Jönköping-Falköping. 

Om kapaciteten inte byggs ut kan det innebära att trafiken inte kan öka med efterfrågan och 
att störningskänsligheten blir hög. Avregleringen, ökade oljepriser, klimatkrisen och nya 
transportbehov kan innebära att efterfrågan på järnväg ökar mer än i basprognosen fram till 
2030. 
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Figur: Till vänster: Stora godstrafikflöden och stora persontrafikflöden – principskiss. Till 
höger: Kapacitetsbehov beroende på ökad efterfrågan, ökat antal tåglägen och större 
hastighetsskillnader. 
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Kapacitetsbehov för järnväg och andra transportmedel 
 

Det finns en utbytbarhet mellan olika transportmedel på visa delmarknader, särskilt i ett 
långsiktigt perspektiv. Järnvägen har nästan helt ersatts med bil och buss i glesbygden och 
med flyg på längre avstånd och lastbilar har ersatt tåg på kortare avstånd. Effektivare 
godstransportsystem och snabbare tåg innebär dock att järnvägen åter blivit konkurrenskraftig 
på vissa delmarknader. 
 

För godstransporter gäller järnvägens förbättrade konkurrens framför allt mellan järnväg och 
lastbil för långa inrikes- och utrikestransporter. För persontransporter gäller den framför allt 
mellan järnväg och personbil omkring storstadsområdena och mellan tåg och inrikesflyg på 
avstånd upp till 60 mil. 

Den långväga lastbilstrafiken utgör ett betydande inslag på vägarna söderut mot kontinenten. 
Det gäller särskilt på E4 och E6 i södra Sverige, där de flesta utrikestransporterna går på väg 
mot färjorna eller Öresundsbron.  

Det är mycket stora godsmängder som går på lastbil i utrikestrafiken. Totalt var det 37 
miljoner ton till Europa år 2006. Om utvecklingen fortsätter kommer lastbilstrafiken att gå om 
sjöfarten som transporterade 41 miljoner ton exkl. malm och olja. 37 miljoner ton motsvarar 
ca 10 000 lastbilar per vardag med en medellastvikt på 14 ton. Drygt hälften, eller cirka 5 000 
lastbilar, ska söderut mot Danmark och kontinenten. Det motsvarar mer än 200 lastbilar per 
timme eller en lastbil var 15:e sekund. 

Om trafiken fortsätter att öka enligt den tidigare trenden så att lastbilen tar all ökning av 
utrikestransporterna kommer den utrikes lastbilstrafiken att öka med 44 % från år 2006 till år 
2020 och ännu mer till år 2030. Antalet tunga fordon kommer då att öka med 37 % på E6 
strax norr om Helsingborg. Om personbilarna ökar med 15 % kommer den totala trafiken att 
öka med 20 % och antalet bruttotonkilometer med 32 %. Den tunga trafiken kommer att svara 
för 80 % av belastningen. 

Med alternativet kapacitet och avreglering (KAP) kan den långväga lastbilstrafikens ökning 
begränsas och järnväg och kombitransporter kan ta en större andel av de långa transporterna. 
Det innebär ökade investeringar i kapacitet i järnvägsnätet. På lång sikt minskar därvid 
underhålls- och investeringsbehovet i vägar. 

Motsvarande gäller att om tågtrafiken till och från storstäderna byggs ut behöver behovet av 
investeringar i vägnätet inte öka lika snabbt. Det gäller kollektivtrafiken generellt där 
tågtrafiken utgör en del tillsamman med bussar, tunnelbanor och spårvägar. Tågen kan både 
vara snabba och komfortabla och kan därmed locka fler bilister att åka kollektivt. På lång sikt 
påverkas också lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser av utbygganden av trafiksystemen 
vilket förstärker utvecklingen.  

På längre avstånd finns det en utbytbarhet mellan tåg och flyg om restiderna med tåg är 
konkurrenskraftiga. Tåget får större marknadsandel än flyget vid tre timmars restid och kan 
ersätta flyget vid 2 timmars restid. Tåget kan också fungera som matartransportmedel till 
flyget på medellånga avstånd om det finns direkta förbindelser med tåg till flygplatserna och 
på så sätt frigöra kapacitet för flyg på längre avstånd. 

Det är således viktigt att analysera på vilka delmarknader som de olika transportmedlen är 
utbytbara, dels var de kompletterar varandra och att också ta hänsyn till hur transportmedlen 
kan samverka på bästa sätt  
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När uppstår kapacitetsbrist? 
 

Kapacitet är inget absolut begrepp utan kapaciteten beror främst på infrastrukturen, 
trafikstrukturen, fordonen och förseningsriskerna. I vägtrafiken uppstår kapacitetsbrist främst 
under rusningstid på morgonen och kvällen och då hjälper det inte att gatorna är tomma på 
natten. Kapaciteten i järnvägsnätet är som mest utnyttjad i rusningstid, men järnvägarna 
används också relativt mycket för godstransporter under natten. 
 

Kapacitetsbrist i vägnätet brukar visa sig i form av köer. Järnvägstrafik förutsätter 
förplanerade tågrörelser och det innebär att man inte planerar för mer tåg än vad som får plats 
på spåret. Ett tecken på kapacitetsbrist är att Trafikverket inte kan tilldela de tåglägen som 
söks. Ett annat tecken är att förseningarna blir vanligt förekommande och för stora. 
Järnvägstrafik som ligger näta kapacitetsgränsen är känslig för förseningar och de sprider sig 
lätt i systemet. 

När det gäller västra och södra stambanan kan man säga att vi redan har kapacitetsbrist. Det 
finns flera fall där operatörer inte fått önskade tåglägen och dessutom är förseningarna alltför 
stora på båda dessa banor. Det som allmänheten mest lägger märke till är att snabbtågen ofta 
är försenade men även godstågen drabbas. Större operatörer som känner till situationen söker 
heller inte de tåglägen som man skulle önska, eftersom man vet att man inte får dem eller att 
man riskerar större förseningar om man kör fler tåg. 

Ser man på dagens situation är förutom omkring storstäderna kapacitetsbristen störst på 
sträckan Hallsberg-Göteborg. Där är det svårt att få in fler tåg under dagtid med rimliga 
gångtider och kvalitet. Både snabbtågen och regionaltågen har där haft ökande 
resandevolymer i flera år. SJ AB har börjat köra dubbelkopplade snabbtåg i högtrafik 
Göteborg-Stockholm men inte ens det räcker. Godstågstrafiken till Göteborgs hamn har ökat 
snabbt och ska den kunna fortsätta att öka kommer det att behövas fler tåglägen. 

På södra stambanan är de absoluta kapacitetsproblemen inte lika stora med likväl är 
kvalitetsproblemen betydande. Det är t.ex. svårt att köra både godståg, snabbtåg och 
regionaltåg i Östergötland och i Skåne har den regionala trafiken utökats så att det vissa tider 
är svårt att få fram godstågen. Här finns också en stor potential i utrikestrafiken som är 
outnyttjad, men där det kan bli stora kapacitetsbehov framöver. Kapacitetsbehovet kommer 
också att öka när den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält står klar enligt planerna år 2020. 

I storstadsområdena har Citytunneln i Malmö invigts i december 2010 och Citybanan i 
Stockholm beräknas vara färdig år 2017. En motsvarande tunnellösning i Göteborg, 
Västlänken, planeras nu och blir sannolikt klar i början av 2020-talet. 

I det kortsiktiga perspektivet synes Göteborg-Hallsberg ligga närmast kapacitetsgränsen 
medan Hallsberg-Malmö kanske på längre sikt kan behöva ett större kapacitetstillskott. 
Framfö rallt är sträckan Hallsberg-Mjöby en trång sektor då den huvudsakligen är enkelspårig 
och en fullständig utbyggnad inte finns med under planperioden fram till 2020. 
 
Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Västra stambanan och södra stambanan tillhör de mest trafikerade banorna med både tung 
godstrafik och snabb persontrafik. Om järnvägen ges möjlighet att konkurrera genom att 
avregleringen genomförs fullt ut och att tillräcklig kapacitet ställs till förfogande skulle den 
kunna ta hand om hela ökningen av utrikestrafiken. Beräkningar visar att om järnvägen kan 
erbjuda tillräcklig kvalitet och kapacitet skulle 3 000 lastbilar kunna ersättas av 60 godståg 
per vardag. För att detta skall fungera måste kapaciteten för godståg öka på stambanorna. 
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En ökad kapacitet för godstransporter på stambanorna innebär också att svenskt näringsliv 
kan erbjudas kostnadseffektiva transporter med hög kvalitet som är långsiktigt hållbara. I ett 
läge när lastbilstrafiken blir dyrare genom högre drivmedelspriser och vägavgifter är det 
vikigt att det finns alternativ för exportindustrin. Forskarna är också överens om att vi både 
måste effektivisera befintliga transportmedel, byta drivmedel och i större utsträckning övergå 
till energieffektivare transportmedel för att klara klimatkrisen. 

Transportkunderna och resenärerna efterfrågar i allt större utsträckning järnvägstransporter. 
Det beror bl.a. på att miljön fått ökad betydelse vid valet av transportmedel. Järnvägen är det 
energieffektivaste transportmedlet genom lågt rullmotstånd, det gäller särskilt vid stora 
transportvolymer och på långa avstånd. Eldriven järnväg kan köras på el som kan produceras 
på valfritt sätt från vindkraft till kärnkraft. Därmed kan den bidra till att lösa miljö- och 
klimatproblemen. 

Västra stambanan är av stor betydelse för näringslivet genom kopplingen till Göteborgs hamn 
som är den enda transoceana hamnen i Norden. Södra stambanan är av stor betydelse som en 
pulsåder för utrikestrafiken till kontinenten. Båda banorna är också mycket betydelsefulla för 
inrikes godstransporter och persontrafik. Västra stambanan är i dag i praktiken fullbelagd 
mellan Hallsberg och Göteborg. Södra stambanan kännetecknas av stora förseningar som 
följd av blandningen av olika tågslag. 

Danmark har beslutat att bygga ut den fasta förbindelsen för både väg och järnväg över 
Fehmarn Bält (Rödby-Puttgarden) som planeras stå klar 2020. Det innebär att det kommer att 
gå att köra godståg en kortare väg utan avbrott mellan Malmö och Maschen i Hamburg och att 
transporttiden kommer att minska från ca 8 till 6 timmar.  

Det tar lång tid att planera, finansiera, fatta beslut och bygga järnvägar i Sverige i dag. Med 
hänsyn till svenskt näringslivs konkurrenskraft och fortsatt rörlighet är det viktigt att 
tillräcklig kapacitet finns i järnvägsnätet både för person- och godstrafik och att man 
säkerställer ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


