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Sammanfattning 

En överflyttning av gods från väg till järnväg och sjö har varit en tydlig 
ståndpunkt från regeringen under många år. Detta har återspeglats sig inte 
minst i den av regeringen framtagna nationella godsstrategin1.  

Vid överflyttning av vägtransporter till sjöfart beräknas koldioxidutsläppen 
minska med hälften för varje överflyttad tonkilometer med dagens 
tekniknivå.2  

VTIs senaste analys3 visar på en potential mellan 5 och 18 procent av det 
vägtransportarbetet som överstiger 300 km hade kunnat gå på sjö. Det 
mest realistiska scenariot är dock en potential på ca 5 procent. 

En teoretisk beräkning genomförd av Sjöfartsverket, baserat på statistik 
från 2019, visar att en överflyttning på 5 procent motsvarar ca 82 000 
lastbilstransporter och ca 1,8 miljoner ton gods varje år som skulle kunna 
ersättas med en sjöfartslösning4. 82 000 lastbilstransporter kan jämföras 
med ca 470 normalstora fartyg. 

Att få igenom en överflyttning kräver nya förslag på transportupplägg som 
är attraktiva för varuägarna, men det krävs också en kulturförändring hos 
speditörer m.m. för att sjöfarten ska vara ett av de självklara valen för 
transportköparna. Intresset för att använda sjöfart har ökat de senaste 
åren och det kan sannolikt kopplas till  ett ökat intresse för hållbara 
transporter. 

Attraktiviteten hos transportlösningen ligger inte bara i kostnaden utan 
även i att uppläggen är  punktliga, stabila, det finns en balans och 
matchning av varuflöden, helhetslösningar samt att den som säljer 
transporten tar ansvar för hela flödet. Sjöfartsverket uppfattar att 
varuägare och de speditions- och transportföretag som varuägare anlitar 
oftast inte väljer mellan olika trafikslag, utan det man fattar beslut om är 
logistik- och transportlösningar. 

Rapporten presenterar ett antal punkter med förslag för att främja en 
överflyttning. I kapitel 6 behandlas bland annat möjligheter till en ökad 
leveransprecision, bättre samverkan mellan varuägare, rederier, 

                                                 
1 Regeringskansliet(2018) Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell strategi  
2 Trafikanalys rapport 2017:11 2017. 
3 VTI Rapport 1058, 2020 
4 Baserat på en beräkning av 5% av det totala transportarbetet överstigande 300km inrikes för lastbil 2019. Källa: 
Trafikanalys.https://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/?cw=1&q=t10061|ar:2019|anttrp|kordakm|godsm|ko
rtyp|riktningh|trpavst2:207,208,t1~standardtable&_t_dtq=true  
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speditörer, transportköpare och myndigheter. Möjligheten att minska 
transittider och få en ökad anlöpsfrekvens är andra främjande åtgärder. 

Med ett ökat fokus på en utveckling av digitaliseringen inom sjöfarten kan 
flera positiva mål uppnås som i sin tur kan bidra till minskade kostnader 
och en ökad tillförlitlighet i transportkedjan. Med mer fokus och utveckling 
genom digitalisering kommer möjligheterna att harmonisera, förenkla samt 
automatisera rapportering och informationsutbyte mellan alla aktörer som 
är inblandade i själva godstransporten. Automatiseringen i sig kan bidra till 
minskad manuell administration som i sin tur leder till minskade kostnader 

I dagsläget går det att ifrågasätta förutsättningarna för     
konkurrenssituationen mellan trafikslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ett exempel på skillnader som kan ha bäring på konkurrenssituationen är 
avgifter för infrastrukturen, som belastar sjötransporten, men inte finns på 
vägsidan. Ett annat exempel är att lastbilstransporterna gynnas av att 
kunna erbjuda kraftigt reducerade priser på transporter i så kallade 
returlaster. I stället för att köra lastbilen tom tillbaka så erbjuder man 
transporter där i stort sett bara bränslet debiteras. Detta gäller inte minst 
de lastbilar som går i transit genom Sverige och endast betalar en näst intill 
symbolisk avgift för resan. Som exempel är avgiften för en dags resa genom 
Sverige 123 kr oavsett storlek på ekipaget. Denna typ av utnyttjande av 
returlaster är svårare att tillämpa för sjöfartstransporten då denna 
innefattas av betydligt högre overhead kostnader som i sin tur kräver en 
kostnadstäckning i form av uttag av en större transportavgift.  

Sjöfartsverket arbetar för närvarade med en analys av nuvarande 
avgiftsmodell. Utgångspunkterna är att avgiftsmodellen ska vara  
transparent, konkurrensneutral  samt ge full kostnadstäckning för 
Sjöfartsverkets verksamhet.  

För att lyckas med en överflyttning behöver även hanteringen av godset i 
hamnarna utvecklas. Anlöpet behöver bli effektivt och administrationen 
behöver minska. Hamnarna behöver utveckla ett mer automatiserat 
system för att minska behovet av stuveri samt att kunna erbjuda större 
tillgänglighet, gärna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. En 
automatisering skulle i sig även kunna minska hamnavgiften. 

Vissa trimningsåtgärder av landinfrastruktur kan behövas för att optimera 
transportsystemet hela vägen till hamn, men det mest nödvändiga finns 
ändå redan på plats – såväl på land som i vatten – för att kunna öka 
transporterna på köl. Även lotstjänster, då inte minst möjligheterna till att 
ta lotsdispens, behöver moderniseras för att erbjuda en mer tillgänglig 
tjänst som är kostnadseffektiv.  
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Rapporten visar även på ett behov av fortsatta analyser i ämnet. Dessa 
analyser bör bland annat se över hur mycket de sammanslagna 
kostnaderna för sjöfarten behöver sänkas för att en överflyttning ska vara 
attraktiv, hur ser tomflödena ut för sjöfartens transporter idag? Går dessa 
att effektivisera och utnyttjas bättre? 

 

Norrköping februari 2021 
 
 

Johan Wahlström Mats Jäderland 
Enhetschef Infrastruktursamordnare 
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1 Inledning 

Sverige är ett avlångt land med mycket kust. Än idag finns många hamnar 
kopplade till våra stora städer och sjöfarten är fortfarande av yttersta vikt 
för att vårat samhälle ska kunna fungera. En inventering genomförd av 
Sjöfartsverket visar att det finns ca 150 olika hamnar/lastageplatser runt 
om i Sveriges som har kapacitet att hantera gods. 

Men med vår allt mer digitaliserade vardag med begrepp som ”just in time” 
leveranser av det vi beställer är det ofta andra transportlösningar än just 
sjöfart som etablerat sig. Samhället kommer fortsatt att ha ett behov av att 
vissa varor kommer snabbt fram och på utsatt tid, men både konsumenter 
och varuägare kan tänka sig att lämna tidsaspekten i många fall om övriga 
parametrar i transportlösningen är attraktiv. Detta återspeglar sig inte 
minst i den undersökning som Sjöfartsverket låtit genomföra tillsammans 
med Kantar Sifo, där två av tre kan tänka sig längre transporttid för 
klimatets skull. 

Sjöfarten har en avgörande roll i Sverige för transporter av import och 
exportgods. Emellertid har sjöfarten inte en lika självklar roll för inrikes 
godstransporter, utan står endast för en marginell andel av det inrikes 
godstransportarbetet. Trafikverkets basprognos pekar mot att 
godstransportarbetet i Sverige kommer att öka med 64 % till år 2040. 
Samtidigt är den politiska målsättningen att inrikes transporter ska minska 
sina klimatutsläpp med 70 % till år 2030 jämfört med 2010 och vara helt 
fossilfria år 2045. 

Idag transporteras en väsentlig del av godset som anlöper hamnar i södra 
och västra Sverige på lastbil och järnväg genom landet, ofta till en annan 
hamnstad. Här finns möjligheter till avlastning av befintligt väg och 
järnvägsnät, samt möjlighet att undvika utbyggnad av infrastrukturen för 
landtransporterna för att istället utnyttja ledig kapacitet i hamnar och 
farleder där marginalkostnaden kan minskas med ökad fyllnadsgrad. 
Normalt är marginalkostnaden för ett företag först avtagande med ökad 
kvantitet. 

Det är tydligt att samhället behöver en omställning av vissa transporter, 
inte minst genom en överflyttning av gods från land till sjö. De godsflöden 
som vi ser idag har en potential att förändras åt detta håll. Detta kräver 
dock ett stort arbete där alla aktörer behöver samverka för att hitta den 
bästa lösningen.  
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1.1 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen inom Sjöfartsverket av hur 
godsflödena till och från, samt inom Sverige ser ut idag. Rapporten ska 
även presentera nya möjligheter att styra om dessa flöden och därigenom 
främja överflytten av gods från land till sjö och ge konkreta exempel på 
åtgärder som kan bidra till detta. 

Rapportens innehåll är avgränsat till att bara använda tidigare utförda 
analyser och utredningar. Inga nya analyser har beställts eller utförts 
specifikt för denna rapport.  

 

1.2 Metod 

 

Rapporten är framtagen med stöd av tidigare genomförda analyser och 
utredningar. Texten i denna rapport består till stor del av redan tidigare 
publicerat material. 

Utöver detta så har intervjuer genomförts med externa aktörer såsom 
hamnar, rederier och sakkunniga inom området. Utfallet av detta 
återspeglas i bl.a. de konkreta förslag som rapporten visar. 
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2 Sammanfattning av analyser från andra aktörer  

I detta kapitel behandlas en sammanfattad bild av de tidigare utförda 
rapporterna och utredningar kopplade till överflyttningen av gods från land 
till sjö. 

 

2.1 Konkurrensyta land-sjö5 

 

Uppskattning av överflyttningspotential 

Storleken på det transportarbete som är möjligt att med hjälp av styrmedel 
och åtgärder flytta från väg till järnväg och sjöfart är svår att uppskatta. Det 
är till att börja med viktigt att förtydliga vad som avses med potential. Det 
finns dels en teknisk eller fysikalisk överflyttningspotential som speglar hur 
mycket av godset som idag går på väg teoretiskt sett hade kunnat gå på 
järnväg eller till sjöss. Denna tekniska potential begränsas i princip bara av 
infrastrukturkapacitet och trafikslagens tillgänglighet. Det kan också finnas 
en ekonomiskt uppnåbar överflyttningspotential som speglar den 
överflyttning som kan komma till stånd till följd av styrmedel avsedda att 
göra sjöfart och järnväg till mer attraktiva alternativ för transportköpare. 
Rapporten är tänkt att utgöra underlag till policy och fokus ligger således 
på det som kan kallas för den ekonomiskt uppnåbara 
överflyttningspotentialen. En central utgångspunkt är att transportköpare 
fritt beslutar om trafikslagsval utifrån parametrar som pris, tidsåtgång, 
frekvens, pålitlighet med mera. 

 

Överflyttningspotentialen kan ses utifrån två synsätt: 

 Det transportarbete som tidigare gått på järnväg/sjö men som 
under de senaste åren i större grad transporterats på väg borde 
med rätt kombination av styrmedel åter kunna gå på järnväg/sjö. 
För att undersöka hur stor del av transportarbetet som har flyttat 
från ett trafikslag till ett annat på grund av konkurrenseffekter 
tillämpas en så kallad ”Shift-share”-analys. 

 

                                                 
5 VTI Rapport 1058, 2020. 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

10 
 

 300 kilometer anses vara ett minimiavstånd för att järnväg eller 
sjöfart ska vara konkurrenskraftiga alternativ till vägtransporter 
(KOM, 2011; Hovi & Grønland, 2011; Trafikanalys, 2016a, 
Näringsdepartementet, 2018). För att ge ett kompletterande mått 
på vilken transportarbetesmängd som befinner sig i konkurrensytan 
studeras vägtransportarbetets fördelning på kort- och 
långdistanssträckor per varugrupp. Genom att utesluta sådana 
transporter som transporteras över korta avstånd eller av andra 
skäl inte lämpar sig för annat än vägtransport går det att i grova 
drag ringa in vad som skulle kunna utgöra en 
överflyttningspotential. 

Hur stor del av den observerade trafikslagsutvecklingen kan förklaras av 
konkurrens mellan trafikslagen? 

Flera faktorer kan ha föranlett att sjöfarten förlorat i konkurrensen med 
vägtransporter. Även om transportkostnad utgör en viktig faktor finns 
andra kvalitetsaspekter och preferenser hos transportköpare som är 
svårare att mäta. Enbart sett till de avgifter och skatter som betalas av 
respektive trafikslag i samband med godstransporter har både sjöfarten 
och järnvägen under samma tidsperiod (2011-2016) sett en väsentligt 
kraftigare ökning än motsvarande utveckling för vägtransporter. 

Transportarbetets tillväxt enligt Trafikverkets prognos 2040 

Prognosåret 2040 jämförs med ett modellberäknat basår som svarar 
någorlunda väl mot år 2017 års statistik.  Mellan basåret och prognosåret 
2040 prognosticeras transportarbetet totalt sett öka till 156 miljarder 
tonkilometer, vilket motsvarar en total ökning på cirka 51 procent och en 
årlig ökningstakt på 1,8 procent. Störst procentuell tillväxt väntas för 
sjöfarten, som väntas växa med omkring 64 procent under 
prognosperioden. Detta kan jämföras med vägtransporter och 
järnvägstransporter, som väntas växa med 46 procent respektive 42 
procent. 

Sjöfarten väntas å andra sidan att påverkas negativt av 
varumarknadsutvecklingen. Den enskilt mest betydande faktorn som driver 
detta är att varugruppen kol, råolja och naturgas väntas ha en mer dämpad 
utveckling än transporterna i stort.  

Det är i första hand järnvägen som prognosticeras förlora i konkurrensen 
med sjöfarten. Den största delen av konkurrenseffekten (cirka 2,8 miljarder 
tonkilometer) utgörs av prognosticerat ökade malmtransporter till sjöss. 
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Sjöfarten prognosticeras också ta transportarbete från väg för varugruppen 
produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Hur stor del av transportarbetet på väg uppfyller kriterier för att sjöfart 
ska vara konkurrenskraftigt? 

Av transportarbetet med svenskregistrerade lastbilar (inrikes) stod 
transporter över 300 kilometer för 42 procent år 2016 (Trafikanalys 2017c). 
Vad gäller transportarbetet med utländska lastbilar går inte samma 
detaljerade information att få ut. Det är rimligt att anta att körsträckorna 
med utlandsregistrerade lastbilar i snitt är längre än körsträckorna med 
svenskregistrerade lastbilar, eftersom en större mängd av godset körs i 
utrikestrafik (Antagandet har stämts av med en ansvarig kontaktperson hos 
Trafikanalys. Beskedet var att i princip allt transportarbete med utländska 
lastbilar går över 300 kilometer). 

I Tabell 2.1 redovisas en beräkning av det som utifrån statistiken över väg- 
och sjötransporter kan antas utgöra en konkurrensyta. Den första 
kolumnen redovisar antalet tonkilometer på väg som gick minst 300 
kilometer under 2016 per varugrupp. För att bedöma huruvida 
transportarbetet för varje enskild varugrupp kan räknas in i en 
överflyttningspotential (väg till sjö) tillämpas tre kriterier: 

 

1. Maximalt 90 procent av transportarbetet får i utgångsläget transporteras 
på sjö. Orsaken till detta kriterium är att i de varugrupper där sjöfarten 
redan har en dominerande andel av transportarbetet (Kol, råolja & 
naturgas) finns i stort sett ingen överflyttningspotential kvar att hämta. 
Genom detta kriterium sorteras enbart långväga vägtransporter av 
varugruppen kol, råolja och naturgas bort. Detta utgör en obetydligt liten 
andel av transportarbetet (14 miljoner tonkilometer). 

2. Minst 10 procent av transportarbetet ska i utgångsläget gå på väg. För 
att överflyttning ska vara möjlig krävs att det i utgångsläget finns en 
vägtransportmarknad att föra över ifrån, vilket är orsaken till att detta 
kriterium tillämpas. Med detta kriterium sorteras enbart långväga 
vägtransporter av varugrupperna kol, råolja och naturgas samt gruppen 
oidentifierbart gods bort. Dessa uppgår till 193 miljoner tonkilometer. 

3. Varugruppen ska vara känslig för kostnadsförändringar. För att sortera ut 
den del av transportarbetet som i Samgodsberäkningarna inte visat sig vara 
känsliga. 
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Varugrupp 

Transport
arbete på 
väg > 300 

km* 

Max 90 
procent 

av tkm på 
sjö 

Minst 10 
procent 

av tkm på 
väg 

Kostnads-
känsligt 
enligt 

Samgods 

Alla 
kriterier 

uppfyllda 

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske 1 639 Ja Ja Nej Nej 

Kol, råolja och naturgas 14 Nej Nej Nej Nej 

Malm, andra produkter från utvinning 268 Ja Ja Ja Ja 

Livsmedel, drycker och tobak 4 673 Ja Ja Ja Ja 

Textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror 76 Ja Ja Nej Nej 

Trä och varor av trä och kork (exkl.möbler), 
massa, papper och pappersvaror, trycksaker 

3 576 Ja Ja Nej Nej 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter 431 Ja Ja Nej Nej 

Kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, 
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle 

1 159 Ja Ja Ja Ja 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 058 Ja Ja Nej Nej 

Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 1 803 Ja Ja Ja Ja 

Maskiner och instrument 816 Ja Ja Nej Nej 

Transportutrustning 749 Ja Ja Ja Ja 

Möbler och andra tillverkade varor 320 Ja Ja Ja Ja 

Hushållsavfall, annat avfall och returråvara 633 Ja Ja Nej Nej 

Post och paket 526 Ja Ja Nej Nej 

Utrustning för transport av gods 370 Ja Ja Nej Nej 

Flyttgods, fordon för reparation 50 Ja Ja Nej Nej 

Styckegods och samlastat gods 7 141 Ja Ja Nej Nej 

Oidentifierbart gods 179 Ja Nej Nej Nej 

Andra varor, ej tidigare specificerade 352 Ja Ja Nej Nej 

Summa transportarbete varugrupper som 
uppfyller 1,2 & 3 

8 971 
     

Tabell 2.1 

 

Sammantaget om överflyttningspotential 

Genom att studera transportarbetets utveckling per varugrupp och 
trafikslag över en femårsperiod dras slutsatsen att ungefär 3,2 miljarder 
tonkilometer kan ha förlorats i konkurrens med vägtransporter. 

Genom att bredda analysen något och istället försöka utesluta delar av 
transportarbetet som inte lämpar sig för överflyttning från väg till  sjö fås 
ett något annorlunda resultat. När transporter kortare än 300 kilometer 
filtreras ut och varugrupper vars transporter inte uppfyller tre tillämpade 
kriterier för trafikslagskonkurrens också sorteras bort återstår cirka 9 
miljarder långväga tonkilometer på väg som hade kunnat vara föremål för 
konkurrens mellan land och sjö. Detta utgör 18 procent av 
godstransportarbetet på väg men det är viktigt att understryka att detta i 
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sig inte kan tolkas som en överflyttningspotential. Dessa 18 procent 
återstår efter att de filtreringar av transporter som rimligen inte lämpar sig 
för överflyttning som kunnat göras, har gjorts. För att nå en mer trovärdig 
uppskattning av konkurrensytan hade det också varit värdefullt att sortera 
bort de transporter vars start- och målpunkt inte befinner sig i närheten av 
lämpliga hamnterminaler. VTI understryker istället att dessa 18 procent 
kan tänkas utgöra en övre gräns, men att överflyttningspotentialen i själva 
verket lär vara väsentligt lägre. 

Rapportens resultat indikerar dock att det kan finnas något större 
överflyttningspotential genom styrmedel som ökar kostnaderna för 
godstransporter med lastbil. Resultaten indikerar att korspriselasticiteten 
för sjötransportarbetet med avseende på lastbilars fordonskostnader per 
kilometer ligger omkring 0,32. Detta innebär att en hypotetisk 1-procentig 
ökning av sjöfartens transportarbete kan uppnås genom en dryg 3-
procentig ökning av vägtransporters avståndsberoende kostnader. 

Slutligen kan nämnas att det pågår flera undersökningar som syftar till att 
förstå huruvida sjöfart kan utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ när det 
kommer till transport av exempelvis bergmassor i samband med bygg- och 
anläggningsprojekt eller avfall. Det kan i så fall röra sig om korta avstånd 
(<300 kilometer) men relativt stora mängder gods, vilket gör att detta 
knappt påverkar transportarbetet i nämnvärd utsträckning, men i termer 
av vikt kan det innebära ett betydande skifte från framförallt lokal vägtrafik 
i anslutning till städer. Den låga övergripande elasticiteten som 
presenterats i denna rapport kan tolkas som att allmänna styrmedel lär ha 
små effekter på överflyttning, men om styrmedel kan riktas mot just de 
marknader och segment där det finns skäl att anta att överflyttning går att 
uppnå kan effekten bli desto större. 
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2.2 Rapport Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart6  

 

Regeringen beslutade genom den nationella godstransportstrategin, som 
antogs i juni 2018, att en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och 
närsjöfart skulle utses och att denne skulle vara placerad på Trafikverket. 
Trafikverket fick sedan i augusti 2018 ett regeringsuppdrag med 
specificerade uppgifter och tidpunkter för leveranser i samband med att 
funktionen nationell samordnare infördes. 
 
Den handlingsplan som tagits fram föreslår åtgärder som främjar den 
inrikes sjöfarten och närsjöfarten samt energieffektiva lösningar med låga 
utsläpp av växthusgaser och föroreningar av såväl luft som vatten. 
Handlingsplanen ska tas fram i dialog med berörda aktörer. 
 
Aktörer på marknaden 
 
Rederier – Detta uppdrag berör allt från väletablerade rederier med 
omfattande verksamhet till mindre rederier, samt helt nya sjöfartsföretag 
som eventuellt kan komma att etableras inom nya områden såsom citynära 
sjöfart. 
 
Hamnar och terminaler – Hamnar och terminaler är aktörer som är viktiga 
för att möjliggöra en överflyttning. Allt fler hamnar utgör även multimodala 
noder där det kan ske omlastning från landtransport till annan 
landtransport, men det finns också terminaler på land som kan hantera 
sjöfartsgods (så kallade torrhamnar). I uppdraget ingår att undersöka andra 
kajer och omlastningsytor som skulle kunna användas för mer citynära 
sjöfart. 
 
Kommuner och regioner – Kommuner spelar en viktig roll i frågan om 
överflyttning. Dels är de flesta hamnar i Sverige ägda av kommuner. Dels 
spelar kommuner även en stor roll i att tillgängliggöra ytor för sjöfart. 
Vidare har många kommuner och regioner idag strategier för 
godstransportfrågor och hanterar utvecklingen av godsflödena i sin 
kommun genom att beakta samtliga trafikslag utifrån ett 
helhetsperspektiv. Region Skåne har antagit en godsstrategi, 2017, där de 
anger tydligt att de vill ha minskad andel transporter på väg och öka 
andelen järnväg och sjöfart. 
 

                                                 
6 Trafikverket, Berglund, Regeringsuppdrag n2018/04482/ts 
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Transportköpare – Transportköparna är förstås avgörande för att en 
överflyttning ska kunna bli verklighet; det är de som köper och betalar 
transporten. Undersökningar visar att valet av transportmedel inte alltid är 
ett helt medvetet val, utan att transportköparen framför allt vill 
transportera sitt gods från punkt A till punkt B. Stora exportföretag har ofta 
egna transportsystem för sitt utgående gods med importföretag med 
mindre godsvolymer förlitar sig däremot mer på antingen säljaren eller en 
speditör. Detta gäller också till viss del för importflödena inom svensk 
basindustri. Allt fler transportköpare börjar dock intressera sig för hela 
transportkedjan. På så sätt kan de få kontroll på hela sin logistikkedja på ett 
annat sätt än när de lägger ut det på andra. Detta kräver dock att företaget 
bygger upp sin egen logistikavdelning med kompetenser inom flera 
trafikslag. 
 
Transportsäljare – Transportsäljaren, eller speditören, förmedlar 
transporter mellan varuägare och transportör. I vissa fall är speditören och 
transportören samma företag. Det finns speditörer som specialiserar sig på 
de enskilda trafikslagen lastbil, järnväg, sjö respektive flyg, men också de 
som erbjuder olika kombinationer av trafikslagsövergripande transporter. 
Hur stora incitament till överflyttning som finns hos speditörerna beror på 
avtalet mellan varuägare och transportör. I dagsläget börjar även de första 
renodlat digitala speditionstjänsterna att etablera sig inom sjöfartssektorn 
som kan komma att underlätta att köpa sjöfartstjänster direkt från 
leverantören. 
 
Åtgärdsförslag för att stärka inrikes sjöfart och närsjöfart där 
Sjöfartsverket har en roll 
 
Pia Berglund, som har blivit utsedd till nationell samordnare för inrikes 
sjöfart har tagit fram 62 punkter och åtgärdsförslag för att stärka inrikes 
sjöfart och närsjöfart. Nedan listas de punkter där Sjöfartsverket förväntas 
deltaga. 
 
Område 2 - Samråd och samverkan 
 
13. Trafikverket och Sjöfartsverket följer aktivt de nya 
linjer/rutter/sjöfartsaktiviteter runt om i landet som påbörjas för att samla 
in information om brister och möjliggörande faktorer i enskilda projekt. 
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14. Trafikverket i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen 
samlar statistik och data om sjöfarten och dess utsläpp och miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
Område 4 – Infrastruktur och planering 
  
16. Trafikverket kommer att, i samråd med berörda parter, se över 
möjligheten att i samband med infrastrukturinvesteringar i farleder och i 
anslutningar till hamnar ställa krav på att en större andel av  godset som 
idag kommer till och från hamnen med lastbil och järnväg också kommer 
med fartyg där så är möjligt. En sådan analys kommer att också innehålla 
rekommendationer om hur detta kan göras i hamnen baserat på redan 
tillämpad praxis i andra europiska länder. 
 
17. Trafikverket ser över sina olika processer för infrastrukturplanering för 
att de ska i större omfattning analysera möjligheten att använda sjöfart 
(exempel anmälan om brister, i åtgärdsvalsstudier, bättre förberedelser för 
åtgärder som får stöd av TEN-T).  
 
19. Sjöfartsverket inventerar och fastställer, om medel medges, status och 
åtgärdsbehov för mindre lastageplatser i hamnar. 
 
20. Sjöfartsverket  fortsätter sin insats för sjömätning vilket ger grund för 
digitalisering samt optimering av farleder. 
  
21. Sjöfartsverket fortsätter sitt arbete med att förbättra tillgängligheten 
för lotsning. 
 
Område 6 – Regelutveckling och tillämpning av regler 
 
24. Transportstyrelsen beslutar om ett regelverk för riskbaserad lotsning.  
 
Status: Transportstyrelsen har skickat ut ett förslag på remiss om 
riskbaserad avsikt. I skrivande stund så är förslaget om genomförande av 
föreskriftförändringen uppskjuten på obestämd tid. 
 
30. Trafikverket att i samråd med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ser 
över metoden för konsekvensutredningar så att de i större utsträckning tar 
hänsyn till hur avgifter och regler påverkar överflyttning av gods. 
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34. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket fortsätter att arbeta för förenklad 
rapportering i EU:s single window system och andra forum.  
 
35. Sjöfartsverket utreder möjligheten att minimera och digitalisera 
rapportering för inrikes transporter.  
 
36. Sjöfartsverket bevakar lokala sjöfartsfrågor i samband med remisser 
enl. plan- och bygglagen för att möjliggöra att sjöfartens intressen kommer 
med. 
 
Område 7 – Energieffektiv sjöfart 
 
38. Energimyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket,  
m.fl. fortsätter verka inom ramen för uppdraget - Strategisk plan för 
omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) med särskilt fokus på 
de åtgärder som ännu inte åtgärdats. 
 
41. Trafikverket, utreder i samråd med Sjöfartsverket, Fossilfritt Sverige 
och Sveriges Hamnar tar fram förslag på hur mängdrabatt i de statliga 
avgifterna och i de svenska hamnarna. Aktörerna själva äger frågan om ett 
sådant förslag ska tas vidare.  
 
Område 8 – Forskning och innovation 
 
47. Sjöfartsverket driver projekt för att utnyttja digitalisering och ny teknik 
för att möjliggöra mer effektiv, säker och miljövänlig sjöfart i följande 
projekt: möjliggöra navigationsassistans från land, STM Validation, Real 
Time Ferries, EfficientFlow, Multimodal informationsdelning II samt SMT 
Göta Älv. 
 
49. Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ser över vilka 
internationella fora där vi kan, om resurser medger, ingå som myndigheter 
för att samverka om trafik på inre vattenvägar med andra EU-länder. 
  
52. Sjöfartsverket och Trafikverket utreder vilka åtgärder som krävs för att 
göra de nya områdena för inre vattenvägar blir farbara för IVV-trafik (ex. 
krav på sjömätning, muddring, sjökort etc.) samt, när medel tillåter 
genomför dessa. En förstudie för IVV Herrhamraleden, Brofjorden 
påbörjas. 
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53. Sjöfartsverket sjömäter grundare farleder, när resurser medger, som är 
potentiella för kustsjöfart och inre vattenvägar.  
 
54. Trafikverket och Sjöfartsverket  utreder förutsättningar för att införa 
ett trafikslagsövergripande informationssystem för inre vattenvägar.  
 
Regler 
 
58. Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket utreder vidare om de 
regelverk som idag finns för sjöfart fungerar eller om särskilda regelverk för 
inlandssjöfart krävs. 
 
Information och kunskapsspridning 
 
61. Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket inrättar 
kontaktpersoner för trafik på inre vattenvägar.  
 
62. Trafikverket och  Sjöfartsverket i samråd genomför utbildning av 
myndighetspersonal i om trafik på inre vattenvägar med särskilt fokus på 
pråmtrafik. 
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2.3 Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region 
Mitt7 

 

Var finns potentialen till överflyttning? 

Väg till sjöfart: 
 

• Företag i kustlandet. 
• Medelstora och stora företag inom handel och industri. 
• Transportflöden där hamnanslutning finns även i anslutning till  

målpunkt/startpunkt, till exempel noder i Nordsjön eller södra 
Östersjön, såsom Amsterdam, Rotterdam eller i Nordtyskland. 

• Skogs-, stål- och bulkindustri. 
• Containeriserat gods, alternativt trailers som kan lastas på järnväg 

eller Ro-ro-fartyg. 
• Linjetrafik från Norrlandskusten till södra Sverige och vidare mot 

kontinenten. 
 
Järnväg till sjö: 
 
• Skogsprodukter. Det nystartade rederiet Wallenius Sol driver ett exempel 
på sådant upplägg. De transporterar skogsprodukter och annat gods i slinga 
Kemi-Uleåborg-Husum-Lübeck. 
• Insatsvaror till industrin, där betydligt större volymer skulle kunna gå via 
sjöfart. 
• Biobränsle skulle i princip kunna gå med sjöfart i stället för med tåg. 
• Godsflöden som idag skeppas till/från Göteborgs hamn för att gå med 
lastbil och järnväg till centrallager i Mittsverige, kan potentiellt i högre grad 
gå med sjöfart till Region Mitt. 
• Enhetsgods på sjöfart via Sundsvalls hamn respektive Gävle hamn. 
  
Planerad elektrifiering av järnvägsanslutningarna till hamnarna i 
kombination med utvecklad enhetsgodshantering stärker förutsättningarna 
för sjöfart. Med containerhamnen som byggs ut i Gävle hamn finns stor 
möjlighet även för små volymer att flyttas över till sjöfart. 
 
 
 
 

                                                 
7 Trafikverket, TRV 2020/100617 
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Utvecklad kustsjöfart 
 
Med effektiva omlastningskoncept i hamnarna och anpassade 
fartygsstorlekar kan kustsjöfart bli ett konkurrenskraftigt alternativ till väg 
och järnväg. 
 
Det finns intresse hos aktörer på såväl nationell som regional nivå att få till 
stånd bättre fungerande kustsjöfart, där det blir attraktivt att samlasta 
mindre volymer. Nya transportupplägg genom samverkan mellan 
varuägare och speditions- och logistikföretag/rederi är önskvärt. Det gäller 
att hitta transportupplägg som ger: 
 
• hög fyllnadsgrad – helst båda riktningarna – för att få god ekonomi på 
själva transporten, 
• hög frekvens och regelbunden tidtabell för att det ska bli enkelt och 
attraktivt. Detta behövs för att sjöfart ska kunna nyttjas även för mindre 
volymer. Den ökade tillgången på verktyg och system för datainsamling och 
digitalisering kan underlätta en gemensam administrativ planering. 
 
Kapacitetsbrister gällande sjöfart och hamnar 

Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssystemet skiljer sig från 
motsvarande brister i väg- och järnvägssystemen. För farleder finns 
normalt inga begränsningar i hur många fartyg som kan passera ut och in 
till en hamn. Kapacitetsbristerna i farleder uppstår när det finns ett behov 
av att trafikera med större fartyg eller att öka tillgängligheten genom att 
reducera trafikbegränsningar som beror på väder och siktförhållanden. De 
åtgärder i farleder som då blir aktuella är framför allt fördjupning och 
breddning genom muddring, kombinerat med ny utmärkning. I förhållande 
till investeringar i förbättrad landinfrastruktur är dessa åtgärder vanligtvis 
mindre kostnadskrävande, eftersom större delen av infrastrukturen redan 
finns genom tillräckligt djup och bredd på farleden. Åtgärderna kan därför 
begränsas till specifika områden. Exempelvis kan det räcka att muddra ett 
grundområde eller att räta ut en gir för att kraftigt förbättra 
framkomligheten. 
 
De kapacitetsbrister som finns i systemet hör ihop med effektiviteten i 
transporten. Mottagningskapaciteten i en hamn kan dock vara begränsad, 
vilket innebär att köbildning för fartyg kan uppstå om flera fartyg 
ankommer ungefär samtidigt och gör anspråk på att förtöja vid samma 
kajplats och/eller nyttja samma lasthanteringsutrustning. De flesta 
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hamnarna i Sverige har dock en överkapacitet när det kommer till 
lasthanteringsförmåga. 
Inom sjöfarten finns outnyttjad kapacitet och sjötransporter bedöms kunna 
öka väsentligt. Däremot framkommer det att det finns brister i 
tillgängligheten till hamnar. De flesta hamnarna i regionen är antingen 
privata eller domineras av en eller ett fåtal stora aktörer vars behov 
prioriteras. Detta begränsar volymerna som hanteras vid hamn. 
 
Effektiviteten i hamnar sägs generellt vara för låg för att möjliggöra 
konkurrenskraftiga upplägg. Vissa hamnar kan inte ha öppet dygnet runt 
året runt och godshanteringen är långsam och kostsam. Den stora 
skillnaden mellan hamnarbetare och övriga terminalarbetare är att 
kollektivavtalet för hamnarbetare i detalj reglerar arbetstiden, så även när 
lunchrasten ska ske, nämligen mellan klockan 12-13. Lokalt kan detta 
avtalas bort men kostar då 
pengar för arbetsgivaren. Det innebär att flexibilitet för arbete i hamn är 
begränsad jämfört med i övriga terminaler. 
 
Styrmedel och incitament 
 
En övergång till mer hållbara transportsätt är ofta förknippat med ett 
initialt ökat resursbehov och högre kostnader. Det är för många avgörande 
att få stöd för en initial investering eller för att få möjlighet att testa ett 
nytt transportupplägg i mindre skala. Om testet slår väl ut kan volymen i 
det nya transportupplägget skalas upp, skalfördelar uppnås och det nya 
transportupplägget bli såväl ekonomiskt som miljömässigt fördelaktigt. 
 
Styrmedel är viktigt för att hjälpa varuägare och transportföretag att 
"komma över tröskeln" och få till nya transportupplägg på järnväg och 
sjöfart. Det behövs en incitamentsstruktur som inte enbart riktar sig till 
redare eller järnvägsföretag (som varit fallet med Ekobonus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2.4 Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys8  

 

Omfattningen på Sveriges godstransporter bestäms i hög grad av hur den 
svenska basindustrin utvecklas. Sjöfartens omfattning bestäms mycket av 
efterfrågan på olja och petrokemiska varor samt av järnmalm. 
Järnvägstransporter påverkas mycket av efterfrågan på järnmalm och stål, 
men i södra Sverige också av efterfrågan på högförädlade varor. 
Vägtrafiken är naturligt koncentrerad till europavägarna och för 
transporter av malm, stål och petrokemiska produkter, samt papper, 
byggvaror och livsmedel. 

Det finns stora skillnader mellan trafikslagen när det gäller 
godstransporter. I inrikestrafik dominerade tunga lastbilar. De tunga 
lastbilarna stod för 88 procent av den fraktade godsmängden under 2014, 
järnvägen stod för 9 procent och sjöfarten för 3 procent. Drygt 70 procent 
av godset som går i utrikestrafiken fraktas med sjöfart, järnväg och tunga 
lastbilar står för ungefär 15 procent vardera. 

 

 

Figur 2.4.1. Flöden 2006 i ton på sjö (blå), järnväg (grön) och väg (röd) som har både start och målpunkt i Sverige. 

                                                 
8 Trafikanalys, Rapport 2016:7 
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Figur 2.4.2. Flöden 2006 i ton på sjö (blå), järnväg (grön) och väg (röd) som har både start och målpunkt i Sverige 

uppdelat på godsslag. 
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Lokaliseringen av varuproducerande regioner och regioner med stor 
efterfrågan av varor är avgörande för hur transportflödena ser ut, var 
flöden koncentreras och hur olika trafikslag används.   

 

 

Figur 2.4.3. Geografisk fördelning av svensk produktion (vänster) och förbrukning (höger) av varor; ton 2006. 

 

I Figur 2.4.3 redovisas var i Sverige det, uttryckt i ton, produceras 
respektive efterfrågas mest. Produktion är koncentrerad till norra Sverige, 
västra Götaland och längs Norrlandskusten, medan konsumtionen 
huvudsakligen är koncentrerad till befolkningsrika områden i södra Sverige. 

 

Godsflödesbild 2014 

Transporterad godsmängd uppgick 2014 till drygt 630 miljoner ton. Inrikes 
transporteras godset huvudsakligen med tunga lastbilar, medan 
sjöfartstransporterna dominerar i utrikes trafik. Godstransporterna är 
koncentrerade till större stråk, i huvudsak överensstämmande med de 
svenska delarna av TEN-T:s stomnät. Beroende på varugrupp är variationen 
stor av vilket nät som används. 

Produktion av gods är koncentrerad till norra Sverige, västra Götaland och 
längs Norrlandskusten. En stor del av transportvolymen genereras av 
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basindustrin. Konsumtionen sker i huvudsak i befolkningsrika områden i 
södra Sverige. 

Det långväga godset transporteras till stor del mellan de tre storstadslänen 
och består nästan uteslutande av livsmedel, dryck och tobak, samt 
samlastat gods. Möjligheten till överflyttning till järnväg begränsas i dessa 
relationer av de redan idag högt utnyttjade stambanorna. Med inrikes 
sjöfart transporteras i huvudsak stenkolsprodukter och raffinerade 
petroleumprodukter samt varugruppen andra icke-metalliska mineraliska 
produkter. Växling av gods från väg till sjö hämmas framförallt av sjöfartens 
längre ledtider, lägre frekvens och ojämnare flöden. Dessutom kräver 
intermodala sjötransporter ytterligare hantering i hamn, såvida den 
avsändande industrin inte ligger i dess omedelbara anslutning. 
Kombiterminaler, hamnar och rangerbangårdar bedöms vara viktiga för att 
åstadkomma en överflyttning även till järnväg och sjöfart. Teknik finns för 
flexiblare lyft av container och trailer, men är ännu införd i begränsad 
omfattning. Lokala överflyttningar kommer sannolikt inte att ske utan 
offentlig styrning, exempelvis genom krav på samordnade transporter. 

Trafikanalys har låtit göra en undersökning om hur olika aktörer upplever 
dagens förutsättningar för transporter av gods. I den utpekas 
tillgänglighetsrelaterade brister på en trafikslagsövergripande nivå 
avseende politik och myndigheter. Merparten av bristerna som pekas ut 
berör ämnen såsom godstransportpolitiska mål och strategier, regler och 
avgiftsstrukturer samt önskemål om ökad tydlighet från myndigheter. Få 
unika och geografiskt avgränsade infrastrukturobjekt har pekats ut. 
Angivna brister avseende EU rör framförallt regler och förordningar. I ett 
internationellt perspektiv pekar andra undersökningar på att 
infrastrukturens kvalitet och logistikförutsättningarna har försämrats över 
tid, också i förhållande till andra länder. 

Viktiga förutsättningar för att åstadkomma överflyttningar är ett 
sammanbundet nät av hamnar, terminaler och rangerbangårdar. I Sverige 
finns det ett drygt 100-tal mindre eller större hamnar. Fem av dem har 
pekats ut som stomhamnar på TEN-T-nätet och 16 hamnar hanterar gods 
på järnväg. 
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Framtid 

Godstransportarbetet förväntas öka med 50 procent till 2030, enligt 
Trafikverkets prognos. För många varugrupper beräknas flödena i ton mer 

än fördubblas. Förutom på Malmbanan visar prognosen relativt små 
ökningar på järnväg. Prognosen indikerar också att sjöfart genom 
Kielkanalen kan komma att öka mer än sjöfarten genom Skagerak till 
Göteborg. Även sjöfarten mellan ostkusthamnarna till Ryssland och 
Baltikum väntas öka. Vägtrafiken beräknas öka mest på europavägarna 
mellan storstadsområdena samt längs Norrlandskusten. Generellt beräknas 
transporterna öka mest efter de idag viktigaste transportstråken. 
Internationella infrastruktursamarbeten i koncentrerade (gröna) korridorer 
underlättar genom ökad integrering för interkontinentala landtransporter. 
Både inom EU och mellan Asien och Europa, pågår ett arbete med syfte att 
öka handelsutbytet, vilket väntas förstärka trenden i prognoserna om ökad 
handel i en mer öst-västlig riktning. 

 

 

 

Figur 2.4.4. Beräknade nettoökningar av flöden i ton enligt Trafikverkets prognos till 2030 (sjö=blå, järnväg=grön, 

väg=röd). Ökningar över 100 000 ton per år. 
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En generell trend, för samtliga trafikslag är en utveckling mot större fordon 
och fartyg. 

Den svenskregistrerade handelsflottan, mätt i antalet fartyg, var vid 
utgången av 2014 den minsta sedan 1970. Handelsfartygen, med en 
bruttodräktighet om minst 100, bestod då av 320 fartyg fördelade på 30 
tankfartyg, 6 bulkfartyg, 92 torrlastfartyg och 192 passagerarfartyg. 
Samtidigt som antalet fartyg minskat över tid har det samlade bruttot för 
lastfartygen legat relativt stabilt kring 2,3 miljoner brutto. Det innebär att 
det genomsnittliga bruttot för ett lastfartyg har ökat med ungefär 50 
procent sedan 2004. Under samma tid ökade också torrlastfartygens 
genomsnittliga dödvikt3 med knappt 60 procent till 13 600 ton 
(Trafikanalys, 2015i). En liknande tendens finns även internationellt, till 
exempel har den genomsnittliga storleken för nyproducerade 
containerfartyg i världen ökat med nästan 80 procent mellan 2005 och 
2012 (Trafikanalys, 2014a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

28 
 

2.5 Godstransportflöden -Statistikunderlag med 
varugruppsindelning9  

 

Av de 632 miljoner ton gods som transporterades i inrikes- och 
utrikestrafiken med lastbil, sjöfart, järnväg och luftfart under 2014 
transporterades majoriteten (68 procent) inom Sverige. Lastbilen var det 
dominerande trafikslaget. 

I inrikestrafiken fraktade de svenskregistrerade lastbilarna mest gods, i 
utrikestrafiken dominerade sjöfarten. Det är av naturliga skäl stor skillnad 
mellan vilka trafikslag som används vid transport av olika typer av gods. 
Majoriteten av godset fraktas på lastbil som är överlägset i sin flexibilitet. 

 

 

Figur 2.5..1. Transporterad godsmängd per varugrupp med sjöfart, järnväg och lastbil i inrikes- och utrikestrafik 

mätt i ton. Procenten avser varugruppens andel av totalt fraktad godsmängd. 1 000-tals ton. År 2014. 

 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter fraktas till största del med 
sjöfart. Malm och andra produkter från utvinning fraktas till största del 
med lastbil, men var även den varugrupp som transporterades mest på 
järnväg. Malmen var det gods som fraktades mest i inrikes- och 

                                                 
9 Trafikanalys, PM 2016:3 
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utrikestrafiken under 2014 (27 procent av allt gods). Därefter fraktades 
mest produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske (13 procent), trä och 
varor av trä och kork samt stenkolsprodukter och raffinerade 
petroleumprodukter (8 procent vardera 

Stenkols- och raffinerade petroleumprodukter var den varugrupp som 
fraktades mest till sjöss. I inrikestrafiken utgjorde detta varuslag över 40 
procent av det skeppade godset. Majoriteten av godset lastades längs 
Stenungssund-Strömstad och Göteborgs kustområde. Lossningen var jämnt 
fördelad mellan de geografiska områdena, varav Göteborg och Södra 
Ostkusten mottog majoriteten. Stenungssund-Strömstad var även det 
område som hanterade mest av godset som skeppades till och från 
utlandet. Godset i utrikestrafiken kom främst från hamnar i Finland och 
Ryssland. Från Sverige skeppades stenkols- och raffinerade 
petroleumprodukterna främst till Storbritannien och Nederländerna. Med 
lastbil från Sverige skickades majoriteten av denna varugrupp till Norge, till 
Sverige kördes det mesta godset från Finland och Polen. 

Livsmedel, drycker och tobak i inrikestrafiken fraktas inte i någon större 
utsträckning till sjöss men har ökat kraftigt sedan år 2012 (till 44 000 ton). 
Nästan allt gods lastades i Stenungssund-Strömstads området. Lossningen 
var spridd mellan många olika kustområden, varav de tre största (Södra 
Ostkusten, Norrtälje-Nynäshamn och Karlskrona-Trelleborg) hanterade 
lossningen av 81 procent av godset. Betydligt mer livsmedel, drycker och 
tobak kom från utlandet, varav det största avsändarlandet var Tyskland. 
För flera av varugrupperna är Norge det land där störst godsmängder 
fraktas med lastbil till och från Sverige. 

Lastbil 

Den genomsnittliga körsträckan för de svenskregistrerade lastbilarna vid 
inrikestransporter med last var 84 km år 2014. Totalt sett var mer än 
hälften av alla svenska lastbilars transportlängd kortare än 50 km. Endast 
en liten andel (4 procent) kördes längre än 300 km. De utländska 
lastbilarnas genomsnitt var betydligt längre, knappt 300 km. Den 
genomsnittliga godsmängden var 16 ton för de utländska lastbilarna och 13 
ton för de svenska. 

Ungefär hälften av alla inrikestransporter med svenskregistrerade lastbilar 
hade både start och slutmål inom samma kommun. Nära hälften av det 
transporterade godset (45 procent) i inrikestrafiken startade i täta 
kommuner nära en större stad år 2014. Därefter var det vanligast att 
godset fraktades från storstads-kommunerna (19 procent). Drygt hälften av 
cabotagetransporterna hade start och slut inom samma region. 
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Lastbilstransporterna i inrikestrafiken var i högsta grad koncentrerade till 
Europavägarna inom Sverige, längs kusten och mellan storstäderna. Längst 
upp i norr fraktas stora mängder med lastbil på grund av skogsindustri och 
gruvnäring. 

 

Figur. 2.5.2 Svenskregistrerade tunga lastbilars transporter på vägnätet i inrikestrafik baserat på fraktad 

godsmängd i ton. Genomsnitt åren 2012–2014, Trafikanalys. 
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Sjöfart 

Under 2014 hanterades 156 miljoner ton gods i de svenska hamnarna varav 
godset från utlandet utgjorde hälften. 

Två geografiska kustområden stod tillsammans för hälften av lastningen av 
godset i inrikestrafiken, Södra Ostkusten och Stenungssund – Strömstad. 
Varugruppen ”stenkols- och raffinerade petroleumprodukter” utgjorde 
drygt 40 procent av allt gods i inrikestrafiken. Göteborgsområdet 
hanterade mest gods både till och från utlandet. 

Inlandssjöfart i Sverige är i dagsläget möjligt på Vänern via Göta älv ner till 
Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm och längs Södertälje kanal. 
Längs dessa inre vattenvägar i Sverige transporteras, knappt en procent av 
allt gods som skeppas inrikes. Räknar man med de transporter där en del 
av sträckan sker längs inre vattenvägar så utgör det transporterade godset 
7 procent av allt gods som transporteras inrikes och utrikes. 

Järnväg 

Under 2014 uppgick godsmängden på järnvägen till 68 miljoner ton, varav 
drygt hälften (55 procent) transporterades i utrikestrafiken. Mellan åren 
2012 och 2014 har inlandstransporterna på järnväg ökat betydligt 
långsammare (1 procent) jämfört med utlandstransporterna(+ 7 procent). 
Varugruppen ”malm och andra produkter från utvinning” stod för nästan 
hälften av den fraktade godsmängden. Möjligheten att redovisa godsflöden 
på järnväg är begränsad, jämfört med sjö och väg, till följd av att statistiken 
inte redovisar järnvägstransporter med tillnärmelsevis liknande geografisk 
upplösning. 

Flyg 

Mängden flygfrakt och post som hanteras på de svenska flygplatserna i 
inrikes och utrikestrafiken är lågt, 0,02 procent av allt transporterat gods. 
De flygplatser som hanterade störst mängd avgående och ankommande 
flygfrakt i utrikestrafiken var Stockholm/Arlanda, Göteborg/Landvetter och 
Malmö. 
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2.6 Godstransportflöden - Analys av statistikunderlag 
Sverige 2012-201410 

 

Inrikestransporter med sjöfart kännetecknas av att lastningen sker på 
några få geografiska kustområden, men att lossningen är spridd på många 
olika områden. 

I Sverige finns det ett drygt 100-tal mindre eller större hamnar. De fem 
största hamnarna i Sverige svarade tillsammans för nästan hälften av 
landets totala godshantering under 2014, dessa hamnar var Göteborg, 
Brofjorden, Trelleborg, Luleå och Malmö. Samtliga dessa hamnar förutom 
Brofjorden plus Stockholm ingår bland de fem utpekade hamnarna på TEN-
T:s stomnät. De fem TEN-T hamnarna stod för 44 procent av Sveriges totalt 
hanterade godsmängd till sjöss. 

 

Fig. 2.6.1 De största hamnarna efter hanterad godsmängd 2014, 1 000-tals ton. 

                                                 
10 Trafikanalys Rapport 2016:9 
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Hamnar ägs och drivs i regel av kommuner eller kommunala bolag. Det 
finns cirka 26 hamnar av varierande storlek (avseende antalet hanterade 
enheter och volymer) som hanterar enhetslastbärare (containers etc.) med 
lyft över kaj. 

De godsflöden som var tydligast i inrikestrafiken till sjöss var mellan 
Haparanda – Skellefteå området till Södra ostkusten, mellan dessa 
områden transporterades 12 procent av allt gods i inrikestrafiken under 
2014. Mellan Stenungssund – Strömstad och Göteborgsområdet fraktades 
9 procent av allt gods. Transporter inom samma kustområde förekommer, 
inom Södra ostkustområdet skeppades 5 procent av den totala 
godsmängden. Lika stor andel gods skeppades till och från hamnarna inom 
Umeå – Sundsvalls kustområde.  

 

Fig. 2.6.2.. Godsflöden i inrikestrafiken med sjöfart, från geografiskt lastningsområde till lossningsområde. 

Procent. År 2014. 

 

Jämförelseanalys  

Det är de tunga svenskregistrerade lastbilarna som dominerar vad gäller 
den fraktade godsmängden i inrikestrafiken. För utrikes transporter med 
lastbil dominerar de utländska lastbilarna. I utrikestrafiken i stort sker dock 
huvuddelen med sjöfart. Sammantaget uppgick utrikes transporterat gods 
med järnväg 2014 till totalt knappt 31 miljoner ton. Inrikes transporterades 
37 miljoner ton med järnvägen. Luftfartens andel av den totala 
godsmängden är liten, 145 000 ton, varav huvuddelen importeras eller 
exporteras. 
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Tabell 2.6.3. Transporterad godsmängd med sjöfart, järnväg och lastbilar i inrikes- och utrikestrafik.  1 000-talton. 

År 2014. Källa: (Trafikanalys, 2016b) 
 

 

Tabell 2.6.4. Andel av den totala godsmängden som transporteras med respektive trafikslag uppdelat på inrikes 

och utrikes. År 2014. Källa: (Trafikanalys, 2016b) 

 

Trafikanalys konstaterar att det för en mycket stor del av 
godstransporterna inte förekommer någon större intermodal konkurrens. 
Lastbilen har ett ”naturligt monopol” för kortväga transporter där det av 
infrastrukturskäl inte är möjligt med något alternativ; så som 
skogstransporter. Sjöfarten har ett naturligt monopol för bland annat 
bulkgods över långa sträckor. Flygfraktens naturliga monopol är för gods 
som ska transporteras långa sträckor och där godset har ett högt 
nyhetsvärde och/eller högt varuvärde. Järnvägen har egentligen inte någon 
egen motsvarande omfattande naturlig monopolmarknad – däremot har 
man ett naturligt monopol för produkterna malm och i vissa fall stål. 
Järnvägssektorn är utsatt för konkurrens när det gäller små 
leveransstorlekar från lastbilar och, i stora storlekar, från sjöfartssektorn. 
Man kan således, något generaliserat, konstatera att järnvägen konkurrerar 
om bulkgodset med sjöfarten medan den konkurrerar med 
vägtransporterna om godset med högre varuvärde. 
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Gods-stråk 

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till sex större stråk, som 
bedöms vara robusta över tid. I dessa stråk beräknas uppemot två 
tredjedelar av de svenska godstransporterna kanaliseras. De 
överensstämmer i huvudsak med de svenska delarna av TEN-T:s stomnät 
och övergripande nät. 

 Stråk 1: Ett nordsydligt landbaserat stråk Luleå-Mälardalen-
Malmö/Trelleborg med förlängning till kontinenten, 

 Stråk 2: Sjöfarten längs Östersjökusten, 

 Stråk 3: Göteborg-Stockholm (i stort sett E20, riksväg 40, E4 och 
Västra stambanan) med förlängningar från Göteborg västerut och 
från Stockholm österut, 

 Stråk 4: från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. 
Bergslagsbanan, godsstråket genom Bergslagen, E18 och riksväg 
67), 

 Stråk 5: längs västkusten Norge-Göteborg-Malmö-Svinesund-
Trelleborg, Västkustbanan med fortsättning i Norge och, 

 Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik. 

 

Lokalisering av samlastningsalternativ 

För att få till stånd en ökning av sjöfarten som en del av det totala 
godstransportarbetet krävs det fler och bättre samlastningsterminaler där 
olika varuslag och transportsystem kan hanteras. En viktig faktor i 
lönsamhetsekvationen är fyllnadsgrad. I en väl fungerande 
samlastningsterminal måste det vara lätt att hantera gods från olika typer 
av lastbärare för att på så sätt kunna optimera fyllnadsgraden på utgående 
transport mot en närliggande hamn. Även i omvänd riktning måste en väl 
fungerande samlastningscentral kunna hantera det inkommande godset 
och optimera fyllnadsgraden på de transportenheter som lämnar 
terminalen på väg mot slutdestination med lastbil eller järnvägsvagn.  

Förmågan att hantera gods på en samlastningsterminal är inte bara 
beroende av en smidig teknisk hantering, utan även byråkratin måste 
fungera sömlöst. En speditör eller lastägare som inte kan få sitt gods 
omlastat/samlastat utan omfattande byråkrati kommer sannolikt att söka 
en annan och enklare lösning för sin transport. 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

36 
 

Varje omlastning/hantering av gods medför förutom en viss kostnad även 
en skaderisk. Detta vet lastägarna, och därför måste en 
samlastningsterminal kunna hantera gods både billigt och säkert. 

En större harmonisering av olika lastbärare är också en viktig ingrediens i 
en lyckad samlastning. Här är möjligheten att lasta vägtrailers på järnväg av 
stor betydelse. 

Lokaliseringen av dessa samlastningsterminaler är inte oviktig, och det 
finns idag fler och fler logistikparker. Logistikparker förläggs med fördel i 
närhet till någon av järnvägens stambanor, vägnätets Europavägar och en 
väl fungerande hamn. Hamnen i fråga får gärna vara en av de fem TEN-T 
hamnarna i Sverige (Luleå, Stockholms hamnar, Trelleborg, Malmö och 
Göteborg), där anslutningsmöjligheterna med framförallt den europeiska 
marknaden är mycket stor. 
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2.7 Trafikverket, Underlagsrapport 2015:228 

 

Konkreta exempel på transportflöden med överflyttspotential 

Den typ av gods som bedöms ha stor potential för en överflyttning är 
enhetsberett gods, dvs. trailers och containers. Containers kan förslagsvis 
lastas på trailers för enklare lasthantering, dvs. utan behov av 
containerkranar m.m. i lossningshamnarna, genom att Ro-ro-enheter på ett 
enkelt sätt kan lossas med en tugmaster/trailerdragare. 

Avlastning av landinfrastrukturen bedöms ha goda potentialer för bland 
annat transportrelationerna Stockholm-Göteborg, Värmland-Göteborg, 
Skåne-Mellansverige, Skåne-Norge, samt genom en utveckling av 
transportsystemet med en uppbyggnad av närsjöfart, inklusive feedertrafik 
och kustsjöfart till/från ett antal svenska Östersjöhamnar via exempelvis en 
hubb som Gdansk i södra Östersjön eller Göteborg på den svenska 
västkusten. Oavsett om omlastningshamnen är Gdansk, Göteborg eller om 
den ligger nere på kontinenten så frigörs järnvägsspår och landsväg till 
förmån för exempelvis personresor. 

Den godsmängd som fraktas till/från Sverige via Göteborg och de skånska 
hamnarna bedöms vara tillräckligt stor för att påtagligt kunna avlasta 
landinfrastrukturen genom att istället gå via hamnar som ligger närmare 
godsets avsändare eller mottagare. En möjlighet är att upprätta en 
direktlinje för Ro-ro-enheter från kontinenten/Tyskland, alternativt en Ro-
ro-linje från Skåne, till Mälardalen/Södertälje alternativt Oxelösund. För att 
erbjuda ett attraktivt transportalternativ till norra Tyskland eller Skåne 
krävs dagliga avgångar. Enligt sjöfartsbranschen är den avgörande orsaken 
till att detta inte redan har skett den lägre transportkostnaden för lastbilen. 
För att få igång och driva en direktlinje enligt ovan förslag hävdar 
branschen att det initialt skulle krävas statligt stöd. 

 

 

 

 

 

 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

38 
 

Tittar man istället på varugrupper med överflyttningspotential, så är det 
vanskligt att hitta helt nya varuslag, men beräknat på nuvarande 
godsflöden så kan man istället dra slutsatsen att med en sänkning av 
kostnaden för sjötransport eller en höjning av kostnaden för lastbil så finns 
det utrymme för en ökning av volymen som går med sjöfart. Exempel på 
varugrupper som redan till viss/stor del transporteras med sjöfart men 
bedöms kunna öka är: 

o Spannmål, livsmedel och djurfoder. Spannmålstransporter 
till/från Sydeuropa som idag går med lastbil kan ersättas 
med sjöfart. Livsmedel och djurfoder från/till Norra Tyskland 
som idag går på väg och färja Trelleborg-Travemünde eller 
på järnväg via Öresundsbron kan ersättas med sjötransport 
till/från Göteborg. 

o Pappersmassa, returpapper och pappersavfall. 
Skogsindustrin fraktar redan idag stora mängder gods med 
sjöfart, men man ser ändå att de långväga transporterna av 
pappersmassa till bland annat Frankrike och Spanien skulle 
kunna flyttas från dagens väg- och järnvägstransport till 
sjöfart. 

o Mineraloljeprodukter samt Stenkol, brunkol och torv samt 
koks och briketter. Dessa varugrupper fraktas redan idag i 
stora mängder via sjöfart, men man ser ändå möjlighet att 
flytta mineraloljeprodukter som idag går på väg/färja via 
Trelleborg-Travemünde till sjötransport. 

o Cement, kalk och byggnadsmaterial. Här ser man 
framförallt en potential för överflyttning från väg till sjöfart 
längs den svenska ostkusten. 
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2.8 Förlängda sjöben, när- och kustsjöfartens potential11  

 

Sverige handlar i huvudsak med europeiska grannländer och en stor del av 
varorna transporteras med närsjöfart. Färjorna som kopplar Sverige till 
Danmark, Tyskland och Polen utgör viktiga transportlänkar för högförädlat 
gods men ofta minimeras överfartens längd för att istället maximera 
vägsträckan i Sverige. En effekt är att nästan en tredjedel av godsflödet i 
Skåne är transittransporter mellan Kontinenten och Mellansverige, 
Göteborgstrakten eller Norge/Oslo.  

En omställning från väg- till sjötransporter innebär oftast en 
energieffektivisering och beräknas med dagens teknik och driftsfilosofi 
kunna halvera koldioxidutsläppen för varje överflyttad tonkilometer.  

 

Fig. 2.8.1 Generella utsläppsvärden av CO2e för olika land-.respektive sjötransporter. Källa: NTM, 2019. 

 

Om allt gods som körs genom Skåne istället skulle ha transporterats 
sjövägen till en hamn nära godsets avsändnings- eller mottagningsort skulle 
mellan 4 och 11 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter i 
Sverige kunna undvikas.  

 

                                                 
11 Region Skåne m.fl. 2019 
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Fig. 2.8.2. Fördelning av transporter från respektive hamn på NUTS2 områden. Antal i semi-trailrar, lastfordon 

och släp. Vikt i tusen ton. Källor: Sveriges Hamnar, 1999-2018; Trafikverket, 2018. 

 

 

Som framgår av figur 2.8.2. är det en mindre mängd av godset som stannar 
i samma län som hamnen ligger i. En större andel som stannar i det egna 
länet uppvisas i Malmö och Helsingborg med cirka hälften av 
transporterna, medan de blekingska hamnarna har den lägsta delen som 
stannar i det egna länet med 94 respektive 97 procent transit, vilket 
förklaras av att Blekinge är ett litet län. De transportflöden som skulle 
kunna vara aktuella för överflyttning genom att förlänga sjöbenet är dessa 
transit-transporter. 

 

Av godset via hamnarna i Skåne ska en relativt stor andel till Sydsverige. 
Sydsverige är även sen stor destination av gods via Karlshamn, vilket i 
praktiken innebär att godset ska till Skåne eftersom andelen som stannar i 
det egna länet endast är 6 procent. Från Karlskrona går 7 procent av godset 
till Skåne men hela 23 procent till Småland. Från de skånska hamnarna ska 
mellan 8 och 12 procent till Småland. Småland är även en stor destination 
från Varberg. Västsverige är en stor destination från i stort sett samtliga 
hamnar. Det är också värt att notera att nästan en tredjedel av godset via 
Karlshamn är internationell transit och enligt Karlshamns Hamn används 
hamnen för transitflöden till och från både Danmark och Norge. Godset via 
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2.9 Mer sjöfart, ja tack! – transportköpare om överflyttning 
av gods från väg till sjö12  

 

Ett framtidsscenario för närsjöfart 

Världens ekonomier har knutits allt närmare varandra i den process som 
kallas globalisering. En bärande drivkraft har varit effektivare och billigare 
sjötransporter som gjort det möjligt att optimalt förlägga produktion utan 
avgörande hänsyn till geografisk plats. Det är framförallt den transoceana 
containeriserade sjöfarten som bidragit med det transportarbete som 
knutit världens ekonomier närmare varandra och som världshandeln vilar 
på. Det finns dock megatrender som pekar mot att behovet av 
intraeuropeiska sjöfartslösningar kommer att öka mer än transoceana 
transporter i framtiden. 

En tydlig trend är att automatisering och digitalisering inte längre gör 
arbetskraftens kostnad lika viktig när det gäller val av produktionsplats. 
Automatiserade och uppkopplade fabriker kan i princip ligga varhelst i 
världen och en större vikt läggs vid närhet till konsument. Detta främjar en 
utveckling där produktion flyttar allt närmare konsument som dessutom 
alltmer använder e-handel som ställer större krav på snabba leveranser. Ur 
svenskt perspektiv innebär det att mer av produktion kommer förläggas i 
Europa och att det intraeuropeiska transportarbetet kommer öka. 

Nära automatiseringen hamnar den fortsatta utvecklingen av e-handel. 
Även om konsumenten varit bekant med möjligheten att handla över nätet 
sedan mitten av 1990-talet är det först de senaste åren som det tagit fart 
på ett sätt som ger avtryck i den officiella transportstatistiken. Svensken 
handlar allt mer från utländska nätsajter. E-handeln mellan företag (B2B) 
växer också kraftigt vilket sammantaget innebär en kraftigt ökad e-handel 
och närtransporter (det vill säga försändelser inom Europa) kommer att 
öka i det närmaste dramatiskt. För sjöfarten innebär denna utveckling å 
ena sidan att flödena blir än mer fragmentiserade, men å andra sidan 
medför volymen och informations-teknologiska framsteg att 
kostnadseffektiv samlastning underlättas. 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas 
andelen ha stigit till 70 procent. Sverige följer denna utveckling i och med 
att befolkningen inte bara ökar, utan den koncentreras också i allt högre 
utsträckning till de tre storstadsområdena. Både gods och passagerare 
transporteras huvudsakligen i dag mellan dessa tre områden. I framtiden 
                                                 
12 Maritimt Forum, 2017 
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med urbanisering och befolkningstillväxt kommer allt mer av 
konsumtionen ske allt mer geografiskt avgränsat. Det talar för närsjöfarten 
med dess inriktning mot att kostnadseffektivt frakta stora volymer. 

Urbaniseringen, ny teknologi och fortsatt globalisering kommer förändra 
transportbehov och varuflöden. Allt tyder på att denna förändringsprocess 
kommer att gå snabbare än tidigare beräknat vilket gör att infrastrukturen 
på land kommer att få allt allvarligare kapacitetsproblem. Vi kan därför 
högst sannolikt se fram mot ett Europa med ökad trängsel och 
kapacitetsbrist i och omkring stora befolkningscentra. Detta bekräftas 
också av OECD som prognostiserar ett fyrdubblat globalt transportbehov 
fram till 2050 med de kraftigaste ökningarna inom Asien, Afrika och 
Europa. 

Med vägar och järnvägar till och från större hamnar samt längs godsstråken 
utnyttjade till sin fulla kapacitet har Europa redan i dag 
trängselproblematik. Med ökad produktion, konsumtion och e-handel inom 
Europa kommer denna problematik att bli än större inom en snar framtid. 

 

Utmaningar för närsjöfarten – hinder som anges av varuägarna. 

Tillförlitlighetsproblem – leveransprecision. Det vanligaste argumentet 
mot att använda närsjöfartslösningar är bristande tillförlitlighet och 
hänvisning till den problematik som den transoceana sjöfarten dras med. 
Ett vanligt scenario är där att fartyg från eller till Asien av olika skäl inte 
håller sin tidtabell vilket får till följd att hela logistikkedjan förskjuts. Medan 
detta kanske kan tolereras för transoceana varuflöden är det 
intraeuropeiska varuflödet betydligt känsligare och det finns både 
erfarenhet och rädsla att tillförlitligheten i form av att närsjöfartens 
leveransprecision inte är acceptabel. Samtidigt nämns att den omfattande 
ro-ro-verksamheten (med lastbil/trailers som lastbärare) upprätthålls med 
stor precision. 

Ett annat tillförlitlighetsproblem är i form av stabilitet över tid. Varuägaren 
önskar ofta träffa långa avtal och det finns flera exempel på 
närsjöfartslösningen som brutits under kontraktstiden på grund av 
skiftande omständigheter. 

Transittid och frekvens. För många transportköpare är transittiden för 
närsjöfart inom Europa för lång. Här är viktigt att framhålla att med 
transittid avses oftast inte enbart den tid som en vara färdas per fartyg, 
utan det är den totala tiden mellan två distributionscentraler. I transittid 
måste även inkluderas om container eller trailer blir stående i hamn i 
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väntan på avgång. Transittider är ofta mer till nackdel för närsjöfarten på 
kortare distanser, medan försprånget för lastbil och järnväg minskar över 
längre distanser. 

En annan invändning mot närsjöfart är att frekvensen ofta är för låg. För att 
närsjöfartslösningar skall bli intressanta krävs ofta en väsentligt högre 
frekvens än 1-2 avgångar per vecka. Att samordna varuägare och finna 
tillräckligt stor volym för att öka frekvens är utmanande och detta ger en 
stor tröskeleffekt. Detta dilemma skall också ses mot bakgrund av en 
utveckling där fartygen och därmed lastkapaciteten blir allt större. Medan 
transportköparna efterfrågar högre frekvens går närsjöfarten mot allt 
större fartyg för att nå skalfördelar för att kunna konkurrera med väg- och 
järnvägstransporter. 

Stabilitet. För att moderna logistikupplägg skall fungera krävs att det 
transporterade godset kommer fram på den tid som avtalats och vid varje 
tillfälle. Ofta sträcker sig transportupphandlingar över lång tid och det 
krävs förflyttning av stora varuflöden från väg till närsjöfart för att det nya 
trafiksystemet skall bli stabilt över tid. Det har funnits exempel på rederier 
som dragit sig ur nya trafiksystem och inte haft tillräcklig ekonomisk 
uthållighet. Likaså att trafiksystem ändras utan konsultation och med kort 
varsel. Denna brist på förtroende gör att en del varuägare förhåller sig 
tveksamma till närsjöfart. 

Avgiftsstruktur i hamnar och ofördelaktiga transportvillkor. Behovet av 
stabilitet är relaterad till den risk faktor som transportaktören (ofta ett 
rederi) tar och kopplad till (o)förutsägbarheten på kostnadssidan, 
exempelvis prismodeller i hamnar och farledsavgifter. Här önskar 
varuägarna en bättre långsiktighet. 

Kunskapsnivån. Kännedom om närsjöfartslösningar bland varuägarna är en 
utmaning för närsjöfarten. Nästintill samtliga varuägare uppger att det inte 
faller sig naturligt för speditörer att erbjuda närsjöfart som 
transportlösning och att närsjöfartsrederierna håller en alltför låg profil. 
Detta, i kombination med heterogena perspektiv från varuägarna, gör att 
närsjöfarten är i behov av ett kunskapslyft. Vad gäller kunskapsnivån är det 
inte heller alltid logistikavdelningen som styr transportupplägget, utan det 
kan vara inköpare eller en leverantör som styr vilket transportslag som 
används. Här kan det finnas behov av mer kunskapshöjande information 
kring närsjöfarten för att ge argument för överflyttning av gods. 

Balans och matchning av varuflöden. Varuägarna ser sina egna 
transportbehov medan det oftast är upp till transportörer, oavsett 
transportslag eller typ av lastbärare, att hitta varuflöden som går åt båda 
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håll för att optimera transportkostnader och att returflöden inte går 
tomma. För att närsjöfarten med dess kapacitets- och miljöfördelar skall 
kunna utnyttjas fullt ut framförde flera varuägare att nya 
samverkansmodeller måste skapas för att samordna export- och 
importflöden och att därmed uppnå flödeseffektivitet med fulla enheter i 
bägge riktningar. Detta är en allt viktigare faktor inom ett industriellt eko-
system där godsflöden ändras i allt snabbare takt och skapar nya 
förutsättningar vilka skall ses som möjligheter. 

Priset. Ofta nämns priset som en akilleshäl för närsjöfarten, men denna 
faktor rankas olika bland varuägare. För många är dock transportpriset 
direkt avgörande. Det är ofrånkomligt att lasthantering i hamn och andra 
faktorer gör att närsjöfarten brottas med en konkurrensproblematik 
gentemot lastbilen men utmaningen finns i stor utsträckning i att undvika 
tomma transporter vilket också ur klimat- och miljöperspektiv är en 
avgörande faktor. Samtidigt som detta är en kunskapsfråga är det också en 
strategisk fråga för trafikplanerande myndigheter att hitta effektiva 
styrmedel för bättre balans mellan export- och importflöden. 

Ett annat återkommande irritationsmoment uppges vara är att 
närsjöfarten till skillnad från andra transportslag inte tillämpar ett 
enhetspris med allting inkluderat. 

Förslag till lösningar. Höga omlastningskostnader i hamnar, skillnader i 
effektivitet i hamnar och obalanser i import- och exportvolymer är svåra att 
lösa på politisk väg, men det går att lösa genom praktiskt arbete med att 
föra samman aktörer med volym och sedan identifiera enskilda lösningar. 
För att överbrygga komplexiteten i överflyttning av gods pekar enskilda 
varuägare på att pilotprojekt kan vara en väg. 
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Myter om lastbilen och närsjöfart 

Rent generellt utmålas inte lastbilen som ensidigt billig på distanser inom 
Europa. Det handlar istället ofta om att det saknas reella alternativ och 
kunskap om närsjöfarten. Vana och tradition spelar också in. 

Tidsvinsten med lastbilen är inte alltid väldigt stor på längre distanser inom 
Europa. Kör- och vilotidslagstiftning, trängsel, för att nämna ett par 
exempel, innebär att den reella tidsvinsten många gånger för lastbilen är 
någon enstaka dag/dagar mot närsjöfart. 

”Just in time” innebär inte att en vara måste komma fram så snabbt som 
möjligt. Det viktiga är att den kommer fram när den skall och en trend är 
att hastigheten är mindre viktig och leverans-precisionen allt viktigare. Ett 
exempel på detta är den transoceana sjötrafiken där transittiderna från 
Shanghai till Göteborg de senaste 10 åren ökat med cirka 30 procent från 
35 till 45 dagar. Skälet är att rederierna mött konkurrensen genom att dra 
ned farten på fartygen, vilket sänker bränsle-konsumtionen (bunker). 
Bunkerkostnaderna är i sin tur den enskilt största kostnadsposten för ett 
transoceanskt rederi och fartygets fart påverkar i stor grad miljöutsläppen 
vilket gjort fartreduktion alltmer önskvärd. Det svenska näringslivet har fått 
acceptera detta kostnads- och miljörelaterade faktum och förhålla sig till 
detta genom att öka godsvolymen i sin varuförsörjningskedja. Detta har 
gjorts till en kostnad vilket påverkat konkurrenskraften, men oftast till sist 
betalats av en slutlig och alltmer hållbarhetsorienterad konsument. 
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3 Avgifter 

 

Detta kapitel beskriver de avgifter som berör nyttjandet för respektive 
transportslag inom väg- och sjöfart. Det behandlar även ett resonemang 
om åtgärder som kan förändra avgifterna och vilken påverkan detta kan ha 
för att gynna en överflyttning. 

 

3.1 Sjöfartens avgifter 

 

Lotsavgifter 

Kostnaderna relaterade till lots består av reseersättning, startavgift, 
lotsningsavgift och beställningsavgift. 

 Reseersättning betalas ut för lots och båtmans resor som beror på 
orten där lotsningen börjar/avslutas 

 Startavgift, bestäms av fartygets nettodräktighet 

 Lotsningsavgiften beräknas på fartygets nettodräktighet och lotsad 
tid. Avgiften beräknas per halvtimme. 

 Beställningsavgift är kostnaden för lotsbeställning och bestäms av 
den tidpunkten rederiet bokat lots. Fartyg som bokar eller ändrar 
tiden på bokningen i god tid får en lägre kostnad. 

 

Farledsavgift 

Farledsavgiften gäller för fartyg som lastar eller lossar last i Sverige. 
Avgiften består av passageraravgift, godsavgift, fartygsavgift och 
beredskapsavgift.  

 Passageraravgiften betalas per passagerare 

 Godsavgift betalas per ton och delas upp i lågvärdigt gods och 
högvärdigt gods. 

 Fartygsavgiften baseras på fartygets nettodräktighetsklass (10st). 
Storleken på fartygsavgiften beräknas därefter utifrån fartygets 
miljöklass (A-E). Fartygsavgiften betalas för de fem första anlöpen 
per kalendermånad. Anlöp 3-5 är rabatterade. 
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 Beredskapsavgiften är för att täcka stadigvarande lotsbemanning 
utmed Sveriges kust 

 

 

Fig. 3.1.2. Sammanfattning gällande kostnader för lots- och farledsavgifter, Sjöfartsverket 2020. 

 

Hamnavgifter13 

Hamnen tar in intäkter från ägare av fartyg som trafikerar hamnen. För 
allmänna hamnar regleras rätten att ta ut avgifter i lagen (1981 :655) om 
vissa avgifter i allmän hamn. I integrerade hamnar, det vill säga hamnar 
som äger hamninfrastruktur och bedriver terminalverksamhet inom 
samma bolag, avser avgifterna både hyra av infrastrukturen (kajplatser 
med mera) och avgifter för hantering av gods. I hamnar där 
terminalverksamheten lagts ut på en extern operatör avser hamnens 
avgifter endast hyra av infrastruktur. Avgifter för godshantering och andra 
tjänster tas i det senare fallet istället ut av terminaloperatörerna och av 
andra som utför tjänster i hamnen. "Svensk hamntradition" innebär att 
hamnen inte har några intäkter direkt från operatörerna, exempelvis 
stuverier med undantag för eventuella arrenden och hyror av specifika ytor 
för operatörens enskilda nyttjande. 
 
Beslut om hamnavgifter fattas i normalfallet av bolaget självt (styrelsen) 
men större ändringar brukar ske efter beslut av ägaren av bolaget 
(kommunen). 
 
 

                                                 
13 Källa: Trafikverket, Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt, TRV 2020/100617 
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Hamnavgiften består vanligen av följande fyra kostnadsposter. 
 

 Fartygshamnavgift som ska täcka hamnens kostnader för muddring 
och underhåll av kaj samt infrastruktur som kan kopplas till anlöp 
(kronor per anlöp). 
 

 Miljö- och avfallsavgift (kronor per anlöp). 
 

 Varuhamnsavgift som ska täcka kostnader för infrastruktur och 
administration som kan kopplas till varuhantering (kronor/ton eller 
kronor/enhet). 
 

 Stuveriavgift som ska täcka den faktiska kostnaden för att flytta 
godset (kronor/ton eller kronor/enhet). 
 

3.2 Vägtransporters avgifter 

 
 
Vägavgifter14 

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som används 
uteslutande för godstransport och som har en totalvikt av minst 12 ton. 
Regler för tunga fordon på väg skiljer sig åt för svenska lastbilar och för 
utländska lastbilar. 
 
För svenska tunga fordon, med en totalvikt på minst 12 ton gäller en 
vägavgift på hela vägnätet där avgiften tas ut för ett år i taget. Vägavgiften 
höjdes 1 juli 2019 och anpassades till nyare utsläppskrav för fordons 
motorer. Vägavgiftens storlek beror på antal axlar och vilka krav på utsläpp 
av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. 
 
 
 

                                                 
14 Källa: Trafikverket, Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt, TRV 2020/100617 
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Fig. 3.2.1. Vägavgiftstabell för svenska tunga fordon 1 juli 2019-31 december 2019., Skatteverket 2019. 

 
För utländska tunga fordon gäller att vägavgift ska betalas för alla lastbilar 
och lastbilsekipage som används uteslutande för godstransport och som 
har en totalvikt av minst 12 ton. 
Vägavgift ska betalas på alla motorvägar samt dessa vägar: 
 
• E4 mellan Uppsala och finska gränsen 
• E10 mellan Töre och norska gränsen 
• E12 mellan Holmsund och norska gränsen 
• E14 mellan Sundsvall och norska gränsen 
• E22 mellan Karlskrona och Norrköping 
• E65 mellan Svedala och Ystad. 
 
Vägavgiften ska vara betald innan färd på vägavgiftsbelagd väg påbörjas. 
 

 
Fig.3.2.2. Vägavgiftstabell för utländska tunga fordon 1 juli- 31 december 2019, Ages 2019. 
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3.3 Avgifternas påverkan för överflyttning 

 

Sjöfartsverket finansieras till huvuddel via avgifter från handelssjöfarten. 

Myndighetens avgiftsmodell bestämmer de avgifter som handelssjöfarten 
ska betala när de anlöper svensk hamn. Dessa avgifter består av 
farledsavgifter, lotsavgifter och övriga avgifter, vilket samlat uppgår till 
cirka 70 procent av Sjöfartsverkets intäkter. För dessa intäkter utför och 
ansvarar verket för isbrytning, lotsning, farledsservice, sjökommunikation, 
sjögeografi, sjö- och flygräddning samt sjömansservice. 

Avgifterna är reglerade i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgifter, 
SJÖFS 2019:3 samt Sjöfartsverkets föreskrifter om lotsavgifter, SJÖFS 
2019:4. Dessa är i sin tur baserade på regeringens förordningar 1997:1121 
(Förordning om farledsavgift) samt 1999:215 (Förordning om lotsavgifter). 

Frekvensrabatten 

Under 2019 så deklarerades strax över 82 000 anlöp enligt Sjöfartsverkets 
egna siffror. Det totala antalet debiterade anlöp var dock betydligt mindre, 
endast omkring 22 000 anlöp registrerades som debiterade. Det främst 
skället till detta är frekvensrabatten i avgiftsmodellen, som innebär att 
endast de första fem anlöpen per månad är avgiftsbelagda avseende 
beredskapsavgift och den fartygsbaserade delen av farledsavgiften.  

Med andra ord så betalar bara 27% av anlöpen någon form av 
fartygsbaserad farledsavgift och beredskapsavgift. En klar majoritet av 
anlöpen är därmed avgiftsbefriade. Utnyttjandet av frekvensrabatten är 
särskilt stor för färjetrafiken, där endast ca 8 % betalar fartygsdelen i 
farledsavgiften. För de olika segmenten inom godstrafiken ligger siffrorna 
högre, mellan 40-80 % av de totala anlöpen debiteras. Men då färjetrafiken 
står för en så stor mängd av det totala antalet anlöp så slår det igenom 
tydligt även på totalen. 

Den nuvarande konstruktionen med frekvensrabatt innebär en indirekt 
subventionering mellan gods och passagerartrafik i linjefart, där 
godstrafiken i mycket högre grad betalar farledsavgifter, trots att de står 
för färre antal anlöp. Det innebär också att vissa kunder får betala en 
procentuellt sett hög andel av Sjöfartsverkets totala avgiftsmassa, medan 
den allra mest frekventa trafiken är den som betalar allra minst per anlöp. 
Sannolikt har frekvensrabatten en snedvridande effekt på 
konkurrensförutsättningarna då villkoren för frekvensrabatten blir omöjliga 
för vissa företag att uppfylla. 
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Avgiftsmodellens förmåga att underlätta överflyttning av gods 

Tittar man på modellens förmåga att bidra till att gods flyttas över till 
sjötransport från andra transportslag, så kan man se att den nuvarande 
konstruktionen skapar stora tröskeleffekter, vilket kan hämma 
nyetableringar av sjötransporter. I detta fall så påverkar frekvensrabatten 
tydligt. Eftersom den avgift som läggs på det första anlöpet kan vara 
mångdubbelt högre än de avgifter som betalas så fort antalet anlöp 
överstiger fem stycken per månad. Detta medför att den genomsnittliga 
kostnaden per anlöp är helt beroende av med vilken frekvens den enskilda 
aktören kan utföra anlöp. Ett sådant system ger enorma stordriftsfördelar, 
men skapar i gengäld förhållandevis höga kostnader för de aktörer som 
inte kan nå upp till gränsen fem anlöp per månad. Eftersom kostnaderna 
per anlöp genom denna modell kan variera kraftigt blir det också svårt att 
ge aktörer som vill etablera sig inom sjöfart ett tydligt besked kring vilken 
avgiftsnivå de kan förvänta sig, och därmed blir det också svårt att förutse 
den totala transportkostnaden. 

En större förändring av Sjöfartsverkets avgiftsmodell, i syfte att sänka 
farledskostnaderna, är en möjlig väg att gå för att underlätta en 
överflyttning.  Detta skulle dock kräva politiska beslut där man tydligt visar 
på hur finansieringen av Sjöfartsverket ska se ut, främst kopplat till hur stor 
del som ska anslagsfinansieras. Däremot bör mindre justeringar övervägas 
för att öka möjligheten för nya inrikes sjöfartslösningar samt att möjliggöra 
ökad fyllnadsgrad. Detta borde kunna göras inom befintligt system.  

Jämförelse av avgifterna mellan olika trafikslag. 

VTI:s har genomfört en granskning av hur konkurrensförhållanden mellan 
väg, järnväg och sjöfart har utvecklats under de senaste åren15. I den anges 
bland annat följande: 

Sedan 2011 har lastbilstrafikens avgifter i princip varit reellt oförändrade. 
För sjöfarten och järnvägstrafiken har det däremot skett en ökning. I 
järnvägstrafikens fall har det skett en successiv höjning av banavgifterna16.  
Sjöfarten uppvisar en trend som liknar järnvägens med en ökning på drygt 
100 procent under motsvarande period. 

                                                 
15 Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018, VTI rapport 1034. 
16 Trafikverket 2014 och 2017 
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Fig. 3.1.1. Olika trafikslags skatte- och avgiftsutveckling per ton km över tid. Källa: Trafikanalys (2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

 

Beträffande banavgifter ska dessa enligt beslut på sikt motsvara 
järnvägstrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. I dagsläget 
bedöms avgifterna endast täcka ca en tredjedel av 
marginalkostnaderna(Johansson & Johansson, 2018).  

För lastbilstrafiken har bränsleskatterna under en längre tid legat relativt 
nära marginalkostnaderna kopplade till förbränning av diesel och en 
kilometerskatt har diskuterats för att täcka övriga externa kostnader som 
slitage, buller och olyckor, men inte införts. 

Sjöfartens kostnader i hamnarna 

Likt behovet för att driva ner de statliga kostnaderna i sjötransporten 
behöver även hamnarnas kostnader sänkas för att bidra till en 
överflyttning. Flera hamnar menar att detta kommer ske automatisk vid en 
överflyttning då omsättningen ökar i form av mer gods vilket leder till att 
lägre kostnader per hanterad enhet. Detta blir i slutändan en form av 
moment 22 då ingen överflyttning antas ske så länge kostnadsbilden för 
sjötransporten inte förändras i stort. 
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Ekobonus 

Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om 
miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.  

För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och i 
syfte att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser får 
Trafikverket, om det finns medel för ändamålet, ge miljökompensation 
(ekobonus) enligt denna förordning. Miljökompensation lämnas för 
åtgärder som leder till att gods flyttas över från vägtransporter på det 
svenska vägnätet till sjötransporter. Miljökompensation får ges för nya 
sjötransporter eller förbättringar av befintliga sjötransporter som leder till 
att vägtransporter ersätts med sjötransporter. 

Miljökompensation får lämnas till en redare som:  

1. bedriver sjöfart med fartyg som är registrerade i ett fartygsregister i ett 
EES-land och där fartygens resor inkluderar åtminstone en lossning eller 
lastning av överflyttat gods i svensk hamn, och  

2. är etablerad i Europeiska unionen på grundval av kriterier som medger 
insyn och som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. 
Miljökompensation för ett projekt ska beviljas efter ett särskilt 
ansökningsförfarande. 

Miljökompensation får ges för att täcka delar av driftskostnaderna för den 
aktuella sjötransporten eller finansiera inköp av utrustning för omlastning 
för att tillhandahålla det planerade transportupplägget där gods flyttas 
över från väg till sjöfart.  

Miljökompensation för driftskostnader ska räknas samman med annat 
statligt stöd och får sammantaget inte överstiga 30 procent av 
driftskostnaderna för det aktuella transportupplägget där gods flyttas över 
från väg till sjöfart. 

Miljökompensation för inköp av utrustning för omlastning får inte överstiga 
10 procent av kostnaden för sådan utrustning. 

Miljökompensationen baseras på det transportarbete som det överflyttade 
godset skulle ha genererat om det i stället hade transporterats på lastbil 
inom Sverige. Transportarbetet beräknas som mängden av transporterat 
gods mätt i ton multiplicerat med sträckan i kilometer. 

För volymbaserat gods eller om vikten på godset är okänd kan trans-
portarbetet också beräknas på antalet överflyttade enheter multiplicerat 
med medelvikten för respektive enhet multiplicerat med sträckan i 
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kilometer. Medelvikten ska baseras på de medelvärden som Trafikverket 
beslutar. 

Miljökompensationen beräknas genom att transportarbetet multipliceras 
med 0,12 kronor. 

Hur kan kostnadsbilden för sjötransporten bli mer konkurrenskraftig? 

Sjötransporten kan bli mer konkurrenskraftig kostnadsmässigt genom bl.a. 
kraftfulla styrmedel och för detta behövs politiska beslut samt samverkan 
med hamnar och kommuner.  

Sjöfartsverket tittar just nu på möjligheterna till att förändra 
avgiftsmodellen till att gynna överflyttningen bättre. 

EU har ett kommande regelverk för mer socialt hållbara transporter på 
gång genom det s.k. vägpaketet som innehåller tre lagförslag: 
utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för 
utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder, 
s.k. cabotagetransporter. Detta förväntas leda till en förbättrad 
konkurrenskraft för andra alternativ såsom sjöfart. 
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4 Överflyttningspotential 

 

4.1 Hur mycket gods kan flyttas? 

 

Mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet med en transportlängd 
överstigande 300 km hade kunnat gå på sjö17.  

Det totala transportarbetet för inrikes trafik med lastbil överstigande 300 
km var år 2019 ca 16 800 miljoner tonkilometer. Detta är ca 42 % av det 
totala transportarbetet för all inrikes trafik med lastbil. 

Om man väljer att använda sig av den mest realistiska potentialen på ca 5 
% överflyttning av befintligt gods skulle detta innebära ett scenario där ca  
840 miljoner tonkilometer skulle kunna flyttas över.  

 

 

TRANSPORTARBETE MED LASTBIL INRIKES 2019: 

Inrikes transporter med lastbil 2019 totalt: 

40 108 miljoner tonkilometer 

Inrikes transporter med lastbil 2019 överstigande 300 kilometer: 

16 800 miljoner tonkilometer 

Överflyttningspotential till sjöfart (5 % av ovan): 

840 miljoner tonkilometer 

 

Mängden av gods är i genomsnitt 21,2 ton på en inrikes transport med 
lastbil överstigande 300 km och genomsnittslängden på en transport är 481 
km. 

Detta ger beräkningen att ca 82 000 lastbilstransporter per år skulle kunna 
ersättas med en sjöfartslösning om man räknar med 5% överflyttning. 

 

 

                                                 
17 VTI, rapport 1058, 2020. 
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Figur.5.1.1.Kapacitetsvariationer mellan trafikslag – transportkapacitet i tjugu-fotscontainrar (TEU). Bildkälla: 

Lumsden m fl. 

 

82 000 lastbilstransporter kan jämföras med ca 470 normalstora fartyg i 
Östersjötrafik. 

4.2 Näringslivspott för sjöfart 

I den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029 finns 1,2 
miljarder kronor avsatta till den s.k. näringslivspotten för järnväg. Sedan 
1980-talet har motsvarande potter t.ex. i form av bärighetsanslag funnits 
på vägsidan. Näringslivet får här möjlighet att föreslå och påverka 
prioriteringen av mindre, enklare investeringar för att täcka behov av 
justeringar i infrastrukturen som kan uppstå med kort varsel. För att öka 
takten gällande en överflyttning av gods från land föreslår Sjöfartsverket 
att en liknande satsning görs för sjöfartens näringar. Det kan till exempel 
vara mindre kapacitetshöjande åtgärder eller riktade insatser för att snabbt 
medverka till en klimatomställning och mer hållbara transporter.  

En annan möjligheterna är att stimulera kust- och inlandssjöfart med 
mindre fartyg men att trafikera svenska skärgårdsfarleder har begränsas då 
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dessa farleder inte är modernt sjömätta. Resultatet av en modern 
sjömätning kan exempelvis vara storskaliga elektroniska sjökort som 
erbjuder ytterligare precision i navigeringen och till viss del ersätter fysiskt 
farledsutmärkning.  

Medel ur potten skulle även kunna finansiera digitala lösningar som för att 
rapportera tillgänglig ledig kapacitet eller andra öppna data som leder till 
att fyllnadsgraden av lastbärare ökas. Näringslivspotten skulle kunna få 
ökad effekt om den görs tillgänglig för åtgärder inom hamninfrastruktur 
men det behöver utredas ytterligare. 

4.3 Utveckling av IVV (inre vattenvägar) 

Inlands- och kustsjöfart, s.k. IVV-trafik, är sjöfart som endast tillåts trafikera 
vissa utpekade områden och träffas därmed av en lägre kravbild än andra 
fartyg. I dagsläget begränsas möjligheterna att trafikera svenska 
skärgårdsfarleder med fartyg i inlandssjöfart då dessa farleder inte blivit 
sjömätta. Dessa områden är idag en outnyttjad potential, och för att 
komma till stånd med trafiken behöver de fysiska förutsättningarna 
utredas, bland annat avseende sjömätning av nya leder, tillgång till kajer 
avgiftsstruktur mm. 

Det är ännu för tidigt att fastställa inlandssjöfartens potential, och området 
bör studeras vidare. Exempel på intressanta alternativ för vidare hantering 
är möjligheten att distribuera bränsle lokalt i storstadsregionerna med 
hjälp av mindre tankfartyg, transporter av farligt gods i syfte att minska 
riskbilden för t.ex. transporter av explosiva varor i med lastbil i tättbebyggt 
område samt transporter i tätbebyggda områden där väg- och 
järnvägsnätet är hårt belastat. Noteras bör dock att det faktum att 
sjöfarten får bära hela kostnaden för hamninfrastrukturen innebär en stark 
konkurrensnackdel för sjöfarten särskilt inom inlandssjöfarten. Detta 
tillsammans med kostnaden för lots som inte har någon motsvarighet på 
vägsidan trots höga dödstal, innebär svårigheter att räkna hem 
överflyttningen rent ekonomiskt. 
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4.4 Digitalisering 

 
Sjöfartsverket har tillsammans med branschen inlett ett initiativ att samla 
flera digitaliseringsprojekt inom programmet ”Smarta anlöp”. Gemensamt 
för projekten är att de syftar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter 
för att effektivisera anlöpsprocessen. 

Med ett ökat fokus på en utveckling av digitaliseringen inom sjöfarten kan 
flera positiva mål uppnås som i sin tur kan bidra till minskade kostnader 
och en ökad tillförlitlighet i transportkedjan. Med mer fokus och utveckling 
genom digitalisering kommer möjligheterna att harmonisera, förenkla samt 
automatisera rapportering och informationsutbyte mellan alla aktörer som 
är inblandade i själva godstransporten. Automatiseringen i sig kan bidra till 
minskad manuell administration som i sin tur leder till minskade kostnader. 

Ett av projekten inom ramen för ”Smarta anlöp” är ”Navigationsstöd från 
land”. Projektet syftar till att se över möjligheterna att komplettera 
nuvarande lotsningsservice med att i vissa fall utföra denna service från 
land. Detta skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet till lots och minskade 
osäkerhetsfaktorer gällande eventuellt stillestånd vid avsaknad av lots. 

En ökad informationsdelning gällande godset kan bidra till förbättrad 
överskådlighet och tillförlitlighet i planeringen av logistikkedjan vilket 
möjliggör kortade väntetider, som i sin tur bidrar till att sänka de totala 
kostnaderna för transporten. Informationsdelningen kan möjliggöra och 
effektivisera flera s.k. just in time leveranser att bli mer precisa som i sin 
tur ökar sjötransportens attraktivitet. 
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5 Ett möjligt framtida scenario 

 

Idag koncentreras mycket av godsflödet via ett fåtal större hamnar i södra 
Sverige och på västkusten, även om godsets ursprung(export) eller 
slutdestination(import) finns i de mellersta och norra delarna av landet. 
Transporterna till/från dessa hamnar sker nästan undantagslöst via väg 
eller järnväg på redan hårt belastade sträckor. 

En optimal godstransportfördelning skulle utnyttja sjöfarten mycket mer.  
Framförallt skulle sjötransporter kunna utnyttjas mer i en nord-sydlig 
riktning. Det bör nämnas att detta fungerar bra redan nu för utrikes export. 
En ökning av sjötransport längs ostkusten skulle avlasta både väg- och 
järnvägsnätet som är mycket hårt belastade i just nord-sydlig riktning. 
Järnväg och vägtransporter skulle i ett sådant scenario istället se en ökning 
av godstransporter i ost-västlig riktning. Den marina infrastrukturen för ett 
sådant godsflöde finns redan i form av farleder och hamnar. Både farleder 
och hamnar har dessutom kapacitet för att hantera en ökad godsmängd. 

Det man behöver satsa på är omlastningslösningar eller genom att utveckla 
lösningar som inkluderar hamnar närmare godsets slutdestination. 

Ro-ro-linjer behöver ha dagliga avgångar, eller flera avgångar per dag. För 
containertrafiken behövs ett till flera anlöp per vecka beroende på kundens 
behov. Behovet av frekvens nämns ofta som en av de viktigaste faktorerna 
som påverkar användningen av närsjöfarten. 

Utöver kustsjöfarten som hanterar import/export, så finns det även 
utrymme för en ökad användning av sjöfart som transportmedel för inrikes 
godstransporter. Ett bra exempel är gods till/från Mälarregionen som med 
fördel kan nyttja sjöfart för transport från Stockholm Norvik via Södertälje 
kanal in till olika hamnar istället för att trängas på underdimensionerade 
vägar med lastbil.  En tillgång är även de Ro-ro-upplägg som följer de 
svenska kusterna som nämndes ovan. De är ofta utformade efter 
basindustrins behov och i synnerhet för skogsindustrins exportflöden.  

Särskilt intressant för överflyttning från väg till Ro-ro-trafiken mellan Södra 
Östersjön och Norra Östersjön/Bottniska viken är stabila, norrgående 
industriflöden som kan komplettera skogsindustrins sydgående flöde. 
Eftersom dessa tjänster redan erbjuds på öppna marknaden kan en 
omställning gå mycket fort men eftersom de idag används i begränsad 
omfattning för högförädlat gods torde någon form av stimulans behövas 
om flödena ska öka mycket. 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

60 
 

 

Fig. 6.1. Godsflödet som det ser ut idag med lastbil från hamnar i södra Sverige till stora delar av övriga 

landet.(SjöV, Wahlström 2020) 
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Fig. 6.2. Ett framtida möjligt scenario där vägtransporter ersätts med ett effektivt utbud av linjesjöfart längs med 

Sveriges ostkust.(SjöV, Wahlström 2020) 



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

62 
 

 

 

 

Fig. 6.3.  Godsflödet idag är stort via sjöfarten ut från norrlandshamnar. Stor potential finns att utnyttja dessa 

flöden med mer ingående gods.(SjöV, Wahlström 2020) 
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6 Förslag på åtgärder för att främja en 
överflyttning  

 
 
I detta kapitel redogörs Sjöfartsverkets samlade bild av flera olika 
förslag på åtgärder som kan främja en överflyttning. Det finns flera 
andra förslag bland annat inom ramen för Trafikverkets uppdrag i 
nationell samordning för  inrikes sjöfart, samt Trafikverkets färdplan 
för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart18. 
 
 

 Ökad leveransprecision. 
 
För tillfället sker en expansion av etablering av logistikparker i nära 
anslutning till hamnar längs med Sveriges ostkust. Detta kan ses 
som en stor fördel för sjötransportalternativet. Logistikparkerna 
måste utnyttja sin kapacitet att på ett smidigt sätt ha en väl 
fungerande omlastningsstruktur mellan sjötransporten och 
vägtransporten. En fortsatt utveckling av behjälpliga appar och det 
digitala anlöpet kommer även att bidra till att öka 
leveransprecisionen. 
 

 Samverkan mellan varuägare för att få en balans i import- och 
exportflöden. 
 
För att öka kostnadseffektiviteten i sjötransportalternativet behöver 
det finnas en balans mellan export och import från en region. Idag 
är en majoritet av transporterna från många delar av 
Norrlandskusten export (t.ex. Gävle Hamn) medan vi i andra delar 
har en omvänd obalans (t.ex. Stockholms Hamnar). Basindustrin har 
också valt att ha egen kontroll över sina utgående transporter 
medan de oftast har fria fraktvillkor på importen. Här finns dock ett 
ökat intresse över att ta kontrollen även över importflödena.  
Det är svårt att hitta balanserande flöden då det ofta är stora 
koncentrerade flöden ut från Sverige, främst skogsindustrin, men de 
måste balanseras med olika mindre importflöden som ofta har en 
avlastning/kompletteringslast längs vägen vilket gör det svårt 
logistiskt. Det gör det problematiskt för till exempel en 
järnvägslösning då det ofta är importgods som ska lastas av längs 

                                                 
18 Garberg och Bengtsson, Trafikverket rapport 2020/7472, 2020 
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vägen upp i Sverige på tillbakavägen mot basindustrins fabriker. Det 
finns inte plats för mer gods på väg ut, men svårt att hitta 
balanserat gods på tillbakavägen. Detta kan eventuellt förbättras 
om skogsbolagen samarbetar med detaljhandel och andra 
industrier med kompletterande flöden19.  
 

 Ökad samverkan och dialog mellan rederier, speditörer, 
transportköpare och myndigheter. 
 
Transportköparen, vilket i många fall också är varuägare, är en 
nyckelaktör när det kommer till godstransporter. Det ska dock 
betonas att den som är rederiets kund ofta är en speditör, ett åkeri 
eller ett järnvägsföretag som i sin tur har en kundrelation med 
transportköparen. 
 
En öppen dialog måste finnas mellan dessa parter i olika forum för 
att tillsammans med myndigheterna hitta gynnsamma 
förutsättningar för att främja överflyttning. Detta kan bl.a. ske via 
så kallade varuägardialoger, gemensamma forskningsprojekt samt 
informationsspridning mellan dessa aktörer gällande 
sjötransportens attraktivitet. Här har Short Sea Shipping Promotion 
Center Sweden20 en viktig funktion.  
 

 Minskade transittider och ökad anlöpsfrekvens. 
 
För detta behövs bl.a. ett rederi som vågar etablera sig på denna 
marknad och ha ett upplägg som är attraktivt med tillräckliga 
avgångar och ankomster vilket i sin tur kräver goda volymer. Här 
kan stödet ekobonus fungera som ett stöd vid uppstartsfasen. 
 

 Ekobonus. 
 
Ekobonus behöver utökas eller i alla fall bibehållas vid uppstart av 
nya närsjöfartslinjer för att dela den ekonomiska risken. 
 
Ekobonusen ges för tillfället till redare. Skulle detta stöd kunna 
utvecklas till att direkt premiera transportköparen som gör ett 
aktivt val av sjöfarten som transportupplägg? Stödet kan ges till 
företag som bedriver eller organiserar intermodala transporter eller 

                                                 
19 Källa: Förlängda  sjöben: när- och kustsjöfartens potential. Region Skåne m.fl. 2019 
20 SSPC Sweden 
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till företag som tillhandahåller infrastruktur/terminalkapacitet eller 
terminaltjänster för intermodala transporter. Stöd kan också 
lämnas till en sammanslutning av de företag som bedriver eller 
organiserar intermodala transporter eller till företag som 
tillhandahåller infrastruktur/terminalkapacitet för intermodala 
transporter. Ett bra sätt vore att genomföra den breddade 
ekobonus som föreslagits av Trafikanalys. 
 
En utgångspunkt för breddad ekobonus är, liksom i nuvarande 
ekobonus, att ansökan formuleras som ett koncept, dvs. ett nytt 
eller en utveckling av ett pågående transportuppdrag/-lösning som 
innebär att gods som tidigare transporterades på väg istället, helt 
eller i delar, transporteras med järnväg eller sjöfart. 
 

 Ökad kunskapsnivå kring exempelvis närsjöfart som 
transportalternativ. 
 
Informationskampanjer i branchmedia kan vara en väg att få ut 
budskapet. Regelbundna dialogmöten gällande detta kan vara en 
annan väg. Här spelar SSPC Sweden en viktig roll. Att säkerställa en 
långsiktig finansiering av detta är en fråga Trafikverket arbetar 
med. 
 

 Bryta traditioner och prioritera hållbara transporter. 
 
Konsumenten behöver få mer makt att styra det transportslag som 
väljs då denne avser att köpa en vara. De miljömässiga uppsidorna 
med att välja sjön som transportslag bör marknadsföras mer. Det 
finns idag aktörer som specialiserar sig på digitala automatiserade 
logistikflöden. Detta ger transportköparen möjlighet till mer kontroll 
och makt över pris, ledtider och hållbarhet vilket kan vara en 
framgång för sjötransporter.  
 

 Digitalisering och förenklad administration gällande 
transportdokument m.m. 
 
Sjöfarten behöver vara en av de främsta i ledet på 
digitaliseringsresan. För att gynna attraktiviteten i sjötransporten 
behöver de administrativa rapporteringskraven för sjöfarten ses 
över. 
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Sjöfartsverket driver redan nu projekt för att utnyttja digitalisering 
och ny teknik för att möjliggöra mer effektiv, säker och miljövänlig 
sjöfart. Bland annat att möjliggöra navigationsassistans från land, 
STM Validation, Real Time Ferries, EfficientFlow, Multimodal 
informationsdelning II samt STM Göta Älv.  
 

 Införande av näringslivspott i nationell infrastrukturplan som 
medfinansierar gynnsamma åtgärder för att främja en 
överflyttning till sjöfart. 
 
I den nationella planen för 2018-2029 avsattes en näringslivspott på 
1,2 miljarder kronor för riktade och snabba åtgärder för 
näringslivets transportbehov på järnvägen. Näringslivet får här 
möjlighet att föreslå och påverka prioriteringen av små, enkla 
effektiviseringsåtgärder för att täcka behov av justeringar i 
infrastrukturen som kan uppstå med kort varsel. Det kan till 
exempel vara mindre kapacitetshöjande åtgärder, borttagande av 
små hinder för att möjliggöra större, bredare eller högre transporter 
eller anläggandet av en ny växel för att effektivisera ett 
transportflöde 
 
Det borde inte vara orimligt att liknande satsningar kan göras för 
att främja överflyttning till sjöfart där behov kan uppkomma och 
där näringslivet ges möjlighet att föreslå åtgärder. 
 

 Nya typer av transportkoncept på sjön. 

Sjöfart- och forskningsinstitut bör ges utökat stöd vid framtagande 
av förslag på nya innovativa transportkoncept som kan öka 
sjöfartens attraktivitet som transportslag.  

 Initiera en innovationsupphandling gällande överflyttning av gods. 

Trafikverket bör i samarbete med Sjöfartsverket initiera ett projekt, 
som innebär en innovationsupphandling där möjlighet ges att 
lämna anbud på kreativa lösningsinriktade förslag för att främja en 
överflyttning som sedan kan ges ekonomiskt stöd via projektet. 

 Se över och analysera befintlig avgiftsmodell gällande i 
farledsavgifter för att uppnå en konkurrensneutralitet. 

Det finns möjligheter att inom befintligt farledsavgiftssystem göra 
justeringar för att underlätta en överflyttning.  



     Överflyttningsanalys- land till sjö Dnr 20-00942 

 

67 
 

 

7 Slutsatser 

 

Varuägare, rederier och speditörer är i grunden vinstdrivande företag. 
Därför måste sjöfartslösningen vara attraktiv ur ett lönsamhetshänseende 
men även andra aspekter som miljö, tillgänglighet och frekvens. 
Leveransprecisionen kan också anses som minst lika viktigt, om inte 
viktigare än snabbheten i själva transporten. 

Generellt visar de hamnar som intervjuats en förmåga att reducera de 
avgifter som belastar sjöfarten som uppkommer t.ex. för kostnader 
relaterade till stuveriarbetet då en överflyttning i längden skulle bidra till 
en betydligt bättre lönsamhet för hamnarna själva. 

Idag transporteras en väsentlig del av godset som anlöper hamnar i södra 
och västra Sverige på lastbil och järnväg genom landet, ofta till en annan 
hamnstad. Här finns möjligheter till avlastning av väg och järnvägsnät samt 
möjligheter att undvika utbyggnad av infrastrukturen för landtransporterna 
och  istället utnyttja ledig kapacitet i hamnar och farleder där 
marginalkostnaden minskar med fyllnadsgraden. 

Slutdestinationen för gods som transporteras med sjöfart ligger sällan i 
direkt anslutning till hamnar och farleder. Hamnen utgör således en 
omlastningspunkt och godset är beroende av att en landtransport tar vid 
före/efter sjötransporten. För att uppnå en högre grad av överflyttning av 
gods från vägtransport till sjöfart är det avgörande att fullt ut stärka 
infrastrukturen i anslutande väg- och järnvägsnät likväl som 
omlastningspunkter med intermodalt fokus. Detta inte minst för att det 
oftast är ankomsttiden vid slutpunkten av transporten som är viktig. Om 
godset måste lagras någonstans i en hamn i väntan på ledig kapacitet i 
landinfrastrukturen kommer det transportupplägget, inklusive sjöfarten, 
att vara oattraktivt 

På kort sikt finns det inga fysiska eller tekniska hinder för en överflyttning 
till sjöfart. Hamnarna har kapacitet att ta emot fler fartyg och kan hantera 
omlastning. Tillgång på fartyg är inte heller problematiskt utan det är 
framför allt kostnadsbilden för transportupplägget, frekvensen av anlöp 
och kunskapen hos transportköparna som behöver blir bättre.  
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