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INLEDNING 
Denna rapport är en delrapport i projektet Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin. Nedan ges en bakgrund till projektet som helhet och en kort 
beskrivning av de olika delarna.  

Bakgrund 
I företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser står det klart att 
hanterings-/omlastningskostnaderna mellan trafikslagen väger tungt – och är 
därmed ofta av avgörande betydelse för om järnvägs-/multimodal transport ska 
kunna konkurrera med en ren landsvägstransport. I en företagsekonomisk analys 
anger Nelldal et al (2005) att hanteringskostnaderna uppgår till upp mot 40 % av 
hela transportkostnaden i en intermodal transportkedja. Kostnaderna för omlastning 
av gods skiljer sig dock kraftigt åt beroende på; (1) godsslag, (2) hanterad 
godsvolym, (3) tidskrav på hanteringen, (4) lokalisering av terminalen (urban/ej 
urban lokalisering), (5) terminalens layout, m.m. 

När man idag gör samhällsekonomiska kalkyler inom transportsektorn används en 
uppsättning kostnadsuppgifter för omlastningar som härstammar från tidigare 
ASEK-rekommendationer (numera borttagna ur ASEK-rapporten). Vidare används i 
Samgodsmodellen en annan uppsättning uppgifter om kr/nettoton (uppdelat per 
fordonstyp och lasttyp) vid omlastning mellan olika trafikslag (tåg, lastbil, fartyg) vid 
terminaler och i hamnar. I skrivande stund har vi inte lyckats identifiera vad dessa 
omlastningskostnader omfattar  mer exakt.  

Exempelvis vid alla kalkyler för järnvägsinvesteringar med syfte att eliminera 
flaskhalsar/höja kapaciteten för godstrafik, behöver man kunna räkna på hela 
transportkostnaden och därmed även omlastningskostnader. Det innebär att 
pålitliga värden för omlastningskostnader är en stor och viktig fråga för att få bra 
beslutsunderlag för dessa typer av investeringar.  

Tidigare studier indikerar att de företagsekonomiska hanteringskostnaderna för 
hamnar samt terminaler är avsevärt lägre än de samhällsekonomiska kostnaderna 
från ASEK.  Det har indikerats av Vectura (2012b) och av WSP på uppdrag av 
Trafikverket (2013). WSP visade i en kalkyl  för ny sluss vid Trollhättekanal 
(avgörande för om Vänerhamnarna skall vara kvar eller ej) att 
omlastningskostnaderna blev av mycket stor betydelse. Representanterna från 
hamnarna kände inte alls igen de höga kostnader för omlastningar till fartyg som 
användes. Liknande åsikter bemötte näringslivet även Vectura med i studier kring 
omlastning av malm.  

För att förbättra de samhällsekonomiska kalkylerna och godstrafikprognoserna har 
Trafikverket alltså behov av att veta: 

 Kostnaden per omlastning mellan trafikslag 

 Exakt vad som ingår i dessa kostnader  

WSP har därför fått i uppdrag att utveckla en kostnadsberäkningsmodell för 
terminaler och hamnar. I det uppdraget ingår att se över och föreslå nya 
schablonkostnader och -tidsåtgång för omlastning till Samgodsmodellen. Denna 
rapport beskriver översynen och presenterar ett förslag på en ny uppsättning 
schablonkostnader och -tider. 
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Syfte 
Syftet med projektet Omlastningskostnader i Samgods och samhällsekonomin är att 
förbättra Trafikverkets och ASEKs schablonvärden för vad det kostar att lasta om 
gods i olika sorters terminaler. Förbättringen ska gälla två aspekter: 

 Nivån på värdena 

 Tydlighet med vilka faktorer/delkostnader som inkluderas i värdena 

Denna delrapport syftar till att redovisa det arbete som gjorts för att se över och 
förslå nya lastnings- och lossningskostnader och -tider till Samgods. Delar av 
värdena har införts i modellen under juni 2015 och ingår därmed i den 
modellversion som kalibreras under sommaren 2015. 

Disposition 

I följande avsnitt anges avgräsningar och generella antagande om gjorts, samt 
metodval och underlag, i revideringen av omlastningskostnaderna i Samgods. I 
nästa kapitel presenterar vi vår referensram som vi utgått från i arbetet – vår syn på 
frågeställningen och förutsättningarna. Sedan beskrivs hur revideringen av 
Samgodsvärdena gjorts och resultaten av översynen presenteras. 

Antaganden och avgränsningar 

Vems kostnader avses? 

Åtminstone för vissa sorters terminaler kan det finnas en stor skillnad mellan 
terminaloperatörens kostnader för att genomföra tjänsterna som erbjuds på 
terminalen, och det pris terminalkunden får betala för tjänsterna. Det kan 
exempelvis handla om att investeringar gjorts i byggnader och mark, som inte täcks 
av terminalens intäkter utan istället har subventionerats av kommunen. 
Terminalkundernas kostnader utgör då snarare terminaloperatörens 
marginalkostnader.  Frågan är vilka kostnader som bör användas i 
Samgodsmodellen? Eftersom kostnadernas funktion i modellen är att styra gods- 
och transportflöden via de noder som ger den lägsta generaliserade 
transportkostnaden totalt sett, bör det vara terminalkundens kostnader som är 
intressanta. Projektet har därför fokuserat på dessa. Det är dock intressant att  veta 
för vilka fall nämnd diskrepans existerar. I de fall kunskap finns om detta, har 
skillnaderna beskrivits i denna rapport. 

Vad ingår i kostnaden? 

I terminaloperationen ingår ofta fler tjänster än endast lastning och lossning av 
gods. Det kan röra sig om lagringstjänster, tullklarering, besiktning, fordonsservice, 
etc. Detta, samt gränsdragningen gentemot infrastruktur, illustreras i Figur 1. Vi 
föreslår en indelning av terminalkostnaden i tre delar: 

1. Kringservice 

2. Kärnservice 

3. Infrastruktur 
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Vi är i detta projekt endast intresserade av kostnaden för kärnservicen – själva 
fysiska hanteringen av godset. Det kan dock i vissa fall vara svårt att i priser 
särskilja de olika kostnaderna. 

 

 

Figur 1 Terminalkostnadens tre delar 

I vissa fall är det svårt att särskilja länk- och nodkostnader. Ett exempel är en 
kombiterminal med icke elektrifierade spår, där ankommande tåg behöver byta 
elloket mot ett diesellok på närmaste bangård. Kostnaderna för detta samt för 
transporten på sträckan mellan bangården och själva terminalen (som i vissa fall 
kan vara åtskilliga kilometer) är i praktiken länkkostnader. De uppstår dock som en 
konsekvens av förhållanden i noden. Vidare finns inte diesellok med i 
Samgodsmodellen – alltså kan dessa extrakostnader inte fångas i Samgods 
länkkostnader. Slutsatsen är att de därför behöver inkluderas i nodkostnaderna. 
Nodkostnaderna förutsätts alltså börja räknas i den punkt där den ordinarie 
linjetransporten (i detta exempel dragning med ellok) slutar. Detta antagande har 
stämts av mot beräkningen av länkkostnaderna i ett parallellt projekt

1
 för att utesluta 

eventuell dubbelräkning av kostnaderna. 

Lastnings- och lossningskostnader som anges här inkluderar  kostnad för hantering 
av godset men inte tidsberoende kostnader för fordon som lastas och lossas. 

I beräkningarna utgår vi från direkt transfer av godset mellan trafikslagen genom 
noden, det vill säga den service som ingår i standardpriset för hantering och lagring 
och ingen ytterligare mellanlagring. 

Vad ingår i tiden? 

De angivna lastnings- och lossningstiderna anger tiden det tar att lasta eller lossa 
ett fordon. Själva godset behöver ofta befinna sig vid eller i terminalen eller hamnen 
under längre tid. Detta påverkar den totala transporttiden för sändningen och 
därmed kapitalbindningskostnaderna i godset, och bör således inkluderas i 
modellen på något sätt. Skillnaden däremellan diskuteras i redovisningen av 

                                                   

1
 VTI, Inge Vierth, 2015-03-05 Telefonmöte  

Kringservice
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beräkningarna nedan, men om och i så fall hur dessa extra tider ska implementeras 
i modellen behöver utredas vidare. 

Variationer och medelvärde 

Som nämns senare i kapitlet om Samgods, ska terminalkostnaderna och -tiderna 
specificeras per fordonstyp och godstyp, men oberoende av vilken terminal det 
handlar om (totalkostnad och tidsåtgång kan sedan justeras upp eller ned för varje 
terminal). Det innebär att kostnaderna behöver spegla en ”normalterminal” eller ett 
genomsnitt. I verkligheten kan dock variationerna mellan olika terminaler och 
hamnar vara extremt stora. Detta modelleras på olika sätt i Samgods men kan inte 
fångas av de kostnadsuppgifter som ses över här, eftersom de i utgångsläget är 
samma för alla terminaler. För att hantera detta har vi så långt som möjligt försökt 
uppskatta genomsnitt. I redovisningen av beräkningarna nedan har vi då det är 
möjligt försökt uppskatta osäkerheten för varje värde. Vissa värden är mer osäkra 
än andra och det har vi redovisat i det sista kapitlet. 

Prissättning av tjänster 

Som nämnts ovan, är det vad normalkunden betalar för en angiven terminaltjänst 
som beaktas i insamlade och beräknade värden, inte den kostnad som en specifik 
hamn- eller terminaloperatören har. Det innebär att vi i datainsamlingen fokuserat 
på terminalkundens pris snarare än terminaloperatörens kostnader.  

Det bör dock poängteras: 

 Terminal- och hanteringskostnaden skiljer sig kraftigt mellan olika 
varugrupper. Angivna terminal- och hanteringskostnader utgör således en 
viktad bedömning av en normal hantering inom respektive varukategori. 

 Konkurrensen från vägtransporterna har inneburit en kraftig prispress på 
hanteringspriser vid järnvägens lastplatser och kombiterminaler. Det har 
inneburit att den generella prissättningen för lyft- och övriga tjänster 
förhållandevis enhetlig mellan olika terminaler i landet och präglas av relativt 
stor transparens

2
. 

 Konkurrensen mellan hamnar är inte lika stor som på landtransportsidan, 
vilket medför  att spridningen i standardpriser mellan olika tjänstekategorier 
skiljer sig kraftigt åt mellan olika hamnar

3
. Vid val av hamn innebär det en 

förhandling med respektive hamn och därmed en viss rabattsats. I de priser 
som anges i resultaten har någon rabattsats antagits (se vidare avsnitt 
”Datainsamling” i kapitlet om kostnader för lastning och lossnign av fartyg).  

 I projektet har ett antal hamnars standardprislistor använts som ett första 
underlag för bedömning av hamnkostnaderna, för att öka precisionen  och 

                                                   

2
 Regelverket kring Järnvägstrafik anger att Infrastrukturhållaren måste redovisa 

kostnadsstrukturen i sin Järnvägsnätsbeskrivning. 

3
 Hamnar har egna upptagningsområden i större utsträckning, med större distans 

emellan. Bulkhamnar ofta specialiserade inom sitt område (gäller ej containers). 

Hamnar har mer av en monopolställning på en lokal eller regional marknad (måttligt 

överlappande). 
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transparensen gällande hamnterminalkostnader, i kombination med muntlig 
kontakt med ett antal hamnar. Detta har resulterat i ett spann av möjliga 
priser för varje fall. Vi har då tillämpat en försiktighetsprincip och lagt oss i 
den lägre delen av spannet. Detta för att, med avseende på ovan nämnda 
inslag av prisförhandlingar, hamna på en någorlunda rimlig nivå för 
medelpris för respektive godsslag hanterat i olika hamnar. 

Det innebär att vad en kund verkligen får betala för en hantering i en specifik hamn 
av ovanstående anledningar inte kan anges. Dock har en relativt hög grad av 
säkerhet beträffande prisläge för tjänster vid kombiterminaler förelegat. 

Godsvikt per TEU 

I hamnar och terminaler hanteras stora mängder enhetslaster. Enhetslasternas 
vikter skiljer sig för det första mellan inrikestransporter, interkontinentala transporter 
samt overseatransporter och dessutom mellan import och export.  

Mariterm (2011) anger att  40 fots exportcontainrar normalt är lastade med 24 ton 
gods och importcontainrar med 14 ton gods samt att att en genomsnittlig 20-
fotscontainer (både inkommande och utgående) i Amsterdams hamn har en 
nettolastvikt av 10 ton.  

Göteborgs hamn anger att containrarna i snitt har 7,6 tons last per TEU, vilket skulle 
innebära drygt 15 ton nettolastvikt för en 40-fotscontainer. 

En mindre datainsamling från ytterligare ett antal svenska aktörer
4
 ger uppgifter 

inom spannet 7-12 tons nettolast för 40 fots importcontainers och 20-25 ton för 
export samt  4-9 tons nettolast för 20 fots importcontainers och 10-28 ton för export. 
Sammanlagt har vi alltså en variation enligt  Tabell 1. Eftersom Samgods 
modellstruktur inte gör skillnad på exempelvis import- och exportcontainers blir 
variationen mycket stor: 7-25 ton per 40-fotscontainers och 4-28 ton för 20-
fotscontainers. Variationen beror på flera faktorer, bland annat på regional variation 
(vilket typ av varor som exporteras i olika regioner och hanteras av olika aktörer) 
och att det är helt olika typer av varor som exporteras (mycket tungt gods som trä 
och stål) respektive importeras (konsumentgods). Lägg även märke till att 20-
fotscontainers i vissa fall har en högre nettolast än de större 40-fotarna. Det beror 
på att mycket tungt gods lämpar sig bättre för mindre enheter och att man också 
använder specialcontainers för tunga varor som exempelvis kemiska produkter. 

 

Tabell 1 Nettolastvikt för olika typer av containers 

 40 ft 20 ft 

Import 7-14 4-10 

Export 20-25 10-28 

 

För trailers anger Mariterm (2011) en normal bruttovikt av 26 ton, varav 7 ton 
taravikt, vilket ger en nettovikt per trailer på 19 ton. 

                                                   

4
 Helsingborgs hamn, Norrköpings hamn, Svensk LogistikPartner, m4 gruppen 

Eskilstuna 
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Baserat på ovanstående (ett enkelt genomsnitt) har vi i projektet gjort följande 
antaganden: 

 En lastad 20-fots ISO-container har en nettolastvikt av 12,4 ton. 

 En lastad 40-fots ISO-container har en nettolastvikt av 16,9 ton. 

I Samgods antas att alla enhetslaster är 40-fotscontainers. I beräkningarna har vi 
dock försökt utgå ifrån så verklighetsbaserade upplägg som vanligt, vilket ibland 
inkluderar andra typer av containers och trailers. Vid nedbrytning av kostnader från 
kr/TEU till kr/ton har vi dock i så stor utsträckning som möjligt utgått från 17 ton 
gods per 40-fotscontainer = 2 TEU. Undantag redovisas i respektive fall. 

Vi antar att alla containers är lastade, eftersom tomtransporter hanteras i särskild 
ordning i Samgodsmodellen och därmed inte ska representeras av 
omlastningskostnaderna. 

Om skalfördelar 

Skalfördelar kan ges av att mer avancerad, storskalig och/eller effektiv 
hanteringsutrustning används för att lasta och lossa godset. Avgörande för ifall 
sådan används är hanterad volym per år i aktuell terminal/hamn, och hur den 
fördelas över tiden (dygn, år), snarare än storleken av det aktuella fordon som 
lastas eller lossas. Det är alltså något som varierar mellan terminaler/hamnar 
snarare än mellan fordon. För att terminaler ska investera i storskaligare utrustning 
krävs tillförlitlighet i ett högt konstant flöde av gods. Om flödet är lägre kan det vara 
kostnadseffektivare att lasta många mindre fordon jämnt fördelat över tiden, än ett 
större fordon vid enstaka tillfällen. 

Vidare kan det i vissa fall vara dyrare att lasta/lossa större fordon/fartyg, eftersom 
annan och mer avancerad utrustning krävs. Vad gäller lastbilar beror det även på 
typ av lastbil – en liten flisbil är enklare (och därmed billigare per ton) att lasta än en 
lastbil med släp oavsett storlek. Vid flytade bulkgods finns begränsningsar för hur 
snabbt vissa vätskor som till exempel diesel får eller kan pumpas. 

Skalfördelarna vid användning av större fordon uppkommer framför allt på länkarna, 
det vill säga under själva transporten, inte i noderna. Det finns till och med exempel 
där de kostnadsbesparingar som kan göras under transporten vid användning av ett 
större fordon äts upp av kostnadshöjningar vid lastning och lossning. 

Metod och underlag 

Projektet har genomgått ett antal processsteg. 

Det första steget omfattade inläsning i befintlig litteratur rörande kostnadsstrukturen 
för olika nodkategorier, kända kostnadskalkyler och annan litteratur med bäring på 
modellverktygen STAN och Samgods.  

Det andra steget omfattade insamling av terminal- och hanteringsdata från olika 
aktörer inom branschen. Det skedde genom personlig kontakt med berörda. 

Utgående från den utvecklade kostnadsstrukturen och insamlad data beräknades 
terminal- och hamnkostnaderna för de olika terminalkategorierna och 
varugrupperna.  

Arbetsmodell och resultat presenterades på en workshop med Trafikverket samt 
konsulter i parallella projekt under mars 2015, som ett led i valideringen av 
resultaten.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Vad är en nod? 

En nod är en knutpunkt (nav) i ett transportsystem där ett eller flera trafikslag med 
olika karaktäristik sammanlänkas och gods/sändningar byter lastbärare, trafikslag 
och/eller transportsätt. De olika fordonen, lastbärarna och trafikslagen har alla olika 
karaktäristika, vilket innebär att en nods primära funktion blir att överbrygga gapet i 
kapacitet, tid, frekvens och kostnader (enhetskostnader) mellan in- och utgående 
transportsystem (Hultén, 1997). 

 

Figur 2 Terminalen överbrygger trafikslagens och transportenheternas gap i 
form av kapacitet, frekvens och tid (Hultén, 1997) 

Svanberg (2013) kompletterar Hulténs bild rörande funktioner i noderna med bland 
annat värdeadderande tjänster, exempelvis stuff och stripp. I Samgods finns en 
kategorispecifik kostnad för stuffing och stripping av gods som adderas till 
transportkostnaden för containers. Kostnaden adderas hos avsändare och 
mottagare av godset, men ej vid omlastning under vägen. Kostnaden anges per ton 
gods och är densamma för alla godstyper, men i verkligheten skiljer sig kostnaden 
kraftigt åt mellan olika varuslag.   

Nodkategorisering enligt EU 
En nomenklatur som ofta används inom EU är att kategorisera noderna med 
avseende på antalet anknytande trafikslag (unimodala, intermodala (bimodala, 
trimodala och helt sammodala) (Hayuth, 1987). 

 En intramodal nod knyter samman länkar av samma trafikslag  och noder 
som knyter olika nätverk och specifikt knyter samman nationella och 
internationella nätverk benämns gateways  

 En multimodal/intermodal nod knyter samman länkar mellan olika trafikslag 

 En intermodal nod knyter samman länkar mellan olika trafikslag för 
enhetsberett gods (till exempel kombiterminal) 

 En multimodal nod knyter samman länkar mellan olika trafikslag – för ej 
enhetsberett gods  

Process 1 Terminalfunktionen Process 2

“Gapet”

Δ Frekvens

Δ Kapacitet

Δ Tid

Frekvens (F1)

Kapacitet (K1)

Tid (T1)

Frekvens (F2)

Kapacitet (K2)

Tid (T2)
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 En trimodal nod knyter samman länkar mellan tre olika trafikslag – vanligen 
vid hamnar där järnväg-sjö-väg möts 

 En sammodal nod knyter samman länkar mellan alla fyra trafikslag. En nod i 
Europa är fullkomligt sammodal och det är flygplatsen i Frankfurt där inrikes 
vattenvägar, flyg, järnväg och lastbilstransporter sammanstrålar 

 Gateway: en nod kan betraktas som en gateway då den koordinerar 
nationella och intermationella flöden. 

 

 

Figur 3 Transportsystem med nätverk, noder, gateways och länkar (Lumsden, 
2001) 

En normal nod är bimodal, medan flertalet hamnar är trimodala noder.  Ur 
Samgodssynpunkt kan en nod enbart hantera hantering mellan två trafikslag 
(inter/multimodal) och en trimodal terminal i Samgods behöver alltså modelleras 
som två till tre mono- eller mutlimodala terminaler som binds samman.  

Den funktionella enheten järnvägsterminal 

Inom ramen för projektet har vi definierat en nod utgående från den funktionella 
enhet som definierar respektive nod. Syftet är att definiera vilka funktioner  
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(komponenter och delkomponenter) som ingår i kostnadsanalysen av respektive 
nod.  

Utgångspunkten för resonemanget var den funktionella definitionen av begreppet 
terminal som togs fram av Banverket (2007) i samband med utvecklingen 
strategiska kombiterminaler. Genom en enhetlig definition av begreppet kan för det 
första dialogen med användarna av resultaten göras transparent, för det andra 
innebär det en tydlighet vilka funktioner som ingår och vilka som inte ingår och för 
det tredje blir gränssnittet mellan noden och länken tydlig.  

I föreliggande rapport, stött av Trafikverket (2011) och WSP (2015a) har definitionen 
av den funktionella enheten terminal utvecklats till att omfatta samtliga 
järnvägsterminaler där gods lastas om mellan järnväg och ett annat trafikslag. 
Arbetsgruppen har således använt samma metodik för att definiera vilka funktioner 
som skall kostnadsberäknas och vilka som inte skall kostnadsberäknas.  

I den nedanstående figuren förevisas en tolkning av begrepppet kombiterminal 
(TFK/KTH, 2009) och den innehåller följande underfunktioner:  

 Anslutningsvägar 

 Lastytor 

 Lagringsytor (kort- och långtidslagring) 

 Anslutningsspår till/från överlämningsbangård (tågbildningpunkt) 

 Lokaler 

 Hanteringsutrustning (superstrukturen) 

 Uppställnings- och reparationsspår 

 Belysning 

 Skalskydd 

 

Figur 4 Konceptuell bild inklusive anslutningsbangården 
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Noder i Samgods 
De noder i Samgods vi är intresserade av är nod för lastning, omlastning eller 
lossning av gods (terminaler), det vill säga där gods lastas av eller lastas på ett visst 
fordon, med en förspecificerad tidsåtgång respektive kostnad givet inblandade 
trafikslag och fordonstyper. Värdena är desamma för lastning som för lossning. 
Kostnaderna för en omlastning av gods mellan två olika fordon beräknas som 
summan av kostnaden för lossning av fordon 1 och kostnaden för lastning av fordon 
2. Detsamma gäller för lastnings- och lossningstider. Kostnaderna och tiderna 
varierar inte mellan olika terminaler eller olika sorters terminaler

5
. Detta stämmer väl 

överens om önskemålet om en generisk modell (SITMA, intervju 2015), men ställer 
vi det i relation till Hulténs definition av terminalfunktionen kan vi konstatera 
följande: 

 Lastnings- och lossningskostnaderna definieras som fasta kostnader. 
Skalfaktorer i terminalhanteringen beaktas grovt genom den så kallade 
teknologifaktorn men kan inte fångas i detalj.  

 Lastnings- och lossningskostnaderna inkluderar inte de tidsberoende 
kostnaderna för fordon och förare. Dessa adderas istället i efterhand baserat 
på den angivna tidsåtgången för lastning/lossning. 

 Nodtiden definieras inte som den tid som åtgår för lossning, lagring och 
lastning av själva godset utan enbart den normala lastnings- och /eller 
lossningstiden för ett fordon vid noden. Detta skapar en viss risk för följande 
fel: Fordon och farkoster med hög kapacitet och tidtabellsbunden ankomst/ 
avgång  ställer ofta krav på att godset levereras in till en nod (hamn eller 
kombiterminal) under ett visst tidsintervall innan båten (closing time) eller 
tåget (sista inlämningstid) skall avgå.  

 Nodtiden definieras således som den tid fordon och förare behöver vara 
närvarande i terminalen. 

Kostnader och tider för lastning och lossning av gods är specificerade per lastbärar- 
och godstyp (se Tabell 3 nedan):  

 Containers (40-fotscontainers) 

 Fast bulk 

 Flytande bulk 

 “General cargo”, det vill säga pallastat gods och styckegods samt 
projektlaster, till exempel större maskindelar eller byggnadselement (ej 
containeriserat) 

I Tabell 2 specificeras vad som ingår i de olika godsslagen i Samgods. 

                                                   

5 Däremot finns för varje terminal  ”teknologifaktorer” för kostnad och tid, med 

defaultvärde 1, som kan höjas eller sänkas för att simulera olika förhållanden på 

olika terminaler. 
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Tabell 2 Varugrupper inom respektive godsslag i Samgods 

Fast bulk Flytande bulk General cargo Container 

Spannmål Oljefrön, fetter Textilier, fibrer Samtliga 

Potatis, grönsaker, 
frukt 

Fasta 
mineralbränslen

6
 

Livsmedel, foder  

Levande djur Råolja Metallprodukter  

Sockerbetor Petroleumprodukter Transportmedel   

Massaved Kolkemikalier Metallvaror  

Sågade trävaror  Glas, keramik  

Träflis, returträ  Kläder, andra 
tillverkade varor 

 

Annat trä, kork   

Järnmalm, skrot  Maskiner, apparater  

Malm, ej järn    

Cement, kalk, 
byggmateral 

   

Jord, sand , grus    

Andra mineraler    

Gödningsmedel    

Kemikalier    

Pappersmassa, 
returpapper 

   

Papper, papp    

Rundvirke    

Pappersvaror    

 

Kostnaderna anges i modellen som kronor per ton gods, även vad gäller exempelvis 
containers. Det bör redan nu påpekas att lastnings- och lossningskostnaderna för 
olika kategorier av noder skiljer sig kraftigt åt inom respektive kategori. Och 
dessutom skiljer sig kostnaderna kraftigt mellan stora, medelstora och små 
anläggningar där de olika kategorierna konkurrerar genom på att uttnyttja fasta och 
rörliga kostnader som en bas för konkurrenskraft. 

För enhetslastbärare, som växelflak, containrar och trailers, anges kostnaderna i 
verkligheten ofta per enhet. Dock sker oftast en viss differentiering för lastade och 
olastade enheter. I Samgodsmodellen anges kostnaden per ton, vilket innebär att 
enbart lastade enheter beräknas. Samgodsmodellen bortser således från att det 
finns omfattande tompositioneringar av lastbärare på det svenska och 
internationella nätverket, men även från att det är stora skillnader i vikt mellan 

                                                   

6
 Bör snarare klassificeras som fast bulk eftersom det inkluderar kol etc. Påpekande 

framfört till Trafikverket. 
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import- och exportenheter respektive att det är stora skillnader i vikt per TEU mellan 
olika storlekar på lastbärare (enheter). 

Bakgrund, omlastningskostnader i Samgods 

Den första versionen av Samgodsmodellen utvecklades  under 2005 genom 
samverkan mellan Sverige och Norge. Syftet var att få fram en generisk modell 
(SITMA, intervju, 2015) snarare än en modell som använder specifika 
förutsättningar för olika noder och länkar. Fokus låg på att få modellen att fungera 
snarare än att vara exakt i de olika parametervärdena.  

Grundvärden för Samgodsmodellen togs fram under 2005 (SITMA, 2005) och utgick 
från en prisansats, det vill säga att en nods pris mot kunden utgjorde basen för 
värdet i modellen. Modellvärdena skiljer sig mellan de svenska och norska noderna, 
och men enligt SITMA (intervju, 2015) har det skett en utveckling av värdena i 
Norge genom att applicera en kostnadsansats där kartläggningar, med tillhörande 
mätningar av aktiviteter och resursinsatser genomförts och dessa ligger till grund för 
kostnadsberäkningarna. De prisbaserade parametervärdena uppdaterades bland 
annat 2009 (SITMA, 2015).  

I Tabell 3 nedan anges de befintliga lastnings- och lossningskostnaderna och 
tiderna. Det har tyvärr inte inom detta projektet gått att få klarhet i exakt vad som 
räknats in i dessa kostnader och ej. Under projektets gång har uppsättningen 
fordonstyper i Samgods förändrats enligt Tabell 4. 

För ytterligare beskrivningar av Samgodsmodellen hänvisas till dokumentationen på 
Trafikverkets hemsida

7
.

                                                   

7http://www.trafikverket.se/samgods  

http://www.trafikverket.se/samgods
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Tabell 3 Befintliga kostnader och tider i Samgods (fortsättning nästa sida) 

Vehicle Load cost dry 
bulk (SEK/ 

ton) 

Load cost 
liquid bulk 

(SEK/ ton) 

Load cost 
general cargo 

(SEK/ ton) 

Loading time 
dry bulk 

(h/vehicle) 

Loading time 
liquid bulk 

(h/vehicle) 

Loading time 
general cargo 

(h/vehicle) 

Container 
load cost 

(SEK/ ton) 

Container 
load time 

(h/vehicle) 

Stuffing and 
stripping 

(SEK/ ton) 

Lorry light LGV.< 3.5 ton 8,6 8,6 100 2 2 2 999999 999999   

Lorry medium 3.5-16 ton 8,6 8,6 51,6 2 2 2 999999 999999   

Lorry medium16-24 ton 8,6 8,6 34,4 2 2 2 999999 999999   

Lorry HGV 25-40 ton 3 3 20,7 2 2 2 17 1   

Lorry HGV 25-60 ton 3 3 13,8 2 2 2 17 1   

Kombi train 999999 999999 999999 999999 999999 999999 17 2   

Feeder/shunt train 5 5 25 6 6 6 17 6   

System train STAX 22.5 3 3 25 6 6 6 999999 999999   

System train STAX 25 3 3 25 6 6 6 999999 999999   

System train STAX 30 3 3 25 6 6 6 999999 999999   

Wagon load train (short) 5 5 25 6 6 6 17 6   

Wagon load train (medium) 5 5 25 6 6 6 17 6   

Wagon load train (long) 5 5 25 6 6 6 17 6   

Container vessel  5.300 dwt (ship) 999999 999999 999999 999999 999999 999999 17 6   

Container vessel  16.000 dwt (ship) 999999 999999 999999 999999 999999 999999 17 6   

Container vessel  27.200 dwt(ship) 999999 999999 999999 999999 999999 999999 17 6   
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Vehicle Load cost dry 

bulk (SEK/ 
ton) 

Load cost 

liquid bulk 
(SEK/ ton) 

Load cost 

general cargo 
(SEK/ ton) 

Loading time 

dry bulk 
(h/vehicle) 

Loading time 

liquid bulk 
(h/vehicle) 

Loading time 

general cargo 
(h/vehicle) 

Container 

load cost 
(SEK/ ton) 

Container 

load time 
(h/vehicle) 

Stuffing and 

stripping 
(SEK/ ton) 

Container vessel  100.000 dwt (ship) 999999 999999 999999 999999 999999 999999 17 6   

Other vessel 1.000 dwt (ship) 15 15 81 5 5 8 17 8   

Other vessel 2.500 dwt (ship) 13 13 79 6 6 9 17 9   

Other vessel 3.500 dwt (ship) 11,5 11,5 77 6 6 9 17 9   

Other vessel 5.000 dwt (ship) 10 10 75 7 7 10 17 10   

Other vessel 10.000 dwt (ship) 7 7 73 8 8 10 17 10   

Other vessel 20.000 dwt (ship) 5,1 5,1 70,9 10 10 11 17 11   

Other vessel 40.000 dwt (ship) 3,8 3,8 69 12 12 11 17 11   

Other vessel 80.000 dwt (ship) 3 3 67 16 16 12 17 12   

Other vessel 100.000 dwt (ship) 2,7 2,7 65 20 20 12 17 12   

Other vessel 250.000 dwt (ship) 2,1 2,1 63 24 24 12 17 12   

Ro/ro vessel 3.600 dwt (ship) 20 20 20 5 5 5 17 5   

Ro/ro vessel 6.300 dwt (ship) 20 20 20 6 6 6 17 6   

Ro/ro vessel 10.000 dwt (ship) 20 20 20 7 7 7 17 7   

Road ferry 2.500 dwt 1 1 1 1 1 1 1 1   

Road ferry 5.000 dwt 1 1 1 1 1 1 1 1   

Road ferry 7.500 dwt 1 1 1 1 1 1 1 1   

Rail ferry 5.000 dwt 2 2 2 2 2 2 2 2   

Freight airplane 688,7 688,7 688,7 2 2 2 999999 999999   
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Tabell 4 Uppdaterade fordonstyper 

Vehicle number DESCRIPTION LABEL 

101 Lorry light LGV.< 3.5 ton LGV3 

102 Lorry medium 3.5-16 ton MGV16 

103 Lorry medium16-24 ton MGV24 

104 Lorry HGV 25-40 ton HGV40 

105 Lorry HGV 25-60 ton HGV60 

NEW Lorry HGV 25-74 ton HGV74 

201 Kombi train Max 630 m 

NEW Kombi train Max 750 m 

202 Feeder/shunt train FEEDV 

204 System train STAX 22.5 Max 630 m 

NEW System train STAX 22.5 Max 750 m 

205 System train STAX 25 Max 630 m 

NEW System train STAX 25 Max 750 m 

206 System train STAX 30 (malm) Max 750 m 

207 Wagon load train (short) WG550 

208 Wagon load train (medium) Max 630 m 

209 Wagon load train (long) Max 750 m 

401 Freight airplane FLYG 
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RESULTAT OMLASTNINGSKOSTNADER 
OCH -TIDER TILL SAMGODS 
Alla kostnader som samlats in under projektets gång gäller år 2014. 
Kostnadsuppgifter från äldre studier har inte indexuppräknats. Alla kostnader är 
angivna exklusive moms. 

Lastning och lossning av vägfordon 
Vi skiljer här på två sorters trafik – intermodal och ej intermodal trafik: 

1. Vid intermodal trafik omfattar lastnings- och lossningskostnaden dels 
lastning och lossning av gods i lastbärare (stuff/strip), dels hanteringen av 
själva lastbäraren 

2. Vid ej intermodal trafik motsvarar hanteringskostnaden lastning och lossning 
av gods 

Kapitlet har därför delats upp på motsvarande sätt: 

 Intermodal trafik/containers 

 Kostnad och tid för hantering av torr bulk 

 Kostnad och tid för hantering av flytande bulkgods 

 Kostnad och tid för hantering av general cargo 

Intermodal trafik/containers 

Containertrafik med lastbil  bygger i flertalet fall på (1) triangeltrafik och (2) 
bytestrafik. 

 Triangeltrafik: Det innebär att en lastad importcontainer hämtas i ett 
hamnområde eller en kombiterminal varefter den transporteras till en kund, 
där den töms. Väl tömd kan den tomma enheten antingen ställas i tomdepå 
eller tompositioneras till en utlastare med exportgods.  
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Figur 5 Illustration av triangeltrafik 

 

 Bytestrafik innebär att en lastbil ankommer med en enhet som ställs av vid 
lastnings- eller lossningsport varefter en lastad/lossad enhet hämtas upp och 
dras därifrån.  

 

Figur 6 Illustration av bytestrafik 

Kostnad för stuffning och strippning av lastbärare 

För att lasta in varor i en container behöver varor köras fram, köras in i containern 
och surras. Kostnaderna utgörs av maskin- och förarkostnader. Beräkningar som 
gjorts inom projekt Utvärdering av intermodala transportkedjor (KTH & TFK, 2010) 
anger att kostnaden för en 20-fots container är 700 kronor och för en 40-
fotscontainer 1000 kronor (avstämning med branschföreträdare ger en variation 900 
– 1100 SEK). Utifrån branschkunskap och egen erfarenhet av terminaloperation 
gjordes egna skuggkalkyler som ytterligare stärkte uppgifterna. VTI (2009) anger att 
standardenhet i Samgods är 40-fotscontainer och vi har enligt ovan (se avsnitt 
Godsvikt per TEU på sidan 8) antagit 17 ton gods per lastad 40-fotscontainer. Detta 
ger en kostnad på 59 kr/ton. Denna kostnad gäller oavsett vilket fordon som sedan 
fraktar containern (och beräkningarna kommer därför inte upprepas för intermodal 
trafik med övriga trafikslag i följande kapitel). Även om kostnadsuppskattningen 
baseras på relativt samstämmiga uppgifter per container, blir kostnaden per ton mer 
osäker beroende på att antalet ton per container kan variera mycket. 

Hamn/ 
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terminal 

Kund 

Tomdepå 

Uthämtning/ 

inlämning 

Uthämtning/ 
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lossnings-port 

Uthämtning+ 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑇𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 1000 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 40 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 

𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 17 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 40 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Tabell 5 Förslag på kostnad för stuff/strip container i Samgods 

Stuff/strip container 40 ft Kostnad 

Alla fordonstyper 59 kr/ton 

Kostnad för hantering av container 

Kostnaderna för uthämtning/inlämning (”hantering”) varierar, bland annat beroende 
på var det sker, se Figur 5 ovan. 

En lastad enhet som hämtas av en lastbil i en hamn debiteras 0 SEK vid uthämtning 
i hamnen, 150 SEK

8
 om den hämtas ut i en tomdepå eller 150-170 SEK

9
 om den 

hämtas ut i en kombiterminal. Hanteringskostnaden skiljer sig kraftigt mellan 
uthämtningsställena. Kostnader för hamn- och stuveriavgifter ligger inbäddat i 
annan kostnadsfunktion kopplat till containern (lastbäraren) och inte till 
vägtransporten (WSP, 2015b).  

Kostnaden för inlämning av container är ungefär ekvivalent med den för utlämning.  

Vi har i beräkningarna nedan utgått från en genomsnittlig hanteringskostnad på 
125 SEK per enhet, baserat på ovanstående kostnadsuppgifter på 0, 150 och 150-
170 SEK i olika situationer.  

”Container” i Samgods betyder, som redan nämnts, 40-fotscontainers. Lastbilar 
lastas i verkligheten emellertid även med andra lastbärare, t.ex. mindre containers. 
För att få en kostnad som återspeglar verkligheten bättre, har vi i resonemanget 
nedan utgått från några vanliga konfigurationer även om det innebär att man inte 
strikt hanterat 40-fotscontainers. Därefter har kostnaden räknas om till kr/ton som 
sedan kan appliceras i Samgods. 

För en 40-fotscontainer antas en medellast av 17 ton gods och för en 20-
foscontainer en medellast av 12 ton gods (se avsnitt Godsvikt per TEU på sidan 8). 

 

Lastbil 25-40 ton 

En lastbil på 25-40 ton består av en dragbil med släp, det vill säga 2 TEU – två 20-
fotscontainers eller en 40-fots.  En hantering med 17 ton gods ger 7,5 SEK/ton och 
                                                   

8
 Om man är avtalskund, referenser exempelvis Lundby containerservice, Container 

Care 

9
 Sammanställning av insamlade uppgifter (från 2015) från kombiterminalerna i 

Göteborg Gullbergsvass, Höglandsterminalen Nässjö, PGF Terminal Vaggeryd, 

Sundsvalls Kombiterminal, Eskilstuna Kombiterminal, Hallsbergs Kombiterminal 
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två hanteringar med sammanlagt 25 ton gods ger 10 SEK/ton. Medelvärdet blir 
9 SEK/ton. Beräkningar nedan: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑇𝑜𝑛 = 
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 ⋅ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 ⋅ 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐴: 1 𝑠𝑡 40 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 → 

→ {
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 = 1
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 125
𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 16,9

 

𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐵: 2 𝑠𝑡 20 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠 → 

→ {
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 = 2
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 125
𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 12,4

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐴 & 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐵: 
7,5 + 10

2
= 9 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Lastbil 25-60 ton 

En lastbil på max 60 ton kan lasta 3 TEU. Vi antar standardkonfigurationen med en 
20-fots- och en 40-fotscontainer (3 stycken 20-fotscontainers med last blir för tungt). 
Det ger två hanteringar med sammanlagt 29,3 ton gods vilket ger knappt 9 kr/ton. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑇𝑜𝑛 =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) ⋅ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡

∑ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 ⋅ 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡

 

1 𝑠𝑡 40 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 + 1 𝑠𝑡 20 𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 → 

→ 

{
 
 

 
 
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 2

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 125
40 𝑓𝑡: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 = 1
40 𝑓𝑡: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 16,9
20 𝑓𝑡: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 = 1
20 𝑓𝑡: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡 = 12,4

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑒𝑟𝑇𝑜𝑛 =  
2 ⋅ 125 

1 ⋅ 16,9 + 1 ⋅ 12,4
= 9 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

Lastbil 25-74 ton 

Kostnaden för den allra tyngsta lastbilen antas vara densamma som för 60-
tonslastbilen, det vill säga 9 kr/ton. 

 

Lastnings- och lossningstid 

Lastnings- och lossningstid för containers är en viktig konkurrensparameter för 
terminaler och hamnar. Det varierar mellan 20 minuter och en timme 
(erfarenhetsmässig uppskattning). Genomsnittet blir 45 minuter. Detta är alltså 
endast tiden som åtgår för den faktiska hanteringen och inkluderar inte eventuell 
väntetid för godset i terminalen. Anledningen till att inte väntetid inkluderas är 
Samgodsmodellens struktur, se även avsnitt Noder i Samgods på sidan 13. 
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Sammanställning 

Tabell 6 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av containrar på 
lastbil i Samgods 

Container lastbil Kostnad Tid 

Lorry HGV 25-40 ton 9 kr/ton 0,75 h 

Lorry HGV 25-60 ton 9 kr/ton 0,75 h 

Lorry HGV 25-74 ton 9 kr/ton 0,75 h 

Kostnad och tid för hantering av torr bulk 

En sammanställning av lastnings- och lossningskostnader från olika studier (Flodén 
2014, Trafikverket 2011, WSP 2015a,b, Troche 2009, Stena Recycling, WSP 2014) 
med massaved, träflis, malm, jord och grus samt rundvirke, vilka alla ingår i 
kategorin Dry bulk i Samgods, ger att den genomsnittliga kostnaden för lastning och 
lossning är cirka 10 kronor per ton, se nedan. Lastning antas ske med lastmaskin 
med skopa och är därmed densamma per ton oavsett lastbilsstorlek. 

Som kan ses i Tabell 5 varierar kostnaderna mycket både mellan och inom olika 
varugrupper som räknas till Torr bulk. Kostnaden beror dels på hur man räknar, dels 
på förutsättningarna (”löpande band-princip” vs. ad hoc). Ett uppskattat genomsnitt 
hamnar på cirka 10 kronor per ton. 

Lastnings- och lossningstid är mindre än 1 timme per fordon, vilket baseras på 
erfarenhetsmässig uppskattning av hantering med lastmaskiner med skopa. 

Tabell 7 Kostnadsuppskattningar för olika typer av varuslag som ingår i 
Samgods godstyp Dry bulk, från tidigare studier 

Studie Varuslag Kommentar Kostnad 
(kr/ton) 

Flodén 2014 Träflis/ 
biobränsle 

Omräknat från kr/MWh -> kr/ton. Delat 
med 2 för att erhålla 1 hantering (ej 
lastning+lossning) 

21 SEK/ton 

Trafikverket 2011 
WSP 2014 

Rundvirke Lossning av rundvirke med lastfordon – 
kontinuerlig lossning 

10-15 SEK/ton 

Troche 2009 Sockerbetor 

Rundvirke 

Utlastning av sockerbetor – från depå.  

Lastbil-tåg (exkl infra.-kostn) 

7,5 SEK/ton 

7-9 SEK/ton 

Stena Recycling
10

 Skrotlastning Varierar kraftigt beroende på fraktion.  20-40 SEK/ton 

WSP 2014
11

 Malm Kontinuerlig utlastning 16 timmar per 
dygn – 2 skift.  

11-16 SEK/ton 
(lastning) 

5 kr per ton 
(lossning)  

 

                                                   

10
 Erfarenhetsbaserad beräkning baserad från fd Logistikchef Stena Recycling.  

11
 Örebro Regional Development Council (2014) 
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Tabell 8 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på lastbil 
i Samgods 

Dry bulk lastbil Kostnad Tid 

Lorry light LGV < 3.5 ton 10 kr/ton <1 h 

Lorry medium 3.5-16 ton 10 kr/ton <1 h 

Lorry medium16-24 ton 10 kr/ton <1 h 

Lorry HGV 25-40 ton 10 kr/ton <1 h 

Lorry HGV 25-60 ton 10 kr/ton <1 h 

Lorry HGV 25-74 ton 10 kr/ton <1 h 

Kostnad och tid för hantering av flytande bulkgods 

Flytande bulkgods kan lastas på lastbil med cirka 30 ton per timme
12

. Till det 
kommer cirka 20 minuter administrativ tid per lastningstillfälle. De enda kostnaderna 
kopplade till detta är för personal och lite diesel. Med en personalkostnad på 300 
kr/timme hamnar kostnaden på runt 15 kr/ton

13
.  

Eftersom tidsåtgången i stor utsträckning bestäms av hastigheten med vilket godset 
kan pumpas, är tidsåtgången per fordon beroende av fordonsstorleken i större 
utsträckning än för annan typ av gods. De minsta lastbilarna är inte aktuella för 
flytande bulk. 

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒 +
𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝐻𝑜𝑢𝑟
 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒 =
1

3
ℎ 

𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝐻𝑜𝑢𝑟 = 30 

𝐿𝑜𝑟𝑟𝑦 16 − 24 𝑡𝑜𝑛: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 = 15 → 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 =
5

6
ℎ ≈ 1ℎ 

𝐿𝑜𝑟𝑟𝑦 25 − 40 𝑡𝑜𝑛: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 = 28 → 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 = 1,27 ℎ ≈ 1,5ℎ 

𝐿𝑜𝑟𝑟𝑦 25 − 60 𝑡𝑜𝑛: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 = 47 → 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 = 1,9 ℎ ≈ 2ℎ 

𝐿𝑜𝑟𝑟𝑦 16 − 24 𝑡𝑜𝑛: 𝑇𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 = 62 → 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 = 2,4 ℎ ≈ 2,5ℎ 

 

Med en personalkostnad på 300 SEK/timme ger pumpningshastigheten 

30 ton/timme: 
300

30
= 10 SEK/ton. Det är tveksamt om personal behöver närvara vid 

hela de extra 20 minuterna som lagts till för ”administration” och/eller om någon 
annan extra fast kostnad tillkommer. 20 minuter extra tidsåtgång innebär 100 SEK 
med samma tidspris som innan. Med laststorlekar på 15-62 ton (enligt Samgods 

                                                   

12
 Karlskrona Baltic Port, stöds av Bärthel (2004) och Bärthel och Arvidsson (2011) 

13
 Anledningen till att vi här, till skillnad från övriga fall, räknar på personalkostnad är 

att vi inte hittat några uppgifter på totalpris utan varit hänvisade till att räkna på vad 

själva resurserna (i detta fall i princip endast personal) kostar. 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10207990 Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin 

 

Daterad: 2015-08-21 

 
Reviderad: 2015-12-07 Rapport 

Handläggare: Moa Berglund Status: Slutversion  

 25 (74) 
 

Vehicle-tabeller) skulle det innebära 2-7 SEK/ton. En genomsnittlig kostnad på 
5 SEK/ton har därför lagts till de 10 SEK/ton som själva pumpningen bedöms kosta. 

 

Tabell 9 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av liquid bulk på 
lastbil i Samgods 

Liquid bulk lastbil Kostnad Tid 

Lorry medium16-24 ton 15 kr/ton 1 h 

Lorry HGV 25-40 ton 15 kr/ton 1,5 h 

Lorry HGV 25-60 ton 15 kr/ton 2 h 

Lorry HGV 25-74 ton 15 kr/ton 2,5 h 

Kostnad och tid för hantering av general cargo 

General cargo antas för lastbilar innebära mest pallastat gods. Lastnings- och 
lossningskostnader för styckegods har erhållits från en transportör

14
. I 

hanteringskostnaderna ingår enligt transportören kostnader för 

 Ytor som tas i anspråk 

 Terminalpersonal 

 Truckhantering 

Kostnaderna gäller inrikes hantering och är exklusive kostnaden för själva lastbilen. 
De mindre lastbilarna används mer för distribution och är därför dyrare och tar 
längre tid att lasta – vid distribution är det viktigt att varorna placeras rätt efter vilken 
ordning mottagarna besöks under rundan. Med de större fordonen ska ofta allt gods 
till samma mottagare och lastningen blir enklare. Den här skillnaden gör 
lastning/lossning av general cargo annorlunda än för bulkgods. För den största 
lastbilsmodellen (>60 ton) antas samma tid och kostnad per ton gods som för 
storleken under. 

 

Tabell 10 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av general cargo på 
lastbil i Samgods 

General cargo lastbil Kostnad Tid 

Lorry light LGV < 3.5 ton 100 kr/ton 2 h 

Lorry medium 3.5-16 ton 50 kr/ton 2 h 

Lorry medium16-24 ton 40 kr/ton 2 h 

Lorry HGV 25-40 ton 20 kr/ton 1 h 

Lorry HGV 25-60 ton 20 kr/ton 1 h 

Lorry HGV 25-74 ton 20 kr/ton 1 h 

                                                   

14
 Av sekretesskäl kan transportören inte namnges. 
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Lastning och lossning av tåg 
Järnvägen använder sig av olika produktionsmetoder och trafikeringsprinciper för 
godstrafik. De klassiska trafikeringstyperna (Nelldal et al, 2000) är (se Figur 7):  

 Vagnslaster 

 Vagngrupper 

 Direkttåg 

 Systemtåg 

De klassiska trafikeringsprinciperna skall inte ses som absoluta utan kombineras av 
nätverksoperatörerna (Woxenius och Bärthel, 2008). Trafikeringsprinciperna har 
dock olika egenskaper rörande geografisk yttäckning och räckvidd, olika volymkrav 
och skaleffekter (Bukold, 1994), vilket i sin tur påverkar effektiviteten och 
resursutnyttjandet i transportsystemet. De ger även en förklaring till var gods lastas 
om mellan trafikslagen (industrispår, lastplatser och terminaler) samt hur godståg 
bildas vid tågbildningspunkter. 

 

Figur 7 Godstrafikens fyra grundläggande produktionsprinciper: (1) vagns-
lasttransporter, (2) vagngrupper, (3) direkttåg och (4) systemtåg 

Tågtransporten kan (oavsett trafikseringsprincip) utgöra en del av en transportkedja 
som: 

 Börjar och/eller slutar vid industrispår (direct acess) 

 Börjar, fortsätter och/eller slutar med en lastbilstransport  

 Börjar, fortsätter och/eller slutar med en sjötransport 

Nelldal et al (2005) indikerar att 55 % av alla järnvägstransporter börjar och slutar 
vid industrispår, 15 % lastas om mellan lastbil och järnväg (multimodalt) vid 
lastnings- eller lossningsplatsen, 15 % av transporterna sker via hamn och slutligen 
att 15 % är kombitrafik.  

En mer detaljerad beskrivning av trafikeringsprinciperna finns i bilaga 1. 
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Representation i Samgods 

Järnvägssystemets trafikeringsprinciper har i Samgods översatts till ett antal 
delfunktioner som rätt använt kan symbolisera en transport från en avsändare till en 
mottagare. Följande tågkategorier finns för trafikeringsprincipen vagnslaster och 
vagngrupper: 

 Feeder/shunt train 

 Wagon load train (medium) max 630 m 

 Wagon load train (long) max 750 m 

och för trafikeringsprncipen heltåg och systemtåg: 

 Kombi train max 630 m 

 Kombi train max 750 m 

 System train STAX 22.5 max 630 m 

 System train STAX 22.5 max 750 m 

 System train STAX 25 max 630 m 

 System train STAX 25 max 750 m 

 System train STAX 30 

Vagnslaster och vagngrupper i Samgods 

En schematisk beskrivning av vagnslastsystemet syns i Figur 8. 

Samgodsmodellens ”feeder/shunt train” motsvarar alltså det lokalgodståg eller 
spärrfärd som beskrivs i bilaga 1 under produktionsmetoden Vagnslast och som 
trafikerar sträckan mellan rangerbangården och lastning/lossning hos kund eller på 
andra lastplatser. Wagon load train (med olika längd) är de fjärrgodståg som går 
mellan rangerbangårdar. 

I nedanstående figurer (Figur 9 och Figur 10) anges produktionsstrukturen för ett 
feeder/shunt train samt lastnings- och lossningsfönstren hos en vagnslastkund. 
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Figur 8 Vagnslastsystemets olika funktioner 

 

 

Figur 9 Produktionsstruktur och länk- och nodkostnader för feeder/shunt train 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10207990 Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin 

 

Daterad: 2015-08-21 

 
Reviderad: 2015-12-07 Rapport 

Handläggare: Moa Berglund Status: Slutversion  

 29 (74) 
 

 

Figur 10 Tidsaspekter för feeder/shunt train 

Systemtåg i Samgods 

Kombitåg antas både lastas och lossas i kombiterminaler, medan systemtåg både 
lastas och lossas hos godskunder eller andra lastplatser (på samma sätt som 
feeder/shunt train ovan men startar/slutar inte på en rangerbangård på samma sätt). 

Beräkning av omlastningskostnader och -tider 

Tillgängligheten till information om omlastningskostnader (hanteringskostnader) för 
järnvägstransporter skiljer mellan (1) intermodal trafik (kombitrafik) och (2) 
järnvägstrafik.  

Det har för det första (1) medfört att hanteringskostnaderna vid ett urval av 
kombiterminalerna i Sverige samlats in. Kostnadsuppgifterna har kompletterats med 
beräkningar av inväxlings- och utväxlingskostnader för godståg till och från 
kombiterminaler. Järnvägskostnaderna har beräknats med den utvärderingsmodell 
som framtogs i samband med forskningsprojektet ISTRA (TFK, 2011). 

Det har för det andra (2) medfört att vi inom ramen för projektet har beräknat 
omlastningskostnaderna (lastnings- och lossningskostnaderna) för järnvägstrafik 
”bottom-up”. De utgår från genomsnittsberäkningar från ett aktivitets- och 
resursperspektiv och med hänsyn till effektivitet och konkurrenssituation. 
Kostnaderna har i steg 2 validerats via fallstudier som stämts av med operatörerna. 

För vagnslaster är det förutsatt att lastning/lossning sker med olika typer av 
hanteringsutrustningar vid industrispår, en vagnslastterminal eller ett frilastspår. 
Resursförbrukningen för lastning och lossning är varuslagsspecifik, volymspecifik 
och skiljer sig markant mellan olika fall. Inom ramen för projektet har ett intervall 
räknats ut (utgående från fallstudierna) som använts som underlag för 
beräkningarna. 

Enhetskostnaderna för beräkningar av resursförbrukning vid terminalhantering 
härstammar från tidigare interna arbeten (TFK, 2009a,b, TFK 2010 och TFK 2011) 
samt från extern litteratur som SkogForsk (2011). Berörda modeller är aktivitets-
resurs-baserade och omfattar: 

 Kapital och underhållskostnader för hanteringsutrustning/infrastruktur 
(inklusive resursutnyttjande) 

 Lönekostnader för personal 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10207990 Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin 

 

Daterad: 2015-08-21 

 
Reviderad: 2015-12-07 Rapport 

Handläggare: Moa Berglund Status: Slutversion  

 30 (74) 
 

 Energikostnader 

 Administations- och vinstmarginal 

Enhetskostnaderna har kostnadsuppdaterats utgående från statistik om 
löneutveckling, statistik och el- och dieselprisutvecklingen under perioden 2010-
2015 för att beakta 2014 års nivå. För exempel på kostnadskalkyler, se exempelvis 
Vectura (2012a,b, 2013) 

Kostnad och tid för lastning/lossning av vagnslasttåg 

Tolkningen av dokumentationen för Samgodsmodellen är att vagnslasttåg alltså går 
mellan två växlings- eller rangerbangårdar. Det innebär att ”lastning”och ”lossning” 
av ett vagnslasttåg inte innebär att själva godset hanteras, utan endast att vagnarna 
växlas/rangeras om mellan feeder/shunt train och wagon load train.  

Under arbetet med denna rapport har det dock framkommit att vagnslasttransporter 
numera förekommer i Samogdsmodellen både med och utan feedertransporter, en 
justering i senare versioner av modellen sedan dokumentationen skrevs. 
Kostnaderna i denna rapport har däremot beräknats utifrån antaganden baserat på 
dokumentationen. I denna rapport redovisas lastnings- och lossningskostnader för 
både vagnslast och feeder/shunt train och förslagsvis används de kostnader som är 
mest lämpliga för respektive vagnslasttåg i modellen. 

Hanteringen av ett tåg har beräknats till 4 timmar
15

, vilket är den minsta tiden från 
det att ett tåg ankommit till en nod till vagnarna åter kan lämna noden med 
destination nästa växlings- eller rangerbangård. 

Växlingen- och rangeringen har kostnadsberäknats till 3 000 SEK per tågsätt (WSP 
2015b), vilket stämmer väl överens med Nelldal et al (2005) som anger 100 SEK 
per vagn. Växlings- och rangeringskostnaden skall delas mellan feeder/shunt train 
och wagon load train, varför ovanstående värden delas med två vilket ger 
1 500 SEK per växling/rangering och tåg. Kostnaden är densamma vid start- och 
ändpunkt för vagnslasttåget.   

 

Dry bulk, liquid bulk, general cargo 

Antaganden
16

: 

 60 % av vagnarna i ett typiskt vagnslasttåg är lastade, resten är tomma 

 Varje lastad vagn innehåller 50 ton gods 

 Wagon load train (medium) max 630 meter innehåller 30 boggivagnar (varav 
således 18 är lastade) 

 Wagon load train (long) max 750 meter innehåller 35 boggivagnar (varav 21 
är lastade)  

Beräkningar nedan: 

 

                                                   

15
 Erfarenhetsmässig uppskattning 

16
 Erfarenhetsmässiga uppskattningar som stämts av mot Troche (2009) 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡𝑜𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡𝑜𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡𝑜𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

2
=  
3000 𝑆𝐸𝐾

2
=  1 500 𝑆𝐸𝐾 

𝑓𝑜𝑟 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 630 𝑚, 30 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛𝑠, 60 % 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒, 50 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑜 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛
=  

1 500 

30 ∗ 60% ∗ 50 
= 1,7 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

𝑓𝑜𝑟 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 750 𝑚, 35 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛𝑠, 60 % 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒, 50 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑜 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛
=  

1 500 

35 ∗ 60% ∗ 50 
= 1,4 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Containers 

Ovanstående gäller alla godstyper utom containers. För containers antar vi
16

  

 en beläggningsgrad på 80 %
17

 istället för 60 %  

 20 respektive 24 vagnar per tåg (630 respektive 750 meter) 

 två 40-fotscontainers per vagn (á 17 ton gods enligt tidigare)  

Beräkningar nedan: 

 

𝑓𝑜𝑟 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 630 𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟, 20 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛𝑠, 80 % 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒, 17 𝑡𝑜𝑛/𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟, 2 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠/𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑜 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛
=  

1 500 

20 ∗ 80% ∗ (2 ∗ 17) 
= 2,8 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

𝑓𝑜𝑟 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑 750 𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟, 24 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛𝑠, 80 % 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒, 17 𝑡𝑜𝑛/𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟, 2 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠/𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑜 𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛
=  

1 500 

24 ∗ 80% ∗ (2 ∗ 17) 
= 2,3 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Sammanställning 

I Tabell 11-Tabell 14 nedan sammanfattas beräkningsresultaten för vagnslasttåg. 

Tabell 11 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på 
vagnslasttåg i Samgods 

Dry bulk järnväg Kostnad Tid 

Wagon load train (medium) max 630 m 2 kr/ton 4 h 

Wagon load train (long) max 750 m 1 kr/ton 4 h 

 

                                                   

17
 Normal utlastningsgrad för kombitåg (containertåg) till och från Göteborgs hamn. 

För intermodala skyttlar (ex Van Dieren och Real Rail) ligger medutlastningen över 

95 % (Källa: WSP, 2015b) 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10207990 Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin 

 

Daterad: 2015-08-21 

 
Reviderad: 2015-12-07 Rapport 

Handläggare: Moa Berglund Status: Slutversion  

 32 (74) 
 

Tabell 12 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av liquid bulk på 
vagnslasttåg i Samgods 

Liquid bulk järnväg Kostnad Tid 

Wagon load train (medium) max 630 m 2 kr/ton 4 h 

Wagon load train (long) max 750 m 1 kr/ton 4 h 

 

Tabell 13 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av general cargo på 
vagnslasttåg i Samgods 

General cargo järnväg Kostnad Tid 

Wagon load train (medium) max 630 m 2 kr/ton 4 h 

Wagon load train (long) max 750 m 1 kr/ton 4 h 

 

Tabell 14 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av container på 
vagnslasttåg i Samgods 

Container järnväg Kostnad Tid 

Wagon load train (medium) max 630 m 3 kr/ton 4 h 

Wagon load train (long) max 750 m 2 kr/ton 4 h 

Kostnad och tid för lastning/lossning av feeder/shunt train 

Ett feeder shunt train används för att samla in vagnar och vagngrupper från en eller 
flera driftsplatser och dra dem till en växlings- eller rangerbangård. Lastningen sker, 
som tidigare nämnts vid industrispår, lastplatser eller terminaler. Hanteringen sker 
av enskilda vagnar eller vagngrupper med upp till 15-20 vagnars storlek. Hanterade 
volymer däröver får i princip räknas som som hel- eller systemtåg. 

Kostnaden och tiden för lastning/lossning av ett feeder/shunt train blir alltså ett 
genomsnitt av kostnaden respektive tiden vid en ranger-/växlingsbangård (som 
antas vara densamma som för det kortaste vagnslasttåget ovan, alltså 2 SEK/ton) 
och vid driftsplatserna. 

Hanteringen i den andra änden sker vid industrispår eller lastplatser, det vill säga i 
flertalet fall står avsändaren eller mottagaren för organisationen av hanteringen 
mellan tåg och lastbil eller mellan tåg och lager. Detta, tillsammans med att godset i 
flertalet fall styckehanteras (exempelvis pappersrullar eller massabalar) medför att 
hanteringen skiljer sig kraftigt åt både avseende organisation, volym och 
kostnadsstruktur från kombitransporter. Det poängteras av Trafikverket (2011) som 
anger att hanteringskostnaden på en lastplats ofta enbart är 15-20 SEK/ton, vilket 
skall jämföras med 60-70 SEK/ton på en modern kombiterminal. 

På andra ställen har industrierna egna industrispår, vilket innebär att vagnarna dras 
hela vägen fram till industrifastigheten för hantering. Spåren har till stor andel 
anlagts för ett stort antal år sedan och dessa beläggs enbart med infrastruktur- 
respektive underhållskostnader, exklusive själva hanteringen. Ett flertal 
industrispårsägare anger dock att tillgången till industrispår är fördelaktig eftersom 
lastnings- och  lossningspersonal  kan beläggas  jämt  över dagen, men framhöll att 
det behövs en viss kritisk volym för att detta skall vara lönsamt. Kostnadsstrukturen 
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och nyttan med industrispår har bland annat kartlagts av Östlund et al (2006), som 
indikerar att med dagens kostnadsstruktur för anläggande av industrispår och 
avgiftsuttag från Trafikverket och Transportstyrelsen krävs i storleksordningen 30 
000 årston för att motivera en nyinvestering. 

Hanteringskostnaden på ett industrispår skiljer sig mellan varugrupper, val av 
hanteringsmetod samt om lastningen görs inom- eller utomhus. I föreliggande 
undersökning har hanteringskostnaden för vagnslasttåg vid industrispår och vid 
lastplatser kartlagts baserat på ett antal fallstudier. 

 

Dry bulk 

Torrbulktransporter med järnväg omfattar primärt basgods (papper och massa, 
sågade trävaror samt rundvirke). Tågen lastas och lossas antingen på industrispår, 
vid en lastplats, vid en skogsterminal och/eller i en hamnterminal och normalt 
behövs minst fem vagnar per trafikeringstillfälle.  

Hanteringskostnaden skiljer sig med avseende på hanterad volym, men generellt 
sett konkurrerar järnvägen enbart vid stora/medelstora frekventa flöden. Med 
järnvägens nuvarande organisation har man svårt att konkurrera vid små och 
spridda flöden samt för ad hoc-betonade flöden. 

Inom segmentet torrbulk ingår även hantering av pappersbalar och trävaror. 
Hanteringen för dessa varusegment ställer högre krav på kvalitet i hanteringen, 
vilket i kombination med att godset skall surras så ökar kostnaderna för hanteringen 
för dessa varusegment. Lastnings- och lossningskostnaden motsvarar mellan 12 - 
35 SEK per ton med en median på 15 SEK per ton och till det skall läggas en 
lastsäkringskostnad motsvarande 10 kr/ton

18
. 

Beräkningen i Tabell 15 nedan baseras på fyra lastnings- respektive 
lossningstillfällen under en transport: 1: lastning av vagnar, 2: växling/rangering på 
bangård A, 3: växling/rangering på bangård B (efter fjärrtågsdragning mellan 
bangårdar), 4: lossning av vagnar. Totalkostnaden varierar för olika varusegment 
enligt ovan. Genomsnittet av värdena i sista kolumnen blir 8 kr/ton. 

 

Tabell 15 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för dry bulk på 
feeder/shunt train (Källor: TFK 2006, Vectura 2012 och Troche 2009) 

 Last-
ning 

Loss-
ning 

Gods-
säkring 

Rgb A Rgb B SEK/ 
hantering 

Papper och massa  15 15 10 2 2 11 

Trävaror 15 15 10 2 2 11 

Spannmål 13 10 0 2 2 6,75 

Rundvirke 13 10 0 2 2 6,75 

Mineraler (i big bags) 13 10 0 2 2 6,75 

 

Exempel på kalkyl för papper och massa: 

                                                   

18
 Baserat på fallstudie i Vectura (2013) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐿𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 2 ⋅ 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

=
15 + 10 + 2 ⋅ 2 + 15

4
= 11 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

Liquid bulk 

Flytande bulk med järnväg omfattar primärt basgods (energi och kemi). Lastning- 
och lossning av flytande bulk sker i flertalet fall från en silostation. Hanteringstiden 
är normalt 30 ton per timme (Bärthel 2004, Bärthel och Arvidsson 2011 och WSP 
2015a) och hanteringskostnaden är beroende av hur potentiella vagnsförflyttningar 
sker på industriområdet då antalet tappningsstationer eller lossningsstationer är 
begränsat. Förflyttningar sker normalt med en anpassad traktor eller med spel. 
Hanteringskostnaden för vagnslaster varierar mellan 15-30 SEK/ton (WSP 2015a) 
för lastning- och lossning beroende på behov av förflyttningsutrustning. I flertalet fall 
antas att ingen extra förflyttningsresurs behövs, vilket ger en hanteringskostnad för 
Samgods på 15 kr/ton i vid lossning/lastning och kombinerat med växlingskostnad 
på 2 SEK/ton ger det ett genomsnitt på 9 SEK/ton för feeder/shunt train. 

Tabell 16 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för flytande bulk på 
feeder/shunt train (Källa: Bärthel 2004, Bärthel och Arvidsson 2011 och WSP 
2015a).     

Kemi, energi Kostnad, SEK/ton 

Lastningskostnad 15 

Lossningskostnad 15 

Rangering/växling Rgb A 2 

Rangering/växling Rgb B 2 

Summa 34 

Genomsnitt per hantering 9 

 

Beräkning nedan: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 2 ⋅ 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

=
15 + 2 ⋅ 2 + 15

4
= 9 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

General cargo 

Omlastning av styckegods sker normalt inte vid lastplatser om det inte finns tillgång 
till väderskyddad omlastning. Det medför att omlastningen i dessa fall karaktäriseras 
av omlastning av pallhantering i vagnslastterminaler eller omlastning av 45’ 
växelskåp. Beräkningen i Tabell 17 nedan baseras på fyra lastnings- respektive 
lossningstillfällen under en transport: 1: lastning av vagnar, 2: växling/rangering på 
bangård A, 3: växling/rangering på bangård B (efter fjärrtågsdragning mellan 
bangårdar), 4: lossning av vagnar. 

I det ena fallet har vi pallhantering i vagnslastterminal. Hanteringskostnad för en pall 
är 33 SEK/ton (under antagande om en snittvikt per pall på 600 kg), vilket inkluderar 
lastsäkringskostnader. Lossningskostnaden (motsvarande men utan 
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lastsäkringskostnader) är 16 SEK/ton. Växling/rangering kostar 2 SEK/ton vid två 
tillfällen. Genomsnittet blir cirka 13 SEK/ton per hantering. 

I det andra fallet sker omlastning av 45’ växelskåp med 19,8 tons last (600 kg x 33 
pallar) på terminal till en kostnad av 450 SEK per omlastning (exklusive 
växlingskostnader) vilket motsvarar 23 SEK/ton gods. Samma lossningskostnader 
samt växling/rangering vid två tillfällen ger en genomsnittlig kostnad på cirka 13 
SEK/ton per hantering.   

Båda fallen resulterar alltså i omlastningskostnader för styckegods som ligger 
mycket nära varandra: cirka 13 SEK per ton, se Tabell 17. Antaganden har hämtats 
från TFK (2009a). 

 

Tabell 17  Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för general cargo 
på feeder/shunt train 

 Pallhantering Växelskåp 

Pallar per vagn 38 st 33 st 

Lastvikt per pall 600 kg 600 kg 

Lastningskostnad  20 SEK/pall (inkl. 
lastsäkring 10 kr) 

450 SEK/skåp 

Lastningskostnad  33 SEK/ton (inkl. 
lastsäkring 17 kr) 

23 SEK/ton 

Rangering/växling Rgb A 2 SEK/ton 2 SEK/ton 

Rangering/växling Rgb B 2 SEK/ton 2 SEK/ton 

Lossningskostnad 16 SEK/ton 23 SEK/ton 

Summa 53 SEK/ton 50 SEK/ton 

SEK/hantering 13 SEK/ton 13 SEK/ton 

 

 

Exempel på beräkning för pallhanteringsfallet nedan: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛

=  
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑙. 𝐿𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 2 ⋅ 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

=
33 + 2 ⋅ 2 + (33 − 17)

4
= 13 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Containers 

Enligt nedan (avsnitt om Kombitåg) är lastnings-/lossningskostnaden för containers 
13 SEK/ton, vilket ska beräknas i genomsnitt med växlings- och 
rangeringskostnaden (3 kr/ton, se avsnitt om Vagnslasttåg ovan) och därmed ger en 
lastnings-/lossningskostnad för containers för feeder/shunt train på 9 kr/ton. 
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𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
=
13 + 3

2
= 8 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Lastnings- och lossningstider 

Lastnings- och lossningstid för feeder/shunt train blir ett genomsnitt av tiden för 
växling/rangering (4 timmar, se avsnitt om vagnslasttåg) och tiden för 
lastning/lossning hos kund (6 timmar, se avsnitt om systemtåg), se även Figur 10.  

4 + 6

2
= 5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

 

Sammanställning 

I Tabell 18-Tabell 21 nedan sammanfattas beräkningsresultaten för feeder/shunt 
train. 

Tabell 18 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på 
feeder/shunt train i Samgods 

Dry bulk järnväg Kostnad Tid 

Feeder/shunt train 8 kr/ton 5 h 

 

Tabell 19 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av liquid bulk på 
feeder/shunt train i Samgods 

Liquid bulk järnväg Kostnad Tid 

Feeder/shunt train 9 kr/ton 5 h 

 

Tabell 20 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av general cargo på 
feeder/shunt train i Samgods 

General cargo järnväg Kostnad Tid 

Feeder/shunt train 13 kr/ton 5 h 

 

Tabell 21 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på 
feeder/shunt train i Samgods 

Container järnväg Kostnad Tid 

Feeder/shunt train 8 kr/ton 4 h 

Kostnad och tid för lastning/lossning av systemtåg 

Ett systemtåg går oftast mellan en avsändare och en mottagare med fasta 
vagnssätt, där lastning sker hos avsändaren och lossning sker hos mottagaren. 
Returlastningsgraden varierar mellan olika upplägg, där exempelvis Volvo 
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returlastar sina systemtåg medan rundvirkestransporterna oftast går tomma på 
returen.    

Systemtåg för bulk omfattar primärt massgodssegmentet (mineraler och energi) 
samt basgodssegmentet (papper, stål och trävaror och rundvirke).  

 

Dry bulk 

Torrbulktransporter med järnväg omfattar primärt basgods (papper- och massa, 
sågade trävaror samt rundvirke. Tågen lastas och lossas antingen på industrispår, 
vid en lastplats, vid en skogsterminal och/eller i en hamnterminal. I Tabell 22 
redogörs för normala hanteringskostnader (exklusive hamnkostnader – listpriserna i 
hamn är generellt 25-50 % högre per ton

19
, vilket innebär att transportörerna letar 

alternativ till omlastning utanför hamnområdena). Allting under förutsättning att den 
hanterade volymen under en viss tidsperiod inte är försumbar och att heltåg 
lastas/lossas vid respektive tillfälle.  Värdena i Tabell 22 ger en genomsnittlig 
hanteringskostnad för ett systemtåg på 11-12 SEK per ton.  

Tabell 22 Sammanställning lastnings- och losningskostnader vid lastplatser 
järnväg för olika produkter inom segmentet torr bulk 

Varugrupp Lastningskostnad 
(SEK/ton) 

Lossningskostnad 
(SEK/ton) 

Referenser 

Spannmål 13-15  Troche, 2009 

Massaved, 
sågtimmer 

11-17 10-16 Skogforsk 2011, 
Vectura 2012, 
WSP 2015c 

Sågat trä 34 17 Vectura 2013 

Träflis 8 9 Skogforsk 2011, 
Flodén 2014 

Malm 8-16 8 Vectura 2012b 

Jord, sten, grus, 
sand 

8-16 8 Egna beräkningar 
baserat på 
Vectura 2012b 

Pappersmassa, 
returpapp 

17 17 Vectura 2013 

Pappersrullar 34 17 Vectura 2013, 
WSP 2015c 

 

 

Liquid bulk 

Liquid bulk omfattar primärt massgodssegmentet (energi och bränslen) som 
exempelvis ST1:s bränsletåg mellan Göteborg Skandiahamnen och 
Jönköping/Karlstad samt Flygbränsletåget mellan Gävle och Arlanda. Tågen lastas 
och lossas på specifika terminaler, där lastning och lossning sker med 30 ton per 
                                                   

19
 Avstämt med branschföreträdare 
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timme och lastnings/lossningsstation (Bärthel 2004, Bärthel och Arvidsson 2011 och 
WSP (2015a)). Tågen växlas vid utlastningen respektive vid mottagningsstationen 
med mindre lok.  

Lastnings- och lossningskostnaden för ett tågsätt har beräknats till 15 SEK per ton 
(se avsnitt om liquid bulk under rubriken Kostnad och tid för lastning/lossning av 
feeder/shunt train ovan), inklusive växlingskostnader.   

 

General cargo 

Det finns två sätt att lasta general cargo i ett systemtåg: 

 I en konventionell järnvägsvagn som lastas med pallar 

 I ett växelskåp som står på en flakvagn som lastas med pallar 

I det första fallet är lastningskostnaden omkring 500 SEK per vagn, vilket med 23 
tons last innebär 21 SEK per ton. Till detta kommer lastsäkringskostnader på cirka 
17 SEK/ton. Lossningskostnaderna motsvarar lastningskostnaderna. Genomsnittet 
per hantering blir då 30 SEK/ton. 

I det andra fallet är lastnings- och lossningskostnader 450 SEK per skåp inklusive 
lastsäkringskostnader. Skåpet rymmer 33 pallar á 600 kg vilket motsvarar knappt 20 
ton. Det ger en kostnad per ton på 23 SEK. 

Beräkningar nedan. Antaganden kommer från TFK (2009a). 

 

{𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑔𝑛} 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝑁𝑜 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
= 

=
500 + 380 + 500 

38 ⋅  0,6 ⋅ 2
= 30 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

{𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑠𝑘å𝑝} 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝑁𝑜 𝑜𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
= 

=
450 + 450

33 ∗ 0,6 ∗ 2
= 23 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

Sammantaget bedöms ett genomsnittligt värde (av 23 respektive 30 SEK/ton) på 27 
SEK/ton vara lämpligt för Samgods. 

 

Lastnings- och lossningstider 

Alla systemtåg bedöms stå tillgängliga för lastning och lossning hos kund i 
genomsnitt 12 timmar (under dagtid), vilket delat på hälften för lastning respektive 
lossning av gods ger 6 timmar. Detta är en erfarenhetsmässig uppskattning. 

 

Sammanställning 

I Tabell 23-Tabell 25 nedan sammanställs beräkningsresultaten för systemtåg. 
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Tabell 23 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på 
systemtåg i Samgods 

Dry bulk järnväg Kostnad Tid 

System train STAX 22.5 max 630 m 11 kr/ton 6 h 

System train STAX 22.5 max 750 m 11 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 630 m 11 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 750 m 11 kr/ton 6 h 

System train STAX 30 11 kr/ton 6 h 

 

Tabell 24 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av liquid bulk på 
systemtåg i Samgods 

Liquid bulk järnväg Kostnad Tid 

System train STAX 22.5 max 630 m 15 kr/ton 6 h 

System train STAX 22.5 max 750 m 15 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 630 m 15 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 750 m 15 kr/ton 6 h 

System train STAX 30 15 kr/ton 6 h 

 

Tabell 25 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av general cargo på 
systemtåg i Samgods 

General cargo järnväg Kostnad Tid 

System train STAX 22.5 max 630 m 27 kr/ton 6 h 

System train STAX 22.5 max 750 m 27 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 630 m 27 kr/ton 6 h 

System train STAX 25 max 750 m 27 kr/ton 6 h 

System train STAX 30 27 kr/ton 6 h 

Kostnad och tid för lastning/lossning av kombitåg 

Kombitågen omfattar två kategorier tåg; dels ett 630 meter långt kombitåg och dels 
ett 750 meter långt kombitåg. Det innebär för det förstnämnda att vid 80 % 
beläggningsgrad

20
 är cirka 60 av tågets 72 TEU belagda och för det längre 

kombitåget 67 av 84 TEU belagda.  

Hanteringskostnaden på en kombiterminal omfattar alla aktiviteter från det att tåget 
ankommer till överlämningsbangården till att lastenheten lämnar grinden på 

                                                   

20
 Normal utlastningsgrad för kombitåg (containertåg) till och från Göteborgs hamn. 

För intermodala skyttlar (ex Van Dieren och Real Rail) ligger medutlastningen över 

95 % (WSP, 2015b)  
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lastbilen. En strukturering av de aktiviteter med tillhörande resurser som ingår i en 
intermodal hantering anges i nedanstående Figur 11. 

 Växlingskostnaden omfattar 0-3000 SEK (WSP, 2015a/b) per tågsätt (medel 
antas vara 1 500 SEK), vilket för kombitåg 630 meter innebär 25 SEK per 
TEU och för det längre tåget innebär 23 SEK per TEU.  Det motsvarar 
ungefär 3 SEK/ton för både det kortare kombitåget (630 meter) och för 750-
meterståget, om man antar att det är lastat med endast 40-fotscontainers.  

 Lagrings- och uppställningskostnaden förutsätts ingå i lyftpriset.  

 Hanteringskostnaden antas vara 250 SEK per 40-fotscontainer, vilket 
motsvarar 15 SEK/ton (WSP, 2015a/b). Den skall fördelas mellan 
lastbilstransporten och kombitåget (50-50), vilket medför en 
hanteringskostnad på 7 SEK/ton 

 Infrastrukturavgiften (vagnavgiften) motsvarar 75 SEK per vagn (medelvärde 
av 0-150 SEK/vagn), vilket för en fyraxlig vagn ger 2,20 SEK/ton (WSP, 
2015a/b) 

Sammanlagt ger detta en hanteringskostnad på 12-13 SEK/ton, se beräkningar 
nedan. Vi har då räknat enbart på 40-fotscontainers. En normal lastbärare som han-
teras på en kombiterminal är i 1/3 av fallen 20-25 fot och vid 2/3 av fallen 30-45 fot. 
Antal ton per enhet och kostnad per lyft varierar då gentemot värdena angivna 
ovan, men det ger en sammanvägd hanteringskostnad för kombitåg_630 blir 14,3 
SEK/ton och för Kombi_750 14 SEK/ton, vilket ligger mycket nära resultatet ovan. 

Beräkningar: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 = 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝐶𝑜𝑠𝑡 +𝑊𝑎𝑔𝑜𝑛𝐹𝑒𝑒 = 

= 
1500 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 ⋅ 16,9 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟
+ 

+
250 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟

16,9 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟
⋅
1

2
+ 

+
75 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛 ⋅ 16,9 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟
= 

= {630 𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 →
60𝑇𝐸𝑈

2
= 30 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑 40𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠} = 

=
1500

30 ⋅ 16,9
+

250

2 ⋅ 16,9
+

75

2 ⋅ 16,9
= 13 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

{750 𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 →
67 𝑇𝐸𝑈

2
= 34 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑 40𝑓𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠}: 

 
1500

34 ⋅ 16,9
+

250

2 ⋅ 16,9
+

75

2 ⋅ 16,9
= 12 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 
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Figur 11 Kostnader i kombiterminal
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Hanteringstiden på en kombiterminal skiljer sig mellan trafikslagen och skiljer sig 
mellan ankommande och avgående tåg. För avgående tåg finns en sista 
inlämningstid som är den tid då lastbäraren senast skall finnas på plats på 
terminalen för att hinna med avgången (motsvarande closing time). Godset 
ankommer således normalt successivt under seneftermiddagen/kvällen för en 
traileroperatör för att lastningen av tåget skall vara klar innan järnvägspersonalen 
gör säkerhetssyning och bromsprov på tågsättet. Det som kan fastslås (WSP, 
2015b): 

 För trailersegmentet är normal väntetid innan lastning 1-2 timmar  

 För containersegmentet är normal väntetid import/exportberoende, där 
godset i importriktningen inte har samma tidspress som exportflödet. För 
containersegmentet har en normal väntetid (lastningstid på terminalen) om 
3-4 timmar uppskattats 

 I snitt innebär det att en kombienhet väntar tre timmar från ankomst terminal 
tills den lastas eller att det i snitt dröjer tre timmar från tågets ankomst till att 
den lossas.   

Två förfaringssätt kan användas rörande lastningen respektive lossningen av 
tågsättet. Det första är vad som på tyska kallas Standverfahren, vilket innebär att 
tåget står inne på terminalen under hela dagen och kan lossas/lastas under dagtid. 
Detta är ett vanligt förfarande inom kombitrafiken då godstågen ankommer morgon 
och avgår kväll. På områden med ytbegränsningar är dess komplement 
Fliessverhfahren ett vanligt förekommande förfarande på terminalerna, vilket 
innebär att godset hanteras och ställs upp på terminalytan eller dras i väg av lastbil 
omedelbart. Det ger möjligheter till ett högt kapacitets- och resursutnyttjande av 
antalet spårmeter, men innebär en risk för dubbelhantering av enheter. Vilket 
förfarande som väljs behöver utvärderas från fall till fall.   

 

 

Figur 12 Tidsaspekter, kombiterminal 

 

Sammanställning 

I Tabell 26 nedan sammanställs beräkningsresultaten för kombitåg. 
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Tabell 26 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av container på 
kombitåg i Samgods 

Container järnväg Kostnad Tid 

Kombi train max 630 m 13 kr/ton 3 h 

Kombi train max 750 m 12 kr/ton 3 h 

 

Diskussion 

Hanteringskostnaderna för intermodal järnvägstrafik (kombitrafik) har under den 
senaste 10-årsperioden fragmenterats till två olika segment med olika operatörer. 
Det har fått till följd att det etablerats dedikerade containertåg (containerskyttlar) och 
dedikerade trailerskyttlar. De två segmenten skiljer sig åt rörande såväl 
kostnadsstruktur som tidskrav, men särskiljs inte i Samgods. Större skillnader är 
enligt (Nelldal et al 2005, TFK 2011 och TFK 2012): 

 Trailertransporter är starkt tidsstyrda. Det får till följd att terminalerna 
belastas hårt under korta tidsperioden (ofta morgon och kväll), vilket innebär 
att terminalens resurser och bemanning behöver dimensioneras efter peak 
snarare än ett mer utjämnat transportflöde över dygnet. Hanteringstiden per 
trailer är dessutom i snitt 60-70 % längre än för en standardcontainer och 
kräver förutom förare i trucken ytterligare terminalresurser (terminaltruck) 
och terminalpersonal för motsvarande hantering. Ytbehovet per enhet för 
lagring av trailers är dessutom större, men  det totala ytbehovet dock 
begränsat på grund av krav på högre omsättningshastighet.  

 Containertransporterna skiljer sig mellan import- och exportflöden. 
Importflödena transporteras oftast ut i klump till en inlandsterminal där de 
successivt transporteras till mottagaren över dagen eller veckan. Det ger 
terminaloperatören möjlighet att använda sina resurser och personal effektivt 
under ett längre tidsinternall.  

 Den sista varianten för intermodala transporter i Skandinavien, och som till 
stor del används i Norge, omfattar transporter med 25’ växelflak försedda 
med gaffeltunnlar. Hanteringen per lastenhet är 25-50 % kortare än för ISO-
containrar och med hänsyn till att mindre truckar används såväl resurs- som 
infrastruktureffektivare. I Sverige har likande system använts för 
torvtransporter till Värmeverken samt för Hemköp i SJ Lättkombi pilottrafik 
(Bärthel och Woxenius, 2003, 2004) (systemet SJ Lättkombi lades ned 
2001).  

Ett intermodalt tåg kan dessutom innehålla en mix av lastbärare från tunga 20-30 
fots containrar till lättare 40-45 fots containrar eller semitrailers. Kostnaderna för 
olika lastbärare skiljer sig, de hanteras i olika mängd på terminalerna (och med olika 
resursbas) och de hanteras olika antal gånger på terminalerna. Dessutom skiljer sig 
snittvikten mellan de olika lastbärarna och mellan olika lastriktningar. Men Samgods 
gör ingen skillnad på något av detta i modellen, vilket innebär att såväl lastbärarmix 
som antalet lyft behöver viktas. 

Utvecklingen inom kombitrafiksektorn, där det från att ha varit en enhetlig sektor 
blivit en segmentering i en intermodal container och en intermodal trailermarknad, 
innebär att vi föreslår introduktion av ett intermodalt systemtåg för containrar. Den 
befintliga klassiciferingen i kombitåg 630 meter och kombitåg 750 meter är 
anpassad efter de klassiska trailertågen (ex Real Rail, Van Dieren och TX Logistik) 
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och dess kostnadsstruktur avseende terminalhantering (tidsstyrning) och tågdrift 
skiljer sig åt relativt trailertransporter. 

Lastning och lossning av fartyg 

Kostnader för lastning och lossning i hamn består av fyra olika poster. Detta 
beskrivs längre ned. Vissa av kostnaderna beräknas baserat på mängden gods som 
hanteras, andra baserat på fartygets storlek. Fartygsstorleken anges i Samgods i 
dödviktstonnage (DWT), medan kostnaden i hamn beror på fartygets 
bruttodräktighet (Gross tonnage (GT)). Hur den omräkningen gått till beskrivs under 
första rubriken nedan.  Därefter beskrivs övriga generella antaganden, innan 
beräkningen av själva värdena avhandlas. 

Fartygsstorlek 

Förhållandet mellan ett fartygs bruttodräktighet (GT) och dess dödviktstonnage 
(DWT) är olika för respektive fartygstyp och därtill varierande för fartyg inom samma 
fartygstyp. En analys och beräkningsmodell för detta förhållande har gjorts av 
Takahashi et al (2006). Denna har gett relationstal mellan GT och DWT för olika 
fartygstyper enligt Tabell 27 nedan.  

Som ett komplement till dessa värden har uppgifter för ett antal fartyg tagits fram 
och studerats. Därvid har förhållandet mellan bruttodräktghet och dödvikt för dessa 
fartyg beräknats och dessa har matchat ovanstående värden relativt väl, varför 
dessa – avrundade till två decimaler – kan anses vara goda approximationer. 

 

Tabell 27 Relation mellan bruttodräktighet (GT) och dödviktstonnage (DWT) 
för olika fartygstyper 

Fartygstyp Faktor GT/DWT 

Oljetankers 0,54 

Bulkfartyg 0,53 

General cargo 0,53 

Container 0,88 

RoRo 1,78 

 

Som framgår av tabellen ovan, är exempelvis en oljetankers bruttodräktighet cirka 
54 % av fartygets dödvikt. Fartygets bruttodräktighet är en viktig parameter att 
fastställa då två av totalt fyra hamnkostnadsposter – fartygshamnsavgiften samt 
miljö- och avfallsavgiften – baseras på denna.  

Godsmängd per fartyg 

De resterande två hamnkostnadspostern, varuhamnsavgift och stuveriavgift, 
baseras på mängden gods som lastas eller lossas. 

Som nämnts ovan, anges fartygens storlek i Samgods i dödviktstonnage, DWT. 
Denna omfattar ett fartygs totala lastkapacitet av gods, bunker, färskvatten och 
proviant, med mera. 
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Den del av fartygets kapacitet som är tillgänglig för frakt av gods benämns DWCC 
(Deadweight Cargo Capacity). Likt ovan har förhållandena mellan DWT och DWCC 

beräknats för ett antal fartyg och en approximation är förhållandet 
𝐷𝑊𝐶𝐶

𝐷𝑊𝑇
= 0,9. Detta 

innebär att ett fartyg med 1000 tons dödvikt maximalt kan frakta ungefär 900 ton 
gods, vilket också framgår av nedanstående Tabell 28 (exempel för dry bulk). 

 

Tabell 28 Några exempel på omräkning från DWT till DWCC och GT för dry 
bulk 

Fordonstyp i 
Samgods, 
exempel för 
bulkfartyg (dry 
bulk) 

Other 

vessel 
1.000 
dwt  

Other 

vessel 
2.500 
dwt  

Other 

vessel 
3.500 
dwt  

Other 

vessel 
5.000 
dwt  

Other 

vessel 
10.000 
dwt  

Other 

vessel 
20.000 
dwt  

Other 

vessel 
40.000 
dwt  

Dödvikt: DWT, 
ton 

1 000 2 500 3 500 5 000 10 000 20 000 40 000 

Lastkapacitet: 
DWCC 
(DWCC/DWT=0,9), 
ton 

900 2 250 3 150 4 500 9 000 18 000 36 000 

Bruttodräktighet: 
GT (GT/DWT = 
0,53, ton 

529 1 323 1 852 2 645 5 290 10 580 21 160 

Övriga antaganden 

Kostnaderna som beräknas för terminalhanteringen i hamn (förutom för färja) 
inkluderar att godset även lastas av/på anslutande fordon (lastbil eller tåg). Berörd 
kostnadspost i hamnavgifterna är varuhamnsavgiften, som i så fall skulle delas på 
två fordon. Detta skulle innebära en cirka 10 % minskning av hamnavgifterna, vilket 
bedöms ligga inom felmarginalen för avgifterna, varför denna justering inte gjorts. 

Kostnadsstruktur hamnar 

Det svenska hamnavgiftssystemet är i stort uppbyggt efter fyra olika komponenter 
(Mariterm, 2011), se Figur 13: 

 Fartygshamnavgift – normaltariff och linjetariff (linjetariff = enhetsgods i linje-
trafik) 

 Miljö- och avfallsavgift 

 Varuhamnsavgift 

 Stuveriavgift  

Fartygshamnsavgift 

Fartygshamnavgift är en infrastrukturkostnad som debiteras för den tid som fartyget 
befinner sig i hamn och är kopplad till fartygets bruttodräktighet. Syftet är att täcka 
hamnens kostnader för; (1) muddring av hamnbassäng, (2) underhåll av 
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kajanläggningar samt underhåll av övrig infrastruktur – som är direkt eller indirekt 
koppad till fartygsanlöpen.  

Fartygshamnavgiften utgår med fullt belopp för varje anlöp – oberoende av den 
mängd last som skall lastas och lossas vid en specifik hamn. Den är rabatterad 
enligt tariff för reducerade svaveldioxidutsläpp. Dessutom kan ett särskilt istillägg 
tillkomma för hamnar i behov av isröjning. 

Miljö- och avfallsavgift 

Miljö- och avfallsavgift har samma debiteringsstruktur som fartygshamnavgiften, det 
vill säga att den är kopplad till fartygets bruttodräktighet. Den debiteras oberoende 
om ett anlöpande fartyg har för avsikt att lämna avfall eller inte. 

Varuhamnsavgift 

Varuhamnsavgift debiteras i likhet med fartygshamnsavgiften för att godset skall få 
tillgång till hamnens resurser. Avgiften syftar till att täcka hamnens kostnader för 
bland annat infrastruktur, administration och andra godsspecifika aktiviteter. I 
varuhamnsavgiften ingår normalt ett antal lagringsdagar, men den inkluderar inte 
hanteringen av själva godset.  

Avgiften varierar mellan olika godsslag och utgår från en prissättning i SEK/ton 
gods, men för enhetsberett gods omfattar den SEK/enhet. Ofta varierar kostnaden 
mellan trailers och containrar.  

Stuveriavgift 

Stuveriavgiften syftar till att täcka kostnader för godshantering. Det är den största 
kostnadsposten för själva hamnvistelsen. Normalt sker debitering enbart en gång 
under hamnvistelsen och inkluderar därför i flertalet fall hanteringen mellan två 
trafikslag (separering sker i vissa hamnar). Kostnaden varierar per enhetstyp.  

För en normal transport utgår stuveriavgiften vid två tillfällen – utgångshamnen och 
ankomsthamnen.  

Beräkningen av lastnings- och lossningskostnader i hamn beräknas alltså utifrån 
fyra poster enligt Figur 13, där vissa beror på fartygets storlek och vissa på 
mängden gods. Nedan redovisas beräkningarna för var och en av de fyra 
godsslagen. 

I lastnings- och lossningstid har vi inkluderat tiden som gå åt till att lasta och lossa 
gods till och från fartyget. Själva godset kan ofta befinna sig i hamnen under längre 
tid. Som exempel kan nämnas closing time för containerfartyg, som innebär att 
godset behöver vara på plats och förtullat en viss tid innan fartygets avgång (upp till 
ett dygn i förväg). Detta är ej inkluderat i tiderna som anges nedan. 
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Figur 13 Sammanställning hamnkostnader, exempel 40’ ISO-container 

 

Datainsamling 

Vad gäller containers så har värdena hämtats från Mariterm (2011). Omräkningen 
till Samgodsförhållanden framgår från beskrivningen nedan. 

Vad gäller bulkgods (fast och flytande) samt general cargo, så har följande metod 
använts: Vi har använt en kombination av officiella prislistor och muntlig kontakt 
med hamnarna. Prislistorna är något att utgå ifrån och indikerar hur priserna 
förhåller sig mellan hamnar. Generellt fås prisuppgifter först vid en skarp förfrågan 
och är föremål för förhandling mellan hamn och kund. Vi har haft kontakt med 
hamnarna som anges i referenslistan och diskuterat priser i de olika fallen, vilka 
rabattsatser som är aktuella, med mera. Detta har resulterat i ett spann av möjliga 
priser för varje fall. Vi har då tillämpat en försiktighetsprincip och lagt oss i den lägre 
delen av spannet.  

Vidare kan hamnen ofta inte ange en kostnad för t.ex. torr bulkgods, vilket som 
bekant kan betyda allt ifrån spannmål till järnmalm till sågade trävaror. Då har olika 
priser behövts viktas ihop till ett medelvärde. 

Kostnad och tid för hantering av enhetsberett gods 
(container samt trailers) 

Container- och RoRo-fartyg 

Nivån för hamnavgifterna, som tas ut för att täcka hamnens verksamhetskostnader, 
varierar kraftigt mellan olika delar. Nedanstående sammanställning baseras på 
utredningen som genomfördes av Mariterm (2011) och har stämts av med dagens 
prisnivåer med ett antal hamnar (se referenslista).  

Mariterm genomförde en omfattande utredning baserat på insamling av data från 10 
olika hamnar – där de olika hamnarna valts ut baserat på ett flertal faktorer; (1) 
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godsvolym, (2) geografi och (3) godsriktning. Urvalet av hamnar baseras på hamnar 
som både hanterar enhetsgods (containrar och RoRo) samt bulk/breakbulk gods.  

 Fartygshamnsavgiften varierar mellan 2,47 till 4,70 SEK/GT, med en 
genomsnittlig nivå på 3,85 SEK/GT.  

 Miljö- och avfallsavgiften varierar mellan 0,25 till 0,70 SEK SEK/GT med ett 
medel på 0,47 SEK/GT.  

Varuhamnsavgiften för ISO-containrar skiljer mellan 20-40 fotare samt för trailers. 
Som beskrivits ovan är standard i Samgods endast 40-fotscontainers, och värdena 
för dessa har därför använts i beräkningarna (som tidigare antar vi en last på 17 ton 
gods per 40-fotscontainer). Undantaget är beräkningarna för RoRo-fartygen – för 
dessa har Mariterms värden för trailers använts istället. Vi antar i enlighet med 
Mariterms studie 19 ton gods per trailer. 

 40-fotare: normalt 340 SEK/enhet (variation 153 – 660 SEK/enhet) 

 Trailers (RoRo): normalt 190 SEK/enhet (varierar 20 till 455 SEK/enhet) 

Samma sak gäller stuveriavgiften: 

 40-fotare: normalt 760 SEK/enhet (variation 415 – 1120 SEK/enhet) 

 Trailers (RoRo): normalt 360 SEK/enhet (varierar 300 till 445 SEK/enhet) 

Eftersom en viss andel av kostnaden beror på fartygets storlek, men i Samgods ska 
redovisas i kr/ton gods, behöver ett antagande göras om hur mycket gods som 
lastas respektive lossas vid varje anlöp. Containerfartyg lossar och lastar sällan 
hela sin last i samma hamn. Det har antagits att ett containerfartyg lossar och lastar 
maximalt 3000 TEU per anlöp i svenska hamnar

21
.  

Beräkningarna av kostnaderna per ton utifrån dessa förutsättningar visas i Tabell 29 
på nästa sida. För tydlighets skull gås därefter beräkningen igenom för ett av 
fartygen, som ett exempel att kombinera med tabellen.

                                                   

21
 Egna bedömningar avstämda med representanter för svenska hamnar, se 

referenslista. Det bör påpekas att siffran varierar kraftigt, varför det är väldigt svårt 

att göra ett antagande. 
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Tabell 29 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för containers/trailers 

 

Container 

vessel 1 

Container 

vessel 2 

Container 

vessel 3 

Container 

vessel 4 

RoRo 1 RoRo 2 RoRo 3 

Fartygsstorlekar 

Dödviktstonnage – DWT (ton) 5 300 16 000 27 200 100 000 3 600 6 300 10 000 

Faktor GT/DWT (se Tabell 27) 0,88 0,88 0,88 0,88 1,78 1,78 1,78 

 Bruttodräktighet GT (ton) 4 664 14 080 23 936 88 000 6 408 11 214 17 800 

Kostnader per anlöp 

Fartygshamnsavgift (kr/ton (GT)) 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

Miljö- och avfallsavgift (kr/ton (GT)) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Summa (kr/ton (GT)) 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

Totalt, kostnad per anlöp 20 148 60 826 103 404 380 160 27 683 48 444 76 896 

Antal hanterade enheter per anlöp 100 250 500 3 000 100 150 200 

Kostnad utslaget per enhet (kr) 201 243 207 127 277 323 384 

Ytterligare kostnader per enhet               

Varuhamnsavgift (kr/enhet) 340 340 340 340 190 190 190 

Stuverikostnad (kr/enhet) 760 760 760 760 360 360 360 

Summa samtliga kostnader per enhet 

 Totalt, kostnad per enhet (kr) 1 301 1 343 1 307 1 227 827 873 934 

Omräkning till kostnad per ton 

Enhet 40 ft cont 40 ft cont 40 ft cont 40 ft cont Trailer Trailer Trailer 

Ton/enhet 16,9 16,9 16,9 16,9 19 19 19 

Kr/ton 77 79 77 73 44 46 49 
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Exempel på beräkning för det minsta containerfartyget (”Container vessel 1” i 
tabellen ovan): 
 
𝑉. 𝐻. 𝐴.= 𝑣𝑎𝑟𝑢ℎ𝑎𝑚𝑛𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 
𝑆𝑡. 𝐴.= 𝑠𝑡𝑢𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 
𝑀.𝑂. 𝐴.= 𝑚𝑖𝑙𝑗ö − 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 
𝐹. 𝐻. 𝐴.= 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠ℎ𝑎𝑚𝑛𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 
 

𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =  
𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
=  
𝑉.𝐻. 𝐴.+𝑆𝑡. 𝐴.+𝑀. 𝑂. 𝐴.+𝐹. 𝐻. 𝐴.

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
= 

 
 

= 
𝑉.𝐻. 𝐴.+𝑆𝑡. 𝐴. +

𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝
𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
= 

 
 

=
𝑉.𝐻.𝐴. +𝑆𝑡. 𝐴.+ 

𝐺𝑇 ⋅ (𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑇)
𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
=  

 
 

= 
𝑉.𝐻. 𝐴.+𝑆𝑡. 𝐴.+ 

𝐺𝑇 ⋅ (𝑀. 𝑂. 𝐴. 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑇 + 𝐹. 𝐻. 𝐴. 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑇)
𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
=  

 
 

= 
340 + 760 +

4 664 ⋅ (3,85+ 0,47)
100

16,9
= 77 

 
 
Antaganden om tid som fartygen ligger inne i hamn har gjorts baserat på kontakter 
med hamnar (se referenslista) samt egen branscherfarenhet. Dessutom finns 
tidtabeller tillgängliga på nätet för avstämning. 

Ro/ro-fartyg ligger inne cirka 6 timmar (i genomsnitt) och den tiden har delats på 
hälften mellan lastning och lossning. Tiden för containerfartygen har differentierats 
efter storlek och delats på hälften av samma skäl. Det bör dock påpekas att dessa 
siffror varierar kraftigt i verkligheten från fartyg till fartyg. 

Färjor 

Följande antaganden har gjorts baserat på kontakter med hamnar (se referenslista) 
samt egen branscherfarenhet. 

 Vägfärjorna antas ligga vid kaj i två timmar varav en timme går till lastning 
och en timme till lossning.  

 95 % av lasten antas vara förarbunden vilket innebär att föraren själv kör 
ombord lastbilen på färjan.  

 Detta beläggs med en avgift på 20 kr/bil.  

 Den övriga lasten är trailers som personal drar ombord.  
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 Kostnaden för detta antas vara 300 kr/trailer. 

Sammanvägt ger detta en kostnad på cirka 2 kr/ton gods:  

 

0,95 ⋅ 20 + 0,05 ⋅ 300 (𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)

19 (𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)
= 2 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 

 

 En järnvägsfärja antas behöva tre timmar för lastning och tre för lossning.  

 Kostnaden för lastning av en järnvägsvagn är cirka 500 kronor.  

 Varje vagn är lastad med i genomsnitt 40 ton gods 

Detta ger det en kostnad på 13 kr/ton: 

 

500 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛

40 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛
= 13 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

Övriga fartyg 

Kostnader och tider för lastning och lossning av containers på andra fartyg än 
containerfartyg, RoRo-fartyg och färjor har inte beräknats. Anledningen till det är att 
detta knappast förekommer då det skulle vara mycket kostsamt.  

Sammanställning 

I Tabell 30 nedan redovisas resultaten av beräkningarna av kostnader och tider för 
lastning och lossning av enhetsberett gods för container- och RoRofartyg samt 
färjor. 

Anledningen till att kostnaden blir lägre för RoRo än för containerfartyg är att 
varuhamnsavgift och stuverikostnad är lägre för trailers än för 40-fotscontainers. 
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Tabell 30 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av container/trailer 
på fartyg i Samgods 

Container, fartyg Kostnad Tid 

Container vessel 5.300 dwt 77 kr/ton 6 h 

Container vessel  16.000 dwt 79 kr/ton 8 h 

Container vessel  27.200 dwt 77 kr/ton 12 h 

Container vessel  100.000 dwt 73 kr/ton 16 h 

Ro/ro vessel 3.600 dwt 44 kr/ton 3 h 

Ro/ro vessel 6.300 dwt 46 kr/ton 3 h 

Ro/ro vessel 10.000 dwt  49 kr/ton 3 h 

Road ferry 2.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 5.000 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 7.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Rail ferry 5.000 dwt 13 kr/ton 3 h 

Kostnad och tid för hantering av torr bulk 

Sjötransporter av torrt bulkgods går vanligtvis med hellast från avsändande direkt till 
mottagande hamn och sällan i en slinga med dellossningar/-lastningar vid fler 
hamnar. Därtill brukar lastad kvantitet maximeras med hänsyn till fartygets 
lastkapacietet. Det föreligger dock vissa skillnader avseende detta för sjötransport 
av till exempel spannmål och biobränsle kontra paket av sågade trävaror (break 
bulk). Vidare är personalbehovet, främst vid lastning, olika för ovan nämnda 
torrbulkskategorier. 

För torrbulk i stort är dock en rimlig kostnads- och tidsmässig generalisering att 
fartygen lastas med samma godstonnage som som fartygets DWCC anger och att 
fartyget går direkt till mottagande hamn, i vilken hela godsmängden lossas. Detta 
innebär att vi antar att mängden lastat respektive lossat gods per anlöp motsvarar 
hela fartygets lastkapacitet (till skillnad från beräkningen för containerfartyg ovan). 

Vidare förutsätts att ett bulkfartygsanlöp i en avsändande hamn är känt i tillräcklig 
förväg och att tillräcklig plats på kaj finns, så att en delmängd av lasten kan bäras 
fram i förväg för att medge ett effekitvt lastningsförfarande utan avbrott på grund av 
godsbrist för hamnkranarna. 

Mindre kvantiteter av bulkgods kan även transporteras i container eller ombord ett 
lastbilsekipage. I dessa fall är bulkgodset därmed enhetsberett och faller under 
dessa kategorier varför bulkgods därför inte kan vara aktuellt på till exempel RoRo-
fartyg. 

”Other vessels” (bulkfartyg) 

Lossnings- och lastningstid för bulkfartygen är primärt beroende av aktuellt gods, 
men även i viss mån av fartygsstorlek. Den senare avgör vilken kombination och 
mängd av hanteringsutrustning som samtidigt kan utföra lastnings-
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/lossningsarbetet. Avstämning med några hamnar angående bulkhantering har 
gjorts, vilket ligger till grund för ansats om såväl kostnader som hanteringskapacitet 
per timme.  

På samma sätt som beskrivits ovan, består de totala kostnaderna av fyra poster. 
För fast bulkgods har följande antaganden gjorts: 

 Fartygshamnsavgift: 4,7 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Miljö- och avfallsavgift: 0,5 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Varuhamnsavgift: 12 SEK/ton (hanterat gods) 

 Stuverikostnad: 40 SEK/ton (hanterat gods) 

Beräkningarna beskrivs i Tabell 31 på nästa sida. Fartygshamnsavgiften och miljö- 
och avfallsavgiften beräknas alltså per anlöp och är beroende av fartygets 
bruttodräktighet. Enligt Tabell 27 kan ett bulkfartygs bruttodräktighet (GT) 
uppskattas som 0,53 av dödviktstonnaget (DWT). Summan av 
fartygshamnsavgiften (F.H.A.) och miljö- och avfallsavgiften (M.O.A.) för ett anlöp 
beräknas alltså som 

 

(𝐹.𝐻. 𝐴. +𝑀. 𝑂.𝐴. ) 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝 =  𝐺𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5) = 0,53 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5) 

 

Hanterad godsmängd per anlöp antas enligt ovan vara lika med fartygets 
lastkapacitet DWCC som motsvarar 90 % av dödviksttonnaget (DWT), vilket ger 
summan av fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften utslaget per 
hanterat ton gods som 

 

(𝐹.𝐻. 𝐴. +𝑀. 𝑂.𝐴. )  𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 =
𝐹. 𝐻. 𝐴.+𝑀. 𝑂. 𝐴. 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
=  

=
0,53 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5)

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
= 3,1 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Till detta kommer varuhamnsavgiften (12 SEK/ton) och stuverikostnaden (40 
SEK/ton) vilket totalt summerar till 55 SEK/ton. Således föreligger inga skalfördelar. 
Generellt används kran med för ändamålet maximerad bulkskopa och detta ger en 
viss kapacitet och kostnad per timme eller hanterad godsmängd. För större 
fartygsstorlekar kan fler kranar användas och totala tiden för fartyg vid kaj minskas, 
men lyftkostnaden per ton förändras inte i och med detta.
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Tabell 31 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för dry bulk 

 Other 

vessel 1 

Other 

vessel 2 

Other 

vessel 3 

Other 

vessel 4 

Other 

vessel 5 

Other 

vessel 6 

Other 

vessel 7 

Other 

vessel 8 

Other 

vessel 9 

Other 

vessel 10 

Fartygsstorlekar 

Dödviktstonnage - DWT 1 000 2 500 3 500 5 000 10 000 20 000 40 000 80 000 100 000 250 000 

Faktor GT/DWT (seTabell 27) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 Bruttodräktighet GT 530 1 325 1 855 2 650 5 300 10 600 21 200 42 400 53 000 132 500 

Faktor DWCC/DWT 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lastkapacitet (ton) 900 2 250 3 150 4 500 9 000 18 000 36 000 72 000 90 000 225 000 

Kostnader per anlöp 

Fartygshamnsavgift (kr/ton (GT)) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Miljö- och avfallsavgift (kr/ton (GT)) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summa 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Totalt, kostnad per anlöp 2 756 6 890 9 646 13 780 27 560 55 120 110 240 220 480 275 600 689 000 

Kostnad utslagen per ton 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Ytterligare kostnader per ton gods 

Varuhamnsavgift (kr/ton) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Stuverikostnad (kr/ton) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Totalt, kostnad per ton 

Summa samtliga kostnader per ton 

(kr) 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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För att uppskatta lastnings- och lossningstid krävs ytterligare antaganden
22

: 

 För de minsta fartygen, 1000 respektiv 2500 DWT, bedöms 200 respektive 
300 ton per timma kunna hanteras mellan kaj och fartyg 

 För spannet 3500 upp till 40 000 DWT är skattad hanteringskapacitet 400 
ton per timma  

 För 80 000-tonnare gäller 500 ton/timma 

 För de största fartygen, 100 respektive 250 tusen ton, vilka är typiska för 
storskaliga malm- och koltransporter är bedömningen att 1000 ton per timma 
kan lastas/lossas. 

Generellt pågår stuveriverksamhet för bulkfartyg inte nattetid (på grund av buller), 
utan 15 operationella timmar per dygn förutsätts. Detta gör att lastning som till 
exempel fordrar 23 timmars effektiv tid och startar så tidigt som möjligt på dagen 
behöver 8 timmar av påföljande dag för att slutföras. Det ger en total liggtid vid kaj 
på 32 timmar. 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑑 =  
𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 −/𝑙𝑜𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

= {𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑓ö𝑟 1000 𝐷𝑊𝑇 − 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔} =  
900 𝑡𝑜𝑛

200 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
= 5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  

 

För varje multipel av 15 timmar i den operationella tiden som överskrids, läggs 9 
timmar för avbrott över natten till. 

Färjor 

Värdena för väg- och järnvägsfärjor motiveras under kapitlet om containers ovan. 
Då färjetransporten förutsätter att godset redan är lastat i någon slags fordon, blir 
kostnaden densamma oavsett gods- eller lastbärartyp. 

Sammanställning 

I Tabell 32 nedan redovisas resultaten av beräkningarna av kostnader och tider för 
lastning och lossning av fast bulkgods för bulkfartyg samt färjor. 

                                                   

22
 Egna uppskattningar utifrån branscherfarenhet kombinerat med avstämningar 

med ett antal svenska hamanr (se referenslista). 
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Tabell 32 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av dry bulk på 
fartyg i Samgods 

Dry bulk, fartyg Kostnad Tid 

Other vessel 1.000 dwt  55 kr/ton 5 h 

Other vessel 2.500 dwt  55 kr/ton 8 h 

Other vessel 3.500 dwt  55 kr/ton 8 h 

Other vessel 5.000 dwt  55 kr/ton 11 h 

Other vessel 10.000 dwt  55 kr/ton 32 h 

Other vessel 20.000 dwt  55 kr/ton 63 h 

Other vessel 40.000 dwt  55 kr/ton 135 h 

Other vessel 80.000 dwt  55 kr/ton 225 h 

Other vessel 100.000 dwt  55 kr/ton 135 h 

Other vessel 250.000 dwt  55 kr/ton 360 h 

Road ferry 2.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 5.000 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 7.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Rail ferry 5.000 dwt 13 kr/ton 3 h 

 

Kostnad för hantering av flytande bulkgods 

Godshanteringen av flytande bulk skiljer sig från övrig godshantering i hamn i några 
viktiga avseenden: 

 Godset pumpas mellan fartyg och cistern/er med hjälp av slanganslutningar 
och fordar bemanning endast vid till- och frånkoppling 

 Pumpar finns oftast i land, men i vissa fall kan pumpar ombord finnas och 
användas 

 Lastning/lossning kan ske kontinuerligt över hela dygnet, vilket gör att 
effektiv lastnings-/lossningstid för fartyget i stort är densamma som tiden 
fartyget ligger i hamn. Detta förutsätter dock en relativt snabb till- och 
frånkopplingstid av slangarna mellan fartyg och cistern. 

I likhet med torrbulk, enligt ovan, kan mindre kvantiteter av flytande bulk 
transporteras i tankbilsekipage eller tankcontainer, varvid bulkgodset därmed är 
enhetsberett och därför inte kan vara aktuellt som flytande bulk på till exempel 
RoRo-fartyg (som därför har exkluderats i beräkningarna). 

”Other vessels” (tankfartyg) 

Beroende på fartygets storlek och därmed godsmängd ombord och/eller om mer än 
en produkt är aktuell att pumpa mellan fartyg och hamncistern, kan fler 
anslutningsslangar kopplas till fartyget. En avstämning med hamnexpertis har gjorts 
beträffande typiska liggetider för olika fartygsstorlekar och erforderlig 
pumpningskapacietet per timma har värderats utifrån det. Ett antagande har gjorts, 
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att med tilltagande fartygsstorlek och godsmängd ökar antalet kopplingar från en för 
en 1000-tonnare upp till sex stycken för en 250 000-tonnare för att erhålla en rimlig 
pumpningskapacitet.  

Kostnaden för koppling av slanganslutning är att jämställa med stuverikostnad och 
utgör ungefär 5000 kr per slanganslutning. 

Vidare har antagits att fartygen är fyllda med så stor godsmängd som DWCC tillåter 
och att hela kvantiteten lastas/lossas i studerad hamn. I verkligheten kan fartyg för 
flytande bulk gå i slingtrafik med delllossning/-lastning i fler än en hamn. 

Beräkningarna redovisas i Tabell 33 nedan. Följande antaganden har gjorts: 

 Fartygshamnsavgift: 5 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Miljö- och avfallsavgift: 0,5 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Varuhamnsavgift: 17 SEK/ton (hanterat gods) 

 Anslutning av slangar: 5000 kr/slang 

Fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften beräknas alltså per anlöp och 
är beroende av fartygets bruttodräktighet. Enligt Tabell 27 kan en oljetankers 
bruttodräktighet (GT) uppskattas som 0,54 av dödviktstonnaget (DWT). Summan av 
fartygshamnsavgiften (F.H.A.) och miljö- och avfallsavgiften (M.O.A.) för ett anlöp 
beräknas alltså som 

 

(𝐹. 𝐻. 𝐴.+𝑀.𝑂. 𝐴. ) 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝 =  𝐺𝑇 ⋅ (5 + 0,5) = 0,54 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (5 + 0,5) 

 

Hanterad godsmängd per anlöp antas enligt ovan vara lika med fartygets 
lastkapacitet DWCC som motsvarar 90 % av dödviksttonnaget (DWT), vilket ger 
summan av fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften utslaget per 
hanterat ton gods som: 

 

(𝐹.𝐻. 𝐴. +𝑀. 𝑂.𝐴. )  𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 =
𝐹. 𝐻. 𝐴.+𝑀. 𝑂. 𝐴. 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
=  

=
0,54 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (5 + 0,5)

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
= 5,5 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Till detta kommer varuhamnsavgiften (17 SEK/ton) och slutligen 
anslutningskostnaden för slang(ar). Antagande om antal slangar per fartyg 
redovisas i tabellen, och detta antal multipliceras med 5000 SEK/slang. Kostnaden 
slås sedan ut på hanterad godsmängd som på samma sätt som ovan är 0,9 av 
DWT. Som kan ses i tabellen föreligger vissa skalfördelar för denna delkostnad. 
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Tabell 33 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för flytande bulkgods 

 Other 

vessel 1 

Other 

vessel 2 

Other 

vessel 3 

Other 

vessel 4 

Other 

vessel 5 

Other 

vessel 6 

Other 

vessel 7 

Other 

vessel 

8 

Other 

vessel 

9 

Other 

vessel 

10 Fartygsstorlekar 

Dödviktstonnage - DWT 1 000 2 500 3 500 5 000 10 000 20 000 40 000 80 000 100 000 250 000 

Faktor GT/DWT (se Tabell 27) 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

 Bruttodräktighet GT 540 1 350 1 890 2 700 5 400 10 800 21 600 43 200 54 000 135 000 

Faktor DWCC/DWT 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lastkapacitet (ton) 900 2 250 3 150 4 500 9 000 18 000 36 000 72 000 90 000 225 000 

Kostnader per anlöp 

Fartygshamnsavgift (kr/ton (GT)) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Miljö- och avfallsavgift (kr/ton (GT)) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Summa 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Totalt, kostnad per anlöp 2 835 7 088 9 923 14 175 28 350 56 700 113 400 226 800 283 500 708 750 

Kostnad utslagen per ton 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Kostnader för slanganslutning 

Antal slangar 1 1 2 2 2 3 4 5 5 6 

Kostnad anslutning per slang 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Totalkostnad slanganslutning 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 15 000 20 000 25 000 25 000 30 000 

Kostnad utslagen per ton 5,6 2,2 3,2 2,2 1,1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 

Ytterligare kostnader per ton gods 

Varuhamnsavgift (kr/ton) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Totalt, kostnad per ton 

Summa samtliga kostnader per ton (kr) 26 22 23 22 21 21 21 20 20 20 
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Eftersom lastning/lossning bedöms kunna pågå dygnet runt, blir lastnings- och 
lossningstid endast beroende av hanterad godsmängd och pumpningshastigheten: 

 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟) =
ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 (𝑡𝑜𝑛)

𝑝𝑢𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎)
 

 

Undandtaget är det minsta fartyget, där en timme läggs till för att täcka in 
administration, anslutning och dylikt (vilket ger 4 timmar, vilket antas vara den 
minsta tid ett tankfartyg ligger vid kaj). I Figur 14 nedan visas antaganden om antal 
slangar samt pumpningshastighet för de 10 tankfartygen. 

 

 

Figur 14 Antaganden som ligger till grund för beräkningen av lastnings- och 
lossningstid för flytande bulkgods på tankfartyg 

Antaganden om pumpningshastighet har härletts från uppgifter från 
hamnrepresentanter (se referenslista): 

 6 timmar för 3 500 DWT (vilket innebär 3 150 ton DWCC) 

 24 timmar för 20 000 DWT (vilket innebär 18 000 ton DWCC) 

 36 timmar för 40 000 DWT (vilket innebär 36 000 ton DWCC) 

Med antagande om 2, 3 respektive 4 anslutna slangar (se Tabell 33) ger det att 
gods kan pumpas med en hastighet av cirka 250 ton/timme i varje slang: 
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3 150 𝑡𝑜𝑛

6 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ⋅ 2 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟
= 263 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 & 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔  

18 000 𝑡𝑜𝑛

24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ⋅ 3 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟
= 250 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 & 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 

36 000 𝑡𝑜𝑛

36 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ⋅ 4 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟
= 250 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 & 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 

 

För övriga fartygsstorlekar har värden för pumpningshastigheten valts som ger 
samband av liknande karaktär, se Figur 14. Eftersom fler slangar antas anslutas ju 
större fartyget är, och den totala pumpningshastigheten därmed ökar, så föreligger 
ganska stora skalfördelar vad gäller lastnings- och lossningstid för flytande 
bulkgods. 

Färjor 

Värdena för väg- och järnvägsfärjor motiveras under kapitlet om containers ovan. 
Då färjetransporten förutsätter att godset redan är lastat i någon slags fordon, blir 
kostnaden densamma oavsett gods- eller lastbärartyp. 

Sammanställning 

I Tabell 34 nedan redovisas resultaten av beräkningarna av kostnader och tider för 
lastning och lossning av flytande bulkgods för bulkfartyg samt färjor. 
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Tabell 34 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av liquid bulk på 
fartyg i Samgods 

Liquid bulk, fartyg Kostnad Tid 

Other vessel 1.000 dwt  26 kr/ton 4 h 

Other vessel 2.500 dwt  22 kr/ton 6 h 

Other vessel 3.500 dwt  23 kr/ton 6 h 

Other vessel 5.000 dwt  22 kr/ton 9 h 

Other vessel 10.000 dwt  21 kr/ton 15 h 

Other vessel 20.000 dwt  21 kr/ton 24 h 

Other vessel 40.000 dwt  21 kr/ton 36 h 

Other vessel 80.000 dwt  20 kr/ton 48 h 

Other vessel 100.000 dwt  20 kr/ton 60 h 

Other vessel 250.000 dwt  20 kr/ton 113 h 

Road ferry 2.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 5.000 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 7.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Rail ferry 5.000 dwt 13 kr/ton 3 h 

Kostnader och tid för hantering av general cargo 

”Other vessels” 

Under ett antal år har en stor ökning av containeriseringsgraden skett, vilket gör att 
pallastat gods som lyfts och lastas som general cargo minskat väsentligt. Därmed är 
gods som faller under kategorin general cargo numera mer av projektlastkaraktär. 
Det innebär att det främst handlar om tunga maskiner eller maskindelar, 
generatorer, transformatorer, turbiner, vindkraftverk, större byggelement med mera. 

Projektlaster av specialiserat och tungt och/eller skrymmande gods innebär relativt 
få enheter per transport och därtill behöver skeppningen ske till hamn så nära 
mottagande industri eller byggplats som möjligt. Detta gör att ett snävare spann av 
fartygsstorlekar blir aktuellt då dessa behöver kunna komma in även i något mindre 
hamnar med begränsat vattendjup. Av dessa skäl har antagits att de minsta och 
största fartygsstorlekarna blir inaktuella för transporter av general cargo, det vill 
säga skeppningar antas ske med fartyg i storleksklasserna från och med 2 500 till 
och med 40 000 DWT. 

För general cargo blir det i många transportfall, på grund av skrymmande och 
specialiserad last, volymmaximering av fartyget snarare än viktmaximering. Därtill är 
lastnings- och lossningsförfarndet samt surrning av lasten mycket tidskrävande per 
ton hanterat gods. Vissa större enheter, till exempel stora transformatorer kan kräva 
samtidig lyftinsats av flera kranar och därtill specialvagnar för förflytting från kaj till 
baklandet vilket går mycket långsamt. I vissa fall vill man lyfta direkt från fartyg till 
specialfordon för landtransport utan mellanliggande uppställning på kaj eller 
bakland, vilket kan binda upp fartyget längre vid kaj. Lossningstiderna för dessa 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10207990 Omlastningskostnader i Samgods och 
samhällsekonomin 

 

Daterad: 2015-08-21 

 
Reviderad: 2015-12-07 Rapport 

Handläggare: Moa Berglund Status: Slutversion  

 62 (74) 
 

fartyg blir därmed mycket långa i förhållande till hanterad lastvikt jämfört med övriga 
godsslag. 

Beräkningarna som presenteras i Tabell 35 nedan visar att hamnkostnaderna 
domineras tydligt av stuverikostnaderna, som utgör ungefär 75 % av totalkostnaden. 
Tillsammans med varuhamnsavgiften står dessa två kostnadskomponenter för 
ungefär 98 % av hamnkostnaderna för general cargo. Det faktum att fartygen inte 
utnyttjas viktkapacitetsmässigt, utan är något överdimensionerade för fraktuppgiften 
slår därmed – i form av fartygshamnavgift samt miljö- och avfallsavgift – knappt 
genom alls.

23
 

För general cargo har följande antaganden gjorts: 

 Fartygshamnsavgift: 4,7 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Miljö- och avfallsavgift: 0,5 SEK/ton (fartygets bruttodräktighet) 

 Varuhamnsavgift: 38 SEK/ton (hanterat gods) 

 Stuverikostnad: 120 SEK/ton (hanterat gods) 

Fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften beräknas alltså per anlöp och 
är beroende av fartygets bruttodräktighet. Enligt Tabell 27 kan ett bulkfartygs 
bruttodräktighet (GT) uppskattas som 0,53 av dödviktstonnaget (DWT). Summan av 
fartygshamnsavgiften (F.H.A.) och miljö- och avfallsavgiften (M.O.A.) för ett anlöp 
beräknas alltså som 

 

(𝐹.𝐻. 𝐴. +𝑀. 𝑂.𝐴. ) 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝 =  𝐺𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5) = 0,53 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5) 

 

Hanterad godsmängd per anlöp antas enligt ovan vara lika med fartygets 
lastkapacitet DWCC som motsvarar 90 % av dödviksttonnaget (DWT), vilket ger 
summan av fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften utslaget per 
hanterat ton gods som: 

 

(𝐹.𝐻. 𝐴. +𝑀. 𝑂.𝐴. )  𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑠 =
𝐹. 𝐻. 𝐴.+𝑀. 𝑂. 𝐴. 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑙ö𝑝

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
=  

=
0,53 ⋅ 𝐷𝑊𝑇 ⋅ (4,7 + 0,5)

0,9 ⋅ 𝐷𝑊𝑇
= 3,1 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Till detta kommer varuhamnsavgiften (38 SEK/ton) och stuverikostnaden 
(120 SEK/ton) vilket totalt summerar till 161 SEK/ton. Således föreligger inga 
skalfördelar.

                                                   

23
 Eftersom stuverikostnad och varuhamnsavgift beror endast av lastad godsmängd, 

medan fartygshamnsavgiften och miljö- och avfallsavgiften beror endast på 

fartygets storlek. 
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Tabell 35 Beräkning av lastnings- och lossningskostnader för general cargo 

 Other 

vessel 2 

Other 

vessel 3 

Other 

vessel 4 

Other 

vessel 5 

Other 

vessel 6 

Other 

vessel 7 

Fartygsstorlekar 

Dödviktstonnage - DWT 2 500 3 500 5 000 10 000 20 000 40 000 

Faktor GT/DWT (se Tabell 27) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 Bruttodräktighet GT 1 325 1 855 2 650 5 300 10 600 21 200 

Faktor DWCC/DWT 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lastkapacitet (ton) 2 250 3 150 4 500 9 000 18 000 36 000 

Kostnader per anlöp 

Fartygshamnsavgift (kr/ton (GT)) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Miljö- och avfallsavgift (kr/ton (GT)) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summa 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Totalt, kostnad per anlöp 6 890 9 646 13 780 27 560 55 120 110 240 

Kostnad utslagen per ton 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Ytterligare kostnaderper ton gods 

Varuhamnsavgift (kr/ton) 38 38 38 38 38 38 

Stuverikostnad (kr/ton) 120 120 120 120 120 120 

Totalt, kostnad per ton 

Summa samtliga kostnader per ton (kr) 161 161 161 161 161 161 
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Antaganden om tid som fartygen ligger inne i hamn har gjorts baserat på kontakter 
med hamnar (se referenslista) samt egen branscherfarenhet. 

RoRo-fartyg 

I de fall general cargo transporteras på RoRo-fartyg lastas detta på Mafi-vagn och 
rullas ombord. Detta gäller då mer ordinärt general cargo – inte specialmaskiner etc. 
enligt ovan. Mafi-vagnarna har en kapacietet på cirka 120 kubik eller 60 ton och 
kostar ungefär 7000 kr att lasta vilket ger cirka 117 kr/ton

24
: 

 

7000 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛

60 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛
= 117 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

 

Beträffande liggetid vid kaj vänder RoRo-fartygen på tre timmar oavsett storlek på 
fartyget. 

Färjor 

Värdena för väg- och järnvägsfärjor motiveras under kapitlet om containers ovan. 
Då färjetransporten förutsätter att godset redan är lastat i någon slags fordon, blir 
kostnaden densamma oavsett gods- eller lastbärartyp. 

Sammanställning 

I Tabell 36 nedan redovisas resultaten av beräkningarna av kostnader och tider för 
lastning och lossning av general cargo för fartyg, RoRo-fartyg samt färjor. 

 

                                                   

24
 Avstämt med representant för svensk hamn (se referenslista) 
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Tabell 36 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av general cargo på 
fartyg i Samgods 

General cargo, fartyg Kostnad Tid 

Other vessel 2.500 dwt  161 kr/ton 24 h 

Other vessel 3.500 dwt  161 kr/ton 48 h 

Other vessel 5.000 dwt  161 kr/ton 72 h 

Other vessel 10.000 dwt  161 kr/ton 96 h 

Other vessel 20.000 dwt  161 kr/ton 120 h 

Other vessel 40.000 dwt  161 kr/ton 120 h 

Ro/ro vessel 3.600 dwt 117 kr/ton 3 h 

Ro/ro vessel 6.300 dwt 117 kr/ton 3 h 

Ro/ro vessel 10.000 dwt 117 kr/ton 3 h 

Road ferry 2.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 5.000 dwt 2 kr/ton 1 h 

Road ferry 7.500 dwt 2 kr/ton 1 h 

Rail ferry 5.000 dwt 13 kr/ton 3 h 

Lastning och lossning av fraktflygplan 

Vid flygfrakt enhetsbereds att gods på ett eller annat sätt innan lastning. Därefter 
bedöms själva lastningen ta mindre än en timme (cirka en halvtimme). Kostnaden 
varierar väldigt mycket beroende på vad det är för gods. Men en pall med gods som 
väger mellan 800 och 1000 kg kostar ungefär 1000 kr att lasta.

25
 

 

Tabell 37 Förslag på kostnad och tid för lastning/lossning av gods på flygplan 
i Samgods 

Dry bulk, liquid bulk, general 
cargo, flygplan 

Kostnad Tid 

Freight airplane 1000 kr/ton 0,5 h 

 

  

                                                   

25
 Erfarenhetsmässiga egna uppskattningar kombinerat med input från GLA 

Aircargo AB, Landvetter flygplats (både vad gäller tid och kostnad) 
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SAMMANSTÄLLNING AV 
OMLASTNINGSKOSTNADER TILL 
SAMGODS 
Nedanstående tabell (Tabell 38) sammanfattar resultaten för kostnader och tider, 
tillsammans med de befintliga värdena. Värden som har fått en betydande sänkning 
är markerade med grönt, höjning är markerat med rött och värden som är kvar på 
ungefär samma nivå är markerade med gult. 

Vi ser att många av kostnaderna, speciellt för sjöfarten, är rödmarkerade. Vad gäller 
tiderna är det mer grönt och gult, även om vissa höjningar föreslås även här. 

När man jämför de befintliga värdena med förslagen på nya värden är det viktigt att 
komma ihåg att vi inte kunnat härleda vilka kostnadsposter som är inkluderade i de 
befintliga värdena. Stora skillnader kan således bero på olika avgränsningar för 
nodkostnader och tider. Vidare får grundläggande antaganden som exempelvis 
genomsnittlig godsmängd per container eller antal hanterade enheter per anlöp i 
hamn mycket stort genomslag i beräkningarna. Vi vet inte heller vilka sådana 
antaganden som gjorts när de befintliga värdena tagits fram, och skillnader 
därvidlag kan också ge stora skillnader i resultaten. 

Viktigt att påpeka är att detta är en översyn och inte en grundlig härledning av 
samtliga värden. För en fullständig härledning krävs en konsekvent  och mer 
detaljerad beräkningsmodell, vilket är målet med fortsättningen av projektet 
Omlastningskostnader i Samgods och samhällsekonomin. Resultaten bör dock 
kunna ge indikationer om i vilken riktning Samgodsvärdena bör justeras. 

Vi vill återigen påpeka att varje värde är en uppskattning av ett medelvärde av olika 
värden som kan röra sig i ett stort spann. Detta beror på flera saker, bland annat 

 Stor spridning av olika varutyper inom respektive segment 

 Stor spridning på avtal för priser mellan olika aktörer 

 Approach för beräkning som ännu inte är färdigutvecklad och därmed har 
stora osäkerheter 

Vissa värden är dock mer osäkra än andra. I Tabell 39 nedan har vi försökt 
kategorisera värdena i de som uppvisar 

 Mycket stor variation 

 Mindre variation. 

Bedömningen har gjorts utifrån (1) hur heterogen varugruppen är, (2) hur 
samstämmiga källorna/priserna är och (3) hur lite/mycket underlag som funnits 
tillgängligt. Eftersom godstransportmarknaden är komplex och heterogen, kommer 
en modellstruktur som Samgods alltid medföra att indata är förknippade med stora 
osäkerheter, då de utgör genomsnitt av värden inom mycket stora spann. 
Osäkerheterna kan dock minskas, och framför allt kvantifieras bättre, med en mer 
utvecklad beräkningsmodell. 
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Tabell 38 Sammanställning resultat och jämförelse med tidigare värden (rött = höjning, grönt = sänkning, gult = ungefär samma) 

  

Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag Befintlig Nytt förslag

Lorry light LGV.< 3.5 ton 8,6 10 8,6 - 100 100 - - - - 2 <1 2 - 2 2 - -

Lorry medium 3.5-16 ton 8,6 10 8,6 - 51,6 50 - - - - 2 <1 2 - 2 2 - -

Lorry medium16-24 ton 8,6 10 8,6 15 34,4 40 - - - - 2 <1 2 1 2 2 - -

Lorry HGV 25-40 ton 3 10 3 15 20,7 20 17 9 18 59 2 <1 2 1,5 2 1 1 <1

Lorry HGV 25-60 ton 3 10 3 15 13,8 20 17 9 18 59 2 <1 2 2 2 1 1 <1

Lorry HGV 25-74 ton - 10 - 15 - 20 - 9 - 59 - - 2,5 - 1 -

Kombi train max 630 m - - - - - - 17 13 18 59 - - - - - - 2 3

Kombi train max 750 m - - - - - - - 12 - 59 - - - - - - - 3

Feeder/shunt train 5 8 5 9 25 13 17 8 18 59 6 5 6 5 6 5 6 4

System train STAX 22.5 max 630 m 3 11 3 15 25 27 - Bör vara  med? - - 6 6 6 6 6 6 - Bör vara  med?

System train STAX 22.5 max 750 m - 11 - 15 - 27 - Bör vara  med? - - - 6 - 6 - 6 - Bör vara  med?

System train STAX 25 max 630 m 3 11 3 15 25 27 - Bör vara  med? - - 6 6 6 6 6 6 - Bör vara  med?

System train STAX 25 max 750 m - 11 - 15 - 27 - Bör vara  med? - - - 6 - 6 - 6 - Bör vara  med?

System train STAX 30 3 11 3 15 25 27 - Bör vara  med? - - 6 6 6 6 6 6 - Bör vara  med?

Wagon load train (medium) max 630 m 5 2 5 2 25 2 17 3 18 59 6 4 6 4 6 4 6 4

Wagon load train (long) max 750 m 5 1 5 1 25 1 17 2 18 59 6 4 6 4 6 4 6 4

Container vessel  5.300 dwt (ship) - - - - - - 17 77 18 59 - - - - - - 6 6

Container vessel  16.000 dwt (ship) - - - - - - 17 79 18 59 - - - - - - 6 8

Container vessel  27.200 dwt (ship) - - - - - - 17 77 18 59 - - - - - - 6 12

Container vessel  100.000 dwt (ship) - - - - - - 17 73 18 59 - - - - - - 6 16

Other vessel 1.000 dwt (ship) 15 55 15 26 81 - 17 - - - 5 5 5 4 8 - 8 -

Other vessel 2.500 dwt (ship) 13 55 13 22 79 161 17 - - - 6 8 6 6 9 24 9 -

Other vessel 3.500 dwt (ship) 11,5 55 11,5 23 77 161 17 - - - 6 8 6 6 9 48 9 -

Other vessel 5.000 dwt (ship) 10 55 10 22 75 161 17 - - - 7 11 7 9 10 72 10 -

Other vessel 10.000 dwt (ship) 7 55 7 21 73 161 17 - - - 8 32 8 15 10 96 10 -

Other vessel 20.000 dwt (ship) 5,1 55 5,1 21 70,9 161 17 - - - 10 63 10 24 11 120 11 -

Other vessel 40.000 dwt (ship) 3,8 55 3,8 21 69 161 17 - - - 12 135 12 36 11 120 11 -

Other vessel 80.000 dwt (ship) 3 55 3 20 67 - 17 - - - 16 225 16 48 12 - 12 -

Other vessel 100.000 dwt (ship) 2,7 55 2,7 20 65 - 17 - - - 20 135 20 60 12 - 12 -

Other vessel 250.000 dwt (ship) 2,1 55 2,1 20 63 - 17 - - - 24 360 24 113 12 - 12 -

Ro/ro vessel 3.600 dwt (ship) 20 - 20 - 20 117 17 44 18 59 5 - 5 - 5 3 5 3

Ro/ro vessel 6.300 dwt (ship) 20 - 20 - 20 117 17 46 18 59 6 - 6 - 6 3 6 3

Ro/ro vessel 10.000 dwt (ship) 20 - 20 - 20 117 17 49 18 59 7 - 7 - 7 3 7 3

Road ferry 2.500 dwt 1 2 1 2 1 2 1 2 18 59 1 1 1 1 1 1 1 1

Road ferry 5.000 dwt 1 2 1 2 1 2 1 2 18 59 1 1 1 1 1 1 1 1

Road ferry 7.500 dwt 1 2 1 2 1 2 1 2 18 59 1 1 1 1 1 1 1 1

Rail ferry 5.000 dwt 2 12 2 12 2 12 2 13 18 59 2 3 2 3 2 3 2 3

Freight airplane 688,7 1000 688,7 1000 688,7 1000 - - - - 2 <1 2 <1 2 <1 - -

Node loading time 

liquid bulk (h/vehicle)

Node loading time 

general cargo 

(h/vehicle)

Container load time 

(h/vehicle)

Node cost load cost 

dry bulk (SEK/tonne)

Node cost load cost 

liquid bulk 

(SEK/tonne)

Node cost load cost 

general cargo 

(SEK/tonne)

Container load cost 

(SEK/tonne)

Stuffing and stripping 

(SEK/tonne)

Node loading time dry 

bulk (h/vehicle)
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Tabell 39 Resultat tillsammans med uppskattning på osäkerheter och variation (rött = mycket stor variation, gult = mindre variation) 

 

Node cost load cost 

dry bulk (SEK/tonne)

Node cost load cost 

liquid bulk 

(SEK/tonne)

Node cost load cost 

general cargo 

(SEK/tonne)

Container load cost 

(SEK/tonne)

Stuffing and 

stripping 

(SEK/tonne)

Node cost loading 

time dry bulk 

(h/vehicle)

Node cost loading 

time liquid bulk 

(h/vehicle)

Node cost loading 

time general cargo 

(h/vehicle)

Container load time 

(h/vehicle)

Lorry light LGV.< 3.5 ton 10 - 100 - - <1 - 2 -

Lorry medium 3.5-16 ton 10 - 50 - - <1 - 2 -

Lorry medium16-24 ton 10 15 40 - - <1 1 2 -

Lorry HGV 25-40 ton 10 15 20 9 59 <1 1,5 1 <1

Lorry HGV 25-60 ton 10 15 20 9 59 <1 2 1 <1

Lorry HGV 25-74 ton 10 15 20 9 59 0 2,5 1 0

Kombi train max 630 m - - - 13 59 - - - 3

Kombi train max 750 m - - - 12 59 - - - 3

Feeder/shunt train 8 9 13 8 59 5 5 5 4

System train STAX 22.5 max 630 m 11 15 27 Bör vara  med? - 6 6 6 Bör vara  med?

System train STAX 22.5 max 750 m 11 15 27 Bör vara  med? - 6 6 6 Bör vara  med?

System train STAX 25 max 630 m 11 15 27 Bör vara  med? - 6 6 6 Bör vara  med?

System train STAX 25 max 750 m 11 15 27 Bör vara  med? - 6 6 6 Bör vara  med?

System train STAX 30 11 15 27 Bör vara  med? - 6 6 6 Bör vara  med?

Wagon load train (medium) max 630 m 2 2 2 3 59 4 4 4 4

Wagon load train (long) max 750 m 1 1 1 2 59 4 4 4 4

Container vessel  5.300 dwt (ship) - - - 77 59 - - - 6

Container vessel  16.000 dwt (ship) - - - 79 59 - - - 8

Container vessel  27.200 dwt(ship) - - - 77 59 - - - 12

Container vessel  100.000 dwt (ship) - - - 73 59 - - - 16

Other vessel 1.000 dwt (ship) 55 26 - - - 5 4 - -

Other vessel 2.500 dwt (ship) 55 22 161 - - 8 6 24 -

Other vessel 3.500 dwt (ship) 55 23 161 - - 8 6 48 -

Other vessel 5.000 dwt (ship) 55 22 161 - - 11 9 72 -

Other vessel 10.000 dwt (ship) 55 21 161 - - 32 15 96 -

Other vessel 20.000 dwt (ship) 55 21 161 - - 63 24 120 -

Other vessel 40.000 dwt (ship) 55 21 161 - - 135 36 120 -

Other vessel 80.000 dwt (ship) 55 20 - - - 225 48 - -

Other vessel 100.000 dwt (ship) 55 20 - - - 135 60 - -

Other vessel 250.000 dwt (ship) 55 20 - - - 360 113 - -

Ro/ro vessel 3.600 dwt (ship) - - 117 44 59 - - 3 3

Ro/ro vessel 6.300 dwt (ship) - - 117 46 59 - - 3 3

Ro/ro vessel 10.000 dwt (ship) - - 117 49 59 - - 3 3

Road ferry 2.500 dwt 2 2 2 2 59 1 1 1 1

Road ferry 5.000 dwt 2 2 2 2 59 1 1 1 1

Road ferry 7.500 dwt 2 2 2 2 59 1 1 1 1

Rail ferry 5.000 dwt 12 12 12 13 59 3 3 3 3

Freight airplane 1000 1000 1000 - - <1 <1 <1 -
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Lundby Containerservice 

Norrköpings hamn 
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SITMA 
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Swedish Match 
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Trelleborg RoRo 
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Virke Impex 

Vänerhamn 

Åhus hamn 

Örebro Airport  
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Bilaga 1 Trafikeringsprinciper 
Järnvägen använder sig av olika produktionsmetoder och trafikeringsprinciper för 
godstrafik. De klassiska trafikeringstyperna är:  

 Vagnslaster 

 Vagngrupper 

 Direkttåg 

 Systemtåg 

Vagnslast 

Vagnslastnätverket är ett hierarkiskt uppbyggt knutpunktssystem som bildar basen 
för järnvägens klassiska godstransportsystem. Knutpunkter i systemet är 
industrispår, lastplatser och terminaler samt godsbangårdar och rangerbangårdar. 
Godsbangårdarna och rangerbangårdarna är järnvägsinterna 
produktionsanläggningar medan industrispår, lastplatser och terminaler utgör 
järnvägssystemets gränssnitt mot ”omvärlden”. Vid industrispår, lastplatser och 
terminaler samlas vagnar in till ett lokalgodståg vid en godsbangård för vidare 
transport till närmast belägna rangerbangård. Vid rangerbangården sorteras 
vagnarna och nya fjärrgodståg bildas.  Fjärrgodstågen går mellan rangerbangårdar, 
vilket på långa avstånd innebär att godsvagnar kan slussas genom ett flertal 
rangerbangårdar innan vagnarna når slutdestinationen. För att höja kvaliteten och 
minska transporttiden försöker järnvägsoperatörerna i största möjliga mån att köra 
heltåg mellan start- och målregion utan undervägsrangering. 

Lokalgodståg (eller spärrfärd) utgår från en tågbildningspunkt under tidig morgon. 
Under dagen sker utbyte av vagnar på en eller flera driftsplatser med tillhörande 
industrispår, lastplatser och terminaler. Vagnarna ställs av hos respektive kund för 
hantering. Ett flertal kunder, t.ex. inom livsmedelsbranschen, anger att det är en 
fördel att både ha lastbilstrafik och vagnslasttrafik då vagnslasterna oftast står vid 
industrispåret eller lastplatsen under 6-24 timmar (ingår i vagnslastpriset) varvid det 
erbjuder kunden möjligheter att jämna ut belastningen hos lastnings- och 
lossningspersonalen.   

I fall lastnings- eller lossningsfaciliteterna har en viss kapacitetsbegränsning 
förekommer det fortfarande att kunderna använder spel, traktor eller eget lok  för 
flyttning av vagnar för att kunna fortsätta lastningen eller lossningen. 

Vagngrupper 

En variant av vagnslastnätverket som blir alltmer frekvent förekommande är att 
arbeta med fler-gruppståg, vilket i praktiken innebär att vagnar från två eller ett fåtal 
kunder kopplas samman i vagngrupper vid utgångsdestinationen och sedan går 
sammankopplade från start- till slutregion. Det minskar behovet av rangering och 
ökar kvaliteten i transporterna. Ju större andel av sträckan som vagnarna går 
sammankopplade desto större är samordningsvinsterna. 
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Systemtåg 
Systemtåg  omfattar vagnar motsvarar ett heltåg som trafikerar en transportrelation 
utan undervägsrangering eller undervägsväxling. För att kunna erbjuda ett heltåg 
mellan avsändare och mottagare ställer det i princip krav på 100 000 årston per 
riktning om trafiken skall bedrivas fem dagar i veckan året runt. Kunderna för 
heltåg/systemtåg är större transportköpare med stora koncentrerade flöden (som 
COOP och Boliden), men även speditörer och rederier som använder intermodala 
transportförmedlares transporttjänster (som van Dieren och TX Logistik). 

Systemtågen klassificeras avseende på tågkonfiguration och längd. Normalt är 
22,5 tons axeltryck, medan vissa industrispecifika systemtåg tillåter 25 tons 
axeltryck. På Malmbanan tillåts 30 tons axeltryck för LKAB:s malmtransporter. 
Observera att det ofta är banans bärighet snarare än axeltrycket som i verkligheten 
sätter begränsningarna. 

 


