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1 Inledning 
Övergripande syfte med projektet KVAL är att förbättra den svenska nationella godstrafik-

modellen Samgods för att tillhandahålla pålitliga prognoser av godsflöden på väg, järnväg 

och sjö. Detta görs genom att sammanställa data från olika undersökningar, validera mo-

dellen m a p på både slutresultat och de olika delmodellerna, identifiera brister och genom-

föra förbättringar som kan både innefatta kalibrering och vidareutveckling. Detta PM be-

skriver resultat av inledande förstudie, som är en första etapp i projektet. Syftet med denna 

etapp är genomföra en generell genomgång av aktuella datakällor, göra ett valideringsför-

sök och i samråd med Trafikverket och andra aktörer hitta ett mer detaljerat upplägg för 

vidare arbete. 

Förstudien undersökte möjligheter att validera resultat från Samgods med avseende på jäm-

förbara och tillgängliga data. Datakälla som förstudien har fokuserat på är varuflödesun-

dersökning (VFU) som genomförs var 3-4 år. Till skillnad från Lastbilsundersökningen och 

flera andra datakällor ligger ett urval av företag i grunden för VFU. Alltså får man detalje-

rad information om relativt få försändelser, till skillnad från Lastbilsundersökningen där 

man får lite information om väldigt många försändelser. Detta gör att VFU generellt funkar 

bättre för att skatta valmodeller på (eftersom man kan etablera orsaksamband mellan för-

utsättningar och själva valet) än på Lastbilsundersökningen men svårare att använda för 

validering.  

Flera problem behöver lösas vid sådan validering. En utmaning är att aggregera både data 

från VFU och resultat från Samgods till jämförbara storheter. Den andra utmaningen är att 

mäta osäkerheten i dessa aggregerade data för att bestämma om avvikelser mellan data och 

modellen är statistiskt signifikanta. Den tredje utmaningen är att automatisera validerings-

processen för att den skulle kunna genomföras ofta och med rimliga arbetsinsatser.  

Inom förstudien har vissa resultat från Samgods jämförts med data från VFU. Detta PM 

beskriver förutsättningar och resultat av jämförelser samt skisserar planer för vidare vali-

deringsarbete inom projektet. Nästa sektion handlar om modellvalidering i allmänhet. Sekt-

ion 3 med bilagor beskriver Samgods-modellen, resultat från den och datakällor som an-

vänts vid utveckling och kalibrerings av Samgods. Sektion 4 beskriver VFU och några 

andra datakällor som kan användas för valideringen. Sektioner 5 och 6 beskriver valide-

ringsmetoden som använts i förstudien, respektive redogör ingående för ett exempel på 

validering av resultat av Samgods med avseende på VFU och noterar stora avvikelser som 

behöver undersökas vidare. Sektionerna 7 och 8 diskuterar respektive kortsiktiga (inom 

2016) och långsiktiga planer för projektet. 

PM:et är framtaget av KVAL arbetsgruppen som består av Christer Persson (KTH), Leonid 

Engelson (KTH), Rune Karlsson (VTI), Henrik Edwards (SWECO), Petter Hill (Trafikver-

ket) och Per Eriksson (Trafikverket). Alla i KVAL arbetsgruppen har fått tillstånd från 

Trafikanalys att arbeta med detaljerade data från VFU. Ett datalagringsutrymme har eta-

blerats på KTH för att spara, uppdatera och hantera data. 
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2 Modellvalidering allmänt  
Med validering i innevarande studie menas utvärdering av modells externa validitet, d v s  

hur väl modellen kan beskriva verkliga utfall inom området som den modellerar. Ett villkor 

som ofta tillämpas som en förutsättning för validering är att det verkliga utfallet som mo-

dellen jämförs med består av data som inte används för att estimera, kalibrera eller på annat 

sätt konstruera modellen. Det är inte säkert att det går att validera Samgodsmodellen på 

helt oberoende data. En kompromiss kan vara jämförelse med avseende på variabler eller 

aggregeringsnivåer som inte nyttjats. 

Vissa av data som kan användas vid valideringen av Samgods kommer från registerdata 

och utgör då en totalundersökning, andra data kommer från urvalsundersökningarna. För 

valideringsdata är statistisk signifikans ett tämligen bekvämt och självklart mått att använda 

för att avgöra om modellen är valid för en viss valideringsparameter. Om modellens pro-

gnosvärde för parameterna inte är signifikant skild från urvalsundersökningens värde på 

parametern så kan modellen sägas vara valid för den valideringsparametern. För valide-

ringsdata från totalundersökningar (registerdata) finns inte denna möjlighet eftersom data 

fullständigt representerar populationen. Nedan diskuteras främst validering där validerings-

data kommer från en urvalsundersökning. 

Vid en validering mot data från en urvalsundersökning, bör man ta hänsyn till det slumpfel 

som orsakas av att vi använder urvalsdata. Konkret innebär det att om prognosutfallet faller 

inom konfidensintervallet för det verkliga utfallet så kan vi konstatera att modellen åter-

skapar det verkliga utfallet till så stor statistisk säkerhet som våra data medger. I strikt 

mening har vi då egentligen ingen grund för att ytterligare förbättra modellen. Om pro-

gnosutfallet istället faller utanför konfidensintervallet så återskapar modellen inte det verk-

liga utfallet och det finns skäl till att förbättra modellen. 

Den ovan beskrivna metoden för validering har åtskilliga problem. Ett sådant är t ex att om 

modellen är framtagen med statistiska metoder så ger detta ett slumpmässigt prognosfel. 

Om vi då validerar genom att direkt jämföra prognosutfallet med konfidensintervallet för 

urvalsdata, utan att ta hänsyn till prognosfelet, så bedöms modellen onödigt hårt gentemot 

det verkliga utfallet. Validering utan att ta hänsyn till prognosfelet kommer alltså att oftare 

än vi har fog för att ge slutsatsen att modellen inte återskapar verkligheten. 

I fallet att validera Samgodssystemet finns dock flera argument för att prognosfelet inte är 

relevant att beakta, t ex att, (1) stora delar av Samgodssystemet är inte framtaget med stat-

istiska metoder (estimering), och (2) Samgodssystemet i sig utgör en sådan stor investering 

att vi inte är intresserade av att utvärdera en tänkt population av modeller. Det är alltså 

dagens implementerade Samgodssystem som bör valideras, inget annat. Alltså finns goda 

skäl för att betrakta prognosutfallet från Samgods som givna fixa värden. De enda slumpfel 

som då beaktas i validering är det som finns i det verkliga utfallet på grund av att vi använ-

der urvalsdata.  

Om syftet med valideringen är att förbättra Samgodssystemet, så är frågan om prognosut-

fallet hamnar inom ett konfidensintervall runt det verkliga utfallet inte den viktigaste frå-

gan. I detta fall är det viktigare att kunna prioritera insatser till rätt delar av Samgodssyste-

met. Alltså behöver vi kunna avgöra vilka delar av systemet som har de största bristerna, i 

den meningen att de har de största avvikelserna från verkligt utfall. Om detta görs genom 

att beräkna nyckeltal eller indikatorer för modellprognosen och undersökningen vars avvi-

kelser sedan jämförs, så bör avvikelserna för en indikator standardiseras med standardav-

vikelsen från urvalet för indikatorn. Om detta inte görs riskerar vi att dra slutsatsen att vi 

har stora avvikelser för indikatorer där undersökning har större statistisk osäkerhet. 
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3 Beskrivning av Samgods 

3.1 Samgods allmänt 

Samgodsmodellen är en nationell godsmodell som beräknar antalet sändningar till, från och 

genom Sverige samt sändningarnas storlek per varugrupp, transportkedja och transportre-

lation. Modellen gör detta genom att för varje simulerad företag välja sändningsstorlek, 

transportkedja, användning av terminaler, fordon och lastfaktorer som minimerar företagets 

totala årliga deterministiska logistikkostnad. I lösningen beaktas kapacitetsvillkor för ban-

trafik. 

Logistikmodulen i modellen som simulerar transportlösningar kan beskrivas som att den 

för en given efterfrågan, uttryckt i ton per varugrupp mellan avsändare och mottagare, ge-

nererar potentiella transportkedjor utifrån ett antal fördefinierade typkedjor (De Jong and 

Baak, 2016). Den beräknar sändningsstorlekar samt väljer den kostnadseffektivaste trans-

portkedjan bland de som har genererats. Utdata utgörs bland annat av resultat per efterfrå-

gerelation (kostnader, avstånd, tider m m) och OD-matriser som möjliggör analyser i efter-

följande nätutläggningsprogram. 

Efterfrågan i Samgodsmodellen tas normalt fram för nuläget (det sk. basåret) och för pro-

gnosåret (Anderstig et al., 2015). Efterfrågan är segmenterad på 34 varugrupper som i mo-

dellen skiljer sig åt vad gäller handelsmönster och varuvärde. Inrikes efterfrågan beskrivs 

på kommunnivå och omfattar 290 zoner, utrikes efterfrågan består av export, import och 

transit för 174 zoner. Utöver denna indelning tillkommer tio möjliga företagsrelationer per 

handelsrelation. Efterfrågan är den del i modellen (förutom vissa kostnadsposter) som es-

timeras. För att ta fram en beskrivning av efterfrågan i basåret används varuflödesunder-

sökningen, utrikeshandelshandelsstatistiken, nationalräkenskaperna samt diverse arbets-

marknadsstatistik för olika zoner och varugrupper. Det arbetet görs bl.a. med en gravitat-

ionsmodell. För export och import används utrikeshandelsstatistiken för att beskriva han-

delsvolymerna mellan länderna, och varuflödesundersökningen för att beskriva den region-

ala fördelningen i länderna. För prognosåret tas information fram i form av nedbrutna eko-

nomiska scenarios för regioner och branscher. För att kunna göra om den ekonomiska pro-

gnosen i kronor till en prognos i ton görs en varuvärdesprognos (Anderstig och Berglund, 

2015). Syftet med varuvärdesprognosen är att justera för den del av tillväxten i monetära 

termer som beror på ändrad förädlingsgrad och produktmix. Förändringen i transportvolym 

över tiden är alltså direkt proportionell mot den monetära tillväxten, och omvänt proport-

ionell mot varuvärdesförändringen (ökat varuvärde minskar tillväxten och omvänt). Efter-

frågan är fix i Samgodsmodellen, d v s handelsmönstret är oförändrat oavsett analyserad 

åtgärd (ny infrastruktur, ändrad transportpolicy etc.)  

Kapacitetsbegränsningar i järnvägssystemet hanteras med en metod och ett program  

som benämns RCM (= Railway Capacity Management). RCM arbetar med hjälp av en 

iterativ process som omfördelar flöden via olika transportkedjor till en så låg kostnad som 

möjligt, tills dess att det inte återstår några kapacitetsbrister i systemet. RCM är uppbyggt 

runt en linjärprogrammeringsmodell (LP), som används efter Logistikmodulsteget.  
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Kapaciteten i järnvägsnätet mäts i termer av totalt antal lastade och tomma godståg per år 

på dubbelriktade järnvägslänkar, som översätts i antal tåg per dag i indata. Beräkningen i 

modellen av antal tåg på länkarna aktiveras genom användning av s.k. "kortaste-väg"-data 

som definierar järnvägsrutter med de lägsta kostnaderna (s k LOS-indata (Level-of-ser-

vice-matriser)). Grundtanken med RCM är att skatta marginalkostnader som därefter ad-

deras till länkkostnaderna för generering av nya transportkedjealternativ, där marginal-

kostnaderna styr bort från överbelastade järnvägslänkar. De integreras i lösningen med 

hjälp av LP-modellen tills dess att kapacitetsproblemet är löst till en acceptabel merkost-

nad.  

3.2 Beskrivning av resultat från Samgods  
Följande resultat som kan erhållas direkt från Samgods-modellen eller via bearbetning av 

utdata i Accessdatabaser eller textfiler.  

1. Efterfrågevolymer i ton mellan zoner (kommuner i Sverige, större utrikes områ-

den med storlek som ökar med avstånd från Sverige och omvänt med ökande 

handelsutbyte). Varugruppsnivåer är Samgods 35 varugrupper, respektive STAN1 

12 varugrupper, se appendix A respektive B. 

2. Transportlösningar i termer av volymer per transportkedja, se appendix D för de-

finition av transportkedjor. Uppgifter som erhålls redovisar allt som transporteras 

inom Sveriges gränser, dels exklusive dels inklusive inrikes del av internationella 

transporter (export/import/transit):2 

a. antal ton 

b. antal fordonskm med lastade fordon 

c. antal tonkm 

d. antal transporter 

e. fördelning på container / icke-container transporter  

f. kostnader på totalnivå och uppdelat på komponenter i transportkedjan: fordons-

kostnader på länkar beroende på tid och avstånd, fordonskostnader och hante-

ringskostnader i zoner och terminaler för lastning och lossning, infrastrukturkost-

                                                      

1 STAN är närverksanalysprogram från INRO som användes i första versionen av Samgods då bara 

12 varugrupper användes. Dagens Samgods använder istället CUBE och 35 varugrupper men behål-

ler även de 12 varugrupperna för kompakta redovisningar. 

2 Följande definitioner används i den centrala resultatsammanställningen i Samgods: 

D (DOMESTIC transports that starts and end on Swedish territory.) 

DTOTAL (All transports that performed on Swedish territory. Domestic transports and domestic part of international trans-

ports.) 

I (International transports on foreign territory) 

NShipments (Number of shipments) 

NVehicles (Number of vehicles) 

AvLoadFac (Average load factor) 

AvDist (Average distance) 
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nader på länkar (ban- och broavgifter, km-skatter, vägavgifter m m), kapitalkost-

nader och positioneringskostnader för fartyg. Utöver dessa tillkommer beställ-

ningskostnader och lagerhållningskostnader för varor. 

 

För att erhålla godsflöden i värdetermer finns ett genomsnittligt varuvärde per va-

rugrupp. I underliggande varuvärdesmodell finns tre värden för inrikes, export re-

spektive import. 

3. Transporter mellan OD-par fördelade på fordonstyper (se Appendix C), samt på 

transportslag som är aggregat över fordonstyper (se andra tabellen i Appendix D). 

För dessa finns information dels på aggregerad nivå, dels på disaggregerad nivå 

ned till den geografiska indelning som nätverken representerar: 

a. antal ton 

b. antal fordonskm med lastade fordon 

c. antal tonkm 

d. antal transporter  

e. fördelning på container / icke-container transporter  

f. kostnader uppdelat på motsvarande sätt som i 3f ovan. 

g. antal fordonskm med tomma fordon 

h. medellaster 

i. kapacitetsutnyttjande på järnväg som antal tåg per dag (250 dagar per år) i för-

hållande till prognostiserad tillgänglig kapacitet. 

4. Resultatredovisning erhålls även på grafiskt format i Samgodsmodellens verktyg 

(Cube/Voyager) på sedvanligt sätt (typiskt antal ton och fordon på länknivå), 

samt i ett extra verktyg som medger redovisning av tonflöden på STAN-varu-

gruppsnivå3. För denna redovisning används en speciell Cube-applikation som 

kombinerar nätverksinfo med tonflöden per länk och STAN-varugrupp, och från 

dessa uppdaterar 3 ArcGIS-projekt med data för två olika scenarier (som beteck-

nas 2040 resp 2012). 

 

                                                      

3 Se Appendix B. 
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Figur 2.1 Karta med skillnader i antal kton på väglänkar i södra Sverige mellan 

2040 och 2012 (rött == ökning, rosa == minskning) 

3.3 Data som använts för skattning och kalibrering av 
Samgods och tillgängliga data som inte använts 

PWC-matriser för Samgods version 1.1 (2016-04-01) har utvecklats utifrån data i VFU om 

sändningsvolymer per varugrupp men utan användning av variabler som beskriver trans-

portkedjor. Version 1.1 utgår från basåret 2012. 

Modellen har kalibrerats utifrån principen aggregerad nivå till successiv nedbrytning (Sala 

and Edwards, 2015). Högst prioritet och tyngd ansätts den högre aggregeringsnivån (nat-

ionellt) per trafikslag, därefter sker en successiv disaggregering till finare nivåer, med fokus 

på järnväg och hamnområden (se Appendix E). För respektive trafikslag har statistik häm-

tad från officiell publicering (Trafikanalys 2013a-2013d). 

Ingående uppgifter till kalibreringen avser respektive tonkilometer per trafikslag, lastade 

och lossade hamnvolymer per hamnområde och varugrupp, sjöfartsvolymers fördelning 

mellan Skagerrak och Kielkanalen. Dessutom ingår antal fordonskilometer per lastbilska-

tegori (fem viktklasser), antalet tonkilometer per tågtyp samt antalet tonkilometer per va-

rugrupp för järnvägstransporter. Kalibreringsrapporten visar på bra överensstämmelse efter 

kalibreringen men beskriver inte tydligt vilka dataposter använts för själva kalibreringen. 
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Det är framförallt funktioner för fordonens nyttjandegrader samt marginalkostnader på en-

skilda länkar som påverkas vid kalibrering. Vissa större systemtågsupplägg (malm-, stål) 

har tilldelats till järnväg för att undvika att RCM (modellrestriktion i kapacitet på järnväg) 

styr dessa flöden till andra trafikslag. De parametrar som justerats i samband med kalibre-

ring är bland annat transporttider (främst för sjöfart i den s k hamnområdeskalibreringen 

omfattande 14 hamnområden och 12 varugrupper), de s.k. teknologifaktorerna i hamnarna, 

samt lastnings- och lossningstider för lastbilar och järnväg. Dessutom konsolideringsfak-

torer för samtliga respektive trafikslag. 

Följande variabler har inte använts vid utveckling eller kalibrering av modellen och är där-

med kandidater till att ingå i en validering: 

1. Lastfaktorer för lastade lastbilar 

2. Transporternas distansfördelning på väg 

3. Godsvolymer (ton) och fordonsflöden genom enskilda hamnar (i första hand på 

sjön) 

4. Transporter genererade inom ett visst geografiskt område 

5. Validering mot VFU med avseende på varugrupper och transportkedjor  

6. Fordonsantal till/från större terminaler för t ex rundvirke 

7. Fordonsflöden på viktiga länkar 

I kapitel 7 selekterar vi de data/resultat från modellen från ovanstående bruttolista som 

kan jämföras under 2016. 
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Figur 2.2 Riksområden / NUTS2-områden i Sverige. Källa: Sjöfart 2012, Trafa. 
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4 Översikt över datakällor  

4.1 Inledning 

Datakällor relevanta för validering av, eller jämförelser med, utdata från modellberäk-

ningar kan grovt uppdelas i underlagsdata för officiell statistik, övriga upprepat insamlade 

data samt ad hoc-data. Med officiell statistik avses den officiella transportstatistik som 

Trafikanalys och EUROSTAT tar fram regelbundet. Med övriga upprepat insamlade data 

avser vi data som inte formellt räknas in i den officiella statistiken men som ändå samlas 

in med mer eller mindre regelbundenhet. Med ad hoc-data avser vi data som samlats in i 

samband med någon tillfällig undersökning eller utredning.  

I detta kapitel beskrivs kortfattat de datakällor som kan komma ifråga för validering. I tabell 

6.1 visas en översikt över dessa. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till Karlsson et 

al (2013). 

Tabell 6.1 Översikt över datakällor för validering av Samgods  

  Väg Järnväg Sjöfart Flyg Öv-

rigt 

Data från under-

sökningar för of-

ficiell statistik 

"Lastbilsundersök-

ningen", Utländska 

lastbilar, Bilprov-

ningen 

Järnvägstrans-

porter, Bantra-

fik, LUPP 

"Sjötra-

fik" 

"Luft-

fart" 

VFU 

Övriga upprepat 

insamlade data 

NVDB, Tindra BIS, TMS, 

Opera 

AIS, 

Safe-

SeaNet 

   

Adhoc-data Öresundsbron Projektrelate-

rad 

Rede-

rier, Fär-

jor 

    

  

4.2 Data från officiell statistik 

Den officiella statistiken från Trafikanalys kännetecknas av en kvalitetsstämpel vad gäller 

statistisk metodik. 

Väg 

A. Lastbilsundersökningen  

Den centrala källan till information om godstrafiken på väg med svenskregistrerade lastbi-

lar är den s.k. Lastbilsundersökningen (Lastbilstrafik – inrikes och utrikes trafik med 

svenska lastbilar), för vilken Trafikanalys är ansvarig. Resultat publiceras för varje kvartal 

samt helår. 



14 

 

Urvalsenheten är svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en tillåten lastvikt (registrerad 

maxlast) över 3,5 ton. För varje sändning under undersökningsperioden efterfrågas: 

 Vikt på godset 

 Körda kilometer 

 På- och avlastningsområde 

 Varuslag (NST2007) 

 Lasttyp 

 Farligt gods eller inte 

  

För varje fordon registreras: 

 Om den går i yrkesmässig trafik 

 Fordonets ålder 

 Antal axlar 

 Totalvikt 

 Tillåten maxlast 

  

Typiska kvantiteter (inkl konfidensintervall) som beräknas är: Antal körningar, Körda kilo-

meter, Godsmängd och Transportarbete. Dessa kan beräknas på mer eller mindre disaggre-

gerad nivå i olika dimensioner, dvs med uppdelningar på olika: 

 Fordonsklasser  (t ex totalvikt, maxlastvikt, antal axlar, ålder) 

 Lastbärare  (container, bulk mm) 

 Varugrupper 

 Geografisk tillhörighet för av- och pålastningsområde (t ex län –> län) 

I undersökningen ställs frågor om sändningens vikt samt lastutrymmets utnyttjande i pro-

cent. Speciellt fås därmed även information om tomtransporter. 

  

Allvarliga problem med lastbilsundersökningen (särskilt med hänsyn till valideringsända-

mål): 

 Felaktigt rapporterat stillestånd ger en systematisk underskattning av transporter-

nas omfattning. En korrigering (av statistiken) har gjorts för 2012-2015. Men hur 

hanterar vi rådata från undersökningen? Korrigerar vi dessa på samma sätt? 

 Utländska lastbilar ingår ej i undersökningen. 

 För fordonstypen LGV3 (d v s lätta lastbilar) i Samgods fås inga data från Last-

bilsundersökningen.   

 Konfidensintervallen vid studier av beräknat årligt transportarbete för godstrans-

porter mellan län är relativt stora och kanske inte användbara för validering i strikt 

mening, dock jämförelser. Ett alternativ är att själva beräkna konfidensintervall på 

grövre nivå eller att utgå från ett snitt över att antal år. Ett annat alternativ kan vara 

att enbart titta på flöden inom respektive till/från ett visst län eller att aggregera till 

större regioner än län. 
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B.  Utländska lastbilar 

För att få en helhetsbild över lastbilstransporter på svenska mark är det viktigt att (den 

svenska) Lastbilsundersökningen kompletteras med motsvarande data för utländska for-

don.   

Från respektive land i EU rapporteras till Eurostat mikrodata för de «egna» lastbilarnas 

utrikes körningar inom varje annat EU-land. Dessa data delas till statistikansvarig myndig-

het i varje berört land. Med hjälp av dessa data kan en totalbild över utländska lastbilars 

transporter inom Sverige fås. Denna används exempelvis vid skattning av totala emissioner 

i landet.  

För KVAL kommer inte dessa data att vara tillgängliga eftersom avtalet mellan Trafikana-

lys och EUROSTAT dikterar att data inte får lämnas ut till tredje part. Det kan dessutom 

finnas anledning att vara skeptisk angående tillförlitligheten i dessa data. Metoderna vari-

erar och varje land har sina ”egna” problem i data/kvalitet. Det vi vet för svensk del är att 

utländska lastbilar är underrepresenterade i EU data. Inget som går att mäta exakt, även om 

en studie (Cabotagestudien) ger signaler om en kraftig underrapportering av utländska for-

don. 

  

C. Bilprovningens data 

Till den officiella statistiken hör också uppgifter som hämtas från bilprovningens avläsning 

av mätarställningar. Uppgifterna matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas 

körsträckor för varje enskilt fordon. För lastbilar kan uppgifterna sammanställas uppdelat 

på: Årsmodell, Totalvikt, Tjänstevikt och Karosstyp. 

Användbarheten begränsas av att endast svenska fordon ingår samt att man inte får någon 

information om var och hur fordonen används. 

Järnväg 

Informationen om bantrafik samlas in och sammanställs av Trafikverket, men Trafikanalys 

har ansvaret att publicera de uppgifter som ska klassificeras som officiell statistik. De offi-

ciella delarna är relativt aggregerade och ur ett valideringsperspektiv kan uppgifterna be-

höva kompletteras med ytterligare information från Trafikverket. Med undantag bl. a. för 

museitrafik och trafik inne på industriområden omfattar undersökningen all kommersiell 

bantrafik. Undersökningen är en totalundersökning och uppgifterna redovisas årligen. 

När det gäller trafik och transporter noteras följande: 

 Transportarbete  

 Utbud (platskilometer)                  

 Godsmängd  

 Antal resor (resenärer) 
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 Energianvändning 

  

För rullande materiel (fordon) samlas följande uppgifter in: 

 Antal fordon  

 Antal sitt- och sovplatser  

 Lastförmåga  

Det finns även uppgifter om infrastruktur samt tågoperatörer och infrastrukturförvaltare. 

Information om godstransporter samlas in uppdelat på: 

 Systemtåg 

 Vagnslasttåg 

 Kombitåg 

 Övriga tåg 

 Okänt 

Uppgifterna för malm på Malmbanan särredovisas. Det går inte att urskilja container-

transporter från transporter med andra lastbärare. Särredovisning per varuslag möjlig. In-

delningen följer NST 2007 där vissa grupper korresponderar med 3-ställig nivå och andra 

med 2-ställig nivå.  

Den officiella statistiken för bantrafik är kraftigt aggregerad. I princip går det bara att ur-

skilja vad som går inrikes, vad som går som export och import samt transittrafik. När det 

gäller utrikes går det emellertid att redovisa start- och destinationsland.  

 

Ett frågetecken är huruvida vi kan få tillgång till rådata från TrV. Fokus i projektet är 

dock användning av data från Trafikanalys.  

Problem med järnvägsstatistiken (särskilt med hänsyn till valideringsändamål): 

Företag måste ha adress i Sverige för att omfattas av uppgiftslämnarskyldighet. Företag 

som bedriver järnvägstrafik i Sverige utan att samtidigt ha adress här, har formellt sett 

ingen skyldighet att lämna uppgifter i undersökningen. Dessa företag omfattas inte av 

svenska föreskrifter om uppgiftsskyldighet. Problemet finns även i våra grannländer, med 

omvända förtecken. Hittills har problemen kunnat lösas med frivillighet och i samarbete 

mellan grannländerna. 

Sjöfart 

För sjöfart finns officiell statistik i form av undersökningen Sjötrafik. Ansvarig myndig-

het är Trafikanalys. Undersökningen avser alla kommersiella anlöp av havsgående fartyg, 

med en bruttodräktighet om 20 och däröver. Transittrafik, som går på svenska vatten utan 

att angöra Sverige, är alltså inte med. Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år. 

Undersökningens målobjekt är havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och där-

över som anlöper svenska hamnar och lastageplatser för att lossa/lasta gods eller för att 

embarkera/debarkera passagerare. Med detta avses fartyg som seglar till havs samt fartyg 

som fraktar gods på Vänern och Mälaren, men däremot inte fartyg som endast seglar på 
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övriga inre vattenvägar eller i nära anslutning till skyddade vatten samt inom områden 

som omfattas av hamnföreskrifter. 

  

Undersökningen Sjötrafik inkluderar följande variabler: 

 Fartygets färdriktning:  Huruvida fartyget ankommer eller avgår, lossar eller lastar 

gods 

 Fartygets bruttodräktighet:  Volymen i ett fartygs totala inneslutna rymd 

 Fartygstyp: Tank-, bulk-, torrlast-, container-, roro- och passagerarfartyg 

 Fartygets flagg:  Land eller territorium där fartyget är registrerat 

 Lasttyp:  Flytande bulk, torr bulk, containrar, roro, och annan last 

 Varukod: NST2007 

 Kustområde: För lossat gods avses det kustområde där lasten tagits ombord på far-

tyget. För lastat gods avses det kustområde där lasten kommer att lossas från far-

tyget 

 Lastnings-/lossningshamn: För lossat gods: Locode för lastningshamn (dvs. den 

hamn där lasten tagits ombord på fartyget). För lastat gods: Locode för lossnings-

hamn (dvs. den hamn där lasten lossats från fartyget) inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

 Bruttovikt i ton:  Bruttovikt av lossat/lastat gods redovisas inklusive emballage 

men exklusive vikten av containrar och lastbärare 

 Antal enheter med last:  För gods som transporteras i containrar eller roro-enheter 

anges uppgift om antal enheter med resp. utan last  

Flyg 

Uppgifter om godstransporter med luftfart i officiella statistiken är mycket få och publice-

ras i form av totalt transporterad mängd utan fördelning efter varuslag eller geografi. Sta-

tistikansvarig myndighet är Trafikanalys. 

Varuflödesundersökningen (VFU) 

Typ 

Urvalsundersökning och registerdata 

Population 

En del av varuflödesundersökningen är en urvalsundersökning och den andra delen är en 

registerundersökning (totalundersökning). Till exempel i 2009 års undersökning användes 

registerdata för produktion av skog på rot, sockerbetsodling, spannmål, slaktdjur, mjölk-

produktion och oljeleveranser. 

Målpopulationen i urvalsdelen i varuflödesundersökningen utgörs av avgående sändningar 

med mottagare inom och utom Sverige samt ankommande sändningar från utlandet. 

För att en sändning ska ingå i målpopulationen ska följande kriterier vara uppfyllda: 
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 Sändningen ska genereras av ett arbetsställe som ingår i någon av en uppsättning 

branscher. 

 Sändningen ska genereras under undersökningens referensperiod. 

  

Urval 

Undersökningsenheter i urvalsundersökningen är arbetsställen inom relevanta branscher 

under referensperioden. 

Insamlingsmetod 

För urvalsundersökningen kunde respondenterna lämna svar via webbformulär eller en kal-

kylarksbaserade blankettmalle. Båda alternativen fanns tillgängliga på SCB:s webbplats. 

Två skriftliga påminnelser skickades ut varav den andra även innehöll en pappers-blankett. 

Telefonpåminnelser genomfördes till ett betydande antal arbetsställen. 

För registerinsamlingen inhämtades registeruppgifter för vissa varugrupper direkt från 

branschorganisationer. För att få en så heltäckande bild som möjligt av branschen samlades 

uppgifter om de totala årsvolymerna in. Registeruppgifterna lades till det övriga materialet 

i undersökningen i slutet av undersökningens genomförande. 

4.3 Övriga upprepat insamlade data 

I denna sektion beskrivs annan (icke-officiell) statistik som olika offentliga och privata 

aktörer tar fram någorlunda regelbundet, ofta med användning av ITS. Många av datakäl-

lorna skulle kunna tänkas användas för att validera trafikflöden (t ex antal lastbilar) på lokal 

nivå, såsom speciellt utvalda länkar. 

Vi sammanfattar här mycket kortfattat varje datakälla. För en utförligare beskrivning hän-

visas till Karlsson et al (2013), där även tänkbara framtida system diskuteras.   

Väg 

1. NVDB/Tindra (Flöden på länkar, Trafikarbete) 

2. Restidssystem och STRESS (kanske inte relevant för Samgods-valideringar så 

länge trängsel på väg inte beaktas i modellen) 

3. Restidssystem i svenska storstäder 

4. System för trängselskatter 

5. Weigh in Motion (WIM) 

6. Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK 

7. Vägavgifter 

8. Fleet management systems 

Järnväg 

9. Transporterade ton per bandel (TrV) 

10. Trafikverkets ”förseningsstatistik”  
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11. Databasen BanInformationsSystemet, BIS 

12. Train Management System (TMS) 

13. Opera 

14. LUPP 

15. RFID 

Sjöfart 

16. AIS (Automatic Identification System) 

17. SafeSeaNet 

18. Shippax4 

Transportkedjor 

Ett generellt problem med transportkedjor är att informationen om dessa finns utspridd på 

olika aktörer (exempelvis speditörer) och att denna information inte finns samlad och till-

gänglig. En pusselbit när det gäller transportkedjor är terminaler/hamnar som kan, eller 

skulle kunna, ge information om de omlastningar som görs. Tyvärr sker ingen avrapporte-

ring från Lastbilsterminaler till myndigheter om exempelvis omlastade årliga kvantiteter. 

Detta görs däremot av hamnarna men information om var godset färdas efter att det lämnar 

hamnen är inte känt. 

4.4 Ad hoc-data 

Med ”ad hoc-data” avser vi data som samlats in vid någon tillfällig undersökning eller 

utredning. Ett exempel kan vara en specialundersökning där information om start, mål och 

last samlas om de transporter som passerar en viss länk (såsom färjelänken mellan Kapell-

skär-Åbo eller Öresundsbron), hamnundersökningar Region Väst/Syd, manuella mätningar 

av antal utländska lastbilar mm. Sådana data skulle möjligen kunna jämföras med ”Select 

link” i Samgods.  

Ad hoc-data är oftast lokalt orienterade, både i rum och tid, och därmed täckande endast en 

liten andel av transporterna. Men sådana ”stickprov” kan ändå vara intressanta som jäm-

förelsematerial om de fångar upp företeelser/egenskaper som saknas helt i de övriga da-

takällorna. 

4.5 Elasticitetstal   

Alla data beskrivna ovan är statiska i den meningen att de beskriver ett ”nuläge”. Hur trans-

portsystemet påverkas/förändras då det utsätts för olika typer av ”stimuli” har vi mycket 

liten empirisk kunskap om. 

                                                      

4 Databasen, som inte listas i rapporten Karlsson et al (2013) innehåller antal lastbilar/släp som 

fraktas med färjor mellan olika hamnar. Anges månadsvis. 

http://www.shippax.se/page/page.asp?id=9 
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I litteraturen förekommer endast ett fåtal exempel där man skattat elasticitetstal empiriskt.  

Osäkerheten i dessa skattningar bedöms dessutom vara stora. Det är angeläget att jämföra 

elasticiteterna i Samgods med skattade elasticiteter i andra godsmodeller även om de inte 

behöver stämma. 
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5 Valideringsmetod  
Exempelvalideringen i kapitel 6 genomförs på data från varuflödesundersökningen 2009 

(VFU 2009). Det innebär, som togs upp i kapitel 2, att statistisk signifikans kommer att 

används som kriterie för att avgöra validitet för modellen. 

5.1 Databehandling 

Data från en lämplig modellprognos och valideringsdata aggregeras till en gemensam ag-

gregeringsnivå. De aggregerade data från modellprognosen kommer typiskt att beskriva en 

tabell i flera dimensioner, t.ex. antal sändningar uppdelade efter variablerna transportkedja, 

varugrupp och transportrelation. Vi betecknar en sådan aggregation eller tabell med data 

från modellprognosen med Zi, och motsvarande tabell från valideringsdata uppviktade till 

populationsnivå med Yi, där i betecknar en viss cell i tabellen. Exempel på värden i en cell 

kan vara antal sändningar eller ton gods. 

5.2 Analysmodell 

De aggregerade data från modellprognosen Zi och valideringsdata Yi jämförs med varandra 

genom att bilda residualerna 

(5.1) 𝑅𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑍𝑖,    

som ger skillnaden mellan tabellvärdet i cell i mellan valideringsdata och modellprognos. 

Genom att bilda kvadratsumman  

(5.2a)  𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑍𝑖)
2

𝑖 , 

alternativt 

(5.2b)  𝑋2 = ∑
(𝑌𝑖−𝑍𝑖)

2

𝑍𝑖
𝑖 , 

går det att få en sammanfattande mått som när det jämförs med kvadratssummans sanno-

likhetsfördelning kan användas för att avgöra om modellen är valid. Om denna procedur 

säger att modellen är valid, det vill säga att modellprognosen inte skiljer sig statistiskt sig-

nifikant från valideringsdata, så är valideringen klar. Detta bör dock betraktas som ett täm-

ligen starkt kriterie att uppfylla vid medelstora eller stora urval.  

Om detta test säger att modellen inte är valid är det av intresse att analysera orsakerna till 

att modellen inte kan återskapa valideringsdata. Detta görs i form av en regressionsbaserad 

residualanalys. I detta fall estimeras en regressionsmodell för residualerna i ekvation (5.1). 

I exemplet ovan kan vi estimera en regressionsmodell 

(5.3) 𝑅𝑖 = ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑘 .     

Där 𝑋𝑘𝑖 är k stycken indikatorvariabler (0/1-variabler) för kategorierna inom transport-

kedjor, varugrupper och transportrelationer och 𝛽𝑘 är en koefficient som ger avvikelsen 

mellan modell och valideringsdata för respektive indikator. Signifikanta koefficienter 

motsvarar kategorier som avviker signifikant från valideringsdata. 
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Indikatorvariablerna 𝑋𝑘𝑖 konstrueras typiskt från klassificeringsvariablerna som användes 

för att skapa tabellerna Yi och Zi. Om distinkta OD-relationer har använts för för att klas-

sificera tabellerna så kan exempel på indikatorvariabler vara 0/1-variabler för start- och 

målområden eller gruppering av områden till större områden. 

 

Utöver att utföra regressionsbaserade signifikanstester för att avgör om prognos- och vali-

deringsdata överensstämmer så går det (t.ex. med metoden beskriven i nästa sektion) att 

utföra direkta tester av datapunkterna i residualerna Ri för specifika i för att avgöra om 

prognos- och valideringsdata överensstämmer för dessa specifika celler i.  

5.3 Signifikanstester 

Realistiska signifikanstester av kvadratsumman i (5.2) och koefficienterna i (5.3) är kritiska 

för resultatet. I studien används den så kallade bootstrapmetoden (Efron, 1982). Den är en 

så kallad icke-parametrisk metod som inte är beroende av att data har genererats av speci-

fika sannolikhetsfördelningar. Detta har betydelse eftersom att VFU 2009 har en komplex 

urvalsutformning, men också eftersom residualerna i (5.2) följer kända fördelningar endast 

om alla data är normalfördelade, vilket ofta är ett orimligt antagande.    
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6 Exempel på validering  
För att exemplifiera valideringsmetoden beskriven i kapitel 5 ovan så har en exempelvali-

dering utförts inom ramen för innevarande förstudie. Valideringen kallas för exempelvali-

dering därför att den utförs på prognosdata för 2012 samtidigt som valideringsdata är från 

2009, samt att endast en förenklad analys genomförs. 

6.1 Vilken validering är möjlig med VFU 2009 

De variabler som är möjliga att använda för validering är de som både finns med i VFU 

och prognosdata från Samgods, dessa är 

 Varugrupp (STAN-varugrupp med 12 nivåer) 

 Transportkedja (kallas Transportsätt i VFU 2009) 

 OD-relation, kombinationen av geografiskt område för avsändande och motta-

gande arbetsställe 

Inom ramen för denna förstudie har främst variabeln för Transportkedja studerats. Där har 

vissa problem identifierats i VFU, vilka beskrivs mer nedan. Utöver detta så har Varu-

gruppsvariabeln i VFU till viss del studerats. Variablerna som beskriver OD-relationer i 

VFU har inte studerats, men troligen så är den lägsta geografiska nivå som kan ge tillför-

litliga jämförelser den så kallade NUTS2-indelningen. NUTS2 (se figur 2.2) delar in lan-

det i 8 områden vilken ger totalt 64 OD-relationer. Även om detta är en tämligen grov in-

delning kan den ändå vara lämplig eftersom den ska kombineras med nivåerna som ingår 

i variablerna för varugrupp och eventuellt transportkedja.5 

Ett enkelt exempel på hur en validering enligt den föreslagna metoden beskrivs i sektion 

6.2. Detta görs för variabeln Varugrupp. Efter denna redovisning ges en genomgång över 

de problem som har identifierats för transportkedjevariabeln i sektion 6.3. 

6.2 Validering med avseende på varugrupp 

Exempelvalideringen utförs på det sätt som beskrevs i kapitel 5 om metoden, genom att 

residualerna mellan VFU och prognosen studeras. Avgörande för att bestämma validiteten 

är att kunna avgöra om olika parametrar för residualerna är, i statistisk mening, signifikant 

skilda från noll. Då en parameter för residualerna är noll så stämmer VFU och prognos 

exakt med avseende på den parametern, och om parametern är ej signifikant skild från noll 

säger vi att modellen är valid med avseende på parametern. Alla signifikanstester sker med 

hjälp av den så kallade bootstrapmetoden som beskrevs i sektion 5.3 ovan.  

De slumpkällor i VFU som bootstrapmetoden kan återskapa är 

 urvalsfel, och 

                                                      

5 Nya forskningsrön avseende metoder för Bootstrap med glesa tabeller kan göra det möjligt att 

använda en finare geografisk uppdelning än NUTS2 
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 slumpmässiga storheter i viktberäkningar 

Exempel på slumpkällor som inte kommer att återskapas med bootstrapmetoden är mätfel. 

I denna exempelvalidering utförs en starkt förenklad bootstrap av urvalet från VFU. Urvalet 

i VFU 2009 kan beskrivas som ett stratifierat klusterurval av godssändningar där klustren 

utgörs av arbetsställen. I exempelvalidering har återurvalen skapats genom att dra slump-

mässiga obundna urval med återläggning, därmed har både stratifieringen och klustringen 

bortsetts ifrån vid dragningen av återurval. Om hänsyn hade tagits till stratifieringen skulle 

slumpfelen i återurvalen minska. Klustring kan däremot slå åt båda hållen med avseende 

på storleken för slumpfelet beroende på om det finns positiva eller negativa korrelationer 

mellan observationerna inom klustren. Om hänsyn hade tagits till att det finns kluster och 

korrelationen inom klustren är positiv skulle slumpfelen i återurvalen öka. Om korrelat-

ionen däremot är negativ skulle det minska slumpfelen i återurvalen. Det är troligt att det 

för de flesta variabler i VFU finns en positiv korrelation mellan observationer (sändningar) 

i klustren. Totalt sätt innebär det att det är svårt att säga om den förenklade bootstrapmeto-

den i exempelvalideringen innebär att signifikanser överskattas eller underskattas. I en 

skarp validering bör hänsyn tas till de reella urvalsfelen från stratifiering och klustring. I 

exempelvalideringen behandlas vikter för uppräkning till populationsnivå som fasta kon-

stanter framräknade i det ursprungliga urvalet för VFU. Vikterna innehåller dock egentli-

gen slumpmässiga storheter som varierar mellan återurvalen. Detta bör också tas hänsyn 

till i en skarp validering     

Alla signifikanstester på parametrar görs genom att beräkna konfidensintervall, för 95% 

konfidensnivå, av så kallad bootstraptyp. Sådana konfidensintervall för en parameter 

skapas genom att beräkna parametern för varje återurval. Nedre gränsen för konfidensin-

tervallet blir då 2,5%-percentilen för parametern i återurvalen och övre gräns blir 97,5%-

percentilen. Om noll ingår i konfidensintervallet (d.v.s., nedre och övre gräns har olika) 

tecken) så säger vi att modellen är valid med avseende på parametern i fråga. 

Viktberäkning 

Vikterna för att räkna upp observationer i urvalet till populationsnivå har beräknats som 

det sedvanliga ett genom urvalssannolikheten. Det sker tre urval (1) stratifiering av arbets-

ställen, (2) urval av mätperiod (veckor) från ett givet kvartal, och (3) urval sändningar från 

arbetsställets totala antal sändningar under perioden.  Genom att betrakta urvalen som obe-

roende kan urvalssannolikheten 𝑝𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙 beräknas som en produkt av sannolikheterna för var 

och en av urvalsstegen. 

𝑝𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙 = 𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑝𝑚ä𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑝𝑠ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

Information finns i urvalsdata för att beräkna sannolikheterna för de tre urvalsstegen. 

De utförda viktberäkningar gav som resultat att totala volymen av avgående godssänd-

ningar (mottagare både inrikes och utrikes) under 2009 skattades till 190,1 miljoner ton och 

volymen för ankommande utrikessändningar skattades till 39,5 miljoner ton. Båda dessa 
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uppgifter stämmer överens med Trafikstyrelsens egna uppgifter6 (ned till enskilt tusental 

ton), vilket bör ses som att viktberäkningarna under antagandena är korrekt utförda. 

Diskrepanser mellan VFU 2009 och Samgodsprognos 2012 

När det gäller antalet sändningar och godsvolym totalt inrikes och utrikes ger Tabell 6.1 

nedan uppgifterna för både VFU 2009 och Samgodsprognosen för 2012. 

 Tabell 6.1: Antal sändningar och volym för VFU 2009 och Samgodsprognos 2012. 

Mått VFU2009 Prognos2012 Diff. (%) 

Antal sändningar (1000-tal) 70 958 79 086 -10 % 

Volym (1000*ton) 229 699 405 946 -43 % 

  

Som synes ligger antalet sändningar i VFU något under, -10%, och volymen betydligt un-

der, -43%, nivån för prognosen. Den betydande volymskillnaderna i VFU och Samgods 

var orsaken till att man i framtagandet av Samgodsprognosen för 2012 avstod att använda 

VFU 2009 som utgångspunkt för att ta fram PWC-matriser. Antagandet bakom detta var 

att 2009 var konjunkturmässigt ett exceptionellt år. Anledningen till att diskrepansen var 

betydligt mindre för antal sändningar kan antas bero på att Samgods aggregerar mindre 

sändningar till större. Därmed skall normalt Samgods underskatta antalet sändningar i 

VFU. 

Validering 

Varuflödesundersökningen betecknas ned normalt som VFU 2009 och Samgodsprognosen 

för 2012 som Prognos2012. 

Den faktiska exempelvalideringen görs på godsvolymer totalt i VFU och prognosen upp-

delade på de tolv STAN-varugrupperna. Dessa varugrupper finns som variabel i VFU 2009 

och via en nyckel (se Appendix B) går det att översätta varugruppsindelningen7 i Samgods 

(Appendix A) till STAN. I denna analys översätts metodavsnittets (kapitel 5) beteckningar 

till följande 

 i : STAN-varugrupper 1-12 

 Yi : Total godsvolym enligt VFU 2009 i STAN-varugrupp i   

 Zi : Total godsvolym enligt Prognos20012 i STAN-varugrupp i 

 

                                                      

6 Se http://www.trafa.se/globalassets/statistik/varufloden/varufloedesundersoekningen_2009.xlsx 

flik ” Tabell 1” och ”Tabell 2”. 

7 Volymuppgifterna hämtas från rapportfilen mergerep-chainchoiFIN.rep som skapas i Samgods-

prognosen. 

http://www.trafa.se/globalassets/statistik/varufloden/varufloedesundersoekningen_2009.xlsx


26 

 

Tabell 6.2 nedan ger godsvolymer i data uppdelade efter STAN-varugrupp. Förutom den 

ovan noterade skillnaden i totalvolym så finns de tre första STAN-varugrupperna (jord-

bruk, rundvirke och trävaror) inte kodade i VFU 2009, de ingår i gruppen Uppgift saknas. 

Det är möjligt att det går att koda dessa tre STAN-varugrupper med hjälp av den andra 

varugruppsvariabeln som ingår i VFU 2009, men eftersom detta endast är en exempelvali-

dering så löses det problemet genom att helt enkelt utesluta STAN-varugrupp 1-3 inklusive 

kategorin Uppgift saknas från valideringen. Tabell 6.3 nedan visar den resulterande data 

som exempelvalideringen grundas på. 

Den stora totala volymskillnaden gör att en validering med avseende på absoluta volymer 

i princip är meningslös. I varje STAN-varugrupp så är volymen i VFU 2009 statistiskt klart 

signifikant skild från motsvarande volym i Prognos2012. En intressantare uppgift är att 

först justera för volymskillnaden på totalnivå och sedan validera de resulterande voly-

merna. Det enklaste sättet att gör detta på är att räkna volymerna som andelar av totalvoly-

merna. De två sista kolumnerna i Tabell 6.3 ger dessa andelar.  

  

Tabell 6.2: Godsvolymer i data uppdelade efter STAN-varugrupp. 

STAN VFU2009 (ton) Prognos2012 (ton) 

1  19 252 112 

2  66 196 405 

3  21 343 560 

4 12 330 495 22 957 793 

5 10 667 625 27 254 960 

6 13 463 616 45 800 120 

7 16 929 849 57 234 792 

8 5 524 557 13 989 839 

9 4 299 454 21 798 402 

10 24 789 113 59 640 020 

11 9 201 133 21 526 445 

12 10 946 327 28 951 312 

Uppgift saknas 121 546 856  

Totalt 229 699 025 405 945 760 
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Tabell 6.3: Godsvolymer använda i exempelvalidering uppdelade efter STAN-varugrupp. 

   
Andelar av total vol. 

STAN VFU2009 (ton) Prognos2012 (ton) VFU2009 
Pro-
gnos2012 

4 12 330 495 22 957 793 0,11 0,08 

5 10 667 625 27 254 960 0,10 0,09 

6 13 463 616 45 800 120 0,12 0,15 

7 16 929 849 57 234 792 0,16 0,19 

8 5 524 557 13 989 839 0,05 0,05 

9 4 299 454 21 798 402 0,04 0,07 

10 24 789 113 59 640 020 0,23 0,20 

11 9 201 133 21 526 445 0,09 0,07 

12 10 946 327 28 951 312 0,10 0,10 

Totalt 108 152 169 299 153 683 1,00 1,00 

 

Tabell 6.4 nedan visar de beräknade residualerna, Ri = Yi – Zi, samt resultatet av att be-

räkna konfidensintervall av bootstraptyp. För STAN-varugrupperna 4, 8 och 12 har vänstra 

(2,5%) och högra (97,5%) gränserna av intervallet olika täcken, d v s noll ligger inom in-

tervallet.  Därmed har dessa varugrupper residualer som inte går att skilja statistiskt signi-

fikant från noll. För dessa STAN-varugrupper går det att påstå att deras fördelning i Pro-

gnos2012 med hänsyn taget till slumpmässiga felkällor stämmer överens med deras fördel-

ning i valideringsdata. För övriga STAN-varugrupper går det att hävda att deras fördelning 

i Prognos2012 skiljer sig statistiskt signifikant från deras fördelning i valideringsdata VFU 

2009. Det är också instruktivt att se att STAN-varugrupp 5 har en betydligt mindre skillnad 

mellan andelarna i VFU 2009 och Prognos2012 än vad varugrupp 4 har. Ändå bedöms 

dessa andelar när hänsyn tas till slumpmässiga variationer i data som säkrare skilda från 

varandra än andelarna för STAN-varugrupp 4. 

Detta exempel visar styrkan hos Bootstrap-metoden jämfört med naiv jämförelse mellan 

resultat från modellen och aggregerade valideringsdata. 

 

Tabell 6.4: Resultat av exempelvalidering med konfidensintervall av bootstraptyp (200 

återurval). 

 Andelar av total vol.  Konfidensintervall  

STAN VFU2009 Prognos2012 Residual 2,5% 97,5% Sign. <>0 

4 0,11 0,08 0,04 -0,001 0,084 Nej 

5 0,10 0,09 0,01 0,002 0,014  

6 0,12 0,15 -0,03 -0,038 -0,019  

7 0,16 0,19 -0,03 -0,047 -0,018  

8 0,05 0,05 0,00 -0,010 0,022 Nej 

9 0,04 0,07 -0,03 -0,039 -0,026  

10 0,23 0,20 0,03 0,013 0,049  

11 0,09 0,07 0,01 0,004 0,021  
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12 0,10 0,10 0,00 -0,002 0,011 Nej 

Totalt 1,00 1,00     

 

6.3 Validering med avseende på transportkedjor 

Data från VFU 2009 innehåller uppgifter om enskilda sändningars transportkedjor.Varia-

beln i VFU 2009 som ger transportkedjan för sändningen som en textsträng, till exempel 

”VJ” för vägtransport följt av järnväg, innehåller ett betydande partiellt bortfall. Bortfallet 

har hanterats så att det saknade värden har imputerats värdet ”V”, alltså enbart väg för hela 

transporten. Detta är en tämligen grov imputering för ett så pass stort bortfall, men avgö-

rande för hur detta ska tolkas är hur stort bortfallet är efter det att urvalet har viktats upp 

till populationsnivå för främst antal sändningar samt godsvolym. Populationen räknat i 

värde (SEK) är troligen av mindre betydelse för validering.  

Tabell 6.5 nedan redovisar bortfallsandelar för transportkedjevariabeln uppdelat efter 

bransch. Bortfallet är i det oviktade urvalet på total nivå 59 procent. Som tabellen visar så 

är bortfallet koncentrerat till vissa branscher. Branscherna 1-3 samt 7 har alla ett partiellt 

bortfall på mer än 32 procent, där bransch 4 och 7 har ett extremt högt bortfall för trans-

portkedjevariabeln på minst 80 procent. Bransch 11 har ett bortfall i urvalet på 17 procent 

som kan bli problematiskt. För övriga branscher är bortfallet i det oviktade urvalet 7 procent 

eller mindre.  

Valideringen kommer inte att utföras på det oviktade urvalet, antingen görs den för sänd-

ningar viktade till populationsnivå eller för godsvolym (ton) viktad till populationsnivå. 

Viktningen till populationsnivå påverkar betydelsen av bortfallet i olika grad för sändningar 

respektive godsvolym. För sändningar försvinner i princip problemet med bortfall på trans-

portkedjevariabeln när de viktas upp från urvals- till populationsnivå. För antal sändningar 

på populationsnivå minskar bortfallet till 4 procent på totalnivå. Orsaken till detta är att för 

bransch 1, 2 och 7 så representerar sändningarna som har bortfall endast en marginell andel 

av sändningarna på populationsnivå i respektive bransch. För branscherna 3 och 11 däremot 

så beror det på att branscherna i sig står för en liten andel av det totala antalet sändningar 

på populationsnivå. Detta innebär att för validering efter antalet sändningar på populations-

nivå kan variabeln för transportkedjor användas. Åtminstone gäller detta så länge valide-

ringen inte beror specifikt på branscherna 3 och 11. 

För godsvolymer gäller att när de viktas upp från urvals- till populationsnivå så kvarstår 

bortfallet för transportkedjevariabeln på en hög nivå, 38 procent på totalnivå. Därmed bör 

nog validering av transportkedjevariabeln med avseende på godsvolymer avskrivas.           
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Tabell 6.5: Bortfallsandel uppdelad efter bransch för sändningar i urvalet respektive upp-
räknat till populationen samt godsvolym. Branschernas andel av totala godstransporter 
räknat i sändningar i urvalet respektive populationen samt godsvolym.    

 
Bortfallsandel trp-kedja Branschens andel av total 

Bransch 
Sändn.  
i urval 

Sändn.  
i pop. 

Ton i 
pop. 

Sändn.  
i urval 

Sändn.  
i pop. 

Ton i 
pop. 

1.Jord-/ Skogsbruk/ Fiskenäring 32% 0% 1% 0% 1% 3% 

2.Mineraler/ Gruvor 39% 1% 10% 0% 0% 1% 

3.Trä-/ Pappersindustrin 99% 70% 84% 45% 3% 37% 

4.Läkemedel-/ Kemiskindustri 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

5.Tillv. av Metallvaror/ Mask./ Transportm 3% 0% 1% 1% 6% 5% 

6.Byggindustri 1% 0% 1% 3% 9% 16% 

7.Tillv. av Konsumtionsvaror/ Övrig tillv. 80% 8% 50% 14% 8% 11% 

8.Partihandel 0% 0% 0% 6% 15% 6% 

9.Detaljhandel 7% 0% 9% 14% 33% 15% 

10.Privata-/ Offentliga tjänster 3% 0% 9% 7% 16% 3% 

11.Privatpersoner, se särskilt beslut 17% 17% 5% 9% 6% 0% 

Uppgift saknas 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

Totalt 59% 4% 38% 100% 100% 100% 

 

  



30 

 

7 Plan för valideringsarbetet under 2016 
Fokus i arbetet under detta år bör vara att utnyttja det datamaterial som gjorts tillgängligt 

från Trafikanalys på bästa möjliga sätt. Endast i andra hand, och som komplement, används 

data som redan är publikt tillgängligt. (Oklarhet råder fortfarande beträffande i vilken grad 

TrV:s mer detaljerade data över järnvägstransporter kommer att göras tillgängligt för oss.) 

Sekretesskyddad data från Trafikanalys bör, i princip, kunna bidra i två avseenden: dels till 

att hitta nya möjligheter till validering (nya variabler att validera), dels till att kunna göra 

befintliga valideringar/jämförelser med högre precision eller åtminstone med en förbättrad 

beskrivning av osäkerheten. När det gäller nya valideringsmöjligheter, så kan följande 

punkter/områden vara speciellt intressanta och bör prioriteras vid arbetet under detta år: 

1. Lastfaktorer för lastade lastbilar 

2. Transporternas distansfördelning på väg 

3. Godsvolymer (ton) och fordonsflöden genom hamnar (i första hand på sjön) 

4. Transporter genererade inom ett visst geografiskt område 

5. Validering mot VFU med avseende på varugrupper och transportkedjor 

Ovanstående lista beskriver moment som skulle kunna göras under 2016. 

En förbättrad beskrivning av osäkerheten kan troligen åstadkommas med nya metoder 

som tillåter beräkning av konfidensintervall för data i glesa tabeller, se fotnot 3, sektion 

6.2.  

7.1  Lastfaktorer för lastade lastbilar 

Lastfaktorer i Samgods anger grad av utnyttjad lastkapacitet för fordon. De uttrycker kvo-

ten mellan nyttolasten i ton och fordonets nettolastkapacitet i ton. Fordon utan last (tom-

körning) har lastfaktor 0. Vid jämförelser mellan statistik och Samgods-resultat är det vik-

tigt att hålla reda på huruvida tomkörning ingår eller inte i beräknade trafikvolymer. 

Lastfaktorer är en viktig indikator på att modellen är rimlig. Från Samgods erhålls genom-

snittliga lastfaktorer per fordonstyp för lastade transporter på geografiskt aggregerad nivå 

(domestic total, international och total i tabellen VHCL_OD_COV). Men lastfaktorer fås 

även på en mer detaljerad nivå, per kedjelänk, i ChainChoi-filerna.  

Från Lastbilsundersökningen kan lastfaktorer beräknas för varje enskild transport (kedje-

länk). Det ständigt återkommande problemet med utländska lastbilar bör kunna begränsas 

genom att i Samgods-data begränsa oss till transporter inom Sverige. Man kan här även 

göra andra typer av begränsningar, exempelvis studera direkta lastbilstransporter (inom 

Sverige), dvs. sådana som inte angör någon omlastningsterminal. 

För sjöfart, erhålls statistiska data om på/avlastat gods. Ett problem är att lastat gods redan 

kan finnas på fartyget vid ankomsten till en hamn, vilket gör det svårt att bedöma lastut-

nyttjandet.  
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För järnvägstransporter är lastfaktorerna möjligen mindre relevanta eftersom de i verklig-

heten regleras av hur många vagnar man väljer att ingå i tågen. (Möjligen skulle antal vag-

nar vara en intressant approximation för lastfaktorn om inte godsvikten finns tillgänglig.) 

En komplikation är att tågen i många fall är sammansatta av både lastade och tomma vag-

nar.  Samgods hanterar andelar av tåg vilket innebär att både lastade och tomkörda tåg bör 

utgöra underlag för trafikarbete och potentiellt transportarbete vid jämförelser med sta-

tistik. 

7.2 Transporternas distansfördelning på väg 

En grov uppfattning om distans per transport kan fås genom måtten fordonskilometer och 

antal transporter. Det bör vara av intresse att även studera fördelningarna av transportdi-

stanserna för olika fordonstyper. Uppdelning per varugrupp vore här önskvärt och det är 

fullt möjligt med ett extra program för att extrahera alla data direkt, eller med den s k Select 

Link-funktionen som kan extrahera alla data per varugrupp (över alla länkar). 

Genom att göra avkall på precisionen i avstånden, kan dock uppdelning per varugrupp 

göras genom att använda data innan assignment-steget körs.  

Motsvarande empirisk fördelning för distanser på väg kan fås från Lastbilsundersökningen. 

Dock med samma reservation om utländska lastbilar som tidigare. 

7.3 Transporter genom hamnar  

Från Samgods erhålls modellberäknade data för ett antal lastbilsterminaler. Tyvärr saknar 

vi tillgång till motsvarande statistiska data. Det är även tveksamt om data från lastbilsun-

dersökningen är tillräckligt omfattande för att kunna brytas ned till enskilda terminaler. 

Möjligen skulle aggregat av terminaler (exempelvis inom ett visst län) kunna beaktas. Ett 

ytterligare frågetecken som kan försvåra jämförelser är att Samgods sannolikt endast täcker 

en andel av befintliga omlastningspunkter för lastbilar.  

För enskilda hamnar är däremot situationen betydligt ljusare. Detta är kanske det område 

där potentialen är som störst att data från Trafikanalys ger en förbättrad bild av kvalitén i 

modellresultaten. Förutom antal ton per hamn kan vi exempelvis nämna antal anlöp av 

fartyg per hamn, liksom olika fördelningar av fartygstyper. Det sistnämnda kan vara en 

viktig pusselbit vid valideringen. 

Huruvida hamnstatistiken även kan ge material för validering av landtransporter till/från 

hamnarna är en öppen fråga. En uppenbar svårighet i detta sammanhang är sådant gods 

som lastas om i hamnen från ett fartyg till ett annat. En jämförelse mellan data från Last-

bilsundersökningen och hamnstatistiken för åtminstone vissa hamnar skulle möjligen 

kunna ge viss information.   
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7.4 Transporter genererade inom ett visst geografiskt 
område 

Som nämndes är det tveksamt om data från Lastbilsundersökningen kan brytas ned till en-

skilda (lastbils)terminaler. Man kan däremot hoppas på att data från Lastbilsundersök-

ningen aggregerade över ett större geografiskt område (t ex län eller NUTS2) kan vara 

användbara. Att exempelvis studera olika aspekter av utflöden av transporter från ett visst 

län: antal ton, fördelningar av lastbilstyper, etc. Återigen är dock de utländska lastbilarna 

ett orosmoln för kvalitén i jämförelserna. 

7.5 Metodutveckling för validering mot VFU med 
avseende på varugrupper och transportkedjor 

Förutsättningarna för att validera mot transportkedjevariabeln i VFU beskrevs i sektion 

6.3. En exempelvalidering mot varugruppsvariabeln i VFU beskrevs i sektion 6.2. Arbete 

fortsätter med att utveckla exempelvalidering till en skarp validering där också transport-

kedjevariabeln införlivas i valideringen. Arbetet med att utveckla exempelvalidering in-

nebär att i Bootstrap-proceduren införliva slumpkällor från den stratifierings- och kluster-

design som tillämpas för urvalet i VFU, samt att införliva slumpkällor från viktberäk-

ningen. Att göra en kombinerad validering mot både varugrupper och transportkedjor i 

VFU innebär att metoden måste utvecklas för att hantera problematiken med glesa tabel-

ler, se fotnot 3, sektion 6.2.      
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8 Planer för resten av projektet  
Samgodsprognos finns framtagen för 2012. PWC-matriserna för den prognosen estimera-

des med hjälp av VFU 2006 tillsammans med data som ej härrör från VFU. Detta innebär 

att VFU 2009 inte har använts varken för skattning eller kalibrering i framtagande av Sam-

gods eller 2012 prognosen. Därför kan VFU 2009 användas som valideringsdata, som är 

oberoende av modell och prognos. Validering kommer därför att ske genom att använda 

VFU 2009 och en Samgodsprognos framtagen för 2009. En förutsättning för detta är att 

WSP kan ta fram PWC-matriser för 2009 utan att använda VFU 2009 eller andra data om 

godstransporter samlade under 2009 och att detta arbeta kan göras utan att ta i anspråk 

budgetmedel för projektet.       

Jämförelser mellan modellutdata och oberoende statistiska data är ett centralt steg i varje 

iteration i en kalibreringsprocess. Om man vill ta hänsyn till många olika typer av data i 

denna jämförelse är automatisering av jämförelserna ett absolut nödvändigt krav. I detta 

sammanhang är följande moment särskilt viktiga: 

 Matchningen mellan modelldata och statistiska data (inklusive nödvändiga aggre-

geringar) 

 Framtagande av lämpliga mått för att beskriva avvikelsen.  

 Presentation av resultat (avvikelserna) 

I Karlsson et al (2013) beskrivs en matchningsmetod som bygger på att lagra data i ett 

generellt format. I detta format blir både matchningen och aggregeringar enkla att genom-

föra. Formatet är också lämpligt som utgångspunkt för att ta fram olika typer av mått på 

hela mängden av jämförelsedata. 

I rapporten ovan diskuterades endast kortfattat problematiken kring val av mått. Även pre-

sentation av resultat behandlades ofullständigt. 

Vi behöver i KVAL utveckla dessa frågor närmare samt implementera en mer fullständig 

version av den prototyp som beskrivs. Som komplement till triviala mått har måttet GEH 

(Geoffrey E Havers) föreslagits vilket kombinerar relativa och absoluta avvikelser. Beträf-

fande implementation av systemet tycks samstämmighet råda om att ett "front-end-pro-

gram" som opererar mot en separat databas är den naturliga konstellationen.  

Under 2016 ligger fokus på data som tillhandahållits av Trafikanalys. Under en senare fas 

i projektet kan möjligen data från andra källor prioriteras, exempelvis NVDB, WIM, eller 

projektrelaterade data. 
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Appendix A. Samgods varugrupper 

Cargo_MainSc2040R028 

Pro-

dukt 
Beskrivning 

1 Spannmål 

2 Potatis, andra färska eller frysta köksväxter, färsk frukt 

3 Levande djur 

4 Sockerbetor 

5 Rundvirke 

6 Sågade och hyvlade trävaror 

7 Flis, sågavfall 

8 Bark, kork, övr. virke, ved (ej brännved) (saknas i 2012-matriser) 

9 Obearbetade material eller halvfabrikat avs. textil, textilartiklar, konstfibrer och 

andra råmaterial från djur eller växter 

10 Livsmedel och djurfoder 

11 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor samt animaliska och vegetabiliska oljor 

och fetter 

12 Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav 

13 Råolja 

14 Mineraloljeprodukter 

15 Järnmalm, järn- och stålskrot samt masugnsdamm  

16 Icke järnhaltig malm och skrot 

17 Obearbetat material eller halvfabrikat av järn eller metall 

18 Cement, kalk och byggnadsmaterial 

19 Jord, sten, grus och sand 

20 Annan rå och obearbetad mineral 

21 Gödselmedel, naturliga och tillverkade 

22 Kolbaserade kemikalier och tjära 
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Cargo_MainSc2040R028 

Pro-

dukt 
Beskrivning 

23 Andra kemikalier än kolbaserade och tjära 

24 Pappersmassa, returpapp och pappersavfall 

25 Transportmedel och -utrustning, samt delar därtill 

26 Arbeten av metall 

27 Glas, glasvaror och keramiska produkter 

28 Papper, papp och varor därav 

29 Diverse andra färdiga varor 

30  (saknas i 2012-matriser) 

31 Timmer till sågverk 

32 Maskiner, apparater, motorer samt delar därtill. Ej transportrelaterade. 

33 Papper, wellpapp och varor därav 

34 Förpackningsmaterial, spoor (saknas i 2012-matriser) 

35 Flygfrakt  
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Appendix B. STAN-varugrupper 
Indelning i de 12 s k STAN-varugrupperna nedan anges i den följande tabellen med en nyckel från 

Samgods produkt 1-35 till STAN produkt 1 – 12. 

STAN Produktgrupp 

1 Jordbruk 

2 Rundvirke 

3 Trävaror 

4 Livsmedel 

5 Råolja, Kol 

6 Oljeprodukter 

7 Järnmalm, Skrot 

8 Stålprodukter 

9 Papper, Massa 

10 Jord, Sten, Bygg 

11 Kemikalier 

12 Färdiga industriprodukter 

 

 

STAN Produktgrupp Produkt 

1 Spannmål 1 

1 Potatis, andra färska eller frysta köksväxter, färsk frukt 2 

1 Levande djur 3 

1 Sockerbetor 4 

2 Rundvirke 5 

3 Sågade och hyvlade trävaror 6 

3 Flis, sågavfall 7 

3 Bark, kork, övr. virke, ved (ej brännved) 8 

12 

Obearbetade material eller halvfabrikat avs. textil, textil-

artiklar, konstfibrer och andra råmaterial från djur eller 

växter 9 
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4 Livsmedel och djurfoder 10 

1 

Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor samt animaliska 

och vegetabiliska oljor och fetter 11 

5 Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav 12 

5 Råolja 13 

6 Mineraloljeprodukter 14 

7 Järnmalm, järn- och stålskrot samt masugnsdamm  15 

7 Icke järnhaltig malm och skrot 16 

8 Obearbetat material eller halvfabrikat av järn eller metall 17 

10 Cement, kalk och byggnadsmaterial 18 

10 Jord, sten, grus och sand 19 

10 Annan rå och obearbetad mineral 20 

11 Gödselmedel, naturliga och tillverkade 21 

6 Kolbaserade kemikalier och tjära 22 

11 Andra kemikalier än kolbaserade och tjära 23 

9 Pappersmassa, returpapp och pappersavfall 24 

12 

Maskiner, apparater och transportmedel, samt delar där-

till 25 

12 Arbeten av metall 26 

12 Glas, glasvaror och keramiska produkter 27 

9 Papper, papp och varor därav 28 

12 Diverse andra färdiga varor 29 

12   30 

2 Timmer till sågverk 31 

12 

Maskiner, apparater, motorer samt delar därtill. Ej 

transportrelaterade. 32 

9 Papper, wellpapp och varor därav 33 

12 Förpackningsmaterial, spoor (saknas i 2012-matriser) 34 

12 Flygfrakt  35 
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Appendix C. Fordonstyper i version 1.1 av 
Samgods 
 
I den officiella versionen från april 2016 med fler fordonstyper än tidigare blir fordonsupp-

sättningen enligt nedanstående tabell (tillkommande är Lb 74 ton, långa tåg (750 m) och 

inlandssjöfart). 

Fordontyper i version 1.1 av Samgods 

ID 
Fordons-
nummer 

Beskrivning Akronym 

1 101 Lorry light LGV.< 3.5 ton LGV3 

2 102 Lorry medium 3.5-16 ton MGV16 

3 103 Lorry medium16-24 ton MGV24 

4 104 Lorry HGV 25-40 ton HGV40 

5 105 Lorry HGV 25-60 ton HGV60 

6 106 Lorry HGV 74 ton HGV74 

7 201 Kombi train KOMBI 

8 202 Feeder/shunt train FEEDV 

9 204 System train STAX 22.5 SYS22 

10 205 System train STAX 25 SYS25 

11 206 System train STAX 30 SYS30 

12 207 Wagon load train (short) WG550 

13 208 Wagon load train (medium) WG750 

14 209 Wagon load train (long) WG950 

15 210 Combi train (XL 750 m 201L) KOMXL 

16 211 System train STAX 22,5 (XL 750 m 
204L) 

SYSXL 

17 212 Wagonload train (XL 750 m) WGEXL 

18 301 Container vessel 5.300 dwt (ship) CV5 

19 302 Container vessel 16.000 dwt 
(ship) 

CV16 

20 303 Container vessel 27.200 dwt(ship) CV27 

21 304 Container vessel 100.000 dwt 
(ship) 

CV100 

22 305 Other vessel 1.000 dwt (ship) OV1 

23 306 Other vessel 2.500 dwt (ship) OV2 

24 307 Other vessel 3.500 dwt (ship) OV3 

25 308 Other vessel 5.000 dwt (ship) OV5 

26 309 Other vessel 10.000 dwt (ship) OV10 

27 310 Other vessel 20.000 dwt (ship) OV20 
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Fordontyper i version 1.1 av Samgods 

ID 
Fordons-
nummer 

Beskrivning Akronym 

28 311 Other vessel 40.000 dwt (ship) OV40 

29 312 Other vessel 80.000 dwt (ship) OV80 

30 313 Other vessel 100.000 dwt (ship) OV100 

31 314 Other vessel 250.000 dwt (ship) OV250 

32 315 Ro/ro vessel 3.600 dwt (ship) RO3 

33 316 Ro/ro vessel 6.300 dwt (ship) RO6 

34 317 Ro/ro vessel 10.000 dwt (ship) RO10 

35 318 Road ferry 2.500 dwt ROF2 

36 319 Road ferry 5.000 dwt ROF5 

37 320 Road ferry 7.500 dwt ROF7 

38 321 Rail ferry 5.000 dwt RAF5 

39 322 Barge Inland water way INW 

40 401 Freight airplane FLYG 
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Appendix D. Transportkedjor och ingående 
undergrupper per transportslag i version 
1.1 (2016-04-01) 

Nedan listas kedjetyperna för vilka resultat erhålls i Samgods-version 1.1. Ingående undergrupper 

per transportslag (submodes) definieras i tabellerna nedan, en för container- respektive en för icke-

container-transporter. I anslutning till definitionerna av undergrupper per transportslag listas vilka 

fordon som kan ingå i respektive. Av modelltekniska skäl har man valt att använda kombinationer 

av versaler och gemener för att begränsa beteckningar till ett tecken per undergrupp i ett trans-

portslag. 

Rad-

nummer Transportkedjetyper 

1 A CGH GHC JA UMC 

2 ADA CGHC GHG KL UMGH 

3 AdA CGHM GHM LK VA 

4 ADJA CH GHMI LKA f 

5 ADJDA Ch GHMT LKDA XdX 

6 ADKL ch GHMU M XdJA 

7 AJ ChC GHQH MC AJdX 

8 AJA CHG HC MHG cB 

9 AJDA CHGC hC MHGC cS 

10 AKL CM hc MI cC 

11 APA CMC HG MT cH 

12 AV CMI hG MU Bc 

13 AVA CMT HGC RB XA 

14 B CMU I SB AX 

15 BR CPC i T XF 

16 BRB CUM IM TM WB 

17 BS CWC iM TMC HQH 

18 BSB cWc IMC TMGH CHM 

19 C GH IMHG U   

20 c Gh J UM   
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Sub-mode Sub-Mode Nr VhclNr Vehicle type 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
o

n
ta

in
e

rs
 

Heavy lorry (C)  A 
104 Lorry HGV 25-40 ton 

105 Lorry HGV 25-60 ton 

Heavy lorry (XL) X 106 Lorry 74 ton total weight 

Kombi train (C)  D 201 Combi train 

Kombi train (C) (XL 730 m) d 210 Combi train (XL 730 m) 

Feeder train (C)  E 202 Feeder/shunt train 

Wagonload train (C)  F 

207 Wagonload train (short) 

208 Wagonload train (medium) 

209 Wagonload train (long) 

Wagonload train (XL 730 m) f 212 Wagonload train (XL 750 m) 

Direct Sea (C)  J 

301 Container vessel  5 300 dwt 

302 Container vessel 16 000 dwt 

303 Container vessel 27 200 dwt 

304 Container vessel 100 000 dwt 

305 Other vessel 1 000 dwt 

306 Other vessel 2 500 dwt 

307 Other vessel 3 500 dwt 

308 Other vessel 5 000 dwt 

309 Other vessel 10 000 dwt 

310 Other vessel 20 000 dwt 

311 Other vessel 40 000 dwt 

312 Other vessel 80 000 dwt 

313 Other vessel 100 000 dwt 

314 Other vessel 250 000 dwt 

315 Ro/ro vessel 3 600 dwt  

316 Ro/ro vessel 6 300 dwt 

317 Ro/ro vessel 10 000 dwt 

Feeder vessel (C)  K 

301 Container vessel 5 300 dwt 

315 Ro/ro vessel 3 600 dwt  

316 Ro/ro vessel 6 300 dwt 

Long-Haul vessel (C)  L 

303 Container vessel 27 200 dwt 

304 Container vessel 100 000 dwt 

317 Ro/ro vessel 10 000 dwt 

Road Ferry (C)  P 

318 Road ferry 2 500 dwt 

319 Road ferry 5 000 dwt 

320 Road ferry 7 500 dwt 
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Rail Ferry (C)  Q 321 Rail ferry 5 000 dwt 

Inland water way V 322 Barge (2000 - 4000 tonnes?) 

Sub-mode Sub-Mode Nr VhclNr Vehicle 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  N

o
n

 C
o

n
ta
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e

rs
 

Light Lorry B 

101 Lorry light LGV, ≤ 3,5 ton 

102 Lorry medium 3,5-16 ton 

103 Lorry medium16-24 ton 

Heavy lorry C 
104 Lorry HGV 25-40 ton 

105 Lorry HGV 25-60 ton 

Heavy lorry (XL) c 106 Lorry 74 ton total weight 

Feeder train G 202 Feeder/shunt train 

Wagonload train H 

207 Wagonload train (short) 

208 Wagonload train (medium) 

209 Wagonload train (long) 

Wagonload train (XL 730 m) h 212 Wagonload train (XL 750 m) 

System train STAX 22.5 (XL 730 

m) 
i 211 System train STAX 22,5 (XL 750m) 

System train STAX 22.5 I 204 System train STAX 22,5 

System train STAX 25 T 205 System train STAX 25 

System train STAX 30 U 206 System train STAX 30 

Direct Sea M 

305 Other vessel 1 000 dwt 

306 Other vessel 2 500 dwt 

307 Other vessel 3 500 dwt 

308 Other vessel 5 000 dwt 

309 Other vessel 10 000 dwt 

310 Other vessel 20 000 dwt 

311 Other vessel 40 000 dwt 

312 Other vessel 80 000 dwt 

313 Other vessel 100 000 dwt 

314 Other vessel 250 000 dwt 

315 Ro/ro vessel 3 600 dwt  

316 Ro/ro vessel 6 300 dwt 

317 Ro/ro vessel 10 000 dwt 

Feeder vessel N 
315 Ro/ro vessel 3 600 dwt  

316 Ro/ro vessel 6 300 dwt 

Long-Haul vessel O 317 Ro/ro vessel 10 000 dwt 

Road Ferry (NC) P 

318 Road ferry 2 500 dwt 

319 Road ferry 5 000 dwt 

320 Road ferry 7 500 dwt 

Rail Ferry (NC) Q 321 Rail ferry 5 000 dwt 

Inland water way W 322 Barge (2000 – 4000 tonnes?) 
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Plane R 401 Freight airoplane 

    

 Sub-Mode Nr VhclNr Vehicle 

Heavy lorry S 
104 

Consolidated truck 
105 

 

 



 

   

 

 

Appendix E. Hamnområden i Samgods 
version 1.1 

Hamnom-
råde Hamnområdesomfattning 

1 Haparanda-Skellefteå 

2 Umeå-Sundsvall 

3 Hudiksvall-Gävle 

4 Norrtälje-Nynäshamn 

5 Uppsala-Eskilstuna (Mälaren) 

6 Södertälje-Norrköping 

7 Västervik-Kalmar 

8 Visby (Gotland) 

9 Karlskrona-Trelleborg 

10 Malmö-Helsingborg 

11 Halmstad-Varberg 

12 Göteborg (nedanför Trollhätte kanal) 

13 Stenungsund-Strömstad 

14 Trollhättan-Kristinehamn (Vänern) 

 

I Trafas statistik, Sjöfart 2102 anges 12 hamnområden. Områden 6 – 8 ovan är sam-

manslagna till ett område benämnt Södra ostkusten. 

 


