Validering Gods 2017-2040
Nedan återfinns en sammanfattning av de synpunkter från Trafikverkets regioner som rör Validering
av Basprognosunderlag för 2017-2040 som Expertcenter skickade ut 2020-01-08. Där finns även
Expertcenters kommentarer, samt en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera
regionernas synpunkter. De problem som inte kan lösas nu, kommer att hanteras till nästa
prognosomtag 2022.

Region Mitt (kontaktperson Magdalena Lundberg)
Järnväg:
-

Fjärrtåg: väldigt få tåg mellan Örnsköldsvik och Västeraspby, trots flöden både norr och söder
om sträckan. Detta togs upp även förra året, men vi hittade aldrig någon tydlig förklaring.
Svårt att veta ifall det är rätt eller fel, men det vore intressant att veta vad för tåg det rör sig
om norr och söder om sträckan för att kunna göra en bedömning, dvs varför det blir som det
blir:

(antal fjärrtåg per år)
Kommentar Expertcenter: Enligt Leveransuppföljningssystemet för 2017 var det totalt 0.4 tåg mellan
ÖK-VÄY, 3 tåg mellan VÄY-LSL, 7 tåg mellan VÄY-HSD, 4 tåg per vmd mellan ÖK-UÅ. En kontroll av
tågantalet i Stigfinnaren för åren 2016 och 2018 på samma sträckor visade även dessa år på lägre
trafikering mellan Örnsköldsvik och Västeraspby än på anslutande sträckor norrut och söderut. 2016
var det 3 tåg mellan ÖK-VÄY (jämfört med 2 tåg VÄY-LSL, 4 tåg VÄY-HSD och 4 tåg ÖK-UÅ) och 2018
1.7 tåg (jämfört med 3 tåg VÄY-LSL, 4 tåg VÄY-HSD och 6 tåg ÖK-UÅ). Det kan röra sig om fasta
tågupplägg med säsongsvariationer. En sammanställning av tågnummer mellan ÖK-VÄY för år 2017
finns om regionen vill titta vidare på detta.
 Ingen åtgärd

-

Enstaka malmtåg finns i regionen, dessa bör tas bort:

2017

2040

Ökning

Vännäs-Mellansel

2

3

1

Mellansel-Forsmo

2

3

1

Forsmo-Långsele

2

3

1

Kommentar Expertcenter: Det är Godståg/Tjänstetåg som MTAB kör och som därför räknats som
malmtåg. Men de kan klassas om till systemtåg. De har fått samma varugruppsfördelning som övriga
systemtåg. => Åtgärdat

-

Mellan Ånge och Bräcke ökar antalet systemtåg kraftigt jämfört med anslutande sträckor.
Gäller både basår och prognosår. Rör det sig i själva verket om lokaltåg? Varugrupp ännu inte
utredd

Systemet med klassning baserat på tågnummer är (trots att det är den bästa tillgängliga
metoden) inte 100%-ig. Frågan är egentligen två:
1) om ett väldigt kort tågupplägg ska klassas som systemtåg, och inte hellre lokaltåg?
2) Om sågverket används som motivering till att tågen klassas som systemtåg, bör de då
inte också beläggas med timmer och trä snarare än en genomsnittlig
varugruppsfördelning?
Dvs: för de korta uppläggen som bara trafikerar sträckan: välj antingen lokaltåg med
genomsnittlig varugruppsfördelning eller systemtåg med trä/timmer.

Kommentar Expertcenter: Att sträckan Ånge-Bräcke har fler systemtåg (och även fler antal tåg
totalt) än intilliggande bandelar är en följd av att den fungerar som uppsamlingssträcka, både för de
tåg som skall norrut (via Östersund eller Långsele) eller söderut/österut (via Ramsjö eller Sundsvall).
Mätpunkten mellan Ånge och Bräcke, Bensjöbacken, har 4612 st systemtåg. Summerar man antalet

systemtåg på sträckorna i norr, dvs Ös-Bä resp Lsl-Bä, så hamnar man på ungefär samma nivå,
(722+3437 =) 4159 st. Samma sak för sträckorna i söder/öster (Åg-Suc resp Åg-Rså; 1724+2595=)
4319 st. => Åtgärdas ej
-

Kombitåg: det verkar inte gå några kombitåg mellan norra Sverige och Stockholm, utan
endast till Göteborg och södra Sverige, gäller både basår och prognosår. Är detta rimligt?
@Hörnell, Göran (jag har kollat, efter Fagersta går kombitågen till Hallsberg och därefter
västerut eller söderut, inte österut):

Kommentar Expertcenter: Detta rör sig om skyttlar till/från Göteborg.

-

I dokumentationen gällande omledning av tåg till 2040 anges följande: ”…kombitåg mellan
Luleå/Umeå och Stockholm/Årsta samt posttåg flyttas över från Stambanan genom övre
Norrland/Norra Stambanan till Botniabanan/Ostkustbanan. (…) Kombitågen från Umeå
fortsätter till Gävle och vidare.” Från kartorna framgår dock att tillkommande kombitåg på
Botniabana/Ostkustbanan norr om Söderhamn fortsätter på Söderhamn-Kilafors/Norra
Stambanan/Godsstråket genom Bergslagen, och inte via Gävle. Även tillkommande kombitåg
till/från Gävle leds via Storvik. Har det blivit fel i prognosen, eller bör dokumentationen om
omledningar ändras?

Kommentar Expertcenter: Dokumentationen bör ändras. Det verkar vara mycket få om ens några
kombitåg från Luleå/Umeå till Stockholm i basåret 2017. Det mesta rör sig om skyttlar till/från
Göteborgs hamn, som alltså skall västerut. =>Åtgärdat

-

Det verkar inte gå några kombitåg på Ostkustbanan söder om Gävle (mot
Stockholmsområdet) varken i basåret eller prognosåret (1 tåg per år enligt tabellen). Enligt
tågplan 2017 gick det ett tågpar kombitåg (Real Rail) per dygn på sträckan Luleå-UmeåSundsvall-Gävle-Uppsala-Rosersberg. I tidigare basprognoser har man antaget en relativt stor
ökning av antal kombitåg. Vad är anledningen till att dessa tagits bort?
I tågplan 2017 hade Real Rail:s tåg på sträckan Luleå-Umeå-Sundsvall-Gävle-RosersbergTomteboda följande tågnummer:

Tågnummer Gångdagar
42041

Ti-F

42043

L

42400

M-To

42402

F

Kommentar Expertcenter: Det verkar vara mycket få om ens några kombitåg från Luleå/Umeå till
Stockholm i 2017. =>Åtgärdat (tågtyp för RealRail ändrad från systemtåg till kombi)

-

För basåret verkar genomsnittliga tågvikter väldigt låga på Ådalsbanan, däremot till 2040
verkar de ha ökat. Vad är anledningen till detta?

Ton/tåg
2017

Ton/tåg
2040

Västeraspby-Härnösand

129

481

Härnösand-Timrå

139

449

Timrå-Sundsvall C

230

386

Kommentar Expertcenter: Det har att göra med att antalet lokala tåg (med en låg medellastvikt) är
stort i 2017 samt antagandet att vissa systemtransporter flyttar från stambanan till kuststråket i
2040. => Ingen åtgärd.

-

Bättre underlag önskas för sträckan Tunadal-Timrå, se Figur 6. För basåret 2017 finns
sträckan representerad på två rader, nr 316 och 317, se Tabell 2. På rad 316 definieras
sträckan som en egen bandel (231) med avstånd (12 kilometer) och att den inte är
elektrifierad. Däremot anges inga värden för tågantal eller godsmängd. På rad 317 anges
däremot värden för tågantal och godsmängd, men mätpunkten anges som Timrå och
bandelen som 233, vidare är värdena identiska med trafiken på
Ådalsbanan på sträckan Timrå-Sundsvall (bandel 233). Det vill säga att trafiken på sträckan
Tunadal-Timrå uppskattas vara densamma som på sträckan Timrå-Sundsvall. Det skulle
innebära att inga tåg som trafikerar sträckan norr om Timrå (till/från Härnösand) skulle ha
någon förbindelse med Sundsvall, vilket verkar orimligt. Vidare, till prognosåret 2040 har
raderna 316 och 317 tagits bort ur tabellen och endast sträckan Timrå-Sundsvall kvarstår, se
Tabell 3.

Kommentar Expertcenter: Tunadal-Timrå är en bana som inte ägs av Trafikverket, varför uppgifter
om trafikering på banan saknas. Det är inte möjligt att söka ut antalet tåg i Sköndal eller Timrå och
sedan se hur stor andelen är som går till Tunadal. Tud saknas som mätpunkt i
Leveransuppföljningssystemet (LUPP). Inte heller de övriga stationerna mellan Tunadal och Timrå
finns med i LUPP (Fil, Jhl).
Det som kan göras är att Bangodssammanställningen kan ändras så att sträckan Tud-Trå tas bort i
basåret.
 Åtgärdat

-

För varugruppen Kol, olja och naturgas ses en minskning, som i hela landet. Frågan rör flödet
mellan Sveg och Uppsala, som gissningsvis utgörs av transporter av torv. Flödet bedöms
minska med 44 %. Finns det uppgifter som styrker detta för det enskilda flödet, eller har helt
enkelt samma utveckling antagits som för transporter av fossila råmaterial generellt (och är
detta i så fall rimligt)?

Kommentar Expertcenter: Det är samma utveckling som nationella utvecklingen för
järnvägstransporter i Samgods inom aktuell varugrupp.

-

Enligt uppgift från IBAB så har torvtransporterna på Inlandsbanan har upphört och ersatts av
massaved.

Kommentar Expertcenter: Varugruppskoden ändras i Bangodsunderlaget från 2 till 6. => Åtgärdat

-

För flera varugrupper syns en tydlig överflyttning från Stambanorna till stråket längs kusten
ned till Söderhamn och därefter på tvärbanan Kilafors-Söderhamn. I dokumentationen anges
att denna, förutom vagnlasttåg (blandade godstyper), utgörs av systemtåg från Skellefteå
och Umeå, kombitåg mellan Luleå/Umeå och Stockholm/Årsta samt posttåg. De varugrupper
som visar en tydlig minskning på stambanorna och ökning på stråket längs kusten är:
• Trä, massa och papper
• Stenkol och raffinerade petroleumprodukter
• Kemi, gummi och plast
• Mineraler
• Metallvaror
• Maskiner och utrustning
• Transportutrustning
• Möbler och tillverkade varor
• Flyggods och post

-

Vidare ökar flödet av Livsmedel kraftigt längs kusten, utan motsvarande ökning i inlandet
(dock heller ingen minskning). Det vore hjälpsamt för Region Mitt att få ytterligare

information om vilka av dessa flöden som utgörs av systemtåg (hela tåg lastade med samma
varugrupp) och vilka som utgör en del av ett blandat flöde på kombitågen.
Kommentar Expertcenter: Ett underlag kan sammanställas och skickas. => Åtgärdat

Sjöfart: Inga synpunkter
Väg:
-

Ur Samgods resultat, kombinerat med andra modeller och datamängder, har länsvisa årliga
tillväxttal beräknats för perioderna 2017–2040 samt 2017–2065. Tillväxttalen antas avse
fordonskilometer för lastbilstrafik generellt2 och anges i prognosen som procentuell ökning
per år. Dessa har här räknats om till total ökning för hela perioden. (…) Total lastbilstrafik
beräknas i regionen öka med 27–36 % 2017–2040, samt med 54–75 % 2017–2065. Detta är, i
båda fall, lägre än i Sverige som helhet (där trafiken beräknas öka med 45 % och 96 % till år
2040 respektive 2065). Utvecklingen i Jämtland, Dalarna och Gävleborg är väldigt lika, där
alla tre län får drygt 1,3 % ökning per år fram till 2040 respektive 1,1–1,2 % ökning fram till
2065. För Västernorrland prognosticeras en långsammare ökning, med drygt 1 % per år till
2040 och 0,9 % per år till 2065.

Kommentar Expertcenter: OK

Region_Norr (kontaktperson Henry Degerman)
-

Totalvolymen per år som leds om till Norrbotniabanan (NBB) uppgår till ca 438 000 nettoton i
kommande basprognos 2040. Enligt en till prognosen utförd analys i Samgods transporteras
totalt 650 000 nettoton på NBB. Därför föreslår vi inledningsvis att differensen om ungefär
212 000 nettoton adderas för NBB så att total volym överensstämmer med
Samgodsanalysens volym. Men i Planprognosen från år 2018 transporteras ca 1 100 000
nettoton på NBB vilket är knappt dubbelt så stor jämfört med preliminära basprognosen för
2040.
Om inte differensen om ca 212 000 nettoton adderas är skillnaden mellan kommande
basprognos 2040 och nu gällande basprognos ca 750 000 nettoton.

Kommentar Expertcenter: => Åtgärdat

-

Vad beror skillnaden på i de två Samgodsanalyserna som innebär att godsvolymen för
prognosåret 2040 nästan har halverats på NBB till kommande basprognos 2040?

Kommentar Expertcenter: Huvudorsaken är att kapaciteten längre söderut, framförallt på
Ostkustbanan, men även på Norra Stambanan, är mer ansträngd i nuvarande 2040 än tidigare.
Kommentar (2020-06-15): Observera att i den slutliga versionen av Basprognosen så ligger volymen
på Norrbotniabanan på drygt 850 000 ton, vilket innebär att skillnaden mot den förra Basprognosen
minskat till c:a 250 000 ton.

-

De varugrupper med tillhörande sträckor där Region Nords inhämtade och uppräknade
statistik överstiger kommande basprognos 2040 listas i tabell 1 nedan:

Tabell 1.
Varugrupp

Sträcka

Kol, Råolja och Naturgas

Luleå-Boden-Kiruna

Livsmedel

Vännäs-Mellansel
Boden-Kiruna-Riksgränsen
Boden-Älvsbyn
Boden-Älvsbyn
Bastuträsk-Skelleftehamn
Gimonäs-Holmsund
Älvsbyn-Piteå

Trä, Massa, Papper
Returmaterial

-

Kommentar

Smurfit Kappa samlastade med BillerudKorsnäs enligt
inhämtad statistik med fler antal tåg som följd på
sträckan Boden-Älvsbyn
På Skelleftebanan går dubbeltur med rötslam

Ovanstående varugrupper på angivna sträckor behöver ses över eftersom underlaget
indikerar att godsvolymer saknas på aktuell sträcka för angivna varugrupper jämfört med
statistik 2017 uppräknad med kommande tillväxttal.

Kommentar Expertcenter:
-Kol, råolja naturgas: Fel varugrupp i Bangods. Kol&kalk mellan Luleå-Kiruna (225 000 ton) ändras
från varugrupp 18 (systemfördelning) till 2 (kol, råolja, naturgas). =>Åtgärdat (2017+2040)
-Livsmedel: För låg medellastvikt transittrafik Norge-Norge =>Åtgärdat (2017+2040)

-Trä, massa, papper: Inlagt direkt mellan Piteå-Hallsberg, inte ”omvägen” Piteå-Älvsbyn- Boden för
samlastning med Billerud-Korsnäs ned till Hallsberg =>Åtgärdas ej, denna samlastning sker ej längre
enligt uppgift från ScandFibre 2020-02-14.
-Returmaterial: Inlagt direkt mellan Piteå-Hallsberg, inte ”omvägen” Piteå-Älvsbyn- Boden för
samlastning med Billerud-Korsnäs ned till Hallsberg =>Åtgärdas ej, denna samlastning sker ej längre
enligt uppgift från ScandFibre 2020-02-14.
-Rötslam saknas mellan Hallsberg – Skelleftehamn-Aitik 66 000 ton varugrupp 14. =>Åtgärdat
- Notera röd text i tabell 2 med avseende på uppdelningen av sträckorna vid Umeå som
ändrats till korrekt och tidigare överenskommen indelning.
Kommentar Expertcenter: =>Åtgärdat

-

Det finns stora skillnader i total transporterad godsvolym för prognosåret 2040 i kommande
basprognos 2040 jämfört med nu gällande basprognos. Skillnaderna är både stora ökningar
och minskningar på olika sträckor. Tillväxttalet för metallvaror har minskat från 1,5 till 1,11
mellan de två prognosversionerna.
Vad beror de stora skillnaderna på i kommande basprognos 2040 jämfört med nu gällande?

Kommentar Expertcenter: Annan branschtillväxt i varugruppen metallvaror framförallt, men även
rundvirke, transportutrustning, m.m.

-

Är det förändrade tillväxttalet för metallvaror huvudförklaringen till minskningen på
Stambanan genom Övre Norrland.

Kommentar Expertcenter: Ja

-

Samtidigt är det en mindre minskning på sträckan Älvsbyn-Bastuträsk, är det rimligt att den
minskningen är mindre än på övriga StgöN ?

Kommentar Expertcenter: Detta förklaras av vilken varugruppssammansättning som volymerna på
de olika bandelarna har och på hur tillväxten mellan basår-prognosår för de olika varugrupperna ser
ut.

-

I ”PM_Validering_G2017-2040_2019-12-16” framgår att endast Kopparpendeln leds om från
Stambanan genom Övre Norrland till Norrbotniabanan (NBB). Detta innebär 2 tåg per dygn
men i dessa ingår även några vagnslasttåg. Detta bör förtydligas men se även förslag till
ändring av totalvolym på NBB.

Kommentar Expertcenter: =>Åtgärdat

-

SSAB lastar i princip 365 dagar om året. Endast färre tåg under ca två veckor vid
underhållsstopp i valsverket i Borlänge, vilket borde vara försumbart. I nuläget beräknas

antal tåg per dygn utifrån 250 transportdagar per år. Med 365 transportdagar per år ökar
antalet transportdagar jämfört med nuvarande beräkning vilket skulle minska antalet tåg per
dygn. Antalet tåg per dygn påverkas även av antalet tåg per år som baseras på total volym
per år samt nettolast per tåg.
Kommentar Expertcenter: OK

-

Historiskt sett har BillerudKorsnäs (Kalix) transporterat sina godsvolymer till Piteå för
samlastning med Smurfit Kappa. I nuläget samlastar Smurfit Kappa (Piteå) med
BillerudKorsnäs (Kalix) i Boden i båda riktningarna. Samlastningen kommer enligt nya
uppgifter att upphöra våren 2020. Det innebär färre tåg sträckan Älvsbyn-Boden. Har ännu ej
fått svar från ansvarig för planering av logistik (Scandfibre) huruvida samlastning ska ske och
isåfall var. Om BillerudKorsnäs åker till Piteå för samlastning med Smurfit Kappa innebär det
mer trafik på Pitebanan (Älvsbyn-Piteå).

Kommentar Expertcenter: =>Åtgärdas ej, eftersom samlastningen kommer att upphöra i närtid.
Sjöfart: Inga synpunkter

-

Väg:
Störst skillnad mellan kommande basprognos 2040 och nu gällande basprognos för
Norrbottens län. Skillnaden (i trafiktillväxttal) mellan 2017-2040 och 2014-2040 är en
minskning med 36 procentenheter. Skillnaden mellan 2017-2065 och 2014-2060 är en
mycket större minskning i kommande basprognos 2040 som uppgår till -109 procentenheter.
Vad beror skillnaden på att trafikuppräkningstalet är ungefär 10 gånger mindre för
Norrbottens län i kommande basprognos 2040 jämfört med nu gällande basprognos?

Kommentar Expertcenter: Huvudorsaken är att gruvbrytningen i Pajala inte ingår i utskickade
valideringsunderlaget, vilket påverkar trafiktillväxttalet i Norrbotten en hel del. Pajala kommer att
redovisas separat, för användning i analyser på aktuell väg och järnväg mellan Svappavaara-Narvik.

Fler synpunkter som lämnades 2020-05-04, på den slutliga versionen av Basprognosen:
- OBS! Enligt kommande basprognos 2020 reviderad 20200331 jämfört med tidigare
validering av revidering 20191216 har godsvolymerna generellt sett minskat avsevärt i hela
Region Nord, bortsett från NBB
Varför har skillnaderna ökat och godsvolymerna generellt minskat i senaste revidering av
kommande basprognos?
Kommentar Expertcenter: Orsaken till generellt lägre volymer i 2040 ver 200331 jmf med ver 200131
är att en bugg upptäcktes i Samgodsmodellen i slutet av februari, vilket föranledde en omkalibrering
av basåret 2017 och en omkörning av 2040

-

Är det förändrade tillväxttalet för metallvaror huvudförklaringen till minskningen på
Stambanan genom Övre Norrland.

Kommentar Expertcenter: Ja

-

Samtidigt är det en mindre minskning på sträckan Älvsbyn-Bastuträsk, är det rimligt att den
minskningen är mindre än på övriga StgöN ?

Kommentar Expertcenter: Detta förklaras av vilken varugruppssammansättning som volymerna på
de olika bandelarna har och på hur tillväxten mellan basår-prognosår för de olika varugrupperna ser
ut.

Efter avslutad validering av kommande basprognos har en felaktighet angående godsvolymer och
antalet omledda tåg observerats. Denna felaktighet kommer att behöva beaktas i samtliga
huvudanalyser inom streckat område enligt bild 1. Observera att NBB:s sträckning Umeå-Skellefteå
också omfattas men inte finns i Stigfinnaren varifrån kartan är genererad. Felaktigheten berör i
huvudsak kombitrafik men även en liten andel vagnslast. Enligt nya uppgifter från berörd
kombitransportör sker trafikeringen med kombitåg år 2040 som 1:a handsalternativ längs
Norrbotniabanan (NBB), istället för som i Basprognos längs Stambanan genom övre Norrland (StgöN).

Bild 1. Berört område där Basprognos version 2020 måste justeras i samtliga järnvägsanalyser.
Observera att NBB:s sträckning Umeå-Skellefteå också omfattas men inte finns i Stigfinnaren varifrån
kartan är genererad.

Se tabell nedan för antal tåg och volymer som ska gälla för respektive bandel efter manuell justering.

Tabell Information om manuell justering
Enligt basprognos version 2020:

Manuell justering av basprognos version
2020 som krävs i varje huvudanalys:
För NBB Umeå-Skellefteå-Bastuträsk måste
ökning av tåg och volymer (kombi+vagnslast)
utifrån ”Diff” ske i basprognosen version 2020
tills nedan angivna totalvärden uppnås

För Stambanan genom övre Norrland (StgöN)
Umeå-Vännäs-Bastuträsk måste motsvarande
reducering av antal tåg och volymer utifrån
”Diff” ske tills nedan angivna totalvärden
uppnås, för att undvika dubbelräkning av
effekter.
Norrbotniabanan (NBB) år 2040

Totalt
tåg/dygn
3,07

Total volym/år
(nettoton)
853 601

Totalt
tåg/dygn
6,31
Diff: 3,24 tåg

Total volym/år (nettoton)
1 397 370
Diff: 543 769

Berörda tågnummer som manuellt måste flyttas över till NBB Umeå-Skellefteå (alltså tas bort från
StgöN) för prognosår 2040 i Basprognos version 2020 är: 15039, 15083, 15181, 15183, 16381, 16801,
16805, 42057, 42059, 42067, 42300, 42302 och 42304.

Region_Syd Skåne (kontaktperson Christina Ripa)
-

Järnväg:
Vid valideringen av Bangods genomförd i maj 2019 drogs slutsatsen att Bangods underskattar
volymerna på de större stråken i regionen (Södra stambanan, Västkustbanan, Godsstråket
genom Skåne, Kust till kustbanan och Blekinge kustbana), medan godset på en del mindre
stråk överskattades något. Sedan kalibreringen har volymerna som transporteras på banorna
i Region Syd ökat, men volymerna underskattas fortfarande.

Kommentar Expertcenter: Detta beror på vilken omräkningsfaktor som används för att översätta
antalet bruttoton i Leveransuppföljningssystemet (LUPP), till nettoton i Bangods. Antalet bruttoton i
LUPP bygger på operatörernas självdeklaration och innehåller m.a.o. osäkerheter. Redovisningen av
antalet nettoton i LUPP är dels belagd med sekretess, dels ofullständig och bygger enligt uppgift på
underlag från en operatör, så kvoten bruttoton/nettoton innehåller osäkerheter. Den varierar
dessutom en hel del på olika banor, så resultatet är beroende av vilken kvot som väljs. Användandet
av en kvot som ger ett högre antal nettoton på en bana, kan resultera i ett transportarbete som ligger
över statistiken nationellt sett osv. I Bangods har separata kvoter för Västra stambanan, Södra
stambanan och Västkustbanan använts, med begränsningen att det totala transportarbetet i Sverige
inte får överskrida den nivå som den officiella statistiken anger.

-

När det gäller prognosåret 2040 så funderar vi om godsvolymerna kanske ligger lite lågt för
Södra stambanan mot bakgrund av de kapacitetshöjande åtgärderna med kring nya
fyrspårsutbygganden/nya stambanor samt den nya fasta förbindelsen över Fehmarn bält som
förväntas öppna för trafik 2028.

Kommentar Expertcenter: De kapacitetshöjande åtgärderna på Södra stambanan liksom byggandet
av Fehmarn Belt är med i prognosen för 2040.

-

Sjöfart:
De hamnar som berörs i Region Syd är hamnområde

7 Västervik-Kalmar: Bergkvara, Degerhamn, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik
9 Karlskrona-Trelleborg: Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, Ystad, Trelleborg
10 Malmö-Helsingborg: Malmö, Landskrona och Helsingborg
För alla de tre hamnområdena som berör Region Syd ligger Samgods lågt för basåret i
förhållande till statistiken. Detta gäller i synnerhet för hamnområde Karlskrona-Trelleborg.
Det en markant skillnad mellan prognoserna för 2018 och 2020, där prognoserna skrivits ner för
hamnområde 9 och 10, vilket borde utredas vidare. För hamnarna Malmö och Trelleborg (i
hamnområde 10) är det en kraftig nedjustering medan det ökat för Helsingborg. I hamnområde 9
har prognosen ökat för Karlshamn och Karlskrona.
Kommentar Expertcenter: Att få perfekt överensstämmelse med statistiken för lastade/lossade ton
per hamn är inte möjligt, eftersom det finns en hel del skillnader i hur volymerna i statistiken och
volymerna i efterfrågematriserna har skattats. Matriserna skattas utifrån Varuflödesundersökningar
som baseras på kvartalsvisa urval av totalt cirka 12000 arbetsställen inom branscherna gruvor och
mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För vissa branscher, där det

bedöms vara möjligt, tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala
företagsregister, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål
och sockerbetor. VFU kombineras med statistik om import, export och förbrukning av insatsvaror. Det
faktum att VFU är en urvalsundersökning innebär i sig osäkerheter.
Statistiken å sin sida är också osäker, t.ex. så ingår en hel del dubbelräkningar av volymer på så vis att
gods som mellanlagras i en hamn för vidaretransport till annan slutdestination räknas flera gånger.
Det finns även andra osäkerheter i sjöfartsstatistiken, vilket t.ex. illustreras av att det skattade
transportarbetet för sjöfart av Trafikanalys har reviderats ned kraftigt från och med år 2015 och
framåt (från ca 36.1 miljarder tonkm till 28.7 miljarder tonkm) på grund av att
avståndsberäkningarna för sjötransporter nu uppskattas med en uppdaterad avståndsmatris som
bygger på geografiska positioner i s.k. AIS-data.

-

Lastade och lossade volymer för TEN-T hamnarna i Skåne, Blekinge och Småland anser vi vara
acceptabel för basåret (2017), nivåerna stämmer betydligt bättre än vid förra valideringen
för två år sedan. I hamnområde 9 leder efterbearbetningen förhoppningsvis till högre
volymer för Ystad som ser ut att ligga lite lågt 2040, i förhållande till Karlshamn och
Karlskrona.
I hamnområde 10 verkar den nedjusterade prognosen för Malmö (i förhållande till 2018 års
prognos) rimligt. Trelleborgs ökningar bedömer vi som något underskattade med tanke på
positiv trendutveckling av trailers (RoRo). I Karlshamn förväntas volymerna öka under
prognosperioden vilket verkar rimligt med tanke på ny Sydostlänk. Karlskrona har en
omfattande hantering av enhetsgods uppvisar en snabb volymtillväxt.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Väg:
2017: En jämförelse har gjorts mellan lastbilsflöden från Samgods med mätt trafik.
Inomkommunal trafik och bussar saknas i Sampers. Mätpunkter nära kommungränser torde
inte innehålla någon betydande inomkommunal trafik och busstrafiken bedöms vara
begränsad i jämförelse med lastbilstrafiken på de studerade stråken. Det är dock svårt att se
att Samgods stämmer bättre med mätningarna där. Samtidigt är vägnätet i Samgods relativt
glest så trafik som skulle valt mindre vägar läggs ut på det övergripande vägnätet.

Generellt är lastbilstrafiken underskattad. På många håll kraftigt underskattad vilket är särskilt
tydligt i Skåne. De stora stråken E4, E6 och E22 är alla uteslutande underskattade. Bara enstaka
länkar är mer än 20 % överskattade och då oftast på det mindre trafikerade vägnätet.
Kommentar Expertcenter: OK

-

2040: Ökningen mellan 2017 och 2040 ligger på många sträckor runt 50 % vilket verkar
rimligt. Några enskilda sträckor sticker ut med minskningar eller stora ökningar men de flesta
av dessa har ganska låga flöden och kan bero på ruttvalsförändringar. Detta blir tydligt om
man istället tittar på absolut ökning i flöden mellan 2017 och 2040.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Öresundsbron, den fasta förbindelsen till Danmark med de internationella godsflödena, är
oerhört viktig för Region Syd. I materialet som vi fått tillgång till finns diagrammet bredvid.
Antal lastbilar per dag och transporterade volymer med tåg i Bangods basåret ligger på rätt
nivå i jämförelse med statistiken. Ökningen mellan basår och prognosår är stor, men får
anses rimlig, bland annat med tanke på den nya fasta förbindelsen över Fehmarn bält som
förväntas öppna för trafik 2028.

Kommentar Expertcenter: OK

Region_Väst (kontaktperson Robin Hjalmarsson)
-

Järnväg:
Verkar vara någon konstighet vad det gäller Hamnbanan. I excelen för 2017 anges 37 tåg och
ca 4 M nettoton medan (…), utifrån Stigfinnaren, var ca 80 rörelser 2017 med en
sammanlagd vikt av ca 10 M bruttoton. Verkar som att växlingsrörelser inte är med 2017 och
kanske då inte heller 2040.

Kommentar Expertcenter: Godsvolymerna i nettoton skall stämma med det som
Leveransuppföljningssystemet (LUPP) anger, om man räknar om tågvikterna (i bruttoton) till
lastvikter med de omräkningsfaktorer som erhållits av Statistikcenter. Statistikcenter har kollat
inrapporterade fyllnadsgrader från ett par tågaktörer, ej samtliga, men de mest dominerande och
med tillförlitligt inrapporterade lastvikter. Mellan februari 2019 till januari 2020 har dessa en
fyllnadsgrad om ca 43%.
Observera att i utskickade valideringsunderlaget finns bara godstågen med, inte växlingsrörelserna.
Växlingsrörelser går dock att söka ut i LUPP och komplettera med (om det är nödvändigt, kanske
räcker att kommentera detta?). Sedan får man anta en tillväxt till 2040 på något sätt. Enklast är väl
att anta samma faktor mellan godståg/växlingsrörelser som i 2017. Men enligt Statistikcenter skulle
detta alltså bara innebära en ändring av den redovisade trafikeringen, inte av godsvolymerna i
nettoton.
-

Svar på kommentar 2020-02-06 från region Väst:
Beträffande Hamnbanan verkar det som att växlingsrörelser inte är med. Enligt Stigfinnaren
så uppgår körd trafik 2017 till 55 per vmd, antalet övriga tåg (växlingsrörelser?) inklusive
lokgångar och antalet ”godståg” till 35 per vmd. Sammanlagt 80 rörelser. Bruttovikten anges
till 2 mton respektive 8 mton och sammanlagt till 10 mton. Med 43 % fyllnadsgrad skulle
detta bli 4,3 mnettoton.
I kalibreringsprognosen? 2017 anges antalet tåg till 37 och nettovikten till 4,3 mton så
nettoton i prognos och verklighet verkar stämma och då kan man väl utgå från att detta
också gäller 2040.
Basprognosen har många olika användningsområden. Dels används den till att beräkna nytta
och där kanske det räcker med mnettoton, dels används den ibland till
kapacitetsbedömningar t ex i bristbeskrivningarna och också som underlag för
bullerberäkningar. Skillnaden mellan antal tåg och totala antalet rörelser är väl i huvudsak ett
problem just vid analyser av hamnbanan och känner man till detta ”lilla fel” så är det ju inget
problem men det bör kanske anges under förutsättningar någonstans.

=> Ingen åtgärd

-

Vad det gäller kombitåg så anges det att det år 2017 går, på de 5 banorna in till Göteborg
sammanlagt 19 kombitåg per dygn. I Göteborg finns bara kombiterminaler ute i Göteborgs
hamn men på hamnbanan går det 14 tåg vilket betyder att 5 kombitåg bör vara
genomgående. Frågan är i vilken relation de går i?

Två tänkbara finns VKB-NVB och VKB-VSB dock går det enligt prognosen endast 1 kombitåg på
VKB vilket betyder att 4 tåg ”försvinner” i noden eller så går de möjligen som växlingsrörelse till
GHAB och redovisas därmed inte enligt ovan eller så går de i någon annan relation.

Samma förhållande gäller för 2040 med då är det 39 kombitåg på banorna och 30 på Hamnbanan
och 2 tåg på VKB.
Kommentar Expertcenter: Orsaken verkar vara att vissa av skyttlarna, som trots att de klassas som
”kombi”, i själva verket ingår i vagnslastsystemet. Det sker av- och påkoppling av vagnar för dessa
tåg, i Sävenäs bl.a., vilket är en orsak till skillnaden i ”kombi”-tågantal mellan Hamnbanan och
summan av övriga banor kring Göteborg.
=> ingen åtgärd

-

Trafiken på Kil-Ställdalen 2040 kan vara felaktig. I förändrad trafikstuktur …. Anges att 3 tåg
flyttas över från VSB till VoV. Ändå ökar inte trafiken med mer än 2 tåg från 4 till 6 Molkom.
Rimlig trafik 2040 borde vara 8-10 tåg med tanke på den generella tillväxten av godstrafik på
järnväg. 2040 redovisas 14 tåg norr om Nykroppa och 6 tåg i Molkom väst om Nykroppa och
5 tåg i Storfors vilket innebär att det rimligen saknas i storleksordningen 3-4 tåg i Molkom
eller i Storfors. Det senare motsägs dock av ökningarna på Vdb.

Kommentar Expertcenter: Trafikplatsen Molkom (Mko) verkar ha upphört och finns inte längre med i
Baninformationssystemet (BIS). BIS är det system som har använts för att ta fram ny rutt för omledda
tåg. Hanteras genom byte av ”mätpunkt” på sträckan Nykroppa-Kil från Mko till Gdl (Geijersdal).
Samma sak gäller trafikplats Sif mellan Ställdalen-Hällefors, som bytts till Keb => Åtgärdat (inlagt i
2040)

Sjöfart: Inga synpunkter.
Väg: Inga synpunkter.

Region_Öst (kontaktperson Matilda Lindkvist)
-

Järnväg:
Varugrupp Malm Utvinning
På sträckorna i region Öst finns det enligt Bansek-tabell inget flöde av denna varugrupp,
gäller både basår och prognosår. Det borde dock åtminstone vara något flöde mellan Södra
och Norra Sverige genom Hallsberg. (Denna kommentar togs även med i förra valideringen)

Kommentar Expertcenter: Vi hade behövt underlag om årsvolym i ton, avsändningstrafikplats och
ankomsttrafikplats för att kunna lägga in det i Bangods. =>Åtgärdas ej

-

Varugrupp Textil Beklädnad Läder
På sträckorna i region Öst finns det enligt Bansek-tabell inget flöde av denna varugrupp,
gäller både basår och prognosår. Det kan ändå stämma då det kan vara att nästan ingen
volym av denna grupp transporteras med tåg.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Varugrupp Jordbruk Skogsbruk Fiske
Fördelning av flödet mellan sträckorna verkar rimligt, men flödet verkar vara för litet.
(Denna kommentar togs även med i förra valideringen)

Kommentar Expertcenter: Vi hade behövt underlag om årsvolym i ton, avsändningstrafikplats och
ankomsttrafikplats för att kunna lägga in det i Bangods. =>Åtgärdas ej

-

Sträckan Furuvik-Skutskär-Tierp
Flödet söderut från Skutskär minskar för samtliga varugrupper, varför? Söder om Skutskär
minskar godsvolymer med ca 40% i basåret, från ca 1 700 kton i Furuvik-Skutskär till ca 1 000
kton Skutskär-Tierp. Skillnaden finns för nästan alla varugrupper. Dock verkar det i området
finnas bara ett pappersbruk, och inget annat som kan vara stor mottagare/avsändare av gods
i Skutskär. Därför borde godsslaget vara trä- och jordbruksvaror och inte övriga varugrupper.

Kommentar Expertcenter: Volymerna söder om Skutskär minskar pga att antalet tåg är mindre än
hälften av tågantalet norr om Skutskär. Vi hade behövt underlag om varugrupp, årsvolym i ton,
avsändningstrafikplats och ankomsttrafikplats för att kunna lägga in det i Bangods. =>Åtgärdas ej

-

Varugrupp Kol Råolja Naturgas
Enligt Bansek förväntas transporterade volym av kol råolja & naturgas minska på alla sträckor
i region Öst med ca 50% mellan basår och prognosår. Dessutom förväntas transportarbetet
(ton-km) för denna varugruppen minska med ca 44% i hela Sverige. Är detta på grund av att
det förväntas en mindre användning av fossila bränsle?

Kommentar Expertcenter: Det beror på att transportarbetet på järnväg inom denna varugrupp
minskar i Samgodskörningen för 2040 jämfört med motsvarande körning för 2017.

-

Varugrupp Returmaterial
Enligt underlaget förväntas den transporterade volymen av returmaterial öka i alla sträckor i
region Öst med mer än 200% mellan basår och prognosår. Dessutom förväntas
transportarbetet för denna varugruppen i hela Sverige öka med 245%. Är detta på grund av
miljömål?

Kommentar Expertcenter: Det beror på att transportarbetet på järnväg inom denna varugrupp ökar i
Samgodskörningen för 2040 jämfört med motsvarande körning för 2017.

-

Varugrupp Livsmedel
Enligt Bansek förväntas flöden av livsmedel öka med 14 000 ton eller 950% via
Nyköpingsbanan från basår till prognosår. Detta är sannolikt på grund av omledning från
Västra Stambanan. Det bör kontrolleras att omledningen inte orsakar en ökning i ledtider på
grund av livsmedel är tidskänsliga.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Sträckan Ludvika-Ställdalen
På sträckan Ludvika-Ställdalen ökar godsvolym i ton per år av varugruppen Trä, massa,
papper med ca 350% (ca 514 000 ton) från basåret till prognosåret. Underlaget visar att
ökningen kommer norrut från Borlänge. Samtidigt minskar volym Ställdalen-Frövi med 14%
(ca 13 000 ton) och volym Ställdalen-Hällefors ökar knappt med bara 41% (ca 17 000 ton).
Detta kan betyda att ökningen beror på flödet till fiberdukstillverkaren i Ställdalen. I och med
att tillväxten av transportarbetet för denna varugruppen i hela Sverige är enligt underlaget
mycket mindre (58%) bör ökningen på sträckan stämmas av.
En annan varugrupp som enligt Bansek ökar mycket i sträckan Ludvika-Ställdalen jämfört
med andra banor från 2017 till 2040 är Transportutrustning. Det förväntas öka med 179 200
ton eller 125% på sträckan, medan den genomsnittliga ökningen på övriga banor är 85%, och
ökningen i transportarbete för hela Sverige är 104%.
Denna ökningen återspeglas i antal systemtåg per år, eftersom antal systemtåg på sträckan
ökar med 60%. Detta är mer än dubbelt så mycket som kringliggande banor, där antal
systemtåg ökar med 20-26%.

Kommentar Expertcenter: Detta beror på omledning av systemtåg och kombitåg mellan Dalarna och
Göteborg som idag går via Hallsberg, men som i framtiden antas gå Väster om Vänern.

Sjöfart: Inga synpunkter

-

-

Väg:
De generella slutsatserna är att Samgods (basprognos 2020) estimera bättre
lastbilstrafikflöden för basåret på de stora vägar så som E4, E18 och E20 som passerar genom
region Öst jämfört med tidigare Samgods-version. Men på vissa mindre vägar så som väg 68,
69 och 50 har skillnaderna blivit större.
Uppsala län

På E4 som går genom Uppsala län överskattas lastbilstrafiken. Jämfört mot förra valideringen
är överskattningen kvar men skillnad mot statistiken har blivit mindre och på sträckan söder
om Uppsala stämmer lastbilstrafiken bra mot statistiken. Lastbilstrafiken på E18 överskattas
också men skillnaden har blivit mindre än förra valideringen. En förbättring har också skett
på vägsträckorna 72 och 56.
Lastbilstrafiken ökar med ca 65% från basåret till prognosåret, vilket är ca 15%-enheter högre
än förra valideringen (2014-2040). Vad är orsaken till att det har ökat så mycket?
Kommentar Expertcenter: Detta beror på investeringar längs Rv56 mellan Gävle-Västerås och vidare
söderut, vilket leder till att en hel del volymer flyttar hit i 2040 från Rv68.

-

Västmanlands län
Lastbilstrafiken på E18 stämmer bättre med statistiken än förra valideringen. Men på de
mindre vägarna, väg 68 och 69 överskattas godsflödena kraftigt, vilket inte var lika stor
överskattning vid förra valideringen. Det behövs undersökas ytterligare vad orsaken är. I
flödekartan ses att nätverkskodningen varierar mellan de två versioner av Samgods.
Lastbilstrafiken ökar med ca 65% från basåret till prognosåret, vilket är ca 10%-enheter högre
än förra valideringen (2014-2040). Vad är orsaken till att det har ökat så mycket?

Kommentar Expertcenter: Detta beror på investeringar längs Rv56 mellan Gävle-Västerås och vidare
söderut, vilket leder till att en hel del volymer flyttar hit i 2040 från Rv68.

-

Örebro län
Överskattning av lastbilstrafikflödena på E18 är kvar som från förra validering men skillnaden
har blivit mindre jämfört mot statistiken. På väg 50 är lastbilstrafikflödena kraftigt
överskattade och en anledning kan vara kodningsfel söder om Askersund.
Lastbilstrafiken ökar med ca 45% från basåret till prognosåret, vilket är ca 10%-enheter lägre
än förra valideringen (2014-2040). Detta känns rimligt då det är 3 års skillnad på basåret.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Södermanlands län
Modellflöden på E20 stämmer bra mot statistiken och på E4 har överskattning blivit mindre,
jämfört mot förra validering.
Lastbilstrafiken ökar med ca 60% från basåret till prognosåret, vilket är ca 5%-enheter lägre
än förra valideringen (2014-2040). Detta känns rimligt då det är 3 års skillnad på basåret.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Östergötland
Överskattning på E4 på sträckan som går genom Östergötland blir mindre än förra validering
medan på övriga sträckor som vi har jämfört är skillnaden jämfört mot statistik ungefär
samma nivå.
Lastbilstrafiken ökar med ca 50% från basåret till prognosåret, vilket är ca 10%-enheter lägre
än förra valideringen (2014-2040). Detta känns rimligt då det är 3 års skillnad på basåret.

Kommentar Expertcenter: OK

-

Det är känt att Coop kommer flytta sitt lager från Kungsängen till Eskilstuna. Det nya
trafikupplägget kommer starta 2023 och rör sig om 3 tåg per dygn. Kan detta ingå i 2040?
Eftersom det blir ledig kapacitet i Kungsängen skulle annan aktör kunna använda den.

Kommentar Expertcenter: Vi hade behövt underlag om årsvolym i ton, frånstation och tillstation för
de transporter som berörs för att kunna lägga in det i Bangods. => Åtgärdas ej i nuläget. När trafiken
kommer igång kan information sammanställas om tågantal, destinationer och ev volymer och det blir
lättare att inkludera i prognosen.

-

Minskad volym av flygfrakt, vad beror det på?

Kommentar Expertcenter: Det är en bieffekt av en justering av transportarbetet för vagnslast och
övriga systemtåg som vidtagits för att få en bättre överensstämmelse med Samgodsresultaten.
Flygfrakt/post ingår i de transporterade volymerna på dessa tåg med en andel som uppskattats till
c:a 1%. => Åtgärdat

-

Det är flera varugrupper som minskar i volym genom Stockholm, vad är anledningen till det?

Kommentar Expertcenter: Vissa varugrupper får minskat transportarbete till 2040 i
Samgodskörningen. Branschutvecklingen för järnväg i Samgods används i Bangods för att beräkna
volymerna i 2040.

-

Olika flöden före och efter Skavstaby samt Kungsängen. Där finns inga kända punkter för
omfördelning av gods. COOP-tåget förklarar en del av förändringen men inte så generellt
som Samgods resulterar i. Rosersberg förklarar troligtvis merparten av förändringen efter
Skavstaby men kanske inte allt.

Kommentar Expertcenter: Antalet tåg skiljer sig en del längs båda sträckorna i
Leveransuppföljningssystemet för 2017, av någon anledning. Söder om Skavstaby, mätpunkt Häggvik,
går 12 godståg per dygn, norr om Skavstaby, mätpunkt Knivsta, går 9 st godståg. Väster om
Kungsängen, mätpunkt Grillby, går 4 st godståg per dygn, öster om Skavstaby går 0.5 st godståg.
=>Åtgärdas ej

Fler synpunkter som lämnades 2020-04-29, på den slutliga versionen av Basprognosen:
-Antalet fjärrtåg har ökat väldigt mycket, från 167 till 651 samtidigt som volymen minskat.
Kommentar Expertcenter: Ökningen av antalet fjärrtåg uppgår till ca 2 st per vmd och beror på
inlagd trafikering till Norvik från Dalarna (baserat på underlag från Region Sthlm). Att volymen har
minskat beror på att volymen i modellen har kalibrerats ned pga att Samgodsmodellen har körts om
sedan sist, med delvis andra branschtillväxter för järnväg som följd.

-

På sträcka Ställdalen – Hällefors verkar alla varugrupper vara nollade, i förra versionen var
volymen uppdelat på olika varugrupper.

Kommentar Expertcenter: De uteblivna volymerna per varugrupp på sträckan mellan StälldalenHällefors berodde på en teknikalitet. Den angivna mätpunkten på sträckan, Kejsarbäcken (Keb), fanns
inte med i listan på trafikplatser i databasen för 2040. Keb fanns inte som trafikplats år 2017, den har
öppnat nyligen och måste alltså läggas till i 2040. =>Åtgärdat

-

Tillväxttalen för vägtrafiken verkar vara väldigt mycket högre än de är för gällande
basprognos, exempelvis för Västmanland där gällande tillväxt 2014-2040 är 1.43 och för
2017-2040 1.95.

Kommentar Expertcenter: Trafiktillväxttalen 2014-2040 är från 2016, då förutsättningarna var
annorlunda vg kostnader, volymer, ekonomisk framtidsscenario osv. För Västmanlands län låg
trafiktillväxttalet på 1.51% per år 2016, medan det ligger på 1.76% per år i senaste underlag.

Region_Sthlm (kontaktperson Ludwig Elgström)
Järnväg:
-

Sträckan Tomteboda-Karlberg saknas (2017&2040).

Kommentar Expertcenter: Sträckan Cst-Tm finns, där Tm-Ke är en delsträcka, med trafikplatsen Ke
som mätpunkt. Delsträckan Ke-Tm har inga mellanliggande trafikplatser och därför är det inte möjligt
att söka ut trafiken här direkt i Leveransuppföljningssystemet. Eventuellt går det att för hand försöka
summera tågen på anslutande banor. Då måste först kartläggas vilka tåg på Mälarbanan och
Ostkustbanan som passerar delsträckan ifråga (utgör gissningsvis bara en delmängd av godstågen på
dessa banor). => Åtgärdas ej

-

Varför är antalet kombitåg större Tomteboda-Värtan än Tomteboda-Karlberg (2017)?

Kommentar Expertcenter: Sträckan Centralstationen-Tomteboda har fler kombitåg än sträckan
Tomteboda-Värtan.

-

Kombigodset borde inte stanna i Södertälje utan i Älvsjö eller Rosersberg där terminalerna
finns.

Kommentar Expertcenter: Att ganska stora volymer kombigods går till/från Södertälje beror på att
hamnskyttlar till/från Göteborgs hamn stannar här.

-

Minskning av kol, råolja naturgas med 50% överallt. Varför?

Kommentar Expertcenter: Det beror på att transportarbetet på järnväg inom denna varugrupp
minskar i Samgodskörningen för 2040 jämfört med motsvarande körning för 2017.

-

Livsmedelsvolymer borde komma till Älvsjö, ej Södertälje.

Kommentar Expertcenter: Detta beror på att de tåg vars innehåll är okänt har fått en
schablonfördelning per varugrupp av godset per tågtyp. Vagnslasttågen har t.ex. en livsmedelsandel
av transporterna med 4%, liksom systemtågen.

-

Inga volymer av textilier, varför?

Kommentar Expertcenter: Det är praktiskt taget inga volymer av textilier som transporteras på
järnväg i Sverige enligt statistiken.

-

Stor ökning av returmaterial överallt, varför?

Kommentar Expertcenter: Det beror på att transportarbetet på järnväg inom denna varugrupp ökar i
Samgodskörningen för 2040 jämfört med motsvarande körning för 2017.

Sjöfart:
-

Norviks hamn finns inte med, trots att hamnen öppnar 2020. Hamnen kommer att påverka
både lastbil och järnväg (hamnen har 4 tåglägen i tågplan). Tidigare har vi använt 6 tåg/dag
efter diskussion med PLep.

Kommentar Expertcenter: Norvik finns med i Samgods och ingår i hamnområdet NynäshamnNorrtälje. Inga godsvolymer går dock på järnväg i Samgodsmodellen, så det finns inget egentligt
analysunderlag att bygga på här i Bangods. När det gäller antal tåg till Norvik år 2040 i Bangods, så
har trafikeringen uppskattats till 2 tåg, baserat på ett underlag från Kapacitetscenter om tåg från
Värtanbanan som bör flyttas. Man kan även lägga in de 4 tågen från tågplanen för 2020 (som inte
består av volymer från Värtan, enligt uppgift). => Åtgärdat

Väg:
-

Vi konstaterar att trafiktillväxttalen för Stockholms län är ganska hög, även om de är i paritet
med tidigare prognoser. Vi noterar att tillväxttakten är högre än befolkningstillväxten. Vi
funderar dock på hur vi motiverar så höga tillväxttal? I Stockholms län har vi ju fullt i de
centrala delarna av vägsystemet under delar av dygnet och det känns viktigt att vi har en
tydlig motivering.
Vi undrar också hur resultaten från Samgods spelar in till analysen av godstransporter i
Sampers? Används trafiktillväxttalen rakt av eller görs det någon justering? På vilka matriser
tillämpas tillväxttalen, bara matriser för lastbilar med släp eller också lastbilar utan släp och
personbilar i yrkestrafik?
Gör vi ingen egen bedömning av om det är tillämpbart på olika platser i Sverige? I en region
som Stockholm så har jag förstått att transittransporterna utgör en förhållandevis liten del av
den totala mängden lastbilstransporter iom stor konsumtion av varor samt ett antal större
centrallager. I och med att trafiktillväxtsiffrorna trots allt tillämpas både i Sampers och andra
regionala sammanhang är det ju viktigt vi har en tydlig och transparent motivering, inte
minst i ljuset av att vi kritiseras för att överskatta trafiktillväxten.
Vi ser indikationer på att byggsektorn bromsar in lite, likaså befolkningstillväxten. Debatten
kring miljö och klimatfrågor pekar på minskad konsumtion, även om man inte kan ses några
effekter av detta i dagsläget. Dessa faktorer bör påverka trafiktillväxten.(…)Hur kan frågor likt
dessa hanteras inom ramen för Samgods-uppdraget?

Kommentar Expertcenter: De framtida godsvolymerna i Samgods är en konsekvens av den
ekonomiska utvecklingen enligt KI:s framtidsscenario (Ref18). I många fall är transporterna långväga
och går genom flera län, eller länder i många fall. Så den hänger inte direkt samman med
befolkningsutvecklingen i enskilda län.
Resultaten från Samgods i form av trafiktillväxter per län används för att skriva fram lastbilsmatrisen
i Sampers. Huruvida de används för både lb med och utan släp och hur man gör med pby har varierat
mellan åren. Det är inte beslutat ännu hur man gör denna gång. Det är riktigt att transittranporterna

bara är en del av det hela. I Samgods ingår heller inte all lastbilstrafik, t.ex. så saknas en del av den
lokala distributionstrafiken.
När det gäller KI:s underlag så är vi ålagda att använda det i vår planering. Tanken är ju att det
underlag vi tar fram skall vara konsistent och hänga ihop i alla delar, för att prioriteringen av objekt
som utvärderas, skall bygga på samma förutsättningar. KI:s underlag bryts även ned geografiskt och
på fler varugrupper i projektet för Socioekonomiska indata till Samgods (och Sampers), med den
expertis finns på området, och i samband med det så sker en kvalitetsgranskning på en mer
detaljerad nivå.
Kommentar från Sampers (Carsten Sachse): Vi tittar på Samgods resultat och ska bestämma om de
ska användas. För 2018-prognosen användes Samgods tillväxttal från 2016-prognosen. Detta då det i
Samgods 2018 fanns lite oförklarliga förändringar i några av de mindre länen. Så det är 2016-talen
som använts för version 1, 2020 (och 2017 version2). Vi utreder om vi ska byta. Vi har hittills använt
Lbs –tal från Samgods för Lbs och d:o Lbu-tal för Lbu och Pby.
Svar till Carsten från Sofia Heldemar: Men visst kan man fundera på hur stark kopplingen är mellan
godsutvecklingen och pby (personbilar i yrkestrafik)? Utvecklingen av pby skulle väl kunna vara mer
relaterad till tillväxten för något annat ärende, exempelvis arbetsresor eller tjänsteresor?
Avslutande kommentar: Det beslutades att använda trafiktillväxterna från Samgods både till EVA
(total trafiktillväxt per län) och Sampers (trafiktillväxt per län uppdelat på LBU och LBS).

