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Sammanfattning
Region Syd har med regionala trafikanalytiker och utredare för godstransporter samt med
stöd från nationell expert från Kapacitetscenter deltagit i valideringsarbetet av Samgods
2017-2040.
När det gäller sjöfart ser volymerna för basåret 2017 ut att ligga lite lågt i jämförelse med
tillgänglig statistik. Vi noterar att de prognostiserade volymerna för 2040 justerats ned i
förhållande till 2018 års prognos, i synnerhet för hamnområde 9 och 10.
Godstransporter på järnväg ligger lågt i Samgods, såsom för vägtransporter. Fördelning av
godstransporter på olika järnvägar/vägar ligger hyfsat utifrån ett nationellt perspektiv, men
det är inte tillräckligt bra för att kunna genomföra bra regionala analyser.
Avslutningsvis rekommenderar en översyn av metoden för fördelning av ton per
hamn/kustområde för att öka kvaliteten på Basprognosen. Vi ser också ett stort behov av ett
utvecklingsarbete kring godstågens lastvikt i modellerna och inte minst dess förändring
mellan basår och prognosår.
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Bakgrund
Region Syd har deltagit i valideringsarbetet kring Basprognos 2040 för godstrafiken i
följande moment:
 Validering av basmatriser (PWC), januari-februari 2019
 Validering av Bangods, maj 2019
 Inspel kring volymer på Sydostlänken, december 2019
 Validering av Samgods. januari-februari 2020
Valideringsarbetet har genomförts av regionala trafikanalytiker och utredare för
godstransporter med stöd från nationell expert från Kapacitetscenter.
I detta PM har vi även inkluderat material från tidigare valideringsarbete för godstrafik från
Basprognos 2040 (2018-04).

Förutsättningar
Sjöfart
Använda statistikkällor i valideringen är data från berörda hamnarna i Syd och statistik från
Sveriges hamnar. De hamnar som berörs i Region Syd är hamnområde 7 Västervik-Kalmar,
9 Karlskrona-Trelleborg och 10 Malmö-Helsingborg. Då materialet inte finns nedbrutet per
hamn (undantag preliminära siffor för TEN-T hamnar), gör det svårt att validera materialet.

Järnväg
Under våren 2019 samarbetade Region Syd med Region Väst för att validera Bangods
(daterad 2019-04-26). Valideringsarbetet bygger på stor del på den kartläggning av
godsvolymer som Region Väst genomförde under 2017. Då kartlades transportupplägg av
godståg för såväl oktober 2014 och oktober 2016 för samtliga järnvägslinjer i Västra
Regionen. Godstågen beskrevs avseende sträckning, trafikdagar, varuslag och lastvikt samt
lok/vagntyp. Utgående från en sammanställning kunde bruttovikter och nettovikter per
transportupplägg och år skattas. Dessa kalibrerades genom intervjuer med industrin.
Transportuppläggen fördelades på bansträckor, varvid antal tåg, nettovikter och
bruttovikter per bandel kunde beräknas genom en summering av samtliga trafikupplägg på
en viss bansträcka. Antal tåg och antal bruttoton jämfördes (kalibrerades) i steg 2 med
värden från Stigfinnaren. Vid kalibrering av tågantal och bruttovikter kunde antalet nettoton
skattas genom beräkning. Nettovikter och antal tåg jämfördes därefter med Bangods,
varefter differensen dem emellan kunde beräknas på länknivå. För Region Syd har
genomförd trafik för 2017 (antal godståg samt bruttovolymer) av olika delsträckor tagits
från Stigfinnaren.
Utifrån Region Västs valideringsarbete har kvoten av brutto- och nettovikter beräknats för
olika bandelar. Dessa bruttovikts-/nettoviktskvoter har för 2017 använts för att omvandla
bruttovikterna i Stigfinnaren till nettovikter (dock med vissa justeringar för bandelar med
tåg med extremt låg nettovikt per tåg – ex Olofström – Älmhult). En jämförelse mellan
antalet tåg i Stigfinnaren och Bangods genomfördes – och samtidigt intervjuades alla större
transportköpare som även varit med i genomgången 2017. Utredningen indikerar väl
överensstämmelse mellan antal transporterade ton (intervjuer) med modellresultaten. Det
är denna omvandling från resultat i Stigfinnaren som redovisas i sammanställningen.
Materialet kan användas som kalibreringsunderlag av Bangods.
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Resultaten från sammanställningen redovisades och diskuterades vid en intern workshop
den 22 maj 2019 där såväl Regionernas Trafikanalytiker, Godsexperter som Nationell expert
från Kapacitetscenter deltog. Resultatet från workshopen är det här dokumentet samt en
sammanställning för respektive bandelars delsträckor som redovisas i Bangods och berör
Region Väst och Region Syd.
Ny översyn av basåret har genomförts utifrån kalibrerad version (daterad 2019-12-16).
Kalibrerade volymer och antal tåg har stämts av samma statistik som tagits fram ur
Stigfinnaren och sedan räknats om till nettovolymer. En brist med valideringen är att vi
både skattar och validerar med samma källa – utförd trafik enligt LUPP.

Väg
För lastbilstrafiken på väg har vi gjort en jämförelse mellan mätningar av totalt lastbilsflöde
2017 och flöden från Samgods i GIS. Det finns dock diskrepanser mellan flödena i Samgods
kontra vägflödesmätningar, vilket gör det svårt att uttala sig om valideringens kvalitet.

Validering av resultat
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, se diagram på nästa sida. Detta gäller i synnerhet för
hamnområde Karlskrona-Trelleborg.
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Då materialet inte finns nedbrutet per hamn, blir det svårt att validera materialet. Vi har
dock fått tillgång till preliminära siffor för TEN-T hamnar. Uppgifterna är preliminära
eftersom att det senare kommer att göras en efterbearbetning.
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.
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.

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.
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 förväntantas öppna för trafik 2028.
Nedan finns diagram med nedslag på några mätpunkter som visar statistik samt Bangods
2017 respektive prognosår 2040. I bilagan redovisas beräkningar.
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I jämförelse mellan 2018 och 2020 års Basprognos för godset på järnväg har Södra
stambanan justerats upp, medan Västkustbanan och Godstråket genom Skåne justerats ned.
Vi noterar även en del utökning som kopplar till de kapacitetshöjande
infrastrukturinvesteringar vi har i regionen såsom Sydostlänken och Jönköpingsnoden.
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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.

Kvot mellan lastbilsflöden 2017 enligt Samgods och uppmätta flöden.
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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.

Kvot mellan lastbilsflöden 2040 och 2017 enligt Samgods.
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Absolut differens mellan lastbilsflöden 2040 och 2017 enligt Samgods.

Öresundsbron
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.
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Utvecklingsarbete av godsmodeller
I arbetet med ny version av Basprognoserna 2022 för godstrafik vill Region Syd lämna
följande inspel som kan förbättra modell och prognos.

Sjöfart
Vi har en förståelse för att Samgods inte är en regional utan nationell modell. Vi noterar
dock att fördelning av flöden på hamnnivå är bristfällig i nätutläggningssteget, även om
efterbearbetning av TEN-T hamnar tillkommer för att ge ett rimligare resultat i basåret.
Konsekvenserna av detta blir att även transporter med väg- och järnväg blir fel i
nätutläggning och inte anpassas till hamnarna nivå. Eftersom Samgods kalibreras på totalt
gods per kustområde finns det risk att varugruppssammansättning avviker från verkligheten
med konsekvensen att kustområde/hamnar tilldelas fel varuklasser i modellen, både för
basår och prognosår.
I uppdraget ”Tillgänglighet till Skånes hamnar” har John McDaniel (Ramböll) analyserat
den trendmässiga utvecklingen per transportsegment för TEN-T hamnarna i Skåne och
Blekinge. Rambölls bedömning är att Trafikverkets basprognos inte återspeglar hamnarnas
specialisering och därmed resulterar i orimliga resultat på hamn nivå. Det finns även skäl att
överväga basprognosens resultat för kustområdet som helhet med hänsyn till de historiska
trenderna. Vi rekommenderar en översyn av metoden för fördelning av ton per
hamn/kustområde för att öka kvaliteten på Basprognosen.

Järnväg
Vi ser det som ett problem att Samgods förefaller underskatta godsvolymerna, framförallt i
de stora stråken för basåret i förhållande till bearbetad statistik (omvandling från
rapporterade bruttovolymer till nettovolymer). Vi ser ett stort behov av utvecklingsarbete
kring godstågens lastvikt i modellerna och inte minst dess förändring mellan basår och
prognosår.
I Bangods behöver strukturen ses över, i synnerhet kring Malmö närområde. Relevanta
relationer i detta område är Malmö godsbangård-Fosieby- Trelleborg, Fosieby-Lernacken,
Fosieby-Lockarap-Ystad samt Fosieby-Lockarp-Trelleborg.
Vi anser att hantering av ny järnväg i Bangods inte är optimal och pedagogiskt svår att
förklara. När det gäller Sydostlänken ser vi en stor potential av överflyttning från
lastbilstrafik till järnvägstrafik. Ett alternativ är kanske att ”reservera ett antal ton” och inte
låta hela tillväxten portioneras ut i befintligt järnvägsnät. Det ska även finnas Pivot–point
modeller som skulle kunna användas för att prognostisera flöden på ny järnväg.
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Bilagor




Bilaga 1: Excelark med beräkningar sjöfart
Bilaga 2: Excelark med beräkningar järnväg
Bilaga 3: PM: Hamnprognoser för Skåne och Blekinge version, John McDaniel
(Ramböll), 2019-01-21
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