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1) Sverige – ett stort litet land beroende av utrikeshandel

2) Därför uppstår godstransporter

3) De stora godsstråken

Hållpunkter
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Sverige – ett stort litet land

Korta jämförande* fakta

• Ganska stort: 55.e plats
• Ganska lite folk: 89.e plats
• Gott om plats: 196.e plats
• Rikt (BN/capita): 11.e plats

Med 245 andra länder och territorier
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Sverige – ett stort litet land

Korta jämförande* fakta

• Ganska stort: 55.e plats
• Ganska lite folk: 89.e plats
• Gott om plats: 196.e plats
• Rikt (BN/capita): 11.e plats

• Ligger långt ifrån det mesta
– Kristinehamn-Tyskland: 120 mil
– Kristinehamn-Kina: 670 mil

Med 245 andra länder och territorier
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Sverige – ett stort litet land

Överskott
• Skog
• Malm
• Tekniska problemlösare
• Spannmål

Underskott
• Olja
• Kläder, skor och möbler
• Spännande mat
• Konsumenter (liten

hemmamarknad)
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Sverige – alltid beroende av utrikeshandel

Vikingatid
• Våldsamt handelsutbyte
• Birka är huvudorten
• England, Skottland, Island …
• Miklagård och Särkland

Medeltid
• Hansan växer fram och dominerar

handeln på Östersjön
• Visby, Stockholm, Kalmar och

Lödöse …
• Tyskland blir största handelspartner
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• Svenska Ostindiska
kompaniet grundas 1731

• Export till Cadiz
• Import från Canton and

Macau

• Ut: malm, virke, metallvaror
• In: kryddor, porslin, tyger

• Grundlade förmögenheter
hos t.ex. Chalmers,
Sahlgren och Dickson

Sverige – alltid beroende av utrikeshandel
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Sverige – våra exportpartners (2016)

USA:
6,9

Europa: 74 %
Varav EU28: 59 %

1) Tyskland
2) Norge

3) Danmark
4) Finland

5) UK

Kina:
4,5

Afrika: 2 %

Nordamerika: 8 %

Syd- och
Centralamerika: 2 %

Mellan-
östern: 2 %

Fjärran
östern: 11 %

Oceanien: 1 %
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Sverige – export och import
Varugrupp Export Import
Maskiner, elektronik
och telekommunikation x x

Fordon x x
Läkemedel x x
Papper och massa x
Järn- och stålprodukter x
Oljeprodukter x x
Färdiga småsaker x
Mat och Kläder x

• Importen krävs för exporten
• Varuexport 2016: ca 70 %
• Tjänsteexporten växer snabbare, +67 % från 2007
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Sverige – export

Vi exporterar
• Maskiner, elektronik och telekommunikation
• Fordon
• Läkemedel
• Järn, stål och papper
• Oljeprodukter

• Tekniskt, tungt och i viss mån råvarubaserat
• Varuexport 2016: ca 70 %
• Tjänsteexporten växer snabbare, +67 % från 2007
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Sverige – import

Vi importerar
• Fordon
• Oljeprodukter
• Maskiner, elektronik och telekommunikation
• Färdiga småsaker
• Mat och Kläder
• Läkemedel

• Insatsvaror => importen krävs för exporten.
• Varor där vi saknar storskalig produktion eller inte alls kan

få tag i
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Sverige – våra importpartners (2016)

Europa: 85 %
Varav EU28: 72 %

1) Tyskland
2) Holland
3) Norge

4) Danmark
5) UK

Kina:
4,5

Afrika: 1 %

Nordamerika: 3 %

Syd- och
Centralamerika: 1 %

Mellan-
östern: 0,5 %

Fjärran
östern: 10 %

Oceanien: 0,2 %
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Sverige – det jämnar ut sig

Europa: 85 %
Varav EU28: 72 %

Afrika:
överskott

Nordamerika:
stort överskott

Syd- och
Centralamerika:

överskott

Mellan-
östern:

stort överskott

Fjärran östern:
knappt överskott

Oceanien:
stort överskott

Europa:
knappt underskott
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Sverige – trender utrikeshandel

Som vanligt
• Störst handelsutbyte med närområdet

Trender
• Större import från Europa Utanför EU
• Större export till Fjärran Östern
• Större utbyte med Sydamerika

Potential
• Varför handlar vi så lite med Indien?
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Sverige

• Befolkning omkring 10 miljoner => för liten
hemmamarknad för många branscher

• Stort beroende av utrikeshandel

• Befolkningen: söder om Uppsala
• Basnäringen: norr om Örebro

• Långsmalt (200 mil x 50 mil)
• Lång kustlinje
• Långa inrikes transportavstånd
• Beläget långt ifrån huvudmarknaderna
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Sverige – konsumtion

Värt att observera
• 90 % av befolkningen bor

söder om Sundsvall
• 80 % söder om Uppsala

• De nordligaste 10 % sprider ut
sig på 50 % av landets yta

• De sydligaste 10 % på mindre
än 2 % av landets yta
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Sverige – produktion

Värt att observera
• Tung industri främst i norra och

mellersta Sverige
– Undantag: kemi

• Råvarubaserad

• Starkt exportinriktad
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Sverige – obalans
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Sverige – obalans
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Sverige – inkörsportar för utrikeshandel

Containertrafik
• Göteborg: 55 % av total volym
• Helsingborg: 13 %
• Gävle: 9 %
• Halmstad: 4 %

Trailertrafik
• Trelleborg: 25 %
• Göteborg: 17 %
• Stockholm: 15 %
• Helsingborg: 14 %



21 2017-10-02

Regeringsuppdrag – slutsatser

Hur åstadkomma överflyttning från väg
och järnväg till sjöfart?

• Sänka trösklarna för marknadstillträde

• Effektivare hamnar och billigare hantering

• Inte i första hand ny infrastruktur

• Styrmedel för att stärka sjöfartens
konkurrenskraft
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Sverige – distributionsområdena

• Företag vill uppnå storskalighet i sin
lagerverksamhet => få lagerpunkter

• Nära konsumtionsstarka områden
• Distribuera till hela landet varje dag
• Omloppstider för lastbilstransporten
• KoV-regler, hur långt hinner man på 9h?

Distributionspunkter (idag)
• Jönköping
• Örebro
• Eskilstuna
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Sverige – kombiterminalerna

• Kräver relativt stor volym
• Nära (eller i) inkörsportarna till landet
• Nära konsumtionsstarka områden
• Nära distributionspunkterna
• Omloppstider för tågtransporten – hur

långt hinner man på 12h eller 24h?

• I Värmland: Karlstad och Kristinehamn
samt Vålberg.
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Sverige –
godstransportstråken
• Fem större funktionella stråk
• Självförstärkande över tiden

• Långa transportavstånd

• Export ger tryck mot söder och
väster

• Import ger tryck från söder och
väster
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Godsdiagonaler …

… från …

… Mellansverige och
Mälardalen …

… mot …

… Västkusten och Skåne.

Godsdiagonalerna



26 2017-10-02

Inflygning – slutsatser

• Stor obalans mellan konsumtion och produktion

• Stort beroende av utrikeshandel

• Utrikes transporter domineras av sjöfart

• Sjöfart domineras av fåtal hamnar på väst- och
sydkusten

• Hamnar och terminaler bygger på skaleffekt
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Inflygning – slutsatser

• Tydliga godsstråk som förstärks över tid

• Inrikes transporter domineras av lastbil

• Godstransporter på järnväg begränsas av
tillgänglig kapacitet

• Trösklarna för kortväga sjöfart måste sänkas!
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Inflygning – slutsatser

Godstransporter rör sig
gränslöst och måste studeras
regionalt och interregionalt
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1) Har vi upplevt en logistikexplosion?!

– Drivkrafter för näringslivet och kommuner

– Vad betyder det här för Värmland och era kommuner?

2) Framtida utmaningar från ett godsperspektiv

Bensträckare

3) BK4 – nya förutsättningar för näringslivets transporter

– Vad betyder det här för er?

Hållpunkter



31 2017-10-02

Logistikexplosion?!

• 2005-2006, Syrhålamotet, Arendal
• Snabbt, enkelt och lönsamt!
• ”Hur länge ska det här pågå?”



32 2017-10-02

Airport City, Landvetter

• Totalt över 2 miljoner kvm tillgänglig exploateringsyta

• Tveksamt idag? Helt rätt på lång sikt?
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Vad är ett logistikläge?

Kriterier för näringslivet

• Där marknaden finns (nära
staden, nära produktionen)

• Där infrastrukturen finns

• Där andra redan finns (och så
andra gör)

• Där arbetskraften finns

• Där marken finns

• (Där traditionen finns)
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Plats 24. Kristinehamn (NY!)

24. Kristinehamn, 46 poäng (NY på listan 2017)
Kristinehamn, som i år fått en ny etablering av tillverkning och
centrallager för både Sverige och Norge, går i år in på plats 24 på
listan.

Kristinehamn ligger demografiskt bra till längs E18 mellan Örebro och
Karlstad, med tillgång till järnväg och hamn i Vänern.
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Logistikexplosion?

• Utveckling befintlig industri?

• Nya etableringar?

• Utveckling transporter väg och
järnväg?

• Frågan om terminaler (timmer,
kombi)?

• Frågan om hamnar?
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Godskartläggning (2013)
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Resultat godskartläggning (2013)

De stora branscherna (som genererar godstransporter)
• Skogsbruk

– Upphämtningsområde över hela länet
– Relativt stor andel av skogsråvara importeras till Värmland

• Trä, massa, papper
– Främst Gruvön, Skoghall, Forshaga, Säffle och Bäckhammar
– Rottneros

• Metall- och maskinindustri (t.ex. Arvika, Uddeholm och Karlstad)
• Livsmedelsproduktion (t.ex. Filipstad)
• Gränshandel (Töcksfors, Charlottenberg, Långflon)
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Resultat godskartläggning (2013)

Val av trafikslag
• Lastbil: ca 80 %

• Järnväg: ca 20 %

• Sjöfart: ca 2 %

• Intermodala transporter:
omlastning möjlig i
hamnarna i Karlstad och
Kristinehamn samt i
Vålberg
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Stråk och transittrafik
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Stråk och noder
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Värmland – godsflödena

• ”Alla” stråk möts omkring Karlstad
• Terminaler och hamnar omkring Karlstad

och vid norra Vänern
• Störst godsmängder (ton) hanteras i

Karlstad-regionen

• Näringsliv med många och tunga
godstransporter
– Lämpligt för järnväg och sjöfart

• Lastbilen dominerar stort
• Drygt 50 % av lastbilstransporterna sker

inom Värmland (resten utifrån)
• Tydlig transittrafik öst-västligt
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1) Har vi upplevt en logistikexplosion?!

– Drivkrafter för näringslivet och kommuner

– Vad betyder det här för Värmland och era kommuner?

2) Framtida utmaningar från ett godsperspektiv

Bensträckare

3) BK4 – nya förutsättningar för näringslivets transporter
– Vad betyder det här för er?

Hållpunkter
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BK4 – vad är det?

Idag
• Det allmänna vägnätet är indelat i

bärighetsklasserna 1, 2 och 3
• En vägs bärighetsklass avgör vilka fordonsvikter

som är tillåtna på vägen
• Från och med 1 juni 2015 tillåts fordon med en

maxvikt om 64 ton på det allmänna vägnätet
• Längden får uppgå till max 25,25 m
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BK4 – bakgrund

• Trafikverket fick 2015 i uppdrag
av regeringen att utreda och
göra fördjupade analyser av att
tillåta tyngre fordon på det
allmänna vägnätet

• Uppdraget levererades i
november 2015

• Trafikverket fick i oktober 2016 i
uppdrag att ta fram förslag på
vägar lämpliga för BK4
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BK4 – vad är det?

Förslaget
• Att införa en ny bärighetsklass (BK4) som klarar 74

tonslastbilar.

I nuläget
• Riksdagen beslutade 2017-05-04 (röstsiffrorna 164-140)

om att införa BK4 i hela landet.
• … ”vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät

som upplåts för dessa fordon och att detta bör genomföras
skyndsamt”

• Frågetecken 1: konkurrenssituation med järnväg och sjöfart
• Frågetecken 2: stor eller liten omfattning
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BK4 – hur ser det ut i andra länder?

Finland
• Finland införde 76-tons bruttovikt 2013
Norge
• 19,5 m och 50 ton (timmertransporter 22 m och 56 ton) + Försök

De flesta andra
• Inom EU har de flesta länder 40-tons lastbilar, maximalt 18,75

meter.
• Vissa länder, t.ex. Frankrike och Belgien, tillåter 44-tons

lastbilar.
• Flera EU-länder går över till 25,25 meter och 60 ton, t.ex.

Danmark, Holland samt på försök i Tyskland.
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BK4 – effekter

• Med BK4 skulle lastbilens bruttovikt öka med 10 ton
• Fordonen behöver extra hjulaxlar
• I övrigt blir hela viktökningen ökad nyttolast

4 lastbilar kan bli 3

Lastvikt:
ca 40 ton

Lastvikt:
ca 40 ton

Lastvikt:
ca 40 ton

Lastvikt:
ca 40 ton

Lastvikt:
ca 50 ton

=
Lastvikt:
ca 50 ton

Lastvikt:
ca 50 ton
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BK4 – effekter

• Precis samma tanke som med längre tåg (från 630 till 730 m)
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BK4 – effekter

• Precis samma tanke som med större fartyg
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BK4 – effekter

Resultatet efter flera olika demonstrationsförsökt
sedan 2009 visar följande:

Dieselförbrukning, -10 %

Koldioxidutsläpp, -10 %

Logistikkostnader, -10 %

Framkomlighet, ±0

Trafiksäkerhet, ±0
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BK4 – finns det några nackdelar?

• Konkurrensytan mot järnväg och sjöfart?
• Regeringen föreslog därför att BK4 skulle införas ”på vägar

där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt”

Min syn på saken
• Trafikslagen kompletterar varandra
• För många typer av transporter, i många delar av landet, är

järnväg och sjöfart inget alternativ
• BK4 är ett sätt att effektivisera transporter som ändå hade

gått på lastbil
• Tänk koppling till terminal och hamn => kan öka järnväg

och sjöfart!
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BK4 – vilka branscher är intresserade?

• I första hand råvarubaserade industrier, där godset
är tungt i förhållande till ekonomiskt värde.

• I dessa branscher utgör transport- och
logistikkostnaden en ansenlig del av varans totala
värde (marknadspris)

• Gäller bland annat: skogsbruket, skogsindustrin,
gruvor, stålföretag, kemiindustrin och
livsmedelsindustrin
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BK4 – vad händer nu?

Senaste nytt från projektledaren:

• Trafikverket håller på att se över vägnätet som kan
upplåtas

• Utgångspunkten är de tidigare utpekade klustren och
huruvida dessa kan utvecklas

• Länsvisa remisser
• Trafikverket räknar med att kunna upplåta vägarna

för trafik någon gång i perioden maj-juni 2018
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BK4 – i Värmland

• I november 2016
presenterade Trafikverket
förslag om vägar möjliga
för BK4.

• Kluster 1: Västerbotten och
Norrbotten

• Kluster 2: Jämtlands län
• Kluster 3: Gävleborg och

Dalarna
• Kluster 4: Värmland
• Kluster 5: Kronoberg och

Kalmar
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BK4 – i Värmland

• Tidigare utpekat kluster
för Värmland

• Knappt 100 mil

• Främst drivet av
skogsnäringens behov

• Från skogen till bruket,
sågverket eller
terminalen

• Inga identifierade
överflyttningseffekter
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BK4 – vad betyder detta för er?

• Företag i era
kommuner som
efterfrågar 74 tons
transporter?

• Hur ser
förutsättningarna ut för
att komma ända fram?

• Möjlighet för
kommuner att vara
proaktiva!
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Värmland – föreslaget

• Järnvägsunderhåll

• Större investeringar
– Ersätta slussarna i Trollhätte kanal
– Värmlandsbanan (mötesstationer och ombyggnad Karlstad C)
– E45, Säffle-Valnäs (mötesseparering, 100 km/h)

• Införande av BK4 för 74 tons lastbilstransporter
• Näringslivspott järnväg
• Styrmedel för att främja överflyttning till sjöfart

– Ekobonus (upp till 30 % av transportkostnaden under 3 år)
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Värmland – utmaningar i ett godsperspektiv

Utifrån den utveckling vi har sett …
och den infrastruktur vi har (och som är föreslagen) …

• Vilka stora godsrelaterade frågor måste vi planera för?

• Vilka stora aktörer måste särskilt beaktas, känner vi till deras
behov?
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Värmland – utmaningar i ett godsperspektiv

Mina tankar
• Gemensam planering för att takta med näringslivets utveckling,

särskilt skogs- och pappersindustrins satsningar => mycket
• Generellt behov/krav på korta transporttider => snabbt

1. Sammanhängande nät för BK4, inkl. kapillära nätet, som fungerar året runt
2. Kompletterande timmerterminal, för omlastning till järnväg?
3. Ta höjd för kraftigt ökade volymer på järnväg, främst väster om Karlstad

och väster om Vänern
4. EN intermodal terminal/regionalt perspektiv på terminalfrågan
5. Få fart på Vänersjöfarten

– Kopplat till hamnutveckling och styrmedel för ökad sjöfart
6. Genomfartstrafik med lastbil och järnväg? Kopplat till buller.
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