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Inledning

Jernbaneverket utreder en ny logistikknutpunkt i Trondheim. I Nationell plan har satts ett
mål att fördubbla godstransporterna på järnväg fram till 2020 och att tredubbla dem till
2040. Arbete pågår med att modernisera godsterminalen i Brattöra och det har visat att
målen inte kommer att kunna uppnås utan en ny logistikknutpunkt. Två
lokaliseringsmöjligheter har identifierats genom en genomförd KVU, Torgård och
Söberg. Den nu pågående utredningen innehåller fyra huvuddelar: Analys av behov, Mål
och Strategier, Krav och alternativa koncept. Kunskap om näringslivets transportbehov
och krav är viktiga i en sådan utredning och föreliggande marknadsanalys är en del i
denna utredning.

1.1

Marknadsanalysens omfattning och genomförande

Marknadsanalysen omfattar nuvarande godsströmmar och framtida transportbehov. Vi
har också att betrakta trender som påverkar den framtida transportmarknaden och
möjligheten att överföra gods till järnväg. Huvudfokus ligger på näringslivets bedömda
krav och behov. Analysen kommer att ligga till grund för kapacitetsanalysen av
terminalen och behov av utformning, utrustning, operation osv. Även möjligheten att
överföra gods till järnväg och sjö belyses utifrån samma underlag.
2009 genomfördes en marknadsanayls som byggde på befintliga datakällor, statistik och
enkäter till varuägare, samlastare och godsoperatörer. Nuvarande och framtida
transportefterfrågan bygger på data dels från tidigare studier och dels på data från den
nationella godsmodellen avseense transporter 2012, 2022 och 2050. För att komplettera
dessa data och prognoser med ett näringslivsperspektiv har enkäter och intervjuer med
framförallt samlastade och godsoperatörer genomförts. Deras bedömning av framtida
godsflöden i regionen är en viktig input i transportefterfrågans omfattning men
framförallt kopplat till krav och behov på en framtida logistikknutpunkt. Även trender
och förhållanden som kan påverka transportmarknadens utveckling belyses. Detta görs
utifrån kända, beslutade eller planerade förändringar. Utifrån den prognostiserade
transportefterfrågan och aktörernas bedömning av framtiden har vi gjort en bedömning av
vilka behov och krav som föreligger kopplat till en ny terminal/logistikknutpunkt i
Trondheim.
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Näringslivsstrukturen i Trondheim

Trondheim är motorn i regionen (11 kommuner) och näringslivet i Trondheim står för 79
% av omsättningen och övriga 10 kommunerna för resterande 21 % av omsättningen. En
analys av sju branscher som anses ha stort behov av transporter (figur 1) visar att bygg
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och anläggningsbranschen utgör 24 % av den totala omsättningen, handel utgör 38 % och
Mekanisk industri, Närings-middel och Petroleum utgör ca 12 % vardera1.

Branchernas omsättning i %
Bygg/anlegg

2%
2%
13%
24%

Handel

12%

Mekanisk industri

11%

Nærings-middel

38%

Petroleum

Figur 1 Andel av omsättningen mellan transportintensiva branscher.
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Godsvolymer

Godsvolymernas omfattning och fördelning på transportslag beror på hur näringslivet i
det undersökta området fördelar sig. Även destinationer för godset beror av näringslivets
sammansättning och lokalisering. De branscher som omsatte mest (miljon kr 2007) var
bygg/anlägging och handel. Detta är branscher som har ett stort godstransportbehov och
som till stor del utgörs av distribution. Bygg och anläggnings transporter är dessutom
korta mer lokala eller regionala transporter medan handel är mer långväga.

3.1

Dagens godsvolymer

Lastat och lossat gods till och från sjö- och järnvägsterminalen i Trondheim och
lastbilstrafiken till och från Trøndelagsfylkene beräknades uppgå till 10.5 Mton gods,
2012. Lastbilstransporter mellan fylkena ingår inte i dessa siffror. Det innebär att en stor
del av distributionstrafiken inte finns med. Mellan 65 % och 75 % av
distributionstransporterna har start och mål inom kommunens gränser i Trondheim.
Tidigare studier3 pekar på att ca 12,8 miljoner ton gods transporteras internt i SørTrøndelag och 6,7 Mton i Nord-Trøndelag. Samma studie visade att samlastarna
transporterar drygt 300 000 ton in till regionen och drygt 300 000 ton ut från regionen. De
1

Markedskartlegging av næringslivets behov for godstransporter til og fra Trondheimsregionen,

Dok. nr. : 5011165-01-jss-04, okt 2009.
2

Modellberäknat referensalternativet, Tonn lastet og losset i Trondheim, og lastebiltransport til/fra

Trøndelagsfylkene, i referansealternativet (*ekskl. transport mellom soner i fylkene), COWI
3

Behovsanalyse, Konseptvalgutredning Nytt Logistikknutepunkt Trondheimsregionen, Jernbane-

verket Region Nord.
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totala godsvolymerna är därmed troligtvis större än de redovisade 10,5 miljonerna ton
gods.
En markandsanalys som gjorts inom projektet BGLC4 av norrgående och sydgående
godsströmmar mellan Nordland/Trøndelag och den Svenska och Polska marknaden pekar
ut fyra olika godsflöden som intresse för stråket 1) Återvinningsprodukter, som
huvudsakligen går på sjö från Sverige till Trøndelag och Helgeland och beräknas omfatta
100 000 ton/år. 2) Industriprodukter som i huvudsak går som halvfabrikat till industrin i
Mellansverige. Dessa transporter beräknas omfatta 100 000 - 200 000 ton per år. 3)
Konsumentgods, ökad handel i Trøndelag och Nordland ger ökade transporerna av
konsumentgods från de stora distributions- och lagerpunkterna i Sverige till den Norska
marknaden. Dessa transporter beräknas omfatta 40 000 – 50 000 ton/år och går mestadels
på lastbil. 4) Odlad fisk, transportvolymerna till den Polska och Ryska marknaden
uppgår till 200 000 ton/år. Merparten av detta går med lastbil.
Norge är världens näst största producent av odlad fisk (vit fisk och lax). Produktionen
omfattar i storleksordningen 3,5 - 4,0 Mton per år, varav drygt 95 % exporteras till
Europa (2012). Tillväxt sker dels till befintliga marknader som Polen och Ryssland (+240
% sedan 2008), men exporten hittar ständigt nya marknader (exempelvis Tjeckien,
Slovakien, Ungern och Rumänien). Den totala marknaden för Frankrike, Polen, Sverige
och Ryssland omfattade under år 2012 500 000 ton lax (exkl. vitfisk). Merparten
transporteras med lastbil via Alnabru.

3.2

Prognos för godsvolymer

Modellberäknad prognos för godsvolymer
Modellerna presenterar ett referensalternativ och ett utbyggnadsalternativ. I följande
prognos har siffrorna från referensalternativet använts. Siffrorna i utbyggnadsalternativet
har inte använts då förändringarna gentemot referensalternativet är små och skillnaden ur
ett marknadsperspektiv ter sig försumbar i relation till övriga osäkerhetsfaktorer och
näringslivets planeringshorisont.
De godsmängder som lastas och lossas till och från sjö- och järnvägsterminalen i
Trondheim och lastbilstrafiken till och från Trøndelagsfylkene beräknades 2012 uppgå till
10,5 Mton5 2022 förväntas godsmängderna ha ökat till knappt 13 miljoner ton och till
2050 beräknas drygt 21 miljoner ton hanteras. Det innebär mer än en fördubbling av
godsvolymen från 2012 till 2050. Lastbilstransporter mellan fylkena ingår inte i dessa
siffror.
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BGLC task 4:5/6 – Development and implementation of an intermodal transport solution in the

Atlantic – to – Adriatic Corridor (A2A)
5

Modellberäknat referensalternativet, Tonn lastet og losset i Trondheim, og lastebiltransport til/fra

Trøndelagsfylkene, i referansealternativet (*ekskl. transport mellom soner i fylkene), COWI.
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Godsmängder på järnväg (referensalternativ)
Totalt förväntas gods med järnväg som lastas och lossas i Trondheim öka med 72 %
mellan 2012 och 2050. Lastat gods förväntas öka med 87 % medan lossat förväntas öka
med 59 %.
2012 beräknas 442 616 ton gods lämna och 552 807 tom ankomma Trondheim med
järnbane, totalt strax under 1 Mton. 2050 förväntas godsmängden ha ökat till drygt 1,7
miljoner ton totalt och drygt 800 000 ton lastat respektive lossat (Figur 2).

Trondheim Jernbane lastat och lossat
2012 -2050
2000000
1500000

Jvg Lastat

1000000

Jvg Lossat

500000

Totalt

0
2012

2022

2050

Figur 2 Trondheim Jernbane lastat och lossat 2012-2050

Godsmängder på lastbil till och från Trøndelagsfylkene
Godsmängden med lastbil till och från Trøndelagsfylkene förväntas öka med 107 % från
2012 till 2050. Godsmängderna från Trøndelagsfylkene förväntas öka mer (136 %) än
godsmängderna till området (76 %).
2012 beräknades den totala godsmängden till och från området uppgå till drygt 4,3 Mton
(2,1 till och 2,2 från). 2050 förväntas godsmängderna från området uppgå till 5,3 miljoner
och godsmängderna till området förväntas uppgå till 3,8 Mton. Totalt förväntas 9
miljoner ton gods ankomma eller avgå från Trøndelagsfylkene (Figur 3).
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Lastbilstransporter till och från
Trøndelagsfylkene 2012 - 2050
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Figur 3 Lastbilstransporter till och från Trøndelagsfylkene 2012-2050

Godsmängder i hamnarna
Drygt 5 miljoner ton gods beräknades passera Trondheims hamn 2012. Något mer lossat,
(2,9 miljoner ton) än lastat (2,2 ton) (Figur 4). Till 2050 förväntas godsmängden öka med
100 % till drygt 10 miljoner ton varav 6,5 lossat (123 %) och 3,8 ton lastat (73 %).

Trondheim hamn lastat och lossat
2012 - 2050
15000000
10000000

Lastat
Lossat

5000000

Totalt
0
2012

2022

2050

Figur 4 Trondheim hamn lastat och lossat 2012-2050

Trondheim är den klart största hamnen med 35 % av lastad godsmängd och 63 % av
lossad. Näst störst på lastade godsmängder är Levanger (28 %) och Verdal (24 %) och på
lossade är Orkdal och Levanger störst med 16 respektive 14 %. Prognosen för 2050
förändrar inte de inbördes andelarna.
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Figur 5 Andel lastad och lossad godsmängd 2012 och 2050

3.3

Transportmarknad och transportmedelsfördelning

I Trondheimsregionen verkar ett relativt stort antal operatörer inom de olika
transportslagen. På lastbilssidan är alla stora aktörer etablerade med
terminalverksamheter. Dessa är:
•
•
•
•
•

Bring
DSV
DHL
PostNord
Schenker

Utöver dessa finns ett antal mindre speditörer och åkerier verksamma i området.
Beträffande tågtrafik är antalet aktörer mindre än på lastbilssidan och CargoNet är den
mest framträdande aktören, med både intermodala tåg och vagnslasttåg till och från
Trondheim. De kör ett omlopp mot Oslo och mot Nordland fem dagar i veckan.
Cargolink i samverkan med Autolink kör även de intermodala enheter samt biltransporter
med två tåg per dag till och från Oslo fem dagar i veckan. Även Green Cargo kör egen
daglig godstågstrafik med 12 egna tåg i veckan mellan Sverige och Norge. Till och från
Trondheim körs vagnar med intermodala enheter och konventionella vagnar i
vagnslasttåg.
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Vad gäller sjötransporter trafikeras Trondheim av ett antal rederier med linjetrafik såsom
NCL, DFDS Logistics, Nor Lines och Sea-Cargo. Dessa fraktar främst containers och
RoRo-enheter med koppling till hamnar i Tyskland, Benelux och Polen. Därtill anlöps
hamnarna av fartyg som inte går i reguljär trafik, främst bulkfartyg.
Som framgår av kapitel 3.2 ovan, fraktades totalt cirka 10,5 Mton in- och utgående gods
via sjöfart, tåg och lastbilstransporter till Trondheimsnoden. Av dessa volymer var 5.6
Mton inkommande och 4,9 Mton utgående. Av hanterade volymer stod sjöfarten för
knappt hälften med drygt 5 Mton, järnvägen för en knapp tiondel (drygt 990 kton) och
lastbilar för ungefär 40 procent (cirka 4,4 M ton).
Ovanstående beskrivna godstonnagefördelning mellan trafikslagen säger inget om transportarbetet (tonkilometrar) respektive trafikslag står för till och från Trondheimsregionen.
Då främst fartygs-, men även tågtransporter, generellt används för längre transporter än
lastbilar, blir fördelningen avseende trafikarbete annorlunda på så sätt att fartygs- och
tågtransporter ökar sina respektive andelar på bekostnad av lastbilstransporterna. En
bedömning är att transportarbetsfördelningen för Trondheimsregionen inte skiljer sig
särskilt mycket från den nationella, vilken framgår av tabell 1 nedan.

Transportarbete
Tusen tonnkm
Lette biler
Tunge biler
Modulvogntog
Containerskip
Andre skip
El-tog
Dieseltog

2012

2022

2050

464 701

548 925

814 431

18 908 997

23 338 597

41 665 929

173 895

210 463

353 313

3 915 869

4 762 399

8 071 350

99 853 747

96 542 869

117 819 283

4 205 093

4 893 210

6 029 595

668 598

791 971

822 851

Tabell 1: Transportarbetsfördelning mellan trafikslagen 2012 och prognos (källa: Cowi
2014)

Av tabellen framgår att det sjörelaterade tranportarbetet på nationell nivå 2012 står för
knappt 82 procent (103770 miljoner tonkm), lastbilar för drygt 15 procent och tåg för den
resterande andelen på 3 procent. Lastbilarnas relativt stora andel i förhållande till tåg
beror delvis på att lastbilarnas transportarbete, utöver långväga tranporter, drivs upp av
omfattande kortväga, tunga bulktransporter relaterat till bland annat byggen.
Sjötransporter står, enligt ovan, för ungefär hälften av transporterna till och från
Trondheim i ton räknat. Kombinerat med de större transportavstånden sjötransporter
generellt används för, är ett sjörelaterat transportarbete i storleksordningen 80 procent
rimligt även för Trondheimsregionen.
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Beträffande respektive trafikslags utveckling över tid beräknas transportarbetet tillväxa
med ungefär 2 procent årligen för lastbilstrafiken och containerfartygen både fram till år
2022 och även vidare fram till 2050.
Andra typer av fartygstransporter förväntas fram till 2022 ha en viss nedgång (- 0,3
procent per år i snitt) för att därefter fram till 2050 öka svagt varje år (+0,7 %). Detta kan
troligen förklaras till del av svaveldirektivets införande och viss förändring av
sjöfraktsmarknaden till följd därav, men att marknaden efter ett antal år stabiliseras
utifrån de nya förutsättningarna och därefter har viss tillväxt.
Transportarbetet med både diesel- och eltåg förväntas öka med ungefär 1,5 procent
årligen under perioden fram till år 2022. Under åren 2022 till 2050 bedöms dess årliga
tillväxt vara relativt blygsam, speciellt för dieseltrafiken med 0,1 % per år, medan
eltågtrafiken uppskattas växa med i snitt 0,7 procent årligen.

3.4

Faktorer som kan påverka transportmarknaden

På en regional transportmarknad finns för varje godsförsändelse konkurrensmässiga bryt/jämnviktspunkter mellan de olika transportslagen. Dessa brytpunkter är en funktion av:
1. Infrastrukturella förutsättningar
2. Lagar och, framförallt, lokala/specifika bestämmelser för respektive transportslag
3. Lokal/regional aktörstäthet och konkurrenssituation bland transportutövare inom
olika trafikslag
4. Förutsättningar avseende det aktuella godset som skall transporteras avseende:
o Godsmängd som ska transporteras per leveranstillfälle
o Källa och destination
o Krav på leveranstid kontra kostnad för transport
o Hur resterande del av transportkedjan ser ut med avseende på korridor
och vilka andra tranportmedel som eventuellt används.
Faktor 3 och 4 ovan kan genom enskilda tilltag inte påverkas nämnvärt. Dessa påverkas i
första hand av förändringar i näringslivsstrukturen i regionen och/eller förändrade
anskaffnings- och avsättningsmönster samt volymer hos näringslivet.
De faktorer ovan som primärt kan påverkas genom politiska tilltag, och därmed förändra
transportförutsättningarna för näringslivet i Trondheimsregionen, är punkt 1 och 2.
Exempel på tilltag som skulle kunna påverka transportmarknaden är SECA-direktivet,
Elektrifiering och uppgradering av Meråkersbanen och Rørosbanen samt förändring av
tillåtna vikter/dimensioner för lastbilsekipage.
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SECA-direktivet
Svaveldirektivet (Sulphur Emission Control Areas) innehåller EU:s gemensamma regler
om vilken svavelhalt vissa bränslen får innehålla.
Svavelhalten i marint bränsle i svavelkontrollområdet (SECA), vilket innefattar
Östersjön, Engelska kanalen samt Nordsjön (se Figur 1 nedan), kommer att vara 1
viktprocent fram till 31 december 2014 och därefter sänkas till 0,1 viktprocent från och
med 1 januari 2015.

Figur 1: SECA-området

SECA-direktivet gäller även längs Nordamerikas och Puerto Ricos kuster. Även där får
det endast användas bränslen med en svavelhalt om högst 0,1 procent från och med 2015.
Vidare för bjuds marint bränsle med en svavelhalt över 3,5 viktprocent inom
medlemsländernas territorium, med undantag för fartyg i vilka system för avgasrening
såsom skrubber används. Från 2020 kommer det att vara obligatoriskt med en svavelhalt
på högst 0,5 viktprocent i marint bränsle, för sjötrafik utanför SECA.
För sjöfarten betyder beslutet att fartygen måste ersätta dagens högsvavliga
bunkerbränslen med destillatbränslen som är väsentligt dyrare. Som alternativ till renare
bränsle kan redarna välja att använda utrustning för rökgasrening, så kallade scrubbers.
Scrubbers sänker även utsläppen av kväveoxider och partiklar.
Konsekvensen för sjöfartsnäringen är att bränslekostnaderna bedöms öka med ca 40-70
%. Kostnader som till största delen kommer att påföras transportköparna. Detta innebär,
som exempel, att kostnaden för en sjötransport av basvaror från Norrland (Bottenhavet)
till Benelux-länderna förväntas stiga med ungefär 10 till 20 procent per ton.
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En följd är att en viss risk för överflyttning av transporter från närsjöfarten till andra
transportslag föreligger, det vill säga den ekonomiska brytpunkten mellan trafikslagen
förskjuts. Bedömningarna är att medellånga rutter kommer sannolikt att påverkas mer än
korta och långa sträckor.

Trondheims hamn

Ur sjöfartsperspektiv skulle SECA-direktivet kunna innebära både hot och möjligheter för
Trondheim på kort respektive längre sikt. Trondheim ligger utanför SECA-området, men
har klart störst sjötrafikkoppling till hamnar inom SECA-området. Detta bland annat
genom de feeder-linjer som trafikerar Trondheim och ett antal andra norska hamnar med
containers och även RoRo-enheter och som har start-/målpunkt i ett antal hamnar i
SECA-området i Nederländerna, Belgien, Skottland, Tyskland och Polen. Denna sjötrafik
kommer att fördyras fr o m 2015 i och med SECA-direktivet och omläggning av
feederbåt-rutter till sydligare nordisk hamn och ökad forsling till Trondheimområdet på
tåg och även bil kan i vissa fall komma att ske. Hur stor överflyttning som kommer att
ske är mycket svårt att prediktera, men redan idag väljer Maersk att forsla allt sitt
containergods med tåg från Oslo hamn varför man kan misstänka att någon eller några av
feeder-linjerna redan idag ligger relativt nära den ekonomiska brytpunkten för övergång
till tåg istället.
På sikt innebär SECA även möjligheter för Trondheim som planerar för Regionhamn
Orkanger. På Grønøra Øst finns redan idag hamnverksamhet som hanterar både
industrigods och även containers. Planen är att bygga ut även Grønøra Vest och
koncentrera hantering av RoRo-gods och containers dit. Konsolidering av enhetesberett
gods till Orkanger och utvidgning av hamnen med nyanläggning av västra hamndelar
öppnar möjligheter.

Meråkersbanan
Orkangers hamnutveckling, enligt ovan, kombinerat med en av Stortinget beslutad
elektrifiering av Meråkersbanan fram till den möter svenska Mittbanan i Storlien, skapar i
praktiken en ny transportkorridor och en potential för Trondheim att ta över volymer som
idag sjö-befraktas till hamnar i Bottenhavet. Feeder-fartyg från de två viktigaste
containerhamnarna i Europa, Rotterdam och Hamburg, har klart kortare distans och
gångtid till Trondheim än till norrländska hamnar med lägre sjötransportkostnader som
följd. Tågförbindelser på en elektrifierad Meråkersbana når via Mittbanan Ånge, vars
rangerbangård på senare år åter tagits mer och mer i bruk. Det innebär att enhetsberett
gods landat i Trondheim skulle kunna gå i vagnslasttrafik till Ånge för vidare spridning i,
till exempel, Green Cargos trafiknät i Norrland utöver rena containerpendlar till större
noder som t ex Sundsvall och Umeå. En sådan båt-tåg-transportkedja via Trondheim
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skulle innebära en klart förkortad ledtid för transporter till/från norrlandskusten jämfört
med sjötransporter via Bottenhavet och Östersjön.

Rørosbanen och Dovrebanen
Dovrebanen och Rørosbanen löper som två parallella stråk mellan Hamar och Støren (se
Figur 2 nedan). Dovrebanen är, till skillnad från Rørosbanen, elektrifierad och är ett
primärstråk för gods- och passagerartrafik från södra Norge till Trondheimområdet.

Figur 2: Kapacitetsutnyttjande (%) över dygnet 2012 (Jernbaneverket)
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Rørosbanen är viktig för skogsnäringen och det framförs många timmertåg från
terminaler längs bansträckningen. Vidare har denna bana en flackare banprofil vilket
möjliggör högre tågvikter.
På Dovrebanen är kapacitetsutnyttjandet mycket högt (86-100%) mellan Hamar och
Lillehammer. I övrigt har båda bansträckningarna ungefär lika högt kapacitetsutnyttjande,
det vill säga lågt till medelhögt.
Insatser på Rørosbanen i form av elektrifiering, fler krysspår och fjärrblockering skulle
kunna utveckla denna till att avslasta Dovrebanan från en betydlig del av godstrafiken i
nord-sydlig riktning. Vidare skulle detta skapa en helt annan robusthet och redundans i
järnvägsnätet än i dagsläget. Beträffande elektrifiering, har Stortinget beslutat att detta
ska utredas i kommande Nasjonal transportplan-periode (2014 – 2023).
För närvarande och under kommande år sker etappvis utbyggnad till dubbelspår på
Dovrebanen söder om Hamar. På lång sikt, det vill säga bortom 2023, ligger planer för
fullföljande av dubbelspårsutbyggnad ända till Lillehammer. Även dubbelspårsutbyggnad
söderut från Trondheim mot Støren kan bli aktuellt, liksom förbättrad linjeföring och fler
kryssppår i Gudbrandsdalen kan bli aktuellt för att stärka stråket. Detta är viktiga insatser
för att stärka godstågtrafikens förutsättningar kontra lastbil, bland annat genom de
ledtidsförbättringar som ovanstående insatser skulle ge för tågtrafiken. Flera av de
intervjuade företagen påtalar att det föreligger en ledtidsproblematik för kombitågen till
och från Trondheim.

Längre och tyngre lastbilsekipage
På allmän väg är största tillåtna fordonsvikt 50 ton och fordonslängd 12,40; 15 eller 19,50
meter och denna anges för respektive väg i väglistorna. På de standardmässigt bästa
vägarna är högsta tillåtna längd på fordonståg 19,50 meter för dragbil med släp- eller
påhängsvagn och 17,50 meter för dragbil med semitrailer. På vissa avgränsade
vägsträckor är timmertransporter tillåtna på fordon med totallängd upp till 22 meter.
Den 1 juni 2008 inleddes en prövoperiod, planerad att pågå fram till 1 juni 2017, som
tillåter längre lastbilsekipage, så kallade modulvogntog, med en totallängd på upp till
25,25 meter och en totalvikt på 60 ton på vissa vägstråk. I dagarna togs beslut om att
permanenta modulvogntogordningen per den 15:e september i år. De vägnät som tillåter
dessa längre och tyngre ekipage består av 22 huvudvägsträckningar (se Figur 3 nedan)
och flera tillfartsvägar, allt från Europavägar ner till kommunala vägsträckor.
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Figur 3: Översiktlig karta över områden för modulvogntog (källa: Statens vegvesen)

Under prövotiden tillåts på det avsedda vägnätet således samma standard på
lastbilsekipagen som i Sverige, förutom något enstaka undantag där 50 ton är högsta
tillåtna fordonsvikt. I Figur 4 och Figur 5 nedan åskådliggörs aktuellt prövovägnät i
mellersta Norge.
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Figur 4: Prövovägnät öster om Trondheim (källa: Statens vegvesen)
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Figur 5: Prövoområde Orkanger-Stördal (källa: Statens vegvesen)

Långväga lastbilstransporter till och från Sverige kan därmed under prövotiden gå ända ut
till hamnen i Orkanger utan att som tidigare behöva omlasta och ändra
ekipagesammansättning vid terminal nära gränsen alternativt gå med norsk
ekipagestandard vid körning i Sverige.
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Kartbilderna (

Figur 6 och 7 nedan) åskådliggör vägnätet i södra Norge som ingår i försöket.
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Figur 6: Prövoområde Oslo-Lillehammer (källa: Statens vegvesen)
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Figur 7: Prövoområde söder om Oslo (källa: Statens vegvesen)

Som framgår av kartan (Figur 7 ovan) kan i och med prövotiden svenska ekipage gå hela
vägen upp till Oslo och även vidare mot Lillehammar. Då prövovägnätet är relativt
begränsat och omfattar större vägar, innebär det att avgränsat antal terminaler kan
trafikeras med de längre ekipagen. Alnabru kan trafikeras med dessa och det innebär för
containers från Göteborgs hamn att den ekonomiska brytpunkten mellan kombitåg- och
lastbilstransport har förskjutits till lastbilens favör. Den nedgång som kombitrafiken haft
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mellan just Göteborg hamn och Alnabru kan inte enbart förklaras av recessionen hösten
2008 utan sammanfaller även tidsmässigt med införandet av prövoperioden för de längre
ekipagen.
I dagsläget är de cirka 350 kilometrarna E6 mellan Lillehammer och Trondheim en
”missing link” för längre ekipage. Om tillåtet vägnät skulle utvidgas eller om 25,25 rent
av skulle bli standard på hela E6 från Svinesund till Trondheim, skulle det påverka det
konkurrensmässiga jämviktsläget mellan tåg och lastbil en hel del. I kombination med
SECA-direktivet skulle en sådan förändring även förändra kostnadsstrukturen en del
mellan båt- och lastbilstransporter och eventuellt förändra vissa transportkedjor till och
från regionen.

4

Samlastare

De samlastare eller speditörer som varit aktuella för denna undersökning är DSV Road
Cargo, DHL Freight, Bring Logistics, PostNord Logistics, DB Schenker samt DFDS
Logistics. Samtliga tillfrågade förutom DFDS Logistics har deltagit i intervjuerna. DFDS
Logistics har meddelat att man tänker inkomma med kompletterande material något
senare. Flera av de tillfrågade aktörerna menar att man för inte alltför länge sedan varit
med om en liknande kartläggning och hänvisar till viss del till denna. (Norconsult, Okt
2009).
Ovanstående företag har vad som i dagligt tal kallas samlastningstrafik såväl nationellt
som gränsöverskridande. Trafiken består till största del av styckegodssändningar och
paketsändningar, d v s ett stort antal små försändelser som enhetsbereds i godsterminal
och transporteras i lastbärare av typ växelflak/containers eller semitrailers. Dessa
kompletteras av en betydande andel partigods, dessa sändningar är något större, i storlek
3-5 sändningar per lastbärare. Partigodssändningar körs vanligtvis ut direkt med
semitrailer eller växelflak/container till mottagaren utan terminalhantering.

4.1

Dagens godstransporter

De tillfrågade samlastningsföretagen är mycket försiktiga med att göra uppskattningar av
nuvarande transportvolymer, d v s hur många enheter som fraktas i dagsläget.
Generellt säger aktörerna att man idag kör vad som är marknadsmässigt möjligt med
hänsyn till pris, tillgänglighet och tillförlitlighet.
Det samlastade godset kommer till mycket stor del (70 %) från Sydnorge. En stor del är
importgods från utomeuropeiska länder som leds via importterminaler i Osloområdet för
att sedan fraktas vidare norrut. En betydande del kommer från Europa på bil in genom
Sverige för att sedan finna väg in i Norge. Exportvolymerna går företrädesvis i samma
huvudstråk med en betoning på volymer till Europa.
Den övervägande delen av samlastarnas gods transporteras på lastbil (semitrailer) in och
ut ur regionen, det rör sig kring ca 50-75% på bil och resterande på järnväg samt en liten
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del sjöfrakt. Här skiljer sig aktörerna åt där exempelvis Bring Logistics transporterar ca
70 % på tåg medan siffran för DSV Road endast är 10 %. Förklaring till detta kan vara att
DSV Road har en högre andel partigodssändningar som körs direkt till mottagare medan
Bring Logistics har ett mer styckegodsbaserat flöde som går terminal-terminal på väg till
mottagare.
Varuägarna gör idag sällan ett aktivt val av transportmedel. Det finns vissa varuslag som
har begränsningar gällande vilka transportmedel som får brukas på grund exempelvis
väderexponering, risk för friktionsskador etc. I övrigt gäller att det är ledtid, pris och
tillförlitlighet som är ledorden för denna typ av transporter.
Sjöfrakt är enligt samlastarna inte ett alternativ för denna typ av transporter då
sjötransporten är för långsam och relativt dyr i förhållande till bil och järnväg. Lång
sjösträcka samt hög kostnad för terminalhantering i hamn gör att sjötransporten har
mycket svårt att hävda sig i dagens hårda pris-kvalitetskonkurrens.

4.2

Framtida godsvolymer

Godsvolymerna till och från Europa kommer att öka. Man tror att det kommer att ske en
långsam tillväxt på järnvägstansporter men huvuddelen kommer att tas upp av
lastbilstransporter. Det finns en strävan hos flertalet aktörer att vilja flytta mer volymer
över till järnväg. Det finns dock ett antal faktorer som begränsar möjligheterna. Man ser
ett bekymmer med bristande kapacitet på järnvägen till och från regionen där man vill ha
en utbyggd kapacitet framför allt på sträckan Oslo - Trondheim. Skall man kunna föra
över mer gods från bil till järnväg är ökad spårkapacitet för godståg ett absolut krav. En
faktor som kan påverka transportstrukturen i området är permanentningen av
modulvogntogen. Med ett framtida utökat område där modulvogntogen på 25,25 meter
tillåts, förskjuts konkurrensjämvikten ytterligare från tågtransport mot lastbil. Detta
kommer att innebära förändringar i vissa flöden till o från regionen främst från öster E14
(Sverige) men även nationellt beroende på framtida tillståndsgivning

Överflyttning från bil till tåg alternativt sjöfart
Samlastarna har en strävan att transportera så mycket som möjligt på tåg idag men
totalkostnaden för kombitransporterna är oftast för hög i dagens system.
Transportkostnaden för tågresan är jämförbar med bildragning över samma sträcka, enligt
samlastarna. Till tågtransporten skall dock läggas terminalhantering och forslingskostnad
till/från slutlig avsändare/mottagare. Vissa samlastare för fram att det idag är
kostnadsmässigt dyrare att transportera intermodalt än i vägtrafik till och från Trondheim,
medan andra samlastare hävdar att med bra styrning på tågtransportkedjan kan den ge
kostnadsfördelar. Givet att man kan ge mer kapacitet till godståg på de aktuella
bandelarna ser flera aktörer stora potentialer i att flytta gods till järnväg. DHL Freight
anger att man skulle kunna flytta över upp till 75 % av befintliga volymer förutsatt en
konkurrenskraftig kostnadsbild. Ett genomsnittsvärde för godsöverföring skulle kunna
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ligga i storleksordningen 25 %, förutsatt att man kan få en uthållig, stabil service på
järnvägsnätet. Det finns ett antal pågående projekt kring utökad kustsjöfart, speditörerna
följer utvecklingen men tror inte dessa kan få någon kommersiell påverkan på
kort/medellång sikt.

Lokalisering av Logistikverksamheterna i framtiden
Dagens logistikknutpunkt nere på Brattöra är inte fullt ändamålsenlig. Verksamheterna
har vuxit ur terminalområdet och det är trångt och ineffektivt att arbeta där. Små ytor och
dessutom lokaliserad näst intill centrum i staden gör att det blir långa kör- och väntetider.
En förutsättning för att kunna utveckla en effektivare hantering av godstrafiken i regionen
är en utflyttning av hanteringsverksamheterna ur hamn och stadskärnan. Ett par av
aktörerna, Bring Logistics och PostNord, har redan tagit steget att förbereda flytt av sina
verksamheter till söder om Trondheim – ner mot föreslagna Torgårds- och
Söbergsområdena.
Det råder en samstämmighet om att det är i detta område man bör lokalisera framtida
logistiksatsningar. Det är dock inte helt givet vilken av de två alternativa lokaliseringarna
som är att föredra, men en majoritet hävdar alternativ Torgård. Detta bland annat med
hänsyn till tillgång på omgivande industrimark samt närhet till Trondheim och kunderna.
De flesta tillfrågade ser en positiv kraft och potential i att samlokalisera logistikföretag till
ett geografiskt område, dock inte kritiskt för att uppnå en fungerande verksamhet. Det
framförs att det viktigast är att lokaliseringen sker söder om Trondheim med närhet till
järnvägsterminal och bra tillfartsvägar till huvudvägnätet. Dessutom inom rimligt avstånd
till kunder och godsmottagare.

5

Godsoperatörer

De Godsoperatörer som intervjuats verkar inom järnväg och sjöfrakt (container).
Tillfrågade och intervjuade är följande tågoperatörer: Autolink, Cargolink, CargoNet
samt Green Cargo. Sedan senaste utredning gjordes (Norconsult 2009) har DHL Rail
beslutat att lägga ner sin tågverksamhet på grund av vikande volymer och lönsamhet.
Även ett antal rederier har intervjuats; SeaCargo, NCL, ECL (även ECL har upphört
anlöpa Trondheim) samt kunder till operatörerna; Maersk Norge, Hanjin Norge och
Hyundai Merchant Marine.

5.1

Dagens transporter

De ledande tågoperatörerna är CargoNet och Cargolink. Svenska GreenCargo har
operativ samverkan med båda dessa parter och är ytterligare en stark aktör i regionen.
Tillsammans har dessa operatörer en dominerande ställning på kombi- och
vagnslastmarknaden. Utöver dessa nämnda aktörer har vi även tagit med dagens
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biltransportoperatör Autolink, idag verksam på Heimdal. Samtliga tillförsikt rörande
dagens trafik och planerar för en ökning av verksamheterna långsiktigt.
Containertransporterna ligger på en relativt stabil nivå. De så kallade feederrederierna har
svårt att hävda sig på marknaden i regionen då containertransporterna är alltför dyra och
ledtiden är för lång. Detta gör att nästan enbart utomeuropeiska containerflöden kommer
med fartyg via transhipment i hamn på kontinenten. Dessa containerflöden ser dock ut att
vara var någorlunda stabila eller bara något minskande.
Ett exempel på orsaken till minskningen är att det dominerade containerrederiet,
Maersk Line, är kund till tågoperatörerna. Maersk Line tar samtliga containers, som ska
till regionen, med feederfartyg från kontinentalhamn till Oslo därefter med tåg till
Trondheim. Orsaken till detta flöde är kortare ledtid och lägre kostnad än via sjötransport
till Trondheim. Man tar idag samtliga containers till regionen med tåg.

5.2

Framtida transporter

Samtliga tågoperatörer ser en stark tillväxt, främst av ökande semitrailers på tåg. Ett antal
pågående projekt i Nordeuropa har dessutom som målsättning att öka andelen trailers på
tåg. Detta tillsammans med ökade drivmedelspriser och hårdare regleringar av biltrafiken
gör att tågoperatörerna ser positivt på framtiden.
Det poängteras att det är viktigt att man har en helhetssyn Terminal-Terminal (Oslo Trondheim) för att tidskritiska enheter som semihenger skall kunna utnyttja ett framtida
system. Detta gör det också viktigt att lokaliseringen av den nya knutpunkten inte blir
alltför långt från de större kunderna, dvs närhet till Trondheim. Semihenger-system kan ej
jämföras med containersystem utan ställer betydligt större krav på snabba genomgående
processer.
Vidare ser man ett ökat intresse för vagnslast trafik, detta innebär att anläggningen skall
kunna ta hand om crossdocking av vagnar och bilar under väderskydd.
Viktigt för att kunna utveckla gotstågstrafiken är större tillgänglig spårkapacitet,
möjlighet att köra och växla heltåg samt kortare ledtid för tåg på linjen Oslo - Trondheim.
Kopplat till detta är även behov av snabb hantering på terminalerna, vilket möjliggör en
ökad omsättningshastighet på tågomloppen. Något som torde medverka positivt på
kostnadsbilden i tågsystemet och därmed gynnar kombitrafiken framledes.
En fråga som diskuterats utanför ramen för enkäten är införandet av längre
fordonsekipage. Ett framtida hot/möjlighet, beroende på hur frågan hanteras, är införandet
av mer generell dispens för längre fordon, jämför Sveriges 25,25 meters fordon. Detta
kan få en avgörande betydelse för hur man i framtiden ser på tåglösningar på kort till
medellånga sträckor. Rätt hanterad kan denna typ av fordonskombination bli ett utmärkt
komplement till kombitågsverksamheten för forsling i närområdet till/från terminal.
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6

Behov och krav

Nedan redovisas ett antal funktioner och aspekter som samlastare och godsoperatörer har
påtalat kopplat till anläggandet av en ny terminal/logistikknutpunkt.

Interimslösning för kombiterminal under projekterings och byggtid
Ett antal av kunderna, bl a Bring och PostNord, kommer redan inom ett till två år att ha
påbörjat flytt söderut. Tågoperatörerna påtalar vikten av att kunna erbjuda en provisorisk
lösning i närområdet för att ej förlora dessa kunder på grund av långa körtider till och från
Brattöra. De menar att detta är kritiskt för att kunna behålla kunderna så att dessa inte går
över till lastbilstransporter istället.

Ökat kapacitetsutnyttjande på järnvägen
Förslag på merutnyttjande av Rörosbanan och Meråkerbanan har påtalats av
tågoperatörerna, liksom elektrifiering av Nordland och Meråkerbanan. Tågoperatörerna
menar dock att det inte hjälper att man har kort ledtid på de stora stråken om det inte finns
anpassade slottider i anslutning till terminalen. Viktigt att effektivisera ”last mile”, för att
öka möjligheten till snabb omloppstid på tågen.

Funktioner vid en ny Logistikknutepunkt,
Samtliga intervjuade företag ser en kombiterminal eller omlastningsfunktion som hjärtat i
en ny logistikknutepunkt. Viktigt, vid sidan av den intermodala hanteringen, är att även
väl tilltagen kapacitet för att hantera vagnslaster och bilvagnar finns. Terminalen bör
dessutom vara en dryport för en utbyggd hamnverksamhet i Orkanger. Terminalen, med
tillhörande växlingsbangård och anslutningar till vägnätet, är det absolut mest kritiska i
hela logistikknutpunktsprojektet.

Spårkapacitet
Det finns tydligt uttalade önskemål om fullängdspår, 750 meter för att kunna hantera
heltågslösningar. Växlingsbangård med möjlighet att hantera kombi, vagnslast och biltåg.
Dessutom krävs ett antal övergångsspår för att på ett effektivt sätt kunna hantera
vagnlastflöden.

Organisation och ägande.
Det har framförts krav på att omlastningsfunktionen bör drivas av en oberoende
konkurrensutsatt aktör. Däremot finns inga direkta synpunkter beträffande ägarstrukturen
i anläggningen.
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Säkerhet
Anläggningen skall ha ett fullgott skalskydd, elstängsel och bevakad grindpassage. Gärna
enligt ISPS regelverk. Om anläggningen dessutom skall hantera nya personbilar,
tillkommer behov av ett påkörningsskydd längs med hela skalskyddet.

Depå och parkering
Det bör inom området finnas depå och lager för oceancontainers och en väl tilltagen
trailerpark för lastade och tomma trailers. Skall terminalen hantera nya bilar och
transportfordon krävs det allokerade ytor för uppställning av fordon.

Truckstopp/Smart uppställningsplats/Chaufförsservice
Rangering och uppställning av tung lastbilstrafik sker med fördel på en särskild
uppställningsyta. Dess utformning kan variera men dess grundläggande funktion ligger i
att ge möjlighet för tung trafik till korttidsuppställning samt rangering och dels till längre,
av kör- och vilotidsreglerna stipulerad, parkering. Därutöver kan säkerhets- och
serviceaspekter kopplas till erbjudandet likväl som olika möjligheter till buffring och
tidsstyrning till närliggande företag samt logistikparker/intermodala terminaler.
Exempel på verksamheter i anslutning till Smart uppställningsplats kan vara drivmedel,
däckservice, verkstad. Vidare med fokus på chaufförernas välbefinnande är det positivt
om man kan erbjuda mat och logi inom anläggningens område

Miljöstation
Ur ett miljöperspektiv bör en miljöstation projekteras, förberedd för att byggas ut med
spillvattenavskiljning i den händelse man vill etablera containertvätt och/eller
tankdiskservice.
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7

Sammanfattande analys

Att godstransporterna i regionen kommer att ökar visar både modellberäkningar och
näringslivets bedömningar. Modellberäkningar uppskattar att godsvolymerna till och från
regionen skall fördubblas från drygt 10 Mton år 2012 till 21 Mton 2050. Då ingår inte
lastbilstransporter inom fylkena, vilka uppskattas till ca 20 Mton internt i Tröndelag.
Mycket av godset kommer in till Trondheim söderifrån och störst mängder gods går på
sjö eller väg. Beträffande transportarbetet (tonkm) står det sjörelaterade godset däremot
för 82% och lastbilstrafiken för 15%. Denna fördelning förväntas inte förändras i
prognoserna.
Det finns däremot andra faktorer som kan komma att påverka fördelningen mellan
trafikslagen. Det faktum att försöket med Modulvagntog (längre och tyngre lastbilar)
permanentas på vissa vägar kommer att öka vägtransporternas konkurrenskraft gentemot
järnväg och sjö. SECA direktivets införande kan komma att innebära en ökad
konkurrenskraft för hamnarna i regionen och då framförallt en förskjutning av lossat gods
i svenska hamnar till lossning i Trondheim för vidare transport med järnväg eller lastbil
till Sverige. Utbyggnaden av Meråkersbana pekar i samma riktning.
Det finns intresse för att öka godsmängden på järnväg men kapacitetsbristerna till och
från regionen är en barriär för att kunna realisera en överflyttning.
Näringslivets föredrar en lokalisering av logistikknutpunkt i Torgård framför Söberg då
det i Torgård finns bättre tillgång till industrimark och det är närmre till Trondheim och
kunderna. Framförallt tågoperatörerna ser ett behov av att ha en interimslösning för
kombiterminal under projekterings- och byggtid för inte tappa kunder under denna tid.
När det gäller funktioner på en ny terminal är bedömningen att
kombiterminalen/omlastningsfunktionen är det viktigaste i en ny logistikknutpunkt. En
annan aspekt som påpekas är att det finns tillräcklig spårkapacitet.
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Bilaga 1 – Referenser
Behovsanalyse, Konseptvalgutredning Nytt Logistikknutepunkt Trondheimsregionen,
Jernbaneverket Region Nord.
BGLC task 4:5/6 – Development and implementation of an intermodal transport solution
in the Atlantic – to – Adriatic Corridor (A2A)
Markedskartlegging av næringslivets behov for godstransporter til og fra
Trondheimsregionen, Dok. nr. : 5011165-01-jss-04, okt 2009.
COWI, data från nationella godsmodellen 2014-09-04
Statens vegvesen hemsida och länkar.

Bilaga 2 – Intervjuade företag
Intervjuade tågoperatörer
Autolink
Cargolink
CargoNet
Intervjuade rederier
SeaCargo
NCL
ECL
Maersk Norge
Hanjin Norge
Hyundai Merchant Marine.
Intervjuade samlastare
DSV Road Cargo,
DHL Freight
Bring Logistics
PostNord Logistics
DB Schenker

Bilaga 3 – Frågeformulär
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WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av
världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster
för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport &
infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar
våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.
Tillsammans har vi 15 000 medarbetare på över 300 kontor i 35
länder. I Sverige har vi omkring 2 500 medarbetare.
Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Brand &
Risk, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International,
WSP Management, WSP

WSP Analys & Strategi
Besöksadress: Ullevigatan 19
Box 13033
402 51 Göteborg
Tel: 010-722 50 00
www.wspgroup.se/analys

