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2 Systemanalys av godstransporter



Sammanfattning

I föreliggande rapport presenteras en systemoptimeringsanalys av gods-
transporterna längs Inlandsbanan och det konkurrerande eller kompli-
menterande vägnätet längsefter banans sträckning. Syftet är att analy-
sera och identifiera de godsflödesförändringar som kan uppstå i detta
godstransportsystem om Inlandsbanan integreras med rikets övriga
stomjärnvägar till ett sammanhängande godstrafiksystem. Dessutom
granskas och beskrivs en svensk tillämpning av systemoptimeringsmo-
dellen STAN som bland annat används i den svenska investeringspla-
neringen för infrastruktur i det nationella godstransportsystemet.

Nyckelord: network flow modelling, traffic assignment, optimal multi 
commodity flow over multi modal networks
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Vid såväl nyinvesteringar som reinvesteringar och underhåll i infra-
strukturnätet finns ett behov att analysera och prognostisera karaktären
hos en eventuell tillväxt av godstransporterna. Skälen till detta är flera.
Avsikten kan antingen vara att undersöka ett projekts potentiella fram-
tida intäkter, att utvärdera och rangordna effekter av olika infrastruk-
tursatsningar med avseende på transportslag, nätverkslösningar, kom-
munikations-tekniker eller rent generellt värdera transportinveste-
ringar då det råder en konkurrens om statliga medel mellan olika
offentliga verksamhetsområden.

Inlandsbanan AB har framlagt ett förslag till upprustningar och re-
investeringar som omfattar hela Inlandsbanans sträckning mellan Mora
och Gällivare vilket skulle medföra att banan blev ett sammanhängande
trafiksystem integrerat med rikets övriga stomjärnvägar. Den avgörande
karakteristiska kvalitetsskillnaden är diseldriften.

Inlandsbanan AB har under perioden 1993-1998 erhållit ett statligt
tidsbegränsat drifts- och investeringsbidrag om 135 miljoner kronor
under femårsperioden samt medel för banunderhåll och upprustning,
på vardera 235 respektive 250 miljoner kronor fördelat på fem år. Efter
femårsperiodens utgång ska en uppföljning ske av erfarenheterna på
trafikområdet och de nya verksamhetsformerna för banunderhåll och
baninvesteringar.

Det är således idag av intresse att analysera och prognostisera nuva-
rande och framtida godsflöden längs Inlandsbanan. Dels mot bakgrund
av att förutsättningarna för ett fortsatt stöd till Inlandsbanan AB ofta
diskuteras. Dels mot bakgrund av Inlandsbaneintressenternas före-
slagna reinvesteringar vilka möjliggör att hela Inlandsbanan öppnas för
godstrafik.

1.2 Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats är att genomföra en systemoptime-
ringsanalys av Inlandsbanan och inlandets godstransportsystem. Mer
precist är syftet att analysera och identifiera de godsflödesförändringar
som kan uppstå för järnvägs- och lastbilstransporter på Inlandsbanan
och det konkurrerande eller komplimenterande vägnätet (riksväg 45)
om de äskade anslagen för planerade investeringar om 878 miljoner
kronor längs hela Inlandsbanan (Mora-Gällivare) bifalls/genomförs.
Ett delsyfte är att beskriva och granska den sekventiella systemoptime-
ringsmodell för simulering av godsflöden, en svensk tillämpning av
6 Systemanalys av godstransporter



STAN - Strategic Analysis and Planning of National Freigth Transpor-
tation Systems, som används i den svenska investeringsplaneringen.

1.3 Avgränsning

Inlandsbanans geografiska influensområde har avgränsats till de
berörda kommunerna längs banan, dvs Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog
och Arvidsjaur i Norrbottens län; Sorsele, Storuman, Vilhelmina och
Dorotea i Västerbottens län; Strömsund, Östersund, Krokom, Berg
och Härjedalen i Jämtlands län; Orsa och Mora i Dalarna/Kopparbergs
län. På samma sätt har riksväg 45 och dess influensområde avgränsats
för att möjliggöra jämförelser av godsflöden, flödesbalanser etc. mellan
järnvägs- och lastbilstransporter före och efter en uppgradering av
Inlandsbanan.

Inlandsbanan betraktas i analysen som ett sammanhängande trafik-
system från Mora till Gällivare. En uppdelning av Inlandsbanan i ett
antal delsträckor kräver ett större antal separata simuleringar vilket inte
varit möjligt att genomföra inom ramen för detta arbete.

Studien innefattar ingen samhällsekonomisk bedömning av de pla-
nerade reinvesteringarna längs inlandsbanan. En sådan återfinns i Berg-
kvist, Johansson och Westin1.

Beskrivningen av den svenska tillämpningen av STAN-modellen
kommer att i huvudsak beröra de två aktuella transportmedlen järnväg
och lastbil. Uppgifter om sjöfartstransporter finns emellertid med där
det bedömts underlätta förståelsen av den tillämpade modellens sam-
manhängande struktur, uppbyggnad och dess beståndsdelar.

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där en översiktlig ekonomisk
karakteristik av transporter ges. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på den
teoretiska sekventiella rumsliga interaktions-modellen. Denna del av upp-
satsen skall ge läsaren en förståelse för den teoretiska bas som ligger till
grund för den tillämpade modellen och genomförda godsflödessimule-
ringar. I kapitlet behandlas även kortfattat nätverksbalanser. Därefter
följer ett avsnitt vari avsikt är att beskriva och förklara den tillämpade
transportmodellens struktur och beståndsdelar. Den undersökande
delen av uppsatsen innehåller en kort historik, simuleringar, beräk-
ningar och uppnådda resultat, vilka presenteras i kapitlet trafiksystema-
nalys. Slutligen presenteras slutsatser/implikationer av systemoptime-
ringsstudien och den tillämpade STAN-modellen kommenteras kort-
fattat.

1. Bergkvist, E, Johansson, M, Westin, L (1997)
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2 Val av transportmedel och transportlänkar

2.1 En ekonomisk karaktäristik av transporter

Sett från kostnadssidan består utbudet av transporter i grunden av
komponenter med en rörlig och en fast del. Även om det i vissa situa-
tioner är svårt att särskilja fasta och rörliga kostnader till följd av tem-
porala delbarhetsproblem kan en uppdelning ske enligt följande: Den
rörliga delen - lastbäraren, karaktäriseras av relativt kort livslängd och
ersätts p.g.a. fysisk/mekanisk förslitning långt tidigare än fasta anlägg-
ningar i form av t.ex. hamnar eller järnvägsspår. Vidare har den rörliga
komponenten en alternativ användning genom möjlighet till omdiri-
gering och får på så vis betydligt mindre sjunkna kostnader i förhål-
lande till fast infrastruktur. Den fasta delen - infrastrukturnätet, karak-
täriseras av höga investerings- och reinvesteringskostnader i jämförelse
med lastbäraren samt möjlighet att utnyttja skalfördelar - eftersom ett
ökat kapacitetsutnyttjande medför fallande genomsnittlig kostnad till
den punkt då kapacitetstaket nås. Detta innebär att det finns en mini-
minivå under vilken det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra
investeringar eller underhåll i infrastrukturnätet.2

Motiven för offentlig finansiering av investeringar i infrastruktur är
bla kopplade till de stora fasta kostnader som ger den en viss kollektiv
karaktär, dvs likheter med genuint/semikollektiva varor i följande avse-
ende: betydande kostnader för tillskapanandet men relativt låg margi-
nalkostnad för att upplåta infrastrukturen till ytterligare användare;
icke rivalitet i konsumtionen (i praktiken kan trängsel uppkomma om
tillräckligt många användare ges tillträde samtidigt); marginalkostnads-
prissättning för utnyttjande av befintlig infrastruktur leder till ett inef-
fektivt resursutnyttjande samt förekomsten av externa effekter. Därtill
kommer svårigheten att erhålla ett tillräckligt täckningsbidrag för fi-
nansieringskostnader i infrastrukturprojekt via användaravgifter när det
finns befintliga närliggande icke avgiftsbelagda substitut. Förekomsten
av marknadsmisslyckanden - i den bemärkelsen att det finns situationer
där det föreligger en konflikt mellan individuell och kollektiv rationali-
tet - i kombination med att den summerade individuella betalningsvil-
jan hos dagens användare inte alltid är tillräcklig för att realisera sam-
manhållna infrastruktursystem påkallar ett offentligt deltagande.

Det viktigaste särdraget hos efterfrågan på godstransporter är att
transporter inte efterfrågas i sig självt utan får en betydelse först när de
som medel ger upphov till ökat förädlingsvärde när godset når sin slut-
liga destination. En annan egenskap är att transportefterfrågan fluktue-
rar över tiden vilket reflekterar en varierad efterfrågan av insatsvaror

2. Button, K.J. (1993)
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och slutliga produkter i olika delar av transportnätverket till följd av
konjunkturläget.

För transportanvändaren påverkar ett flertal faktorer valet av trans-
portmedel. De vanligaste attributen hos transportmedlet är transport-
kostnad, tidsutdräkt, transportfrekvens och servicenivå. Transportefter-
frågan är således beroende av den sammanlagda alternativkostnaden för
de ingående komponenterna. Den transporterade varans attribut be-
stämmer i sin tur preferenserna för olika attribut hos transportmedlet.
Höga godsvärden tenderar att kräva snabba transporter. I en sådan situ-
ation där kostnaden är flerdimensionell kan det vara praktiskt att införa
ett sammansatt eller generaliserat kostnadsbegrepp. En generell kostnad
för en abstrakt transport kan definieras som:

C = g ( A1, A2, A3, ..., An ) (1)

där C betecknar den generaliserade kostnaden medan A1, A2, ... är de
olika attributen transportkostnad, tidsutdräkt, etc. Efterfrågan på
transporter Qd kan därmed uttryckas som en funktion av en enda vari-
abel, den generella kostnaden, dvs Qd = f (C).

Det bör påpekas att användandet av ett generellt kostnadsuttryck
inte är okontroversiellt. Invändningarna består bland annat i att en ag-
gregering av de olika kostnadskomponenterna lägger en restriktion på
de separata efterfrågeelasticiteterna m.a.p varje individuell kostnads-
komponent. Vidare finns det lite som talar för att ett sammansatt kost-
nadsindex är universellt giltigt. Möjligen är det situationsspecifikt, på så
vis att användandet bara garanterar en konsistens i angreppssätt men
kan leda till inkonsistens i resultat om det generella kostnadsuttrycket
gäller i vissa men inte andra situationer.

2.2 En teoretisk sekventiell rumslig interaktionsmodell

För att analysera hur förändringar i ett mångfacetterat transportsystem
påverkar olika transportslag använder vi oss av en sekventiell rumslig
interaktionsmodell. Avsikten är att lyfta fram centrala komponenter
samt att reducera komplexiteten i transportsystemet genom att dela
upp de faktorer som påverkar transportefterfrågan i ett antal undermo-
deller. Tekniken innebär att man går från en högre aggregerad nivå till
en lägre där varje submodell fungerar som en kontroll eller restriktion
på därefter kommande modeller av lägre ordning. För att underlätta
förståelsen introduceras här de två begreppen kvasidynamik eller adia-
batisk approximation samt slavprincipen.

Kvasidynamik kan förstås så att ett dynamiskt system X av högre di-
mension reduceras till ett statiskt jämviktssystem Y av lägre dimension,
dvs Y är en modell av X under restriktionen dx/dt = 0. Trots denna för-
enkling till ett jämviktssystem som definitionsmässigt inte förändras
finns möjligheten att reintroducera en slags dynamik. Om vi föreställer
oss en tidssekvens av jämviktstillstånd där Y vid varje enskild tidpunkt
befinner sig i jämvikt, då sägs Y vara ett kvasidynamiskt system. Idén
om snabb anpassning och långsam förändring är central för tillämpning
och förståelse av kvasidynamiska system som t.ex. i denna sekventiella
Val av transportmedel och transportlänkar 9



transportmodell. För att gå ett steg längre kan vi föreställa oss en sepa-
ration av tidsskalan på så vis att vi stratifierar transportsystemets kom-
ponenter med avseende på förändrings/ anpassningshastighet. Trans-
portsystemet kan delas upp i en långsam, medel och snabb tidsskala.
Där t.ex. den långsamma komponenten utgörs av den regionala nä-
ringsstrukturen eller den nationella trafikpolitikens mål och inriktning,
investerings- och underhållsanslag hänförs till medel och slutligen val
av transportslag och rutter representerar den snabba tidsskalan. Vi kan
tänka oss att det långsammaste systemet styr utvecklingen av det näst
långsammaste vilket i sin tur styr ett snabbare system osv.3 Anpassnings-
tiden avgör avgränsningen mellan vilka variabler som ska betraktas som
exogena respektive endogena i en modell.

Slavprincipen implicerar en ordning eller hierarki i det ursprungli-
gen kopplade systemet som med lämpliga matematiska approximatio-
ner kan separeras-frikopplas så att systemet blir rekursivt, dvs dynami-
ken hos ett underrum (den långsamma strukturen) av lägre dimension
blir styrande.4 

Denna reduktion av det komplexa systemet till ett ordnat system är
inte trivial. För att en separering av tidsskalor och användandet av slav-
principen skall vara meningsfull krävs att den återkoppling som kan
förväntas ske mellan ett snabbare och långsammare förlopp är av mar-
ginell karaktär.

När det gäller infrastruktur och transporter har angreppssättet dock
hittills visat sig vara fruktbart. I det följande diskuteras därför olika sätt
att relatera regional struktur, interregionala flöden och transportflöden
i nätverk med hänsyn till processernas anpassningstider5.

I fall A beskrivs relationen mellan interregionala flöden och trans-
portmarknader med en O-D matris som anger de interregionala flöde-
nas omfattning, vilka till följd av de separerade tidsskalorna, exogent
påverkar den modell som bestämmer omfattningen av trafiken på
transportnätverket. Därmed antas att infrastrukturinvesteringar och
förändringar i transportnätverket inte ger någon återverkan på de inter-
regionala flödena. I fall B sammanfaller tidsskalorna så att transport-
marknaden och de interregionala flödena påverkar varandra ömsesidigt.
Således behandlas transportmarknaden och interregionala flöden i en
och samma jämviktsapproximation. Slutligen i fall C visas en generali-
serad version av de tidigare redovisade fallen A och B. Den interregio-
nala strukturen som förändras långsamt (L) bestäms exogent medan en
simultan modellering sker av de medelsnabba transportmarknaderna
och de interregionala flödena. Slutligen modelleras de snabba processer
som sker på transportmarknaden i en eftermodell som styrs av de lång-
samma interregionala strukturerna och därefter de medelsnabba inter-
regionala flödena och delar av transportmarknaderna.

Här följer en presentation av fyra submodeller vilka tillsammans ut-
gör en sekventiell rumslig interaktionsmodell. I termer av figur 1 hän-
förs den rumslig interaktionsmodellen till fall A.

3. Karlqvist, A. (1987) samt Batten, D.F (1996)
4. Karlqvist, A. (1987)
5. Westin, L (1995)
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• Submodell 1
Den första submodellen bestämmer antalet/mängden transporter inom
olika på förhand geografiskt avgränsade områden. Vi antar att i, j ∈  R 

Ti =ƒ(Oi)
Tj =ƒ(Dj) (2)

där Ti är totala antalet transporter som startar i region i och Tj är to-
tala antalet transporter som slutar i region j. Mängden transporter be-
stäms av egenskaper hos ursprungsregionen, Oi, respektive målregio-
nen, Dj.

• Submodell 2
I submodell två fördelas transporter mellan start- och målpunkter, s.k.
O-D relationer, givet en kostnadsrestriktion på varje möjlig länk. För
att förklara interaktionen mellan olika geografiska områden används
en Rumslig Interaktions Modell (RIM). RIM kan förstås som modeller
av rumsliga flöden, dvs flöden av människor, varor, tjänster, informa-
tion, etc från någon startpunkt i till någon målpunkt j. Denna klass av
modeller utvecklades inledningsvis under femtio- och sextiotalet som
en rumslig analogimodell till Newtons gravitatiosmodell. Dess teore-
tiska grund och härledning tillskrivs Wilson vilken 1967 visade att
denna klass av modeller kan betraktas som ett optimeringsproblem,
mer exakt som ett entropi maximeringsproblem6. För en översikt av
alternativa härledningar med utgångspunkt i t.ex effektivitetsprinci-

TN

TN TN (S)

TN (M)

OD (M)

OD OD (L)

A

C

B

OD

Figur 1 Olika sätt att relatera interregionala flöden (OD) och trafikströmmar på nätverk
(TN) där hänsyn kan tas till processernas anpassninigstider i termer av långsamma
(L), medelsnabba (M) och snabba (S). Källa: Westin (1995).
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pen, kostnadsminimering eller stokastisk nyttomaximering, se Erlan-
der och Stewart (1990). En generell RIM kan skrivas på följande sätt;

Tij = ƒ(Oi) ƒ(Dj) Cij (3)

där Tij är ett mått på rumslig interaktion mellan punkterna i och j,
medan Cij är den generella kostnaden/uppoffringen för interaktion
mellan punkterna i och j. Om ƒ(Oi) och ƒ(Dj) betraktas som konstan-
ter måste vi, för att (3) skall uppfylla additivitetsvillkoret -summan av
alla individuella flöden är lika med totala flöden, införa två restriktio-
ner;

Σj Tij = Oi∀ i (4)

och

Σi Tij = Dj∀ j (5)

Efter omskrivning så att additivitetsvillkoret är uppfyllt får vi föl-
jande uttryck;

Tij = Ai Bj ƒ(Oi) ƒ(Dj) Cij∀ ij (6)

där Ai och Bj är balanseringsfaktorer vilka bestäms som;

Ai = { Σj Bj ƒ(Dj) Cij }
-1 Oi { ƒ(Oi) }

-1 (7)

och

Bj = { Σi Ai ƒ(Oi) Cij }
-1 Dj { ƒ(Dj) }

-1 (8)

Utan balanseringsfaktorerna skulle en fördubbling av både Oi och
Dj leda till en fyrdubbling av interaktionerna mellan i och j p.g.a mo-
dellens multiplikativa form. Balanseringsfaktorerna kan tolkas som ett
mått på tillgänglighet hos en punkt med avseende på andra punkter.

Vi ska nu försöka finna en metodologiskt godtagbar koppling mel-
lan beteendet hos transportmarknadens aktörer vilket kan uttryckas/
tolkas som en nyttofunktion och en rumslig interaktionsfunktion för
att uppnå en mer internt konsistent modell7. Antag att varje geografisk
punkt i kan betraktas som en aggregerad beslutsenhet, vilken kan välja
mellan ett flertal olika destinationer j, i ett transportnätverk. Vidare an-
tar vi att denna beslutsenhet har en aggregerad nyttofunktion vilken
kan betraktas som en genomsnittligt representativ nyttofunktion av ak-
törernas transportval i punkten i. Aktörerna antas allokera en aggrege-
rad transportbudget mellan ett flertal alternativa destinationer. Således
kan en optimal transportallokering uppnås genom att maximera nytto-
funktionen under en restriktion given av transportbudgeten.

Nyttomaximeringsproblemet8 för aktörerna i punkt i;

6. Se Wilson, A.G (1967, 1970)
7. År 1983 bevisade Alex Anas att entropimaximeringsansatsen och nyttomaxime-

ringsansatsen ger samma resultat i form av en multinomial logit modell.
8. Framställningen baseras på Nijkamp, P. & Reggiani, A. (1992).
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(9)

där cij är generell transportkostnad for en enhet mellan i och j och Ci

är total transportbudget för aktörerna i punkt i. Vidare antas Ci vara be-
roende av antalet aktörer i punkt i på följande sätt:

Ci = η Oi
αi (10)

vilket implicerar att transportbudgeten är proportionell (uttryckt
med parametern η) mot reppeleringseffekten (Oi

αi) i punkt i, där α i är
efterfrågeelaticiteten av transporter. Substitution av (10) i (9) och till-
lämpande av första ordningens villkor för maximum ger:

u´
ij = ∂ ui / ∂ Tij∀ i, j

= λ cij (11)

där u´
ij är marginalnyttan av transporter mellan respektive O-D rela-

tion, λ är Lagrange multiplikatorn som är ett mått på ändringen i nyt-
tofunktionen till följd av en förändring av budgeten för transporter. Nu
kan vi teckna det simultana ekvationssystemet för de sökta variablerna i
punkt i:

(12)

Om det vore möjligt att skriva om (6) på sådan form att den uppfyl-
ler (12) skulle vi ha en behavioristisk tolkning av den rumsliga interak-
tionsmodellen. Vi ser att för punkt i kan (6) tecknas på följande sätt:

η Oi
αi = η Tij Ai

-1 Bj
-1 Dj

-αj Cij
-1

=Σj cij Tij (13)

de tillräckliga villkoren för att uppfylla (13) är:

max ui f Ti1 Ti2 K Tij, , ,( )=

under restriktionen cijTij

j
∑ Ci≤







u'i1
c'i1
------- u'iJ

ciJ
-------=

u'i2
ci2
------- u'iJ

ciJ
-------=

.       .
.       .
.       .
u'i J 1�,

ci J 1�,
--------------- u'iJ

ciJ
-------=

cijTij ηO
α i

i=
j
∑
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(14)

Division av de första J-1 ekvationerna med den sista ekvationen ger
följande resultat:

(15)

Ekvation (15) kan betraktas som en specificering av första ordning-
ens villkor för maximum (11), om nyttofunktionen u i i punkten i har
följande form:

u i = ƒ1(D1) ln Ti1 + ƒ2(D2) ln Ti2 +…+ ƒj(Dj) ln TiJ (16)

Denna log-linjära nyttofunktion uppfyller även andra ordningens
villkor för maximum. Funktionen innefattar preferenselasticiteterna
[ƒj(Dj); ∀ j] med avseende på transportbesluten, dvs attraktionseffekten
hos destinationspunkten j representerar preferensvikten i den aggrege-
rade nyttofunktionen i punkten i. Vi tar detta resultat som en möjlig
och rimlig behavioristisk tolkning av en rumslig interaktionsmodell.

• Submodell 3
Det tredje steget består i att fördela de i (12) bestämda transportflö-
dena mellan regioner på olika transportmedel genom att använda
"avledningskurvor". Kurvorna visar den andel av de totala transpor-
terna mellan två punkter som kan förväntas utnyttja ett visst transport-
medel givet dess relativa kostnadsfördelar över alternativa transportme-
del.9 Kurvan anger med andra ord substitutionsmöjligheterna mellan
två transportslag givet skillnader i generaliserade transportkostnader.
För att illustrera metoden antar vi att det finns två transportmedel M

9. Button, K.J (1993)
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och M’ som vardera trafikerar rutten i, j till de generella kostnaderan
Cij

M samt Cij
M’. Avledningsfunktionen kan nu skrivas som;

(17)

vilket resulterar i en avledningskurva med utseende enligt nedanstå-
ende figur. Individuella γ kan estimeras för att beskriva relationen mel-
lan olika transportslag på olika länkar.

Transportmedelsvalet kan således generellt uttryckas som;

TijM = ƒM(Tij, CijM) (18)

där Tij betecknar antalet transporter mellan region i och j, CijM be-
tecknar generaliserad kostnad för transport mellan region i och j med
transportmedel M samt CijM' betecknar generaliserad kostnad för trans-
port mellan region i och j med transportmedel M'.

• Submodell 4
Slutligen bestäms länkvalet mellan O-D relationer för respektive trans-
portslag i dess nätverk. Den modell som presenteras här tillhör en klass
av modeller som kallas för nätverksmodeller vilka möjliggör en simul-
tan simulering av flerproduktflöden på flertransportsnätverk. Den
nedan beskrivna modellen för nätverksval är utvecklad av Guélat, Flo-
rian och Crainic10. Exempel på modellens tillämpningar och resultat av
godstransporter i Brasilien och Finland återfinns i Crainic, Florian,
Léal11 samt Gédéon, Florian, Crainic12.

Det nätverk vi betraktar består av en mängd noder N, en mängd län-
kar L, L ⊂  N × Ν × Μ , en mängd transportmedel M och en mängd
transfer R, R ⊂ L × L. Varje mängds dimension betecknas med nN, nL, nM

och nR. Till varje länk l, l ∈ L, kopplas en genomsnittlig kostnadsfunk-
tion sl (.) som beror på transporterad godsmängd på länken. På samma
sätt kopplas en genomsnittlig kostnadsfunktion st (.) till varje transfer r
∈ R. Varorna som transporteras över det multimodala nätverket be-
tecknas med index p, p ∈ P, där P är mängden av alla varor med dimen-

TM
ij

TM
ij TM'

ij+
---------------------------- 1

1 exp γ CM'
ij CM

ij�( )�+
------------------------------------------------------------=

 {CijM-CijM'}

 Andelen
transporter
mellan i och
j utförda av
M resp. M'

1

0

0,5

0

Figur 2 Avledningskurva för transporter mellan i och j utförda av M respektive M’.

10. Guélat, J., Florian, M., Crainic, T.G.(1990)
11. Crainic, T.G., Florian, M., Léal, J-E.(1990)
12. Gédéon, C., Florian, M., Crainic, T.G.(1993)
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sionen nP. Varje vara transporteras från startpunkten o, o ∈  O N, till
målpunkten d, d ∈  D ⊆  N, i nätverket. Låt g m (p) beteckna efterfrågema-
trisen kopplad till vara p ∈ P, där m (p) är en delmängd av M (p), och
där M (p) är delmängden av alla transportmedel som transporterar vara
p. Flödet av vara p i det multimodala nätverket betecknas υp och består
av de inducerade transfer- och länkflödena av vara p.

Flödet av alla varor i nätverket betecknas med υ = υp, p ∈ P, som är
en vektor med dimensionen nP (nL+ nR). Kostnadsfunktionen för länkar
respektive transfer motsvarar en given flödesvektor υ. På ett liknande
sätt betecknas den genomsnittliga kostnadsfunktionen för varor p, sp, υ
∈ p där

och s = (sp), p ∈ P, är en vektor av kostnadsfunktioner med dimensi-
onen nP (nL+ nR). Total generaliserad kostnad för flödet på länk l, l ∈ L,

för vara p, p ∈ P, är produkten ; total generaliserad kostnad

för flödet på transfer r, r ∈ R är produkten . Total generaliserad
kostnad för flödet av alla produkter i det multimodala nätverket beteck-
nas med funktionen F som vi önskar minimera

(19)

över mängden flöden som uppfyller bibehållande- och ickenegativi-
tets restriktionen. För att teckna de ovan nämnda restriktionerna inför

vi följande notation. Låt beteckna mängden stråk som sträcker
sig från startpunkt o, o ∈  O, till målpunkt d, d ∈  D, som enbart utnytt-
jar transportmedel m (p) ∈  M (p), p ∈ P. Bibehållande restriktionen
tecknas då som

(20)

där hk är flödet längs stråk k. Ickenegativitets restriktionen är

hk ≥ 0, k∈  , o ∈  O, d ∈  D, m (p) ∈  M (p), p ∈ P (21)

Låt Ω vara mängden av flöden υ som uppfyller (19) och (20). Efter-
som (20) är beskriven i stråkflödesplanet behöver vi en relation mellan
länkflöden och stråkflöden för att teckna Ω 

, l ∈ L, p ∈ P (22)
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där  är mängden av alla stråk som

kan användas för transporter av vara p, där

är en binär indikatorfunktion som definierar de länkar som tillhör
ett visst stråk. På liknande sätt gäller det för transferflöden och stråkflö-
den att

, r ∈ R, p ∈ P (23)

där

är en binär indikatorfunktion som definierar de transfer som tillhör
ett visst stråk. Submodel fyra innefattar minimerande av (19) under
restriktion av (20)-(21) samt de definitionsmässiga restriktioner (22)-
(23). I modellen kan i princip den genomsnittliga kostnadsfunktionen

, l ∈ L och , r ∈ R, vara beroende av några eller alla attri-

but hos vektorn υ. Likväl är de kostnadsfunktioner som används för
att modellera användarkostnader och trängselkostnader på länkar och
transfers i transportnätverk vanligtvis länkspecifika, dvs länk- och
transferkostnaderna är separabla. Detta faktum utnyttjas på så vis att
ett antal förenklande hypoteser avseende kostnadsfunktionernas struk-
tur införs.

På en generell form ges marginalkostnaden för transporter av en vara
p på länk a av nedanstående uttryck

(24)

och marginalkostnaden för transporter av en vara p på transfer r ger
nedanstående uttryck

(25)

Följande antaganden görs angående möjligheten att separera/de-
komponera den genom-snittliga kostnadsfunktionen:

1. Länkkostnadsfunktionen är oberoende av transferflöden.

2. Transferkostnadsfunktionen är oberoende av länkflöden.

3. Transferkostnadsfunktionen i en nod är oberoende av transfer-
flöden i andra noder.

Antagandena medför att (24) erhålls som nedanstående uttryck 
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(26)

och (25) erhålls som

(27)

Motsvarigheten till antagande tre kan inte göras för länkkostnads-
funktionen eftersom det är möjligt att två eller fler transportmedel ut-
nyttjar samma infrastrukturnät mellan två noder i ett nätverk. Länken l
= (i, j, m) förbinder nod i och nod j med transportmedlet m. Låt Ml vara
delmängden av transportmedel som beaktas vid beräknandet av margi-
nalkostnaden för att utnyttja länk l.

Låt  vara mäng-
den av länkar som beaktas i beräknandet av marginalkostnaden för att
utnyttja länk l; således är . Om länk  så

. Detta tillåter att (26) skrivs som:

(28)

där  Mängden  kan erhållas genom inven-

tering av parallella länkar i båda riktningar vilket är en tidskrävande

procedur om  utgör majoriteten av länkar. Därför görs föl-
jande antagande:

4. Kostnaden för att utnyttja en länk är endast beroende av det länk-
flöde som har gemensamma start- och målnoder i båda riktningar.

Detta antagande är ekvivalent med Hl = Ll ∀  l L. Marginalkostnads-
funktionen för länkar kan då skrivas som

(29)

För att illustrera ovan nämnda antaganden, med hänvisning till figur
3, låter vi m1 och m3 gemensamt använda samma stråk. 

Då gäller det för länken l=(i,j,m1),Ml=(m1,m3), 

och Ll=Hl = .

Dessa antaganden förenklar specificeringen av modellens kostnads-
funktioner dessutom motsvarar de dels den praxis som tillämpas dels
tillgänglig data för respektive transportmedel i form av kostnader,
trängsel, drivmedel, etc, vilka inom transportsektorn är definierad för
respektive transportnätverk.

I bilaga 1 ges en närmare beskrivning av en möjlig iterativ lösnings-
metod till problemet i submodell fyra genom användande av två algo-
ritmer där den första löser kostnadsminimeringsproblemet (19) och
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den andra minimerar transportsträckan. Beviset av algoritmernas glo-
bala konvergens ges i Guélat et.al.1990. Givetvis är även andra algorit-
mer tillämpbara för att lösa problemet.

De av en algoritm genererade länkvalet ger oss det generella ut-
trycket;

TijML = ƒML (TijML, CijML, CijML') (30)

där TijML betecknar antal transporter mellan i och j med transport-
medel M längs länk L, CijML betecknar generaliserad kostnad för trans-
port mellan region i och j med transportmedel M längs länk L samt
CijML' betecknar generaliserad kostnad för transport mellan region i och
j med transportmedel M' längs länk L.

2.3 Formaliserad sammanfattning av den sekventiella 
interaktionsmodellen

En sammanfattningen av de fyra submodellerna kan göras enligt föl-
jande:

Ti = ƒ(Oi); Tj = ƒ(Dj) (31)

Tij = ƒ(Oi) ƒ(Dj) Cij = h(Ti, Tj, Cij) (32)

TijM = ƒM(Tij, CijM, CijM') (33)

TijML = ƒML(TijML, CijML, CijML') (34)

där 

Ti antalet transporter som startar i region i

Tj antalet transporter som slutar i region j

i                                                               j

m1

m2

m3

Figur 3 Parallella länkar i båda riktningar
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Tij antalet transporter mellan region i och j

Cij generaliserad kostnad för transport mellan region i och j

TijM antal transporter mellan region i och j med transportme-
del M

CijM generaliserad kostnad för transport mellan region i och j
med transportmedel M

CijM' generaliserad kostnad för transport mellan region i och j
med transportmedel M' 

TijML antal transporter mellan i och j med transportmedel M
längs länk L

CijML generaliserad kostnad för transport mellan region i och j
med transportmedel M längs länk L

CijML' generaliserad kostnad för transport mellan region i och j
med transportmedel M längs länk L'

Det gäller att;

(35)

Innebörden av (35) är att totala antalet transporter är lika med anta-
let transporter mellan regioner summerat över alla i och j.

(36)

Innebörden av (36) är att antalet transporter mellan region i och j är
lika med antalet transporter summerat över alla länkar och över alla
transportmedel för alla i och j.

(37)

Innebörden av (37) är att systemets samlade interaktionskostnad är
lika med den generaliserad kostnaden per transport och antalet trans-
porter mellan regioner summerat över alla i och j.

(38)

Innebörden av (38) är att total generaliserad systemkostnad mellan
region i och j är lika med kostnaden för transporter summerat över alla
länkar och över alla transportmedel för alla i och j. Minimering av (38)
ger en nätverksjämvikt i form av ett systemoptimum enligt Wardrops
andra princip13.

13. Harker, P.T (1984)
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Ett problem som kan hanteras med modeller av ovannämnda typ är
obalanser i flöden. Nedan beskrivs två sätt med vilkas hjälp vi kan be-
skriva och kvantifiera motriktade flöden för såväl enskilda länkar som
hela stråk. Flöden som antingen baseras på faktiska observationer eller
som tex. genereras av den nyss beskrivna sekventiella modellen. Där-
med ges möjlighet att identifiera länkar där det råder betydande oba-
lanser.

2.4 Nätverksbalanser

I ett transportsystem finns ett flertal olika typer av flöden som kan
urskiljas såsom godsflöden, lastbärarflöden, informationsflöden och
resursflöden. Eftersom vi i detta fall specifikt studerar godsflöden som
genereras genom ett utbyte av varor mellan avsändare och mottagare
kan det vara intressant att definiera begreppen flödesbalans och flödes-
skevhet.

Ett sätt att beskriva skillnaden mellan två motriktade flöden på en
länk är att beräkna flödesbalansen mellan två punkter. Flödesbalansen
(FB) definieras enligt Lumsden14 som differensen av godsflödet längs
länken mellan nod i och nod j för ett transportslag.

FB = TijML - TjiML (39)

I stället för att uttrycka skillnaden av de motriktade flödena som ett
absolut mått kan vi uttrycka skillnaden med ett relativt mått, kallat flö-
desskevhet (FS) vilket definieras som kvoten mellan flödesbalansen och
summan av de motriktade godsflödena.

FS = ( TijML - TjiML ) / (TijML + TjiML ), 1 > FS > -1 (40)

I en situation där vi har perfekt balanserade godsflöden på en länk
mellan två noder är både flödesbalansen och flödesskevheten noll. Vi
kan även studera aggregerade mått vilket ytterst leder till regionala han-
delsbalanser.

Strukturella obalanser orsakas av obalanser i godsflöden vilket ger
upphov till operationella obalanser, dvs obalanser till följd av att gods-
och lastbärarflöden inte är anpassade till varandra. Om vi betraktar ett
enkelt godstransportsystem mellan två punkter i och j längs länken L så
kan vi identifiera tre flöden. Dels godsflödet mellan i och j, dels lastbä-
rarflödet mellan i och j och slutligen returneringen av lastbäraren och
därmed lastbärarflödet från destinationspunkten j till ursprungspunk-
ten i. I det enkla systemet uppstår en resursförlust p.g.a. att godsflödet
är ett envägsflöde medan resursflödet (i form av lastbärarflödet) är ett
tvåvägsflöde. För att öka realismen i systemet introducerar vi ett mot-
riktat godsflöde, dvs mellan j och i längs länken L varvid resursförlusten
reduceras eftersom lastbäraren utnyttjas vid returneringen från destina-
tionsnoden j till ursprungsnoden i. Enligt ovanstående resonemang kan
både flödesbalans och flödesskevhet användas som en indikator på re-
sursutnyttjandet av lastbärare längs en viss länk. Tillsammans med upp-

14. Lumsden, K (1995)
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gifter om trängselkostnader, kapacitet och flöden ger det möjlighet till
mångfacetterade beskrivningar av transportnätverket.
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3 STAN (Strategic Transportation Analysis)

I avsnitt två gav vi en generell beskrivning av en rumslig sekventiell
interaktionsmodell. Här presenteras den tillämpade modell för Sveri-
ges godstransporter som utvecklats i ett samarbete mellan statliga verk,
utredningsinstitut och konsultföretag.

STAN är en systemoptimeringsmodell som söker minimera den to-
tala generaliseradekostnaden för transporter längs en given rutt. STAN-
systemet är uppbyggt kring fyra centrala begrepp; regioner, nätverk,
godsmatriser och kostnadsfunktioner. En komplett dataspecificering av
dessa fyra begrepp utgör ett scenario.

En databas och godsflödesmodeller för Sveriges godstransporter in-
rikes och utrikes har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter
från Banverket, Vägverket, Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA), Sjöfartsverket och Temaplan AB. Arbetsgruppens resultat har
presenterats i en slutrapport (Modell för simulering av godsflöden), hä-
danefter förkortat SMSG15, vilken ligger till grund för detta avsnitt. De
framtagna godsflödesmodellerna nyttjas vid simuleringar i STAN-sys-
temet.

3.1 Regioner och nätverk

Regioner utgör geografiskt definierade områden inom och/eller mellan
vilka godsflöden förväntas förekomma. Regionerna motsvarar i den
svenska tillämpningen de 284 kommuner som fanns i Sverige 1992.
Ett nätverk består av centroider - godstyngdpunkt i respektive region,
noder - geografiska punkter, länkar - transportrutter som sammanbin-
der noder, transfers - noder där omlastning mellan olika transportslag
kan ske. Nätverket är modespecifikt, dvs varje typ av transportmedel är
kopplat till en egen länk som är definierad av en startnod och en slut-
nod (O-D relation) i nätverket. STAN-systemet består av följande fyra
nätverk;
¿ Vägnät
¿ Järnvägsnät
¿ Sjöfartsnät
¿ Tåg- och bilfärjenät
I nuläget finns det således inget nätverk för flygfrakt.

15. Boström, P. m.fl. (1995).
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3.2 Transportlänkar

Länkarna är riktningsspecifika vilket innebär att mellan två godtyckligt
valda noder där både lastbils- och järnvägstransporter förekommer
definierar vi fyra stycken länkar. För att beskriva ett visst transportme-
del och dess kostnadsfunktion för att utnyttja en länk bestäms ett antal
parametrar som beskriver länkens egenskaper. Dessa är:
¿ Från nod. Startpunkt.
¿ Med mode. Anger transportmedel.
¿ Till nod. Slutpunkt.
¿ Länklängd.
¿ Länktyp. Ger möjlighet att gruppera länkar i olika kategorier, t ex

dubbelspårig järnväg, enkelspårig järnväg, europaväg, riksväg etc.
¿ Funktionset. Kopplar en kostnadsfunktion till den individuella

länken.
¿ Kapacitet. Ingår i kostnadsfunktionen för att ta hänsyn till länkens

kapacitetsutnyttjande. Ett ökat kapacitetsutnyttjande (cet. par.)
medför en ökad kostnad till följd av förseningar och/eller trängsel
på länken.

¿ Beta. Utnyttjas i kostnadsfunktionen för att markera en viss egen-
skap hos länken.

¿ Phi. Används på samma sätt som beta.
¿ Userdata 1-3. Anger länkegenskaper.

Specificeringen av väglänkarna bygger på uppgifter från Vägverkets
vägdatabank 1993. Där det varit möjligt att slå samman länkar har
detta skett med hjälp av viktade medelvärden för skyltad hastighet,
vägbredd m m. Länkarna är uppdelade i fem typer; europavägar, övriga
riksvägar, primära riksvägar, sekundära riksvägar och tertiära riksvägar.
För varje länk finns tre egenskapsrelaterade userlinkdata inlagda, UL1
bärighetsklass, UL2 typ, UL3 vägbredd.

Specificeringen av järnvägslänkarna baseras på data från Banverket
och omfattar det nät där godstrafik upprätthölls 1993 samt vissa länkar
där det kan förväntas att godstrafiken återupptas i framtiden. Länkarna
är uppdelade i sju typer; stomjärnvägar enkelspår, stomjärnvägar dub-
belspår, länsjärnvägar med person- och godstrafik, länsjärnvägar med
godstrafik, Malmbanan, Inlandsbanan och övriga järnvägar.

Kopplingslänkar mellan väg och järnväg i Sverige har lagts in för att
knyta samman väg- och järnvägsnäten i vissa noder. Länkar har lagts in
mellan väg- och järnvägsnoder på de ställen där omlastning mellan
dessa transportmedel var möjlig 1993. 

Noderna i nätet representeras av både orter och vägskäl eller används
för att markera krökningar på vissa länksträckningar. Vissa noder defi-
nieras som transfernoder där omlastning mellan transportslagen kan
ske. Järnvägsnoderna har kodats med hjälp av SJs publikation "SJF
611, stationsförteckning", ur vilken det framgår vilka platser som an-
vänds för vagnslasttrafik 1993. Om ett flertal noder ligger tätt in till
varandra i samma kommun har en reduktion skett genom att vissa no-
der utelämnats. Vägnätets noder utgörs i huvudsak av de punkter där
vägkorsningar förekommer mellan huvudvägar.
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Transfer är en omlastning mellan två transportmedel, mode, vilken
definieras i en nod så att godset på en ingående länk med ett speciellt
transportmedel, skiftar mode på utgående länk. En nod kan därför
rymma ett flertal olika transferkombinationer. Transfer mellan lastbil
och järnväg är möjliga i samtliga för godstrafik upplåtna järnvägsnoder.
Tabell 3.1 visar en sammanställning över antalet transfermöjligheter
mellan lastbil, järnväg och fartyg. Ett antal fiktiva omlastningar är in-
lagda i vissa noder för att markera svängningsrestriktioner i nätverket
för järnväg. En transfer sker i dessa fall mellan järnväg (j) och järnväg
(x) eller mellan järnväg (y) och järnväg (y). Transfer kan även ske mel-
lan vanlig järnväg (j) och ett lågprisnät för järnväg (y) som utgör ett nät
mellan sex större rangerstationer.

Tabell 3.1 Antal definierade transfer mellan olika transportmedel. Källa: SMSG.

Skaft eller connector är en speciell typ av fiktiva länkar som används
för att binda samman regionernas centroider med det existerande
transportnätet. Skaften är definierade som olika länkar för respektive
transportslag. Järnvägsskaften är framtagna av Banverket och lastbils-
skaften i samarbete med Vägverkets 24 vägförvaltningar.

3.3 Godsmatriser och datastruktur

Delmatriserna i STAN-systemet beskriver godsflödenas omfattning
mellan regioner för respektive transportslag (lastbil, järnväg och sjö-
fart) under ett år. Enheten i matriserna är tusental ton/år (kton/år).
Dessutom har en uppdelning skett efter olika varugrupper med hänsyn
till deras fördelning på de tre transportmedlen. Utöver de tre varugrup-
perna har Lapplands- malmen särbehandlats eftersom den enbart antas
vara kopplad till järnväg. 

I godsmatriserna beaktas två typer av flöden. Dels renodlade inrikes-
flöden som både startar och slutar i Sverige. Dels export/importflöden
som antingen startar eller slutar i Sverige. Varugrupperna bygger på en
aggregering av tjugo CTSE-varugrupper (Classification for Transport
Statistics in Europe). Tabell 3.3 visar en fördelning av de transporterade
godsmängderna överstigande 25 km angivet i kton och procent i
Sverige mellan de tre transportmedlen 1993 för dessa tjugo varugrup-
per. Således beaktas ej transitflöden i godsmatriserna, dvs flöden som
varken börjar eller slutar i Sverige. Detta innebär en underskattning av

Till
Från Lastbil 

(l)
Järnväg 
(j)

Järnväg 
direkttåg (y)

Järnväg 
(x)

Fartyg 
(p)

Lastbil (l) 0 1229 11 0 92
Järnväg (j) 1229 0 37 26 59
Järnväg 
direkttåg (y)

11 37 0 0 0

Järnväg (x) 0 37 0 0 0
Fartyg (p) 92 59 0 0 0
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de inrikes godsflödena i modellen. Fördelning av varugrupper på trans-
portslag framgår av tabell 3.2 och tabell 3.3.

Tabell 3.2 CTSE varugruppernas fördelning på befraktare.

Tabell 3.3 Godsmängdernas fördelning mellan transportmedel 1993. Källa: SMSG

Lastbil
(Varugrupp 1)

Lastbil/Järnväg
(Varugrupp 2)

Fartyg/Lastbil
(Varugrupp 3)

1. Spannmål 5.0 Trävaror och kork 11. Stenkol
2. Frukt 5.2 Sågade/hyvlade trävaror 12. Mineralolja
3. Andra livsmedel 8. Järnmalm, skrot 13. Tjära
4. Oljefröer 9. Andra malmer
5.1 Rundvirke 10.1 Massa
6. Gödselmedel 16. Metaller
7. Mineralämnen 19.1 Papper, papp
10. Ej massa 19.2 Flis och träavfall
14. Betong 20.0 Övriga varor
15. Kalk, cement 20.1 Blandad last
17. Arbete av metaller
18. Maskiner, apparater
19.0 Övriga färdigvaror
20.2 Sopor, snö
20.3 Vägarbeten

Varugrupp
(CTSE)

kton procent
lb jvg ftg lb jvg ftg

1. Spannmål 2 150 95 456 80 4 16
2. Frukt 1 440 171 0 89 11 0
3. Andra livsmedel 23 576 677 106 97 2 1
4. Oljefröer 512 15 189 72 2 16
5. Rundvirke 31 892 3 891 3 89 11 0
5. Sågade trävaror 5 069 1 362 9 79 21 0
6. Gödselmedel 989 17 158 85 1 14
7. Mineralämnen 20 060 414 888 94 2 4
8. Järnmalm, skrot 1 790 1 000 1 000 47 27 26
9. Andra malmer 749 348 0,4 68 32 0
10. Massa 1 227 1 611 12 43 56 1
10. Ej massa 540 447 23 53 44 3
11. Stenkol 1 139 229 89 78 16 6
12. Mineraloljor 11 954 761 7 000 61 3 36
13. Tjära 0 0 230 0 0 100
14. Kemiska 
produkter

6 744 926 396 84 11 5

15. Kalk, cement 5 716 655 1 527 73 8 19
16. Metaller 3 613 6 088 1,4 37 63 0
17. Arb av metaller 806 74 2 92 8 0
18. Maskiner 4 958 459 1 92 8 0
19. Papper, flis 11 353 3 797 360 73 25 2
19. Övriga färdiga 
varor

6 204 77 10 99 1 0

20. Sopor, snö 4 609 0 13 100 0 0
20. Container 27549 5266 0 84 16 0
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Den procentuella fördelningen används för att aggregera de olika va-
rorna i de tre grupper som är kopplade till de olika transportmedlen.
Aggregeringen bygger på att de transportmedel som procentuellt sett
svarar för merparten av totalt befraktad varumängd dominerar en viss
varugrupp. Enligt denna indelning är lastbilstransporter dominerande
inom 14 varugrupper. Övriga varugrupper fördelas så att de två största
befraktarna antas konkurrera om dessa varugrupper som i detta fall last-
bil/järnväg och lastbil/fartyg.

Någon närmare motivering av indelningskriterierna för ett visst
transportmedels dominans i en varugrupp ges ej, dvs merparten av to-
talt befraktad varumängd definieras inte. Om man med merparten me-
nar varumängder större än eller lika med 90 procentenheter av totalt
befraktad mängd skulle lastbilstransporterna vara dominerande i sex av
tjugo varugrupper i stället för fjorton av tjugo varugrupper. Det finns
alltså en oklarhet i modellen på denna punkt.

Lastbilsmatrisen för inrikestransporter bygger på uppgifter från Väg-
och trafikforsknings-institutets (VTI) UVAV-material (enkätundersök-
ning riktad till yrkeschaufförer) från åren 1985-1987 samt 1993. VTIs
beräkningar av matrisen på kommunnivå för de tre varugrupperna är
ett vägt medelvärde så att antalet ton på länsnivå stämmer överens med
de uppräknade värdena för 1993. Anledningen till att materialet räk-
nats upp till antalet ton på länsnivå är att SCBs undersökningar är
gjorda på länsnivå. Den viktade summan för respektive län och varu-
grupp multipliceras med en faktor βij, där i är varugrupp och j län, så att
uttrycket överensstämmer med länsnivån 1993.

Tij = 

Detta innebär att vi erhåller tre inrikesmatriser för transporterade
godsmängder på lastbil enligt varugruppsindelningen. Transporterad
godsmängd enligt tabell 3.3 fördelas på de tre matriserna enligt tabell
3.2 vilket ger nedanstående tabell 3.4.

Tabell 3.4 Transporterad godsmängd inrikes för respektive varugrupp. Källa: SMSG

Järnvägsmatrisen för inrikestransporter bygger på sex datakällor:
1. Data från 45 företag (55 arbetsställen) 1992.
2. SJs systemtransporter 1992.
3. SJs samtliga transporter mellan 50 kundcentra 1990.
4. SJs ja/nej matris 1991, som visar mellan vilka kommuner järnvägs-
transporter förekommer.
5. Kombitransporter
6. Transporter utförda av sju speditionsföretag.

TON − 85
6

+
TON − 86

6
+

TON − 87
6

+
TON − 93

2
 
 

 
 

*
ij

β

Matris Miljoner tona

a. Lapplandsmalmen är exkluderad.

Varugrupp 1 (Lastbil) 102,622
Varugrupp 2 (Lastbil/Järnväg) 43,948
Varugrupp 3 (Lastbil/Fartyg) 15,449
Totalt 162,109
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Källa 1. består av data från 45 företag som blev tillfrågade om vilka
godsmängder som transporterades på järnväg in till respektive ut från
företaget. Inrikestransporterna avser företagets transporterade gods-
mängder per år till/från olika kommuner. Fördelningen av transpor-
terna på olika varugrupper visas i nedanstående tabell.

Tabell 3.5 CTSE varutransporter på järnväg för 45 företag uppdelat på varugrupper 1992. Källa:
SMSG.

Företagsmatrisens fördelning på de tre varugrupperna enligt tabell
3.2 ger nedanstående tabell 3.6.

Tabell 3.6 Inrikes godsmängd fördelat på varugrupper 1992. Källa: SMSG.

Källa 2. Systemtransporter som ej avser de 45 företagen motsvarar 2
miljoner ton uppdelat på de tre aggregerade varugrupperna ger det föl-
jande tabell.

Tabell 3.7 Systemtransporter fördelat på varugrupper 1992. Källa: SMSG.

Källa 3. SJs transporter mellan 50 knutpunkter beräknas utifrån
data för de transporterade godsmängderna mätt i bruttoton för februari

CTSE Varuslag Miljoner ton Procentenheter
1. Spannmål 0,15 1,2
2. Frukt 0,04 0,3
3. Andra livsmedel 0,16 1,1
5.1 Rundvirke 5,51 37,4
5.2 Sågade trävaror 1,0 6,8
7. Mineralämnen 0,03 0,2
9. Andra malmer 0,37 2,5
10. Massa 0,99 6,7
11. Torv 0,28 1,9
14. Kemiska produkter 0,16 1,1
15. Kalk, cement 0,05 0,3
16. Metaller 4,23 28,7
17. Arbeten av metaller 0,03 0,2
19. Papper 1,14 7,7
20. Övrigt 0,58 3,9
Totalt 14,72 100

Matris Miljoner tona

a.Lapplandsmalmen är exkluderad.

Varugrupp 1 3,8
Varugrupp 2 10,5
Varugrupp 3 0,5
Totalt 14,8

Matris Miljoner tona

a.Lapplandsmalmen är exkluderad.

Varugrupp 1 1,0
Varugrupp 2 1,0
Varugrupp 3 0,0
Totalt 2,0
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1990. Årsvärdet erhålls genom att multiplicera februarivärdet med en
faktor 11. Helårsvärdet uttryckt i nettoton erhålls genom att dividera
helårsvärdet uttryckt i bruttoton med 1,97. Totalt transporterades 5,9
miljoner bruttoton mellan de 50 knutpunkterna under februari månad
1990. Detta motsvarar ett årsvärde av 32,9 miljoner nettoton:

Källa 4. SJs ja-nej-matris visar mellan vilka kommuner det inte före-
kommer några järnvägstransporter respektive mellan vilka kommuner
det förekommer järnvägstransporter under 1991. Av totalt 80 000
kommunrelationer förekom järnvägstransporter i 11 000 kommunrela-
tioner.

Källa 5. Kombitransporternas omfattning baseras på data från Rail-
Combi som anger hur många vagnar per år som transporterades mellan
olika kombiterminaler/gränsstationer. Totalt transporterades 165 000
vagnar under 1993, givet att varje vagn har en lastkapacitet om 30 ton/
vagn innebär det transporter om cirka 5 miljoner nettoton. Genom att
exkludera kombiflödena till/från färjeterminalerna i Göteborg, Stock-
holm och Trelleborg motsvarar den renodlade inrikesmatrisen cirka 3
miljoner ton. Den totala inrikeskombitransporten om 3 miljoner ton
hänförs till aggregerad varugrupp 2.

Källa 6. Speditionsföretagens inrikestransporter uppskattas till 5,2
miljoner ton under 1993 fördelat på aggregerade varugrupper enligt
nedanstående tabell.

Tabell 3.8 Sju speditörers inrikestransporter 1993. Källa: SMSG.

De sex datakällorna kan användas för att skapa en totalmatris för
järnvägens inrikestransporter mellan kommunerna i Sverige. Totalma-
trisen erhålls i följande steg.

a) De kända järnvägstransporterna exklusive malmtransporterna
mellan kommuner uppgår till:

b) Samtliga järnvägstransporter mellan SJs 50 knutpunkter, exklu-
sive malmtransporterna, uppgår totalt till 32,9 miljoner ton.

9,32
97,1

9,5*11
97,1

*11
=== feb

BruttoG

år
NettoG

Matris Miljoner tona

a.Lapplandsmalmen är exkluderad.

Varugrupp 1 2,0
Varugrupp 2 3,2
Varugrupp 3 0,001
Totalt 5,2

45 företag 14,8 miljoner ton
Systemtransporter 2,0 miljoner ton
Kombitransporter 3,0 miljoner ton
Totalt 19,8 miljoner ton
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c) Inrikesdelen av export-import-flödena från de sju speditionsföre-
tagen uppgår till 5,2 miljoner ton.

d) Summan av de kända inrikesflödena enligt a) och c) ovan, dvs
19,8 + 5,2 = 25 miljoner ton.

e) Differensen mellan b) och d) ovan, dvs totala flöden minus
kända flöden, utgör icke relationsbestämda flöden som uppgår
till 32,9 - 25 = 7,9 miljoner ton. 

f) De icke relationsbestämda flödena om 7,9 miljoner ton bestäms
på de O-D relationer som utgör SJs 50 knutpunkter. Därefter
fördelas flödena med hjälp av SJs ja-nej-matris på kommunnivå.

g) Matrisen enligt f) fördelas på de tre aggregerade varugrupperna så
att respektive delmatris har en godsmängd som tillsammans med
kända flöden ger en total godsmängd vilket överensstämmer med
SCBs redovisade värde för varuslagen i respektive varugrupp.

Eftersom datakällorna avser olika år (1990-1993) och dessutom är av
varierande precision så är skattningen av det okända inrikesflödet
behäftat med viss osäkerhet.

Inrikesmatrisen innehåller transporter med lastbil, järnväg och far-
tyg som kan läggas in i STAN-systemet för simultan simulering av
godsflöden i Sverige. En sammanställning av inrikesmatrisen och de
godsmängder som ingår redovisas i tabellen nedan.

Tabell 3.9 Totala inrikes godsmängder i STAN-matriser för lastbil, järnväg och fartyg samt
motsvarande godsmängder enligt SCB. Miljoner ton 1993.Källa: SMSG.

Totalmatrisen för lastbils, järnvägs och fartygstransporter kan upp-
delas i tre delmatriser som innehåller de tidigare beskrivna aggregerade
varugrupperna. Totalmatrisen har beräknats genom att addera de tidi-
gare kommenterade delmatriserna. Summeringen uttrycks på följande
vis:
Matris (grupp 1)=Matrislb (grupp 1)+Matrisjvg (grupp 1)+Matrisftg

(grupp 1)
Matris (grupp 2)=Matrislb (grupp 2)+Matrisjvg (grupp 2)+Matrisftg

(grupp 2)
Matris (grupp 3)=Matrislb (grupp 3)+Matrisjvg (grupp 3)+Matrisftg

(grupp 3)

Transportmedel Totalt Totalt Differens
STAN SCB

Lastbil 162,0 162,0 0
Järnväg 32,9 32,9 0
Fartyg 11,7 13,3 -1,6
Totalt 206,6 208,2 -1,6
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Varje varugrupp utgör en delmatris där de totala godsmängderna
enligt ovanstående uttryck redovisas i tabell 3.10. I tabellen redovisas
även totala godsmängder enligt SCB.

Tabell 3.10 Totala godsmängder för varugrupp 1-3 samt motsvarande data enligt SCB. Miljoner ton.
Bearbetning av SMSG material.

Uppdelningen är gjord för att illustrera att de olika varuslagen som
transporteras har olika starka preferenser till olika transportmedel.
Simuleringar i STAN-systemet tar alltså hänsyn till kopplingen mellan
varugrupp och transportmedel. Varornas uppdelning i grupper och
därefter transportmedelsval skulle grovt kunna förklaras av fyra huvud-
faktorer och deras underliggande egenskaper:

1. Varans karaktär; värde, vikt, volym, ömtålighet och härdighet

2. Varans plats i produktionsprocessen; godsvärde, täthet, grad av
insatsvara, och sändningsstorlek.

3. Varans ekonomiska bärkraft; godsvärde, regularitet, JIT, nödsänd-
ningar och sändningsstorlek.

4. Varans marknad; klimat, tillgänglig infrastruktur och avstånd.

Varugruppernas preferenser till de olika transportslagen markeras i
matriserna genom att värden läggs in i cellerna för produktuserdata. En
utförligare beskrivning ges i avsnittet om kostnadsfunktioner.

Transportmedelsvalet påverkas även av sändningsstorleken vilket
innebär att större sändningar ökar intresset för att nyttja järnvägstran-
sporter i stället för lastbilstransporter. Skalfördelarna modelleras genom
att dela upp en matris i flera s.k. submatriser där varje submatris rym-
mer olika sändningsstorlekar. Detta innebär att total matrisen för last-
bils- och järnvägstransporter kan dekomponeras under antagandet att
stora cellvärden ökar sannolikheten för att sändningsstorleken i dessa
celler är stora. I STAN-systemet illustreras detta genom att skapa sub-
matriser som innehåller celler vars värden överstiger en viss nivå, q, öv-
riga celler har värdet noll. Den andra submatrisen innehåller således res-
terande cellvärden vilka är mindre än q. Dekomponeringen av inrikes-
matrisen illustreras i nedanstående figur.

Matrisa

a.Lapplandsmalmen är exkluderad.

STAN SCB Differens

Varugrupp 1 116,4 104,3 12,1
Varugrupp 2 67,5 61,2 6,3
Varugrupp 3 22,6 42,7 -20,1
Totalt 206,5 208,2 -1,7
STAN (Strategic Transportation Analysis) 31



Figur 4 Uppdelning av inrikesmatrisen med hänsyn till transportmedelsval och sändnings-
storlek.

Fördelningen mellan transportmedel har bestämts genom bearbet-
ning av uppgifter hämtade från SCB och SMSG, se nedanstående
tabell.

Tabell 3.11 Transporterade godsmängder med olika transportmedel uppdelat på tre varugrupper.
Miljoner ton 1993. Bearbetning av SMSG material.

Av ovanstående tabell framgår det att varugrupp 2 har starkare prefe-
rens för lastbils eller järnvägstransporter där den mängdmässiga fördel-
ningen mellan transportslagen är knappt 70 procentenheter (44 /
(22+44)) för lastbil och drygt 30 procentenheter för järnväg. På samma
sätt beräknas fördelningarna på transportslag för varugrupp 1 och 3.

3.4 Kostnadsfunktioner

Kostnadsfunktioner specificerar uppoffringen för transporter på en
länk och/eller omlastning i en transfernod. Funktionerna bestämmer
därpå fördelningen av flöden på länkar. I STAN-systemet sker detta
med den i tidigare avsnitt beskrivna algoritm som ger kostnadsmini-
mering. Nedan redovisas kostnadsfunktionernas strukturella uppbygg-
nad för lastbil, järnväg och transfer.

Kostnaden för att utnyttja lastbilslänkarna är tids- och distansbero-
ende. Den distansberoende kostnaden uppgår till 30kr/mil för en ge-
nomsnittlig lastbil. Med en lastkapacitet på 12,6 ton vilket gäller alla
lastbilar inklusive tomkörning, kan den distansberoende kostnaden per
tonkm beräknas till
(30/10) * 12,6 = 0,24 kr. Den tidsberoende kostnaden beräknas till
cirka 409 kr/h enligt nedanstående beräkning.

Totalt inrikes

Lb                         Lb/Jvg                      Lb/Ftg

Lb          Jvg               Lb         Ftg

qij < q0      qij •  q0      qij < q1  qij •  q1

Varugruppa

a.Lapplandsmalmen är exkluderad.

Lb Jvg Ftg Totalt

Varugrupp 1 102,6 9,4 4,4 116,4
Varugrupp 2 43,9 22,3 1,3 67,5
Varugrupp 3 15,4 1,2 6,0 22,6
Totalt 161,9 32,9 11,7 206,5

Förarlön 168 kr/h
Fordon och omkostnader 180 kr/h
Godstidsvärde 61 kr/h
Totalt 409 kr/h
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Kostnadsfunktionen erhålls som summan av den tidsberoende- och
distansberoende kostnaden. Värdet på tidsvariabeln beräknas som kvo-
ten av lastbilens hastighet på länken och länklängden.

Cij = 30 kr/mil * distans + 409 kr/h 

Hastigheten är beroende av bl.a. vägtyp och gällande hastighetsbe-
stämmelser. Därutöver har fordonsflödets storlek och länkens kapacitet
inverkan på hastigheten och därmed även tidsåtgången på länken. För
att ta hänsyn till detta läggs ett volume-delay uttryck in i kostnadsfunk-
tionen. Uttrycket bygger på lastbilens s.k. frifordonshastighet på län-
ken. Denna hastighet avtar då fordonsflödet ökar på länken. Detta be-
aktas i funktionsuttrycket genom antagandet att lastbilsflödet genom-
gående på alla länkar utgör 12 procentenheter av det totala flödet. Fjor-
ton hastighetsprofiler har specificerats för olika vägtyper. Frifordons-
hastigheten för respektive vägtyp bygger på beräkningar utförda av VTI
med data från Vägverket som sedan har reducerats med hänsyn till vo-
lume-delay profilerna för de olika lastbilslänkarna. De fjorton kost-
nadsfunktionerna redovisas i tabell 3.11 med tillhörande vägtyp och
frifordonshastighet.

Kostnadsfunktionen för kopplingslänkar mellan lastbil och järnväg
har tidsberoende och distansberoende parametrar dessa är 409 kr/h och
3 kr/km. Hastighet antas vara 50 km/h på dessa länkar.

Järnvägslänkarnas kostnadsfunktioner är indelade i fyra klasser till
vardera; södergående, norrgående, lågpris och slutligen övriga länkar.
Kostnadsfunktionerna är sammansatt av ett antal komponenter. Den
distansberoende komponenten har av Banverket beräknats till 291 kr/
mil för ett genomsnittligt tåg. Kostnaden per tonkm varierar på olika
länkar beroende på den lastfaktor som används för de olika länkarna.
Lastfaktorerna ligger på tre olika nivåer; 350, 460 och 650 ton per tåg.
Motsvarande distansberoende kostnad angivet i kr/tonkm blir då;
0,083, 0,063 och 0,045 kr/tonkm.

Tabell 3.12 STAN-funktioner för 14 olika vägtyper i Sverige samt motsvarande frifordonshastigheter.
Källa: SMSG.

Funktion Frifordonshastighet 
km / h

Vägtyp

ƒl 1 84,4 Motorväg, 4 fält, 110 km / h
ƒl 2 82,7 Motorväg, 4 fält, 90 km / h
ƒl 3 66,6 Fyrfältsväg, 70 km / h
ƒl 4 54,6 Fyrfältsväg, 50 km / h
ƒl 6 82,7 Motortrafikled, 2 fält, 110 km / h
ƒl 7 82,7 Motortrafikled, 2 fält, 90 km / h
ƒl 11 81,4 2-fältsväg, bredd>10 m, 110 km / h
ƒl 12 80,1 2-fältsväg, bredd>10 m, 90 km / h
ƒl 13 74,7 2-fältsväg, bredd>10 m, 70 km / h
ƒl 14 54,0 2-fältsväg, bredd>10 m, 50 km / h
ƒl 21 81,4 2-fältsväg, bredd=10 m, 110 km / h
ƒl 22 80,1 2-fältsväg, bredd=10 m, 90 km / h
ƒl 23 73,2 2-fältsväg, bredd=10 m, 70 km / h
ƒl 24 51,0 2-fältsväg, bredd=10 m, 50 km / h
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Den tidsberoende komponenten har beräknats till 1373 kr/tåg-
timme. De tre delkostnaderna är

Tidsutdräkten på en länk uttrycks i kostnadsfunktionen som kvoten
mellan länklängd och hastighet på länken. Hastigheten har lagts in i
STAN-systemets nätverk som ett värde på länkens userlinkdata 1 - ul1
(jfr avsnitt 3.2 s.24). Hastigheterna på olika länkar har beräknats av
Banverket och anger medelhastigheten för ett genomsnittligt godståg.
Denna varierar mellan 12 och 87 km/h. Den beräknade hastigheten
reduceras därefter med 20 procentenheter med hänsyn till underhålls-
arbeten, tågmöten etc.

För att beräkna den ökade tidsutdräkt som uppstår, till följd av en
ökad kapacitetsbelastning, har tidsuttrycket kompletterats med ett vo-
lume-delay uttryck som en kvot VOLTOT/(CAP-Phil). VOLTOT är
den simulerade godsmängden på länken mätt i enheten kton/år. Diffe-
rensen (CAP-Phil) utgör maxkapaciteten på länken mätt i enheten tåg/
dag. Multipliceras differensen med antalet trafikdygn per år (250) och
med medellasten per tåg (0.35, 0.46 eller 0.65 kton) erhålls differensen
i enheten kton/år.

Om en länk saknar en s k fjärrblockering innebär det en ökad kost-
nad om 20 kr/tonkm och markeras med att värdet 2 läggs in i länkvari-
abeln beta (jfr avsnitt 3.2 s.24).

Kostnadsfunktionerna kan nu i kombination med en komplett da-
taspecificering av regioner, nätverk och matriser användas för att simu-
lera ett eller flera scenarion. De scenarion som simuleras erhålls genom
att använda en algoritm av den typ som presenteras i bilaga 1. På detta
sätt erhåller vi två simulerade jämviktslägen som kommer att utgöra
kontrasterande scenarion i systemoptimeringsanalysen i kommande av-
snitt. 

3.5 Kommentarer till den tillämpade STAN-modellen

Innan vi avslutar detta avsnitt ges några kommentarer till den tilläm-
pade godsflödesmodellens starka och svaga sidor, samt förslag till möj-
liga förbättringar och vidareutvecklingar av modellen.

Modellens starka sidor består i att den är ett flexibelt instrument vid
såväl prognosticering som konsekvensbeskrivning av förändringar i nät-
verksstruktur, regelverk, transportmedelsval och efterfrågemönster av
heterogena varor i ett godstransportsystem. Systemansatsen möjliggör
att flera transportnätverk med ömsesidigt beroende mellan trafiksystem
och dess olika transportslag kan studeras simultant. Därmed kan effek-
ter på den förbättrade/förändrade länken och effekter på övriga länkar
och transportslag studeras vid en förändring av t.ex nätverksstrukturen.

Vissa oklarheter finns i modellbeskrivningen, bl.a ges ej någon när-
mare motivering av indelningskriterierna för ett visst transportmedels

Lokförarlön 525 kr/h
Fordon och omkostnader 728 kr/h
Godstidvärde 120 kr/h
Totalt 1373 kr/tågtimme
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dominans i de tre aggregerade varugrupperna vilket måste betraktas
som en brist i modellens transparens. Eftersom datamaterialet i gods-
matriserna baseras på 20 CTSE varugrupper vore det både möjligt och
önskvärt att en mer differentierad varugruppsindelning tillämpades. Ett
viktigt motiv för detta är att de samhällsekonomiska intäkterna från in-
frastrukturinvesteringar beror på vilket gods som transporteras. För att
en förfinad varugruppsindelning skall vara meningsfull krävs dock att
en studie genomförs som estimerar godstidsvärdet för respektive varu-
grupp. En bättre differentiering av varugrupper och därmed även en
differentiering av godstidsvärden skulle ge en förbättrad approximation
vilket påtagligt förbättrar modellen genom ökad realism och trovärdig-
het.

I kostnadsfunktionerna skulle en ytterligare uppdelning av t.ex.
järnvägstransporterna på el respektive dieseldrift kunna ske dels för att
ta hänsyn till kostnadsdifferenser mellan dragfordon dels därför att ta
hänsyn till samhällets värdering av miljövinster etc. Därutöver vore det
önskvärt att skillnader i sändningsfrekvens såväl inom som mellan
transportslag beaktades i kostnadsfunktionerna.

Beträffande datamaterialet finns det vissa brister såtillvida att det
inte i alla delar råder intern konsistens mellan totaler och fördelning på
varugrupper och transportmedel. Det förefaller ha funnits notoriska
svårigheter i att få tillgång till existerande korrekta flödesdata från såväl
myndigheter som större transportföretag. Som en konsekvens av detta
uppstår ytterligare komplikationer då datamaterialet baseras på källor
med varierande precision, kvalité och täckning. Fartygsmaterialet base-
ras på en totalunderökning, lastbilsmaterialet på en stickprovsunder-
sökning (UVAV materialet) och järnvägsmaterialet vilket består av ag-
gregat av dels totalundersökningar dels stratifierade urvalsundersök-
ningar.

Interaktionen mellan transportmarknaden och den övriga ekono-
min är svagt utvecklad. Vilket är ett resultat av att godsflöden mellan
noder i nätverket är fixerade i form av en exogen input, dvs ekonomin
antas vara strukturellt stabil. Antagandet är riktigt i de situationer då
förändringen i nätverket är av marginell eller icke kritisk karaktär. Dä-
remot är antagandet mer tveksamt då det sker kritiska förändringar i
nätverket. Detta innebär att modellen fångar upp nygenererings- och
överflyttningseffekter mellan länkar och transportslag. Emellertid
fångar modellen inte upp de av infrastrukturinvesteringar genererade
återkopplingseffekter på ekonomin i form av konkurrens, lokalisering,
sysselsättning och andra dynamiska inslag. En ännu högre ambitions-
nivå innebär en vidareutveckling av modellen i riktning mot fall C
(som beskrevs i figur 1 avsnitt 2.2) där regional struktur relateras till in-
terregionala flöden och transportflöden i ett nätverk.
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4 Trafiksystemanalys av Inlandsbanan

Huvudsyftet med uppsatsen är att med STAN systemet analysera och
identifiera de godsflödesförändringar som uppstår för järnvägs- och
lastbilstransporter på Inlandsbanan och det konkurrerande eller kom-
plimenterande vägnätet (riksväg 45) till följd av föreslagna investe-
ringar längs Inlandsbanan. I detta kapitel presenteras en kortfattad his-
torik kring Inlandsbanan, simuleringar, beräkningar och påföljande
jämförelser mellan kontrasterande scenarion.

4.1 Historik

Byggandet av Inlandsbanan påbörjades sedan 1907 års riksdag anslagit
medel för ändamålet. Banan fullbordades 1937 när den sista länken
mellan Arvidsjaur och Jokkmokk öppnades för trafik. Trafiken längs
hela bansystemet Kristinehamn-Gällivare fick aldrig den betydelse för
den långväga trafiken som var avsikten vid dess tillkomst. Redan innan
banan togs i fullt bruk hade trafiken inriktats mot andra relationer och
mot kustbanan.

I och med riksdagens trafikpolitiska beslut om en framtidsinriktad
järnvägspolitik, TU 1987/88:19 rskr 260 (prop. 1987/88:50 bil. 1 och
prop. 1987/88:100 bil. 8), delades järnvägsnätet upp i stomjärnvägar
och länsjärnvägar. Indelningen omfattade dock inte Inlandsbanan mel-
lan Mora och Gällivare som på så vis fick en särställning. Särbehand-
lingen av banan motiverades med dess speciella karaktär samt att den
skall finnas kvar eftersom "den hade ett klart samhällsintresse". Vidare
beslutades att Inlandsbanan organisatoriskt skulle sortera under Ban-
verket samt att kostnader för bandrift och underhåll liksom investe-
ringar skulle belasta Banverkets anslag för stomjärnvägarna. Utskottet
ansåg att det inom ramen för de anslagna medlen till stomjärnvägarna
var möjligt att avsätta tillräckliga medel för att hålla standarden längs
Inlandsbanan på en tillfredsställande nivå.

Under 1992 återkom regeringen till riksdagen i frågan om Inlands-
banan. Banan blev återigen föremål för behandling och beslut i In-
landsbanan 1992/93:TU 3 rskr 113 (prop. 1992/93:9 Om inlandsba-
nan samt prop. 1992/93:91 Om vissa ekonomiska frågor som gäller in-
landsbanan). Där framgår det att en plattform bör skapas för att ut-
veckla olika former av gods- och persontrafik på Inlandsbanan som ut-
går från olika lokala initiativ och baseras på lokala entreprenör. Inne-
börden av detta är att Inlandsbanans intressenter - inledningsvis kom-
munerna - skulle ges möjligheter att utveckla Inlandsbanan och samti-
digt påta sig det fulla ekonomiska ansvaret för Inlandsbanan. Statens
primära ansvar ansågs vara att säkra den på lång sikt försvarbara system-
tågstrafiken och att skapa en grund för kommunerna att utveckla trafi-
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ken på banan. Vidare ansågs det att kommunerna, med undantag för
systemtågstrafiken, själva skulle avgöra för vilken trafik banan skall rus-
tas och upplåtas. Därmed gavs Inlandsbanans intressenter rätten att
med utgångspunkt i lokala förutsättningar bestämma vilken trafik som
skall bedrivas och hur banunderhållet ska organiseras.

Beträffande Inlandsbanans infrastruktur ansåg utskottet att såväl
fastigheter som bana tills vidare skulle kvarstå som statlig egendom för
att trygga utvecklingen av systemtåstrafiken. Däremot skulle Inlands-
banans intressenter ges nyttjanderätt till bana och fastigheter utan kost-
nad med undantag av sådana byggnader och anläggningar som behövs
för systemtågstrafiken. I Inlandsbanans trafiksystem innefattas sträck-
orna Mora-Brunflo och Östersund-Gällivare därutöver de tre sidoba-
norna Orsa-Furudal, Ulriksfors-Strömsund och Arvidsjaur-Nordlunda.

Intressenterna tillskrevs rätten att uppta banavgifter av trafikören
som utnyttjar banan dock under förutsättning att nivån på banavgif-
terna inte överstiger den avgiftsnivå som gäller på motsvarande statlig
bansträcka för likartad tågtrafik.

Medel för banunderhåll och banupprustning, på vardera 47 miljo-
ner kronor per år under en femårsperiod till underhåll respektive 250
miljoner kronor till upprustning fördelat på fem år anslogs. Det angavs
som villkor att tidigare beslut om upprustning för systemtågstrafiken
skulle fullföljas. Om besparingar uppnås i medelsanvändningen utan
att detta drabbar banstandaren för systemtågstrafiken får dessa medel
användas till andra ändamål i syfte att utveckla järnvägstrafiken på In-
landsbanan. Efter femårsperiodens utgång förordade utskottet en upp-
följning av erfarenheterna på trafikområdet och de nya verksamhetsfor-
merna för banunderhåll och baninvesteringar.

Som ett drifts- och investeringsbidrag erhöll Inlandsbanans intres-
senter 135 miljoner kronor under femårsperioden samt att kostnads-
fritt få överta viss rullande materiel för att klara ett basutbud av trafik på
banan.

I riksdagsbeslutet framhölls att de anvisade medlen för drifts- och
investeringsbidrag samt banunderhåll och banupprustning var tidsbe-
gränsade till perioden 1993-1998.

Den 26 mars 1993 slöts ett avtal om ändrat huvudmannaskap för
Inlandsbanan mellan staten (Banverket) och Inlandsbanan AB (IBAB) -
bolagets ägare utgörs av 15 kommuner utefter Inlandsbanan. Reger-
ingen beslutade godkänna avtalet den 15 april 1993.

Avtalet innebär att
¿ huvudmannaskapet för Inlandsbanan genom upplåtelse av nyt-

tjanderätt ändras så att det fulla ansvaret och risktagandet för
Inlandsbanan övergår från staten till IBAB den 1 maj 1993. Avtalet
gäller till och med den 1 maj 2013

¿ ansvaret för upprustning och underhåll av Inlandsbanan därigenom
övergår från Banverket till IBAB

¿ beslutanderätten angående trafikeringsrätter på Inlandsbanan
övergår till IBAB

¿ ansvaret för trafikledning på Inlandsbanan övergår från SJ till IBAB
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¿ IBAB ikläder sig ett ansvar för att genom underhåll vidmakthålla en
tillfredsställande standard på hela Inlandsbanan

I rapporten från Riksdagens revisorer 1944/95.5”Inlandsbanan”
hävdas att 1992 års riksdagsbeslut om Inlandsbanan kan tolkas på två
sätt. Den ena tolkningen innebär att det femåriga stödet till banhåll-
ningen betraktas som ett tidsbegränsat stöd. Efter tidsperiodens utgång
förutsätts banhållaren (IBAB) ha utvecklats till ett företagsekonomiskt
bärkraftigt företag. Om så inte har skett måste formerna för stöd till
upprusning och underhåll av Inlandsbanan omprövas efter femårsperi-
oden. Den andra tolkningen av avtalet innebär att staten genom 1992
års riksdagsbeslut har tagit ansvar för att även efter femårsperiodens
utgång hjälpa intressenterna med att underhålla banan. Oklarheten
kring avtalstolkningen kvarstår i dag och medför en politiskt betingad
risk som bidrar till osäkerheten om banans framtida finansiering och
fortlevnad. 

4.2 Godsflöden längs Inlandsbanan och riksväg 45

Järnvägens huvudsakliga godstransportmarknad avser främst stora
bulktransporter av lågvärdigt gods över längre sträckor. Det är godsflö-
dets storlek och inte enbart avståndet som är avgörande för järnvägens
konkurrenskraft gentemot lastbilen. Järnvägen är ett klart intressant
transportalternativ även på kortare sträckor vid tillräckligt stora gods-
volymer. Inlandsbanan kan sägas ha valt en nisch med långväga, tunga
och icke tidskritiska transporter. Inlandsbanans och riksväg 45:s
sträckning ger förhållandevis goda förutsättningar för framtida gods-
trafik, genom att passera nära sågverk och andra industrier, dvs sträck-
ningen är relativt bra anpassad till näringsgeografin. Lokaliseringen av
råvaror och industrier medför ofta en strukturell obalans mellan mäng-
den in -och uttransporter till/från en region. Det råder en stark kund-
koncentration längs Inlandsbanan på så vis att ett fåtal aktörer svarar
för merparten av godsvolymen, där Härjedalen Mineral AB, MoDo
och SCA är dominerande transportköpare. Detta skapar ett beroende
av ett fåtal företags transporter där flera är verksamma inom den kon-
junkturkänsliga skogsindustrin16.

I detta avsnitt kommer två från STAN systemet simulerade jäm-
viktslägen som utgör kontrasterande scenarion att analyseras. Ett scena-
rio berskriver det nuvarande trafiksystemet längs Inlandsbanan och det
andra beskriver ett utbyggt trafiksystem där Inlandsbanan är integrerat
i stomjärnvägsnätet.

Det nuvarande systemet för järnvägstransporter och dess geografiska
sträckning mellan Arvidsjaur - Östersund och Sveg - Mora ges namnet
scenario N och illustreras i bilaga 2. Jämförelsealternativet och dess geo-
grafiska sträckning mellan Gällivare och Mora ges namnet scenario J
och illustreras i bilaga 3. Simulering av godsflödet på järnväg för dessa
två scenarior redovisas i tabell 4.1 och 4.2 samt i block och sifferform i

16. Statskontoret 1997:3
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bilaga 4 respektive bilaga 5. Tabellerna anger de transporterade godsflö-
dena i kton per år för respektive riktning och scenario eftersom län-
karna enligt föregående avsnitt (jfr s.24) är både riktnings- och trans-
porslagsspecifika. Bilagorna anger de transporterade godsflödena i kton
per år och flödena i respektive riktning är högertrafikerade.

Enligt tabell 4.1 genererar scenario N totalt 1211 kton/år varav 125
kton/år härrör från sträckningen söder om Östersund och 1086 kton/år
från sträckningen norr om Östersund. Scenario J genererar totalt 6917
kton/år varav 2417 kton/år härrör från sträckningen söder om Öster-
sund och 4500 kton/år från sträckningen norr om Östersund. Summe-
rat över alla norrgående länkar ökar nettogodsflödena mellan scenario
N och scenario J med 5707 kton per år eller drygt fyra gånger. Bryter vi
ned materialet ser vi att de nytillkomna sträckorna Sveg - Östersund
och Arvidsjaur - Gällivare genererar ett ökat nettogodsflöde om 1665
kton per år eller knappt 30 procentenheter. En minskning av netto-
godsflödet sker dock på sidobanan Furudal - Orsa med 21 kton per år.

Enligt tabell 4.2 genererar scenario N totalt 3824 kton/år varav 508
kton/år härrör från sträckningen söder om Östersund och 3316 kton/år
från sträckningen norr om Östersund. Scenario J genererar totalt
11951 kton/år varav 5011 kton/år härrör från sträckningen söder om
Östersund och 6940 kton/år från sträckningen norr om Östersund.
Summerat över alla södergående länkar ökar nettogodsflödena mellan
scenario N och scenario J med 8127 kton per år eller drygt två gånger.
Bryter vi ned materialet ser vi att de nytillkomna sträckorna Gällivare -
Arvidsjaur och Östersund - Sveg svarar för ett ökat nettogodsflöde om
2835 kton per år eller drygt 30 procentenheter. En minskning av net-
togodsflödet sker dock på sidobanan Furudal - Orsa med 20 kton per
år.
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Tabell 4.1 Godsflöden Järnväg norrgående kton/år.

Tabell 4.2 Godsflöden Järnväg södergående kton/år.

Från nod Till nod Scenario J Scenario 
N

Differens Differens
%

Sveg Svenstavik 467 0 467 8,2
Svenstavik Östersund 466 0 466 8,2
Orsa Tallhed 489 29 460 8,1
Tallhed Sveg 489 29 460 8,1
Mora Orsa 494 35 459 8,0
Östersund Lit 421 109 312 5,5
Lit Jämtlandssikås 421 109 312 5,5
Jämtlandssikås Ulriksfors 421 109 312 5,5
Ulriksfors Hoting 406 106 300 5,3
Hoting Dorotea 402 106 296 5,2
Dorotea Vilhelmina 401 106 295 5,2
Vilhelmina Vinlidsberg 398 103 295 5,2
Arvidsjaur Vittjokksvägen 249 0 249 4,4
Vittjokksvägen Jokkmokk 249 0 249 4,4
Jokkmokk Gällivare 235 0 235 4,1
Vinlidsberg Storuman 296 112 184 3,2
Storuman Sorsele 296 112 184 3,2
Sorsele Arvidsjaur 295 111 184 3,2
Ulriksfors Strömsvattudal 10 3 7 0,1
Orsa Kallholsfors 2 2 0 0
Furudal Kallholsfors 10 30 -20 -0,4
Totalt 6 917 1 211 5 706 100

Från nod Till nod Scenario J Scenario 
N

Differens Differens
%

Svenstavik Sveg 791 0 791 9,7
Östersund Svenstavik 779 0 779 9,6
Sveg Tallhed 875 143 732 9,0
Tallhed Orsa 875 143 732 9,0
Orsa Mora 900 190 710 8,7
Gällivare Jokkmokk 447 0 447 5,5
Jokkmokk Vittjokksvägen 409 0 409 5,0
Vittjokksvägen Arvidsjaur 409 0 409 5,0
Sorsele Storuman 515 176 339 4,2
Storuman Vinlidsberg 515 176 339 4,2
Arvidsjaur Sorsele 504 166 338 4,2
Dorotea Hoting 695 391 304 3,7
Vinlidsberg Vilhelmina 656 352 304 3,7
Vilhelmina Dorotea 667 363 304 3,7
Ulriksfors Jämtlandssikås 725 423 302 3,7
Jämtlandssikås Lit 725 423 302 3,7
Lit Östersund 725 423 302 3,7
Hoting Ulriksfors 693 391 302 3,7
Strömsvattudal Ulriksfors 34 32 2 0
Kallholsfors Furudal 2 2 0 0
Kallholsfors Orsa 10 30 -20 -0,2
Totalt 11 951 3 824 8 127 100
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Vid en jämförelse av tabell 4.1 och 4.2 kan vi notera två saker. För
det första att de största godsflödena är lokaliserade till sträckningen
norr om Östersund för både norr och södergående stråk samt att detta
gäller för båda scenarion. För det andra att för både scenario N och J så
är de totala godsflödena större för de södergående rutterna. I scenario
N är skillnaden mellan norr- och södergående godsflöden 2613 kton
per år eller drygt tre gånger större. Motsvarande värden för norr- och
södergående godsflöden i scenario J är 5034 kton per år eller knappt
två gånger större. Detta kan tolkas så att inlandsbanans influensom-
råde genererar mer gods än det attraherar vilket troligen avspeglar en
råvarubaserad och exportinriktad näringsstruktur. Denna bild består i
de två scenarion men att obalansen relativt sett är mindre i scenario J
än i scenario N.

Totalt sett ökar godstågtransporterna längs Inlandsbanan med
13833 kton per år eller knappt tre gånger. De nytillkomna sträckorna
Gällivare - Arvidsjaur och Östersund - Sveg ger ett sammanlagt netto-
tillskott motsvarande 4500 kton per år eller drygt 30 procentenheter.

Resultaten av simuleringar för lastbilsflöden är inte fullständiga men
redovisas ändå för att ge en indikation på flödesförändringarna i last-
bilstrafiken till följd av förändringarna i godstrafiken på järnväg. Syste-
met för lastbilstransporter och dess geografiska sträckning mellan Gäl-
livare och Mora illustreras i bilaga 6. På samma sätt som järnvägstran-
sporterna indelats i två simuleringsscenarior indelas lastbilstranspor-
terna i scenario N respektive scenario J. Simulering av godsflödet på
lastbil för dessa två scenarior redovisas i tabell 4.3 och 4.4 för respektive
riktning samt i bock och sifferform i bilaga 7 respektive 8.

Enligt tabell 4.3 summerat över alla södergåendelänkar minskar net-
togodsflödena mellan scenario N och scenario J med 70 kton per år el-
ler 3 procentenheter. För samtliga relationer utom en sker en minsk-
ning av lastbilstransporterna vilket kan förväntas eftersom järnvägstran-
sporter kan antas vara substitut till lastbilstransporter. En möjlig förkla-
ring till avvikelsen, på relationen Kåbdalis - Jokkmokk där lastbilstran-
sporterna ökar med 10 kton, är att denna relation utgör en del i ett
stråk för intransporter av högvärdigt gods i form av konsumtionsvaror.

Enligt tabell 4.4 summerat över alla södergåendelänkar minskar net-
togodsflödena mellan scenario N och scenario J med 773 kton per år el-
ler 20 procentenheter. Minskningen sker på samtliga relationer.
Trafiksystemanalys av Inlandsbanan 41



Tabell 4.3 Godsflöden lastbil norrgående kton/år.

Tabell 4.4 Godsflöden lastbil södergående kton/år.

Vid en jämförelse av tabell 4.3 och 4.4 kan vi notera att för både sce-
nario N och J är de totala godsflödena på lastbil längs riksväg 45 större
för de södergående rutterna. I scenario N är skillnaden mellan norr-
och södergående godsflöden 1573 kton per år eller drygt 1,6 gånger
större. Motsvarande värden för norr- och södergående godsflöden i sce-
nario J är 870 kton per år eller knappt 1,4 gånger större. Resultatet
överensstämmer med de ovan redovisade resultatet för järnvägstran-
sporterna och förstärker bilden av att Inlandsbanans influensområde
(innefattar riksväg 45) genererar mer gods än det attraherar och att
denna bild består i de två scenarion men att obalansen relativt sett är
mindre i scenario J än i scenario N. Nettominskningen av lastbilstran-
sporternas godsflöden i båda riktningar längs riksväg 45 utgör 843 kton
per år.

Från nod Till nod Scenario J Scenario 
N

Differens Differens
%

Kåbdalis Jokkmokk 139 129 10 14
Tandsjöberg Sveg 102 104 -2 -3
Jokkmokk Gällivare 48 52 -4 -6
Strömsund Hoting 217 222 -5 -7
Storuman Sandsele 95 100 -5 -7
Sandsele Sorsele 105 110 -5 -7
Sorsele Arvidsjaur 158 163 -5 -7
Arvidsjaur Kåbdalis 40 45 -5 -7
Dorotea Meselefors 123 129 -6 -9
Vilhelmina Storuman 119 125 -6 -9
Orsa Tandsjöberg 459 467 -8 -11
Östersund Hammerdal 158 166 -8 -11
Svenstavik Brunflo 282 291 -9 -13
Ytterhogdal Åsarna 227 239 -12 -17
Totalt 2 272 2 342 -70 -100

Från nod Till nod Scenario J Scenario 
N

Differens Differens
%

Sveg Tandsjöberg 51 56 -5 -1
Meselefors Dorotea 143 157 -14 -2
Hammerdal Östersund 153 190 -37 -5
Arvidsjaur Sorsele 74 117 -43 -6
Hoting Strömsund 439 482 -43 -6
Sandsele Storuman 120 164 -44 -6
Sorsele Sandsele 183 229 -46 -6
Tandsjöberg Orsa 577 634 -57 -7
Storuman Vilhelmina 75 137 -62 -8
Kåbdalis Arvidsjaur 31 106 -75 -9
Brunflo Svenstavik 158 233 -75 -9
Jokkmokk Kåbdalis 564 643 -79 -10
Åsarna Ytterhogdal 211 300 -89 -12
Gällivare Jokkmokk 363 467 -104 -13
Totalt 3 142 3 915 -773 -100
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Sammantaget innebär detta att nettogodsflödet längs Inlandsbanans
influensområde ökar för järnväg och minskar för lastbil. Samt att net-
toöverflyttningen från lastbils- till järnvägstransporter är större än eller
lika med 843 kton per år (eftersom resultaten för lastbilssimuleringarna
trots att de inte är kompletta ändå indikerar en klar minskning). Vidare
tyder resultaten på att det råder ett substitutions förhållande mellan
lastbils- och järnvägstransporter längs influensområdet.

4.3 Flödesbalans och flödesskevhet

För att få en uppfattning om flödesstrukturen längs Inlandsbanan och
riksväg 45 använder vi enligt avsnitt 2.4 (s.21) både flödesbalans och
flödesskevhet för att beskriva en viss länk. Beräkningarna redovisas i
tabellform för respektive scenario och transportmedel. I ett system
med motriktade flöden av heterogena varor mellan regioner kan vi a
priori inte förvänta oss att finna balanserade godsflöden och således ej
flödesbalanser och flödesskevheter nära noll. Eftersom regionens
näringsstruktur påverkar godsflödets sammansättning i form av råva-
ror, insatsvaror och konsumtionsvaror och därmed även användandet
av olika lastbärare. Detta implicerar att in- respektive uttransporter av
heterogena varor i regionen med olika gods- och tillhörande lastbärar-
flöden inte är symmetriskt.

I tabell 4.5 redovisas söder och norrgående godsflöden, differensen
mellan dessa, dvs flödesbalansen och flödesskevheten för varje enskild
länk i scenario N. Med undantag för en relation, den mellan Kallhols-
fors och Furudal, är de södergående godsflödena större än de norrgå-
ende. Summerat över alla länkar är flödesbalansen mellan norr och sö-
dergående godsflöden 2613 kton per år. De största flödesskevheterna i
scenario N finner vi på sidobanorna Strömsvattudal - Ulriksfors och
Furudal - Kallholsfors - Orsa med flödesskevheterna 0,83 respektive
0,88. Skevheterna kan förklaras av att dessa bandelar fungerar som ma-
tarlinjer till Inlandsbanan. För scenario N som helhet är flödesskevhe-
ten 0,52.

I tabell 4.6 redovisas på samma sätt som ovan söder och norrgående
godsflöden, differensen mellan dessa, dvs flödesbalansen och flödes-
skevheten för varje enskild länk i scenario J. Med undantag för en rela-
tion, den mellan Kallholsfors och Furudal, är de södergående godsflö-
dena större än de norrgående. Summerat över alla länkar är flödesbalan-
sen mellan norr och södergående godsflöden 5033 kton per år. De
största flödesskevheterna i scenario J finner vi på sidobanorna Ströms-
vattudal - Ulriksfors och Furudal - Kallholsfors - Orsa med flödesskev-
heterna 0,55 respektive 0,67. Skevheterna kan på samma sätt som ovan
förklaras av att dessa bandelar fungerar som matarlinjer till Inlandsba-
nan. För scenario J som helhet är flödesskevheten 0,27.
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Tabell 4.5 Scenario N. Flödesbalans (kton/år) och flödesskevhet - Järnväg.

Tabell 4.6 Scenario J. Flödesbalans (kton/år) och flödesskevhet - Järnväg.

En jämförelse av flödesskevheten mellan scenario N tabell 4.5 och
scenario J tabell 4.6 visar att flödesskevheten förbättras i scenario J. Om
vi bortser från de nytillkomna sträckorna i scenario J, dvs sträckorna
Gällivare - Arvidsjaur och Östersund - Sveg, visar jämförelsen med sce-
nario N att flödesskevheten förbättras, dvs blir lägre på 13 av samman-
lagt 16 relationer. För de nytillkomna sträckorna och de tre sträckor där

Från nod Till nod Söder-
gående

Norr-
gående

Flödes-
balans 

Flödes-
skevhet

Arvidsjaur Sorsele 166 111 55 0,20
Sorsele Storuman 176 112 64 0,22
Storuman Vinlidsberg 176 112 64 0,22
Vinlidsberg Vilhelmina 352 103 249 0,55
Vilhelmina Dorotea 363 106 257 0,55
Dorotea Hoting 391 106 285 0,57
Hoting Ulriksfors 391 106 285 0,57
Ulriksfors Jämtlandssikås 423 109 314 0,59 
Jämtlandssikås Lit 423 109 314 0,59
Lit Östersund 423 109 314 0,59
Sveg Tallhed 143 29 114 0,66
Tallhed Orsa 143 29 114 0,66
Orsa Mora 190 35 155 0,69
Strömsvattudal Ulriksfors 32 3 29 0,83
Kallholsfors Orsa 30 2 28 0,88
Kallholsfors Furudal 2 30 -28 -0,88
Totalt 3 824 1 211 2 613 0,52

Från nod Till nod Söder-
gående

Norr-
gående

Flödes-
balans

Flödes-
skevhet

Jokkmokk Vittjokksvägen 409 249 160 0,24
Vittjokksvägen Arvidsjaur 409 249 160 0,24
Vinlidsberg Vilhelmina 656 398 258 0,24
Vilhelmina Dorotea 667 401 266 0,25
Östersund Svenstavik 779 466 313 0,25
Arvidsjaur Sorsele 504 295 209 0,26
Hoting Ulriksfors 693 406 287 0,26
Ulriksfors Jämtlandssikås 725 421 304 0,26 
Jämtlandssikås Lit 725 421 304 0,26
Lit Östersund 725 421 304 0,26
Svenstavik Sveg 791 467 324 0,26
Dorotea Hoting 695 402 293 0,27
Sorsele Storuman 515 296 219 0,27
Storuman Vinlidsberg 515 296 219 0,27
Sveg Tallhed 875 489 386 0,28
Tallhed Orsa 875 489 386 0,28
Orsa Mora 900 494 406 0,29
Gällivare Jokkmokk 447 235 212 0,31
Strömsvattudal Ulriksfors 34 10 24 0,55
Kallholsfors Orsa 10 2 8 0,67
Kallholsfors Furudal 2 10 -8 -0,67
Totalt 11 951 6 917 5 034 0,27
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en viss försämring har skett i scenario J är flödesskevheten på dessa re-
lationer ändå bättre än den totala flödesskevheten i scenario N. Totalt
sett förbättras flödesskevheten från 0,52 i scenario N till 0,27 i scenario
J. Den totala flödesbalansen ökar i scenario J jämfört med scenario N
som en konsekvens av de nytillkomna sträckorna och ökade godsflöden
längs Inlandsbanan.

I tabell 4.7 redovisas söder och norrgående godsflöden, differensen
mellan dessa, dvs flödesbalansen och flödesskevheten för varje enskild
länk i scenario N. Med undantag för tre relationer, de mellan Arvid-
sjaur - Sorsele, Brunflo - Svenstavik och Sveg - Tandsjöberg, är de sö-
dergående godsflödena större än de norrgående. Summerat över alla
länkar är flödesbalansen mellan norr och södergående godsflöden 1 573
kton per år. De största flödesskevheterna i scenario N finner vi på rela-
tionerna Gällivare - Jokkmokk och Jokkmokk - Kåbdalis med flödes-
skevheterna 0,80 respektive 0,67. För scenario N som helhet är flödes-
skevheten 0,25.

Tabell 4.7 Scenario N. Flödesbalans (kton/år) och flödesskevhet - Lastbil.

I tabell 4.8 redovisas söder och norrgående godsflöden, differensen
mellan dessa, dvs flödesbalansen och flödesskevheten för varje enskild
länk i scenario J. En markant förändring har inträffat såtillvida att för
endast sex av fjorton relationer är de södergående godsflödena större än
de norrgående. Summerat över alla länkar är flödesbalansen mellan
norr och södergående godsflöden 870 kton per år. De största flödes-
skevheterna i scenario J finner vi på relationerna Gällivare - Jokkmokk
och Jokkmokk - Kåbdalis med flödesskevheterna 0,77 respektive 0,60.
För scenario J som helhet är flödesskevheten 0,16.

Från nod Till nod Söder-
gående

Norr-
gående

Flödes-
balans

Flödes-
skevhet

Storuman Vilhelmina 137 125 12 0,05
Hammerdal Östersund 190 166 24 0,07
Meselefors Dorotea 157 129 28 0,10
Brunflo Svenstavik 233 291 -58 -0,11
Åsarna Ytterhogdal 300 239 61 0,11
Tandsjöberg Orsa 634 467 167 0,15
Arvidsjaur Sorsele 117 163 -46 -0,16
Sandsele Storuman 164 100 64 0,24
Sveg Tandsjöberg 56 104 -48 -0,30
Sorsele Sandsele 229 110 119 0,35
Hoting Strömsund 482 222 260 0,37
Kåbdalis Arvidsjaur 106 45 61 0,40
Jokkmokk Kåbdalis 643 129 514 0,67
Gällivare Jokkmokk 467 52 415 0,80
Totalt 3915 2342 1573 0,25
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Tabell 4.8 Scenario J. Flödesbalans (kton/år) och flödesskevhet - Lastbil.

En jämförelse av flödesskevheten mellan scenario N tabell 4.7 och
scenario J tabell 4.8 visar att flödesskevheten förbättras i scenario J, dvs
blir lägre på 10 av sammanlagt 14 relationer. På två relationer får vi ett
teckenskifte från positiva till negativa värden, dvs från att tidigare ha
haft totalt sett södergående godflöden skiftar dessa till att totalt sett bli
norrgående flöden på dessa relationer. Sammantaget förbättras flödes-
skevheten från 0,25 i scenario N till 0,16 i scenario J. Den totala flö-
desbalansen minskar i scenario J jämfört med scenario N som en
konsekvens av de minskade godsflöden längs riksväg 45.

Sammantaget indikerar de totalt sett förbättrade flödesbalanserna
och flödesskevheterna, dvs minskade riktningsspecifika pikar på både
lastbils-och järnvägssidan att lastbärarna utnyttjas effektivare i scenario
J jämfört med scenario N. Minskade riktningsspecifika pikar längs last-
bils- och järnvägsstråken sänker sannolikt investerings- och underhålls-
kostnader i infrastrukturnätet till följd av ett bättre utnyttjande av det
befintliga infrastrukturkapitalet. Likaledes kan minskningen medföra
att befintlig lastbärarkapacitet utnyttjas effektivare.

4.4 Transportarbete

Enligt tabell 4.9 genererar scenario N totalt 56 053 ktonkm per år
varav 4 823 ktonkm per år härrör från sträckningen söder om Öster-
sund och 51 230 ktonkm per år från sträckningen norr om Östersund.
Scenario J genererar totalt 415 813 ktonkm per år varav 173 781
ktonkm per år härrör från sträckningen söder om Östersund och 242
032 ktonkm per år från sträckningen norr om Östersund. Bryter vi
ned materialet ser vi att de nytillkomna sträckorna i scenario J Sveg -
Östersund och Arvidsjaur - Gällivare genererar ett transportarbete om
174 616 ktonkm per år. En minskning av transportarbetet kan noteras
på sidobanan Furudal - Orsa med 508 ktonkm per år.

Från nod Till nod Söder-
gående

Norr-
gående

Flödes-
balans

Flödes-
skevhet

Hammerdal Östersund 153 158 -5 -0,02
Åsarna Ytterhogdal 211 227 -16 -0,04
Meselefors Dorotea 143 123 20 0,08
Tandsjöberg Orsa 577 459 118 0,11
Sandsele Storuman 120 95 25 0,12
Kåbdalis Arvidsjaur 31 40 -9 -0,13
Storuman Vilhelmina 75 119 -44 -0,23
Sorsele Sandsele 183 105 78 0,27
Brunflo Svenstavik 158 282 -124 -0,28
Sveg Tandsjöberg 51 102 -51 -0,33
Hoting Strömsund 439 217 222 0,34
Arvidsjaur Sorsele 74 158 -84 -0,36
Jokkmokk Kåbdalis 564 139 425 0,60
Gällivare Jokkmokk 363 48 315 0,77
Totalt 3142 2272 870 0,16
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Tabell 4.9 Transportarbete norrgående stråk JVG.

Enligt tabell 4.10 genererar scenario N totalt 167 654 ktonkm per
år varav 20 459 ktonkm per år härrör från sträckningen söder om Öst-
ersund och 147 195 ktonkm per år från sträckningen norr om Öster-
sund. Scenario J genererar totalt 713 808 ktonkm per år varav 299 492
ktonkm per år härrör från sträckningen söder om Östersund och 414
316 ktonkm per år från sträckningen norr om Östersund. Bryter vi
ned materialet ytterligare ser vi att de nytillkomna sträckorna i scenario
J Gällivare - Arvidsjaur och Östersund - Sveg svarar för ett transportar-
bete om 297 249 ktonkm per år. En minskning av transportarbetet
sker dock på sidobanan Furudal - Orsa med 144 ktonkm per år.

Från nod Till nod Längd
(km)a

a.IBF 64:2 Utgåva T96.3

TA (ktonkm)
Scenario N

TA (ktonkm)
Scenario J

Sveg Svenstavik 117,6 0 54 919
Tallhed Sveg 111,7 3 239 54 621
Svenstavik Östersund 110,9 0 51 679
Vittjokksvägen Jokkmokk 174,7 0 43 500
Sorsele Arvidsjaur 88,5 9 824 26 108
Jokkmokk Gällivare 100,2 0 23 547
Vilhelmina Vinlidsberg 57,8 5 953 23 004
Dorotea Vilhelmina 56,4 5 978 22 616
Lit Jämtlandssikås 51,5 5 614 21 682
Storuman Sorsele 71,9 8 053 21 282
Ulriksfors Hoting 51,6 5 470 20 950
Jämtlandssikås Ulriksfors 35,4 3 859 14 903
Östersund Lit 28,4 3 096 11 956
Hoting Dorotea 21,1 2 237 8 482
Mora Orsa 13,7 480 6 768
Orsa Tallhed 11,3 328 5 526
Vinlidsberg Storuman 10,2 1 142 3 019
Arvidsjaur Vittjokksvägen 3,9 0 971
Furudal Kallholsfors 25,4 762 254
Orsa Kallholsfors 7,2 14 14
Ulriksfors Strömsvattudal 1,2 4 12
Totalt 1150,6 56 053 415 813
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Tabell 4.10 Transportarbete södergående stråk JVG.

I tabell 4.11 redovisas nettoeffekterna i transportarbetet för både
norr- och södergående stråk. För det södergående stråket ökar trans-
portarbetet mellan scenario J och scenario N med 546154 ktonkm per
år. Av denna ökning svarar de nytillkomna sträckorna Gällivare -
Arvidsjaur och Östersund - Sveg för 297 249 ktonkm per år eller 54
procentenheter. I det norrgående stråket ökar transportarbetet mellan
scenario J och scenario N med 359 764 ktonkm per år. Av denna
ökning svarar de nytillkomna sträckorna Gällivare - Arvidsjaur och
Östersund - Sveg för 174 616 ktonkm per år eller 48 procentenheter.

På samma sätt som tidigare tabeller visat genererar det södergående
stråket större godsflöden än det norrgående och således även ett större
transportarbete i det södergående än det norrgående stråket. Skillnaden
mellan söder- och norrgående stråk är 186 386 ktonkm per år eller en
och en halv gånger större transportarbete i södergående riktning. Un-
dantag finns dock, på sträckan Östersund - Hoting samt sidobanan Ul-
riksfors - Strömsvattudal är transportarbetet större i det norrgående
stråket. 

Från nod Till nod Längd
(km)a

a.ibid

TA (ktonkm)
Scenario N

TA (ktonkm)
Scenario J

Sveg Tallhed 111,7 15 973 97 738
Svenstavik Sveg 117,6 0 93 022
Östersund Svenstavik 110,9 0 86 391
Jokkmokk Vittjokksvägen 174,7 0 71 452
Gällivare Jokkmokk 100.2 0 44 789
Arvidsjaur Sorsele 88,5 14 691 44 604
Vinlidsberg Vilhelmina 57,8 20 346 37 917
Vilhelmina Dorotea 56,4 20 473 37 619
Jämtlandssikås Lit 51,5 21 785 37 338
Sorsele Storuman 71,9 12 654 37 029
Hoting Ulriksfors 51,6 20 176 35 759
Ulriksfors Jämtlandssikås 35,4 14 974 25 665
Lit Östersund 28,4 12 013 20 590
Dorotea Hoting 21,1 8 250 14 665
Orsa Mora 13,7 2 603 12 330
Tallhed Orsa 11,3 1 616 9 888
Storuman Vinlidsberg 10,2 1 795 5 253
Vittjokksvägen Arvidsjaur 3,9 0 1 595
Kallholsfors Orsa 7,2 216 72
Kallholsfors Furudal 25,4 51 51
Strömsvattudal Ulriksfors 1,2 38 41
Totalt 1150,6 167 654 713 808
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Tabell 4.11 Nettoeffekter i transportarbete JVG.

Avslutningsvis kan det vara intressant att sätta in transportarbetsför-
ändringarna i ett nationellt perspektiv. Där förändringarna i transport-
arbete för järnväg och lastbil gäller riket totalt till följd av
förändringarna i infrastruktur mellan scenario N och scenario J. Av
tabell 4.12 ser vi att transportarbetet minskar i hela riket för lastbil
mellan scenario N och scenario J med 0,01 procentenheter. För järnvä-
gen ökar transportarbetet i hela riket mellan scenario N och scenario J
med 4,15 procentenheter. För riket totalt ökar transportarbetet mellan
scenario N och scenario J med 0,9 procentenheter. Eftersom STAN
systemet som tidigare nämnts minimerar en generell transportkostnad
och vi nu känner det totala transportarbetet, kan vi dra slutsatsen att
förändringen i infrastruktur längs Inlandsbanan resulterar i sänkta
generella transportkostnader men att godset transporteras längre väg.

Tabell 4.12 Transportarbete i hela riket för lastbil och järnväg. Tonkm 109.

Från nod Till nod Differens
(kton)
söder-

gående

Differens
(kton)
norr-

gående

Längd
(km)a

a.ibid

TA
(ktonkm)

söder-
gående

TA
(ktonkm)

norr-
gående

TA
(ktonkm)

båda
stråken

Svenstavik Sveg 791 467 117,6 93 022 54 919 147 941
Östersund Svenstavik 779 466 110,9 86 391 51 679 138 070
Sveg Tallhed 732 460 111,7 81 764 51 382 133 146
Jokkmokk Vittjokksvägen 409 249 174,7 71 452 43 500 114 952
Gällivare Jokkmokk 447 235 100,2 44 789 23 547 68 336
Arvidsjaur Sorsele 338 184 88,5 29 913 16 284 46 197
Sorsele Storuman 339 184 71,9 24 374 13 230 37 604
Vinlidsberg Vilhelmina 304 295 57,8 17 571 17 051 34 622
Vilhelmina Dorotea 304 295 56,4 17 146 16 638 33 784
Jämtlands-
sikås

Lit 302 312 51,5 15 553 16 068 31 621

Hoting Ulriksfors 302 300 51,6 15 583 15 480 31 063
Ulriksfors Jämtlands-

sikås
302 312 35,4 10 691 11 045 21 736

Lit Östersund 302 312 28,4 8 577 8 861 17 438
Orsa Mora 710 459 13,7 9 727 6 288 16 015
Tallhed Orsa 732 460 11,3 8 272 5 198 13 470
Dorotea Hoting 304 296 21,1 6 414 6 246 12 660
Storuman Vinlidsberg 339 184 10,2 3 458 1 877 5 335
Vittjokks-
Vägen

Arvidsjaur 409 249 3,9 1 595 971 2 566

Ulriksfors Ströms-
vattudal

2 7 1,2 2 8 10

Kallholsfors Orsa -20 0 7,2 -144 0 -144
Kallholsfors Furudal 0 -20 25,4 0 -508 -508
Totalt 8 127 5 706 1 150,6 546 150 359 764 905 914

Scenario Lastbil Järnväg Totalt
N 32,40 19,50 51,90
J 32,06 20,31 52,37
∆% -0,01 4,15 0,91
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4.5 Sammanställning av trafiksystemanalysens resultat

Vi har studerat två stycken kontrasterande scenarion för två transport-
slag med avseende på godsflöden, flödesbalans, flödesskevhet och för
järnvägstrafiken transportarbete. I figur 5 presenteras de godsflöden
som erhållits för Inlandsbanan. Som vi ser av detta erhöll scenario J de
större godsflödena i absoluta tal för både norr och södergående stråk.
Resultatet var i och för sig väntat eftersom transportsystemet omfattar
hela bansträckningen. Godsflödenas nettotillskott var större för det
södergående stråket i absoluta tal. Däremot blev nettotillskottet relativt
sett större för det norrgående stråket vilket ex ante inte var förväntat.

I figur 6 presenteras de godsflöden (om än ofullständiga) som erhål-
lits för lastbils- transporterna längs riksväg 45. Staplarna indikerar
minskade godsflöden för båda stråken i scenario J vilket kan ses som en
konsekvens av ökade flöden hos det konkurrerande transportslaget.
Minskningen är störst både absolut och relativt i det södergående strå-
ket.
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Figur 5 Godsflöden längs Inlandsbanan enligt respektive senario.
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Flödesbalansen för järnväg och lastbil presenteras i figur 7 där oba-
lansen ökar i scenario J jämfört med scenario N för järnväg. Detta till
följd av de ökade godsflödena längs Inlandsbanan. På motsvarande sätt
minskar obalanserna i scenario J jämfört med scenario N för lastbils-
transporterna. Detta som en konsekvens av de minskade godsflödena
längs riksväg 45.

Figur 8 visar flödesskevheten för järnväg och lastbil där denna mins-
kar för bägge transportslagen i scenario J jämfört med scenario N.
Resultatet implicerar ett effektivare utnyttjande av lastbärarna i scena-
rio J i förhållande till scenario N.

Transportarbetet längs Inlandsbanan illustreras i figur 9. Transport-
arbetet är större för det södergående stråket i scenario J jämfört med
scenario N både beträffande total omfattning och nettotillskott såväl
absolut som relativt.
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5 Slutsatser och kommentarer

Den generella STAN-modellens styrka består i att den är ett flexibelt
instrument vid såväl prognosticering som konsekvensbeskrivning av
förändringar i nätverksstruktur, regelverk, transportmedelsval och
efterfrågemönster av heterogena varor i ett godstransportsystem.

Vissa oklarheter finns i den tillämpade svenska modellbeskrivningen
bl.a ges ej någon närmare motivering av indelningskriterierna för ett
visst transportmedels särställning i de tre aggregerade varugrupperna.
Vidare finns det vissa brister i datamaterialets interna konsistens.

Kopplingen mellan transportmarknaden och den övriga ekonomin
är svagt framskriden varför en utveckling i riktning mot en integrerad
modell av regional struktur, transportnätverk och interregionala gods-
flöden är önskvärd.

Dagens tågtransporter längs Inlandsbanan består till övervägande
del av bulkvaror som p.g.a en för grov varugruppsindelning inte kan
särbehandlas vid simuleringar. Detta faktum bidrar till en överskatt-
ning av nygenererade och överflyttade godsflöden till järnvägstrafiken.
Detta kan i viss mån kompenseras av att transitflöden, dvs flöden som
både börjar och slutar utanför riket ej beaktas i matriserna.

Simuleringsresultaten visar att en ökning av såväl godsflöden som
transportarbete längs Inlandsbanan är möjlig om hela banan trafikeras.
Vidare att den sammantagna trafiken och ökningen till största del sker
på bannsträckningen norr om Östersund där den nytillkomna sträckan
mellan Gällivare och Arvidsjaur ger det största tillskottet. Dessutom vi-
sar simuleringarna att det södergående stråket genererar de största flö-
dena både i scenario N och i scenario J.

Studiens intressantaste resultat är att hela Inlandsbanan som ett sam-
manhängande trafiksystem skulle ge ett bättre utnyttjande av lastbä-
rarna på såväl lastbils- som järnvägssidan i scenario J jämfört med sce-
nario N. Samt att minskade riktningsspecifika pikar längs lastbils- och
järnvägsstråken sannolikt medför ett bättre utnyttjande av befintligt in-
frastrukturkapital.

En annan fråga är hur det omgivande järnvägsnätet i form av tvärba-
nor och stambanan påverkas av Inlandsbanan som ett sammanhäng-
ande trafiksystem. Detta är dock ett problem som får studeras i kom-
mande studier.
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Bilaga 1 

Algoritmer för kostnadsminimering och minimering av transport-
sträcka

Problemet att minimera total generaliserad transportkostnad för gods-
flödet av alla produkter i det multimodala nätverket uttrycks i kom-
pakt form som

Min  F(υ),under restriktionenυ ∈ Ω (P)

F (υ) antas vara en konvex funktion differentierbar i det rum som
innefattar Ω. Modellens struktur implicerar en ändamålsenlig uppdel-

ning på varor/varugrupper. Ω är produkten av Πp , där  är
mängden av möjliga flöden för produkt p i nätverket m (p) ∈  M (p).
Den linjära approximationsmetodens avtagande (sluttande) riktning
erhålls genom minimering av den linjära approximationen till objekt-

funktionen, i detta fall  ( ); således måste nP subproblem

lösas i en cykel i algoritmen. För produkt p, beräknas en avtagande

riktning för flödet  som är av dimensionen (nL+ nR). Vid betrak-
tande av en viss produkt konstanthålls alla andra flödesvariabler tillhö-
rande övriga produkter. För varje produkt utför den linjära
approximationsalgoritmen en iteration.
Algoritmen för kostnadsminimering är formulerad på följande sätt:

Steg 0.Initiering
Beräkna υ (möjlig initial lösning)

Steg 1.Yttre cykel
υgammal = υ; för varje p ∈ P utför (1p).

Steg 2.Stopp kriterium
Om (υ  ≠ υgammal), återgå till Steg 1.

Den inre cykeln (1p) genomför en iteration med hjälp av den linjära
approximations algoritmen i underrummet av flöden relaterade till

(1p) Inre cykel

Beräkna cp = (υ ) (marginalkostnad)

Sök ωp (extrempunkten vilken erhålls vid beräkning av minime-
rad transportsträcka)

dp = ωp - υp (sluttande riktning)

Beräkna ζp (optimal steglängd)

υp = υp + ζpd
p (uppdatera flödet för p).

Ωp Ωp

F p F = F p

p=1

n p

∑

υ p
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produkt p. En sluttande riktning erhålls genom att minimera den lin-
jära approximationen av F (υ) på , vilken är

Min∇ F (υ)y, under restriktionen y ∈  (LPp).

Eftersom F (υ) =s(υ) Tυ gäller det att ∇ F (υ) = s(υ) +υ s´ (υ). Låt
marginalkostnaden vara definierad som s p(υ) +s p’(υ) Tυ . Det linjära
programmerings subproblemet är

Min c p(υ) Ty, under restriktionen y ∈  .

Lösningen erhålls genom att bestämma efterfrågan g m (p) till det kor-
taste stråket som motsvarar de transportmedel som tillhör m (p) med
beräknad länkkostnad c p(υ). Den optimala steglängden ζp erhålls
genom en endimensionell minimering av F i riktning

 såvida inte c p(υ) Tdp = 0 i det fallet är ζp = 0. En ini-
tial lösning kan erhållas genom att utföra en yttre cykel med initial
marginalkostnadυ = 0, dvs c (0) och ζp = 1 i varje inre cykel. Algorit-
men stoppas när flödet υ inte förändras i förhållande till senast utförda
yttre cykel. I praktiken kan algoritmens stoppkriterium i steg två utgö-
ras av antingen ett förutbestämt antal iterationer eller efter en förutbe-
stämd maximal processtid eller då förändringen mellan två på varandra
följande iterationer är minder än ett förutbestämt (litet) tal ε.

För att beskriva algoritmen som minimerar transportsträckan införs
följande notation. Låt cl , l ∈ L och cr , r ∈ R beteckna längden (sträckan)
hos länkar och transfers. I algoritmen motsvarar dessa en mängd margi-
nalkostnader. I algoritmen minimeras transportsträckan från o ∈  O till
d ∈  D i det nätverk som definieras av m (p) ∈  M (p). Den kortaste
transportsträcka identifieras med hjälp av s.k pekare på följande sätt: bd

accesslänken till destination d, bd är närmast föregående länk till länk l;
det kortaste stråket ges av längdvariablerrna vd och vl, där vl är den kor-

taste sträckan mellan startnoden o till länk l inbegripande cl , ;  repre-
senterar mängden länkar som inventerats men som ännu inte erhållit en
permanent pekare.
Algoritmen som minimerar transportsträckan beskrivs på följande vis:

Steg 0. Initiering
Längder:

vd = ∞, d ∈  D, vl = 0; vl = ∞, l ∈ L 

Närmast föregående länk:
bd = -1, d ∈  D, b0; bl = 0, l ∈ L 

Länkar att tilldela pekare:

Ø
Dummy länk:

 med =0, =d, = m (p); =0

Gå till Steg 4.
Steg 1. Val av länkpekare

Ωp

Ωp

Ωp

(0, .. .,d pT

, .. .,0)T

L 

L =

l = (i , j ,m ) i j m vl 
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Vanligtvis motsvarar varje länk endast ett transportmedel. De
dummy länkar i steg 0 som är förbunden med startnod o utgör ett
undantag eftersom de representerar mängden av alla transportmedel m
(p) som är förbundna med noden o. Första gången steg 4 genomförs
ersätts därför selektionskriteriet m ∈   med m ∈ = m (p).

om Ø så STOPP.

Välj  av L sådana att vl ≤  ∀ l ∈ 

Länk  tilldelas en permanent pekare: - .

Om  är en transfernod, gå till Steg 3; om  är en vanlig nod,

gå till Steg 4; i annat fall fortsätt.

Steg 2. Test av nod  (som destinationsnod)

Om  ≤  så  = ;  = .

Återgå till Steg 1.
Steg 3. Sökning av efterföljande länk med transfer

För varje l=(i,j,m) sådan att i =  och m ∈  m (p) utför:

om det finns en transfer r=( , l) utför:

om  + cl +cr <  

då  =  + cl +cr;

bl = ; ∪  

i annat fall, om m=  utför:

om  + cl <

då  =  + cl; bl = ; ∪

Återgå till Steg 1.
Steg 4. Sökning av efterföljande länk utan transfer

För varje l=(i,j,m) sådan att i=  och m ∈   utför:

om  + cl <  

då  =  + cl; bl = ; ∪

Återgå till Steg 1.

L =

l = (i , j ,m ) vl 
L 

l L = L l { }
j j 

j 

vl 
vj vj vl 

b j l 

j 

l 

vl 
vj 

vj vl 

l L = L l { }
m 

vl 
vj 

vj vl 
l L = L l {}

j m 

vl 
vj 

vj vl 
l L = L l { }

m m 
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Bilaga 2
(Avsnitt 2.2)
Scenario N. Järnvägens geografiska sträckning mellan Arvidsjaur-Östersund och Sveg-Mora
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Bilaga 3
(Avsnitt 4.2)
Scenario J. Järnvägens geografiska sträckning mellan Gällivare-Mora
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Bilaga 4
(Avsnitt 4.2)
Simulering av godsflöden för järnvägstransporter i scenario N
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Bilaga 5
(Avsnitt 4.2)
Simulering av godsflöden för järnvägstransporter i scenario J
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Bilaga 6
(Avsnitt 4.2)
Vägnätets geografiska sträckning mellan Gällivare-Mora i Scenario N och Scenario J.
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Bilaga 7
(Avsnitt 4.2)
Simulering av godsflöden för lastbilstransporter i scenario J
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Bilaga 8
(Avsnitt 4.2)
Simulering av godsflöden för lastbilstransporter i scenario N
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