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1 INLEDNING 
Botnia-Atlanticaområdet är en gränsöverskridande region i norra Europa. Området består av 

landskapen Österbotten och Satakunta i Finland, Västerbotten, Västernorrland och Nordanstigs 

kommun i Sverige samt Nordland fylkeskommun i Norge. Området gränsar till Atlantiska oceanen 

i väst och till östra Finland och i förlängningen nordvästra Ryssland i öst. 

Längs stråket finns flera omlastningscentraler som NLC Terminal i Umeå och NLC Storuman, 

Vaasa Airport Logistic Center i Vaasa och järnvägsfraktterminalen i Seinäjoki, samt ett flertal 

internationella hamnar och flygplatser som möjliggör intermodala transportlösningar. Närings-

livet i regionen har historiskt haft en stark inriktning mot naturresurser och verkstadsindustri. 

Långa avstånd till stora marknader gör att utveckling av transportinfrastruktur av tradition varit 

en prioriterad fråga i regionen. Transportinfrastrukturen i regionen är framförallt utformad för 

nord-sydliga transportflöden medan infrastrukturen för gränsöverskridande flöden i öst-västlig 

riktning inte är lika omfattande. Regionen är också delad genom naturliga handelshinder i form 

av Skanderna mellan Norge och Sverige och Kvarkensundet mellan Sverige och Finland. 

Som följd av detta har regionala aktörer under lång tid arbetat med att förbättra 

kommunikationerna i regionen och att stärka den öst-västliga dimensionen. I flera tidigare 

regionala infrastrukturprojekt har arbete bedrivits med att lyfta fram och utveckla det öst-

västliga transportstråket längs Europaväg 12. Stråket sträcker sig från de norska Atlanthamnarna i 

Nordland, via Västerbotten till Österbotten och vidare mot södra Finland. Flera potentiella flask-

halsar har identifierats längs denna sträcka, däribland avsaknaden av en regional järnvägs-

förbindelse mellan Sverige och Norge och begränsad frekvens och kapacitet hos färjeförbindelsen 

över Kvarkensundet (BEAR, 2013). 

En tanke som vuxit fram i dessa projekt är att skapa en intermodal transportkorridor, helst med 

TEN-T status, genom regionen som förbinder Ryssland och Östeuropa med de norska Atlant-

hamnar som finns i regionen (NLC, 2013). En fråga som diskuterats i dessa sammanhang är hur 

stråkets geografiska upptagningsområde ser ut samt vilken potential en sådan transportkorridor 

har att attrahera långväga transittransporter mellan Baltikum, Ryssland och delar av Asien och 

marknader på andra sidan Atlanten. En illustration av det tänkta stråket visas i Figur 1. 
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Figur 1: Sträckning för Nordic Logistic Corridor. 

(Bildkälla: NLC, www.nordiclogisticcorridor.com) 

Syftet med rapporten är att analysera konkurrenskraft, geografiskt marknadsområde och 

potential att attrahera långväga öst-västliga transitflöden till en intermodal transportkorridor i 

Botnia-Atlanticaregionen. Genom att utveckla en simuleringsmodell har effekter på godsflöden, 

transittrafik och långväga transitflöden längs det öst-västliga stråket analyserats. Centrala 

moment i processen har varit insamling, sammanställning och analys av befintlig statistik samt 

modellering och simulering av godsflöden och intermodala transportkostnader i norra Europa. En 

frågeställning som projektet försökt att besvara är vilken potential en förstärkt godskorridor från 

Nordland, genom Västerbotten, till Österbotten och vidare ner mot södra Finland, Baltikum och 

Ryssland har att attrahera långväga transitflöden. 

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet SimLab East-West. Rapporten inleds med 

en beskrivning av modellen och det datamaterial som analysen baseras på. I följande avsnitt 

analyseras stråkets konkurrenskraft och geografiska upptagningsområde. I en scenarioanalys 

undersöks Botnia-Atlanticaregionens potential att attrahera långväga transittrafik vid sänkta 

kostnader för färjeförbindelsen över Kvarken. Slutligen diskuteras resultat från analyserna och 

tillförlitligheten hos den använda modellen. 
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2 DATA OCH METOD 
CCM-modellen (Competitive Corridor Model) är en intermodal godstransportmodell som 

simulerar transportoperatörers val av vägval och transportkedjor i ett intermodalt gods-

transportnät. Valen av transportkedjor i modellen bygger på en kostnadsminimeringsansats där 

varje transportoperatör antas välja den transportkedja som minimerar den generaliserade 

transportkostnaden för en given transport. Metodmässigt har modellen har många likheter med 

virtuella transportnätverksmodeller som exempelvis NODOS-modellen (se Jonkeren, Jourquin 

and Rietveld, 2011). 

Modellen beaktar transporter på väg, järnväg, sjö och färjor samt modellerar omlastning mellan 

trafikslagen i terminaler och i hamnar. I den generaliserade transportkostnaden ingår direkta 

tids- och avståndsbaserade transportkostnader för olika transportmedel, kostnader för av-, på- 

och omlastning samt tidskostnader för det transporterade godset. De generaliserade transport-

kostnaderna för logistik och transporter samt kostnader för av- och pålastning baseras på 

kostnader från ASEK 51 (Trafikverket, 2012), Hanssen et al. (2012), SIKA (2006), Trafikanalys 

(2010) och Vierth et al. (2014) samt uppgifter inhämtade från transportoperatörer i regionen. 

Transportnätverket i modellen baseras på svenska Trafikverkets transportnätverk i Samgods-

modellen2 vilket i sin tur bygger på data från Trafikverkets persontransportmodell Sampers och 

den tidigare svenska godstransportmodellen STAN (Hill, 2014; Vierth, Lord och Mc Daniel, 2009). 

Då Samgods ursprungliga nätverk har lägre upplösning utanför Sverige har det använda nätverket 

i CCM-modellen utökats med hamnar, terminaler och järnvägsinfrastruktur i framförallt 

Österbotten, Satakunta och Nordland. Det använda transportnätverket visas i Figur 2. 

 

Figur 2: Intermodalt transportnätverk i CCM-modellen. 

 

                                                           
1 ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet) är en 
myndighetsgemensam samrådsgrupp som leds av svenska Trafikverket. Gruppen ansvarar för att utveckla de 
principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som tillämpas i transportsektorns samhälls-
ekonomiska analyser. 
2 Samgods är svenska Trafikverkets nationella godsprognosmodell. 
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Utgående från infrastrukturnätverket skapar modellen ett virtuellt nätverk där vägar, järnvägar 

och färjelinjer ersatts med länkar som beskriver de generaliserade transportkostnaderna för att 

använda infrastrukturen. Kostnader för omlastning i terminaler och hamnar modelleras genom 

extra terminal- och hamnlänkar som kopplar ihop väg-, järnväg, och färjelänkar i nätverket där 

olika trafikslag möts. Utöver kostnader för transport och logistik ingår även tidsbaserade 

kostnader kopplade till godsets tidsvärde, dvs. godsets kapitalkostnad under tiden för transport. 

Ett exempel på ett infrastrukturnätverk och tillhörande virtuella nätverk visas i Figur 3.  

 

Figur 3: Verkligt infrastrukturnätverk och motsvarande virtuella nätverk. 

Genom ”kortaste vägen”-beräkningar i det virtuella kostnadsnätverket kan transport-

operatörernas val av transportrutt och intermodala transportkedjor beräknas. För att beräkna 

regionala upptagningsområden av investeringar längs stråket används en zonindelning baserad 

på kommunnivå. Zonindelningen i CCM-modellen skiljer sig därmed åt jämfört med den som 

används i Samgodsmodellen då zonindelningen i CCM-modellen för både Sverige, Finland och 

Norge baseras på motsvarande kommunnivå. I Samgodsmodellen är zonindelningen grövre i 

Norge och Finland motsvarande länsnivå. Dessutom har transportnätverket utökats genom att 

regionala väglänkar lagts till från zonernas mittpunkt till närmsta vägnod i transportnätverket. 

Då syftet med modellen främst är att jämföra kostnader mellan konkurrerande transportstråk för 

enskilda lastbärare behandlas trängsel, kapacitetsbegränsningar och konsolideringsmöjligheter 

genom en scenarioanalys. Effekter av förstärkt infrastruktur analyseras i en rad scenarier för 

Botnia-Atlanticakorridoren. 
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3 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultat från ett urval av de modellanalyser som genomförts inom 

ramen för projektet. 

3.1 Konkurrerande transportkorridorer 
För att analysera Botnia-Atlanticakorridorens potential att attrahera långväga transittrafik i öst-

västlig riktning har modellberäkningar av korridorens generaliserade transportkostnad jämförts 

för olika typtransporter, med motsvarande kostnader, för sju konkurrerande transportkorridorer 

som alla binder samman nordvästra Ryssland med Atlanten. De korridorer som jämförs är;  

1. en direkt landtransport mellan St Petersburg och Narvik via Haparanda-Tornio,  

2. en landtransport mellan St Petersburg och Mo-i-Rana via Haparanda-Tornio,  

3. en intermodal transport mellan St Petersburg och Mo-i-Rana med färja över Kvarken,  

4. en intermodal transport mellan St Petersburg och Trondheim med färja över Kvarken,  

5. en intermodal transport mellan St Petersburg och Trondheim med färja över Ålands hav,  

6. en intermodal transport mellan St Petersburg och Göteborg via Ålands hav samt  

7. en direkt sjötransport mellan St Petersburg och Rotterdam, samt  

8. en landtransport via Polen och Tyskland. 

De analyserade transportstråken visas i Figur 4. 

 

Figur 4: Konkurrerande transportstråk i öst-västlig riktning i regionen. 

I Tabell 1 jämförs de beräknade generaliserade transportkostnaderna för transport av en 

container mellan St. Petersburg och en Atlanthamn i ovan nämnda åtta transportkorridorer. 

Tabellen visar att Botnia-Atlanticakorridoren med nuvarande kostnadsbild har svårt att attrahera 

långväga transittransporter i öst-västlig riktning. Framförallt beror detta på stark konkurrens från 

direkta sjötransporter mellan hamnar i Östersjön (framförallt St. Petersburg) till Atlanthamnar för 

vidare sjötransport. Transporttiden för detta alternativ är dock betydligt högre vilket framförallt 

påverkar transporter med höga tidsvärden. I de generaliserade transportkostnaderna ingår inte 

heller kostnader för vilotider vilket framförallt ökar den totala transporttiden för direkta 

vägtransporter till Narvik och Mo i Rana över Haparanda. Tiden för färjetransporter kan även 

minskas med en bättre anpassning till färjornas tidtabeller. Alternativet med en direkt 

vägtransport genom Europa till Rotterdam är i särklass dyrast. I detta räkneexempel tas dock 
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ingen hänsyn till eventuella kostnadsskillnader baserat på transportens ursprungsland vilket gör 

att resultatet för denna bör tolkas med viss försiktighet. 

Tabell 1: Generaliserade transportkostnader och transporttid för de analyserade transportkorridorerna. 

Transportkorridor Generaliserad transportkostnad Transporttid (exkl. vilotid) 

Narvik 1 620 € 20 h 

Mo-i-Rana (Haparanda) 1 720 € 21 h 

Botnia-Atlantica korridoren 
(Mo-i-Rana och Kvarkenfärjan) 

1 850 € 34 h 

Trondheim (Färjan) 2 050 € 36 h 

Trondheim (Sthlm/Åbo) 1 860 € 40 h 

Göteborg 1 520 € 35 h 

Rotterdam sjörutt 350 € 50 h 

Rotterdam genom Europa 2 660 € 33 h 

 

Trots ovan nämnda osäkerheter är bedömningen från modellanalysen att korridoren genom 

Botnia-Atlanticaregionen har små möjligheter att attrahera långväga transitgods som idag 

använder konkurrerande transportalternativ. Stråkets konkurrenskraft är också starkt beroende 

av de olika Atlanthamnarnas relativa konkurrenskraft avseende konsolideringsmöjlighet och 

utbud av alternativa fartygsförbindelser.   Exempelvis är tillgängligheten till vidare transport för 

container i Rotterdam generellt sett större än för en container i Mo-i-Rana. En slutsats är således 

att fokus bör ligga på att utveckla stråket med inriktning på närområdets och lokala och regionala 

godstransporter, samt att förbättra tillgängligheten för import- och exportflöden till och från 

regionen. 

3.2 Upptagningsområde för långväga transporter 
Modellen har även använts för att beräkna Botnia-Atlanticastråkets upptagningsområde för 

långväga transporter i öst-västlig riktning. Figur 5 och Figur 6 visar upptagningsområdet för 

stråket i grundscenariot och i ett scenario med halverad kostnad för Kvarkenfärjan. 

 

 

Figur 5: Karta över beräknade upptagningsområden i öst- och västlig riktning i grundscenariot. 

Den vänstra kartan i Figur 5 visar alla kommuner där en lastbärare som startar i kommunen och 

ska till den atlanthamn som har lägst transportkostnad väljer Mosjøen/Mo i Rana hamn för ut-

skeppning. I den högra kartan visas alla kommuner där den billigaste transportrutten till St. 
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Petersburg inbegriper Kvarkenfärjan. I grundscenariot är det uppenbart att inte samtliga 

kommuner inom den svenska delen av Botnia-Atlantica regionen har en fördel av att använda 

färjeförbindelsen mellan Umeå och Vaasa. 

Figur 6 visar på motsvarande sätt hur upptagningsområdet för långväga transittransporter i öst- 

och västlig riktning påverkas av en mer konkurrenskraftig färjeförbindelse över Kvarken. I detta 

scenario modellerad genom en halverad färjekostnad. Figuren visar att stråkets upptagnings-

område ökar som konsekvens av att färjan upplevs som ett mer konkurrenskraftigt alternativ. För 

transporter mot Mosjøen/Mo i Rana hamn växer upptagningsområdet i Finland och för 

transporter österut visar scenariot att en lägre färjekostnad har stor potential att attrahera 

transporter från norra Sverige och Norge. 

 

Figur 6: Karta över beräknade upptagningsområden i öst- och västlig riktning med en halverad färjekostnad. 

Analysen indikerar därför att färjeförbindelsen utgör en flaskhals för stråkets 

upptagningsområde. Åtgärder som syftar till att reducera flaskhalsar längs stråket kan potentiellt 

vidga korridorens upptagningsområde för långväga öst-västliga transporter. 

3.3 Korridorens geografiska marknadsområde 
I Figur 7 analyseras Kvarkenfärjans potentiella geografiska marknadsområde i grundscenariot och 

i ett scenario med en halverad färjekostnad. För att utreda färjans marknadsområde eller 

upptagningsområde analyseras mellan vilka parvisa zoner som den mest kostnadseffektiva 

transportkedjan för en typtransport omfattar Kvarkenfärjan. Färjans geografiska 

marknadsområde definieras därför som den uppsättning parvisa kommuner där transport-

alternativet som innefattar Kvarkenfärjan har lägst generaliserad kostnad jämfört med alla 

alternativa transportalternativ. Färgen i figuren bestäms av hur stor andel av alla transporter från 

och till en viss kommun där Kvarkenfärjan är den mest kostnadseffektiva lösningen. En starkare 

färg indikerar att färjan över Kvarken bidrar till en högre tillgänglighet i kommunen. Således visar 

kartan de kommuner som ingår i färjans huvudsakliga upptagningsområde. Norrut begränsas 

upptagningsområdet mycket tydligt av möjligheten att använda den alternativ landtransporten 

runt Bottenviken. Här blir konkurrensytorna mycket skarpa och länkens framgång blir mycket 

beroende av de landbaserade transportlänkarnas kvalité till färjans båda hamnar. Möjligen skulle 

en färjelänk mellan en hamn norr om Vaasa till Umeå kunna öka omlandet norrut på den finska 

sidan. Söderut begränsas omlandet av existerande färjeförbindelser mellan södra Finland och 

Stockholms-regionen. Det innebär att det på den svenska sidan finns ett område bestående av 

länen Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och de sydvästra delarna av Norrbotten som kan 

sägas utgöra kärnområdet för färjelänken mellan Umeå och Vaasa. För kommuner norr om 
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upptagningsområdet utgör länken över Tornio/Haparanda ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

För kommuner söder om upptagningsområdet är färjelinjerna över Ålands hav ett mer 

fördelaktigt alternativ jämfört med Kvarkenfärjan. På den finska sidan finns på motsvarande sätt 

ett kärnområde bestående av landskapen Österbotten (Pohjanmaa), Mellersta Österbotten 

(Keski-Pohjanmaa) samt Södra Österbotten (Etelä-Pohjanmaa). 3 

 

Figur 7: Karta över färjans huvudsakliga upptagningsområde och bidrag till ökad tillgänglighet i basscenariot (till 

vänster) och i ett scenario med en halverad färjekostnad (till höger). 

I den högra figuren visas Kvarkenfärjans potentiella geografiska marknadsområde med en 

halverad färjekostnad. När kostnaden för färjetransporten minskar breddas det geografiska 

upptagningsområdet. 

3.4 Potentiella godsvolymer i marknadsområdet 
För att få en grov uppskattning av de maximala potentiella godsvolymerna som idag finns i det 

identifierade marknadsområdet har data från Samgods basmatriser använts. Utöver ett 

infrastrukturnätverk och funktioner för intermodala transportkostnader innehåller Samgods-

modellen även data över regional godstransportefterfrågan i form av PWC-matriser. PWC-

matriserna innehåller skattningar av efterfrågan på godstransporter mellan parvisa zoner i 

modellen uppdelat på Samgodsmodellens 34 varugrupper (Vierth et al., 2009). Transport-

volymerna mäts i ton per år och beräknas med hjälp av data från den svenska varuflödes-

undersökningen och handelsstatistik (Edwards, 2008). För att förenkla beräkningarna har vi i 

denna analys aggregerat dataunderlaget till 12 mer generella varugrupper enligt den tidigare 

STAN klassificeringen. 

Den maximala potentiella fraktvolymen i korridoren mellan Umeå och Vasaa beräknas genom att 

transportvolymerna för varje parvisa zon i det beräknade upptagningsområdet adderas. Det 

totala transportflödet i upptagningsområdet enligt Samgods PWC-matriser är cirka 720 000 ton 

gods per år. Av de totala transportflödena fördelas 180 000 ton per år i väst-östlig riktning från 

Norge och Sverige till Finland och Ryssland och 540 000 ton per år i öst-västlig riktning från 

                                                           
3 På engelska benämns landskapen ”Ostrobothnia”, ”Central Ostrobothnia” och ”Southern Ostrobothnia”. 
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Finland och Ryssland till Sverige och Norge. En stor andel av de västgående transportflödena i 

upptagningsområdet är massaved och rundvirke. För transportflöden i östlig riktning är 

fördelningen mellan olika varugrupper mer balanserad även om papper och massa har den 

största andelen (se även Westin och Sörensson, 2014). 

Genom att jämföra de beräknade godsvolymerna i basscenariot med volymerna i ett scenario 

med reducerat färjepris kan efterfrågeelasticiteten för stråket uppskattas. Enligt modellen 

beräknas den potentiella godsefterfrågeelasticiteten vid en prisförändring på färjeförbindelsen 

till -4 vilken innebär att den potentiella efterfrågan är mycket känslig för förändringar i transport-

kostnad. Den största ökningen av godsvolymer på färjeförbindelsen från en prissänkning uppstår 

mellan Sverige och Finland. Eftersom modellberäkningarna bygger på generaliserade kostnader 

och beräknar förändringen i maximal potential från ett ökat upptagningsområde kan den faktiska 

effekten på efterfrågan för Kvarkenfärjan till följd av en minskning i transportkostnad skilja sig åt 

från den modellskattade. Analysen indikerar dock att det finns en stark konkurrens mellan 

korridoren genom Botnia-Atlantica-regionen och alternativa transportstråk. Modellen bortser 

dock från flera tänkbara begränsande faktorer som tidsrestriktioner i form av kör-, vilo- och 

arbetstider, möjligheter till utnyttjande av returtransportflöden samt osäkerheter kopplat till 

avgångsfrekvenser etc. För att validera den uppskattade elasticiteten, är det därför viktigt att 

modellanalyser kompletteras med empiriska studier längs stråket. Flera sådana studier har redan 

genomförts, t.ex. ÅF Infraplan (2012) och Vectura (2012). 

4 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Analysen visar att potentialen att attrahera långväga transittransporter i öst-västlig riktning till 

korridoren genom Botnia-Atlanticaregionen är liten, främst beroende på hård konkurrens från 

direkta feedertransporter över Östersjön mellan Ryssland och stora Atlanthamnar i Holland och 

Tyskland. Möjligheten till konsolidering och därigenom ökade skalfördelar är också i många fall 

större i dessa hamnar än i de nordnorska Atlanthamnarna. Stråkets konkurrenskraft är därför 

starkt beroende av hamnar med konkurrenskraftiga konsolideringsvolymer och fartygs-

förbindelser. 

De största tillgänglighetsvinsterna av ett förstärkt stråk i närregionen uppstår istället genom 

minskade transportkostnader för import och export i öst-västligt riktning. Kostnaden för färje-

transporten, frekvens och tillförlitlighet vid transport över Kvarken är viktiga faktorer för 

transportoperatörers val av transportlösning och därigenom också för korridorens förmåga att 

attrahera långväga godstransporter genom Botnia-Atlanticaregionen. Analysen indikerar att en 

reduktion av kostnaden för färjerutten potentiellt kan ge en stor ökning av stråkets upptagnings-

område, främst genom att stråkets konkurrenskraft ökar i färjans yttre marknadsområde. 

Däremot krävs det mycket stora åtgärder för att attrahera långväga transittransporter från 

Ryssland och Asien till den norska Atlantkusten då direkta sjötransporter från feeder-hamnar är 

ett mycket kostnadseffektivt alternativ givet tillräckliga konsolideringsmöjligheter. 

En viktig begränsning i det valda tillvägagångssättet är att modellen inte beaktar kapacitets-

begränsningar eller tidsrestriktioner som körtidsbestämmelser, färjetidtabeller, kör- och vilotider, 

och öppettider i hamnar och terminaler etc. Detta innebär att modellen bortser ifrån några av de 

begränsningar och trögheter som i realiteten begränsar möjligheten för transportföretag att 

anpassa sig till förändringar i transportsystemet. Resultaten bör därför tolkas med viss 

försiktighet.  



10 
 

5 REFERENSER 
BEAR (2013), Joint Barents Transport Plan, September 2013, Barents Euro-Artic Region. 

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Joint_Barents_Transport_Plan_2013.pdf 

Edwards (2008), Update of Samgods Base Matrices 2008, PM, Vägverket Konsult. 

Hanssen, Mathisen & Jørgensen (2012), Generalized transport costs in intermodal freight 

transport, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 54, 189-200. 

Hill (2014), Samgods 0.8 User Manual, Trafikverket, Rapport TRV 2011/64746. 

Jonkeren, Jourquin & Rietveld (2011), Modal-split effects of climate change: The effect of low 

water levels on the competitive position of inland waterway transport in the river Rhine area, 

Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 45, Issue 10, December 2011, Pages 

1007-1019, http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2009.01.004. 

NLC (2013), Nordic Logistic Corridor – Samverkan över landsgränserna, NLC Project. 

http://www.nordiclogisticcorridor.com 

SIKA (2006) Varuflödesundersökningen 2004/2005 / Commodity flow survey 2004/2005, SIKA 

Statistik 2006:12. 

Trafikanalys (2010) Varuflödesundersökningen 2009 / Commodity flow survey 2009, Statistik 

2010:16, Trafikanalys, Stockholm 2010. 

Trafikverket (2012), Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 

5, Borlänge. 

Vectura (2012) Godsflödesstudie Kvarken, Vectura. 

Westin & Sörensson (2014), Potential Freigth Volumes of the Kvarken Ferry Link – Base Report to 

the Midway Alignment project, CERUM rapport 42/2014. 

Vierth, Lord & Mc Daniel (2009), Representation of the Swedish transport and logistics system, 

VTI Notat 17A-2009. 

Vierth, Mellin & Karlsson (2014), Analys av effekter av IMO: s skärpta svavelkrav: 

modellberäkningar på uppdrag av Trafikanalys, VTI Notat 33-2013. 

ÅF Infraplan (2012) Färjetrafikens betydelse för näringslivet och medborgarna i regionen, Kvarken 

Shortcut, Bilaga till Kommunikationsministeriet (2012) Beredningen av en strategi för att trygga 

fartygstrafiken i Kvarken, Arbetsgruppens slutrapport 11.10.2012, Kommunikationsministeriets 

publikationer 17/2012. 

  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Joint_Barents_Transport_Plan_2013.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2009.01.004
http://www.nordiclogisticcorridor.com/


 

11 
 

CERUM Reports 

1. Lars-Olof Persson, Erik Sondell (1990) Från Lantbruksföretag till lanthushåll 

2. Folke Carlsson, Mats Johansson, Lars-Olof Persson, Björn Tegsjö (1993, på engelska) Creating 
Labourmarket Areas and Employment Zones. New Regional Divisions in Sweden Based on 
Commuting Statistics 

3. Ulf Wiberg (ed.) (1994, på engelska) Marginal Areas in Developed Countries 

4. Erik Bergkvist, Lars Westin (1994) Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinvesteringar? En 
granskning av Banverkets investeringsmodell 

5. Lars Westin (1995) En modell för integrerad analys av regional struktur och transportflöden 

6. Erik Bergkvist, Lars Westin (1997, på engelska) Estimation of Gravity Models by OLS Estimation, 
NLS Estimation, Poisson, and Neural Network Specifications 

7. Sven Erik Sahlin, Aurora Pelli (2000) Euroreg, förstudie 

8. Peter Hall (2001, på engelska) Urban Development and Research Needs in Europe 

9. Steffen Ahl (2001, på tyska) Schwedenhäppchen 

10. Roberta Capello (2001, på engelska) Urban Growth in Italy: Economic Determinants and Socio-
Environmental Consequences 

11. Robert Sörensson (2003) Effektstudie av gruvetableringar i Lycksele och Storumans 
arbetsmarknadsregioner 

12. Mats-Olov Olsson och Lars Westin (2004) Risks and Nuclear Waste: Nuclear Problems, Risk 
Perceptions of, and Societal Responses to, Nuclear Waste in the Barents Region  
Sammanfattning av projektets resultat 

13. Lars Westin (2005) Marknaden för studentbostäder i universitets- och högskolor 

14. Jouko Säisä, Lars Westin, Peder Axensten, Agnes von Koch, Susanne Sjöberg (2005) 
Trafikantmerkostnader vid vägåtgärder  en samhällsekonomisk analys 

15. Ove Grape, Sofia Lundberg och Anna Nordström (2005) Kompetenspoolen, ett alternativ till att 
bryta långtidsarbetslöshet 

16. Anna Nordström och Susanne Sjöberg (2006) Utvärdering av Urkund, ett verktyg för 
plagiatkontroll 

17. Anna Nordström (2006) Utvärdering av GenuineText, ett verktyg för plagiatkontroll 

18. Olof Stjernström (2007) Hållbar utveckling och restriktiv markanvändning i Västerbotten 

19. Hanna Sundén (2010) Ekologiska fotavtryck i norra Sverige: Metoddiskussion och beräkningar 
för fyra län 

20. Fredrik Olsson Spjut (2010) Beräkning av historisk BRP Beräkning av bruttoregionprodukter 
1968-1992: beräkningsmetod och data 

21. Fredrik Olsson Spjut (2010) BRP i Norr – utveckling och trender Bruttoregionalproduktens 
utveckling i Norrlandslänen 1968-2007 

22. Richard Ström (2010) Att etablera alternativkultur – En rapport om det annorlunda Umeå 

23. Johanna Edlund och Marcus Holmström (2010) Det kommunalekonomiska utjämningssystemet 
– Effekter för Västerbotten, Norrland och Sveriges funktionella arbetsmarknader 

24. Anna Jonsson och Lisa Svendsberget (2010): Investeringsläget i Norrland 1940-1970 – 
Industrins investeringar i Norrland 1997-2007 

25. Martin Eriksson (2010) Synen på befolkning och försörjning i Norrland 1940-1970 – En översikt 
av forskning och samhällsdebatt 

26. Gunnar Brandén, Andreas Forsgren, Marcus Holmström och Fredrik Olsson-Spjut (2011) 
39 000 anställningar till och med 2020 En studie av rekryteringsbehovet i Västerbottens län 

27. Johanna Liljenfeldt och Carina Keskitalo (2011) Kriterier och indikatorer på hållbar 
utveckling: exempel från teori och praktik 

28. Johanna Liljenfeldt och Carina Keskitalo (2011) Regionala och kommunala mål för 
hållbarhetsarbete i Umeåregionen  

29. Martin Eriksson (2011) Norrländska utvecklingsstrategier under nya förutsättningar för 
tillväxt och beslutsfattande 1990-2010 



12 
 

30. Jenny Rönngren (2011) Omvärldsbevakning i Västerbotten 

31. Fredrik Garli och Örjan Pettersson (2011) Befolkningsutveckling och –prognoser – teori och 
tillämpning för Västerbottens län 

32. Fredrik Garli (2011) Flyttningar till, från och inom Västerbotten – Flöden och 
åldersfördelning år 2009 

33. Fredrik Björkman (2011) Marken i Västerbotten – användning, värde och ägande 

34. Johanna Edlund och Marcus Holmström (2011) Kommunala och regionala löner, 
fastighetspriser och attraktivitet – En studie av lönekostnadsutjämningen 

35. Lars Larsson och Nils-Gustav Lundgren (2011) Socialt kapital i Västerbotten 

36. Roger Filipsson (2011) Sport Region Västerbotten – En analys av sportsektorn 
(sportnäringen) 

37. Tommy Lind (2011) Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra 
Sverige 

38. Richard Ström (2012) Mot verkan! Via samverkan. En rapport om Region Västerbottens 
kulturdialog i skapandet av 2012 års kulturplan 

39. Thomas Pettersson och Robert Sörensson (2012) Hur kan forskningsmiljön och den 
akademiska profilen stärkas i Örnsköldsvik? - En förstudie 

40. Robert Sörensson och Fredrik Olsson Spjut (2013) Förutsättningar för bostadsproduktion på 
orter med gruvverksamhet. - Underlag till Boverkets regeringsuppdrag, 2013-05-16, 
N2013/2524/FIN, att utreda förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter m.m. 

41. Andreas Forsgren och Jonas Westin (2014) Infrastructure planning – A challenge for cross-
border cooperation. 

42. Jonas Westin och Robert Sörensson (2014) Potential Freight Volumes of the Kvarken Ferry 
Link – Base Report to the Midway Alignment project. 

43. Jonas Westin och Andreas Forsgren (2014) Modellering av konkurrenskraft och geografiskt 
upptagningsområde hos en intermodal godstransportkorridor över Kvarken. 

  



 

13 
 

 

  

 

  

 

 

 

       

 



 

CERUM 

Centrum för regionalvetenskap 

901 87 Umeå 

Tel: 090-786 56 99 Fax: 090-786 51 21 

E-post: regional.science@cerum.umu.se 

www.cerum.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM, har till uppgift att initiera och 
genomföra forskning om regional utveckling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida 
forskningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med de 
många vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.  

 
 

http://www.cerum.umu.se/

