
GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK

UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH
SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

TRANSPORT OCH TURISM

GODSTRANSPORTER PÅ VÄG: VARFÖR
EU:S BEFRAKTARE FÖREDRAR LASTBIL

FRAMFÖR TÅG

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

Sammanfattning

Detta är en bedömning av de faktorer som påverkar befraktarnas val av
transportslag i EU, och det förklaras varför de ofta föredrar väg framför järnväg.
Med utgångspunkt i en analys av långsiktiga utvecklingstendenser inom
godstransporterna, flera nationella fallstudier (Tyskland, Polen, Frankrike, Italien
och Spanien) och intervjuer med verksamma i näringen undersöker studien de
faktorer som i första hand avgör valet av godstransportslag. I det avslutande
kapitlet lämnas rekommendationer om de viktigaste inslagen i en effektiv strategi
för att främja användningen av järnvägen, med utgångspunkt i erfarenheter från
tidigare politiska val.

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT1/C1/SC10 2015

PE 540.338 SV



Detta dokument har beställts av Europaparlamentets utskott för transport och turism.

FÖRFATTARE

Steer Davies Gleave - Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti,
Konrad Bablinski, Christoph Vollath, Carl Soutra

ANSVARIG HANDLÄGGARE

Marc Thomas
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Europaparlamentet
B-1047 Bryssel
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

REDAKTIONELLT STÖD

Adrienn Borka

SPRÅKVERSIONER

Original: EN.

OM UTGIVAREN

Du kan kontakta utredningsavdelningen eller prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet
genom att skriva till: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manuskript klara i mars 2015.
© Europeiska unionen 2015.

Detta dokument finns tillgängligt på Internet på:
http://www.europarl.europa.eu/studies

ANSVARSFRISKRIVNING

De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis
Europaparlamentets officiella ståndpunkt.

Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåtet, under förutsättning att
källan anges och att utgivaren meddelas i förväg och får en skriftlig kopia.



Godstransporter på väg: varför EU:s befraktare föredrar lastbil fram tåg
____________________________________________________________________________________________

3

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
UTVECKLINGSTENDENSER INOM GODSTRANSPORTER PÅ VÄG OCH
JÄRNVÄG
Sedan 2000 har den genomsnittliga absoluta tillväxten för godstransporter på järnväg i EU
varit låg. I relativa termer har den andel gods som transporteras på järnväg sjunkit till
förmån för vägtransporter. Den genomsnittliga utvecklingen döljer avsevärda skillnader
mellan medlemsstaterna.

Nationella utvecklingstendenser beror på många olika faktorer, bl.a. järnvägsnätens
utbredning, den internationella trafikens andel av den totala trafiken och konkurrensen från
andra transportslag (t.ex. inre vattenvägar). Andelen gods som transporteras på väg och
järnväg varierar kraftigt beroende på vilken typ av gods det rör sig om. Tungt bulkgods
(såsom kol) transporteras övervägande på järnväg, medan lättare och/eller mer
lättfördärvligt gods transporteras på väg.

FAKTORER SOM PÅVERKAR BEFRAKTARNAS VAL AV
TRANSPORTSLAG
Mellan de extrema fallen med gods som nästan alltid transporteras på järnväg och gods
som med största sannolikhet transporteras på väg påverkar en rad faktorer på mikronivå
valet av transportslag. De beslut som fattas av befraktarna (de viktigaste beslutsfattarna i
denna process) är en följd av tidigare erfarenheter, vilket slags gods som transporteras,
fraktförarnas egenskaper samt krav vad gäller avstånd och tid.

Dessutom bidrar även vissa strukturella och övergripande faktorer till långsiktiga
förändringar i fördelningen mellan olika transportslag. Till dessa faktorer räknas
förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och godstransporter, där vägtransporter generellt
sett är mer lyhörda för förändringar i den ekonomiska cykeln än järnvägstransporter.
Förändringar i industritillverkningsprocessen och fragmenteringen av logistiken har negativt
påverkat godstransporterna på järnväg. Nya former av intermodala transporter utgör därför
ett marknadssegment inom vilket järnvägen kan växa mycket.

Uppgifter om befraktares preferenser från nationella fallstudier pekar på kostnadens
betydelse i vissa länder där godstransporter på järnväg upplevs vara alltför dyra (Frankrike,
Italien). Mer allmänt framkommer det av alla fallstudier att det finns ett behov av bättre
sammanlänkad järnvägsinfrastruktur av god kvalitet , med fokus på flaskhalsar (Tyskland),
kapacitet (Italien, Frankrike) och tillförlitlighet (Spanien, Polen).

Flera studier har bedömt möjligheten att ställa om från väg till järnväg eller intermodala
tjänster. Uppskattningar av omställningen varierar från 1 till 14 procentenheter. Av
facklitteratur på området framkommer det också att det finns en tröskel på 200–300 km,
över vilken järnvägen är särskilt konkurrenskraftig och potentialen för trafikomställning är
större. Ett realistiskt övergripande mål för den andel gods som transporteras på järnväg i
EU skulle på medellång sikt kunna vara 20 procent av den totala volymen
inlandstransporter, mätt i tonkilometer.

BEFINTLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT PÅVERKA VALET AV
TRANSPORTSLAG
Det har på EU-nivå tagits flera initiativ för att få till stånd en trafikomställning från väg till
järnväg. Till dessa hör Eurovinjettdirektivet om införande av vägavgifter som bygger på
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externa kostnader, järnvägsreformer som öppnar godsmarknaderna för konkurrens och
förbättrar driftskompatibiliteten samt program för att finansiera investeringar i intermodal
infrastruktur och verksamhet, såsom TEN–T- och Marco Polo-programmen.

Samtidigt har medlemsstaterna infört en rad åtgärder, bl.a. ekonomiskt direktstöd för
utveckling av järnvägsinfrastruktur (t.ex. genom att skapa förutsättningar som bättre
passar tyngre tågs lastprofil och återinföra sidospår). Sammantaget har de nationella
åtgärderna dock inte påverkat trafikomställningen i någon större utsträckning. Detta kan
tillskrivas de i allmänhet småskaliga investeringarna i järnvägar och intermodala
transporter jämfört med investeringar i vägar, och den bristande samordningen mellan
EU:s och medlemsstaternas politiska initiativ för godstransporter på järnväg. I flera länder
har det införts vägavgifter, även om påverkan på godstransporterna på väg vanligtvis har
utjämnats av andra åtgärder som tenderar att främja användningen av vägtransporter.

De effektivaste strategierna tycks ha varit de som varit inriktade på intermodala
transporter, antingen genom riktade subventioner till intermodala aktörer eller genom
särskilda överenskommelser vid viktiga intermodala knutpunkter, med särskilt fokus på
hamnar såsom i Tyskland, Spanien och Förenade kungariket.

STRATEGIER FÖR ATT ÄNDRA BEFRAKTARNAS VAL AV
TRANSPORTSLAG
Enligt den analys som har gjorts för denna studie kan en aktiv trafikomställningsfrämjande
politik påverka befraktarnas val genom att rikta in sig på de faktorer som i störst
utsträckning påverkar järnvägstransporternas konkurrenskraft. En sådan politik omfattar
både riktade rättsliga incitament och åtgärder för infrastrukturinvesteringar.

Man kan dra tre huvudsakliga slutsatser av den bristande effektivitet som tidigare politik
visat prov på, liksom av den goda praxis som identifierats i de nationella fallstudierna:

 För det första kommer en bättre samordning av strategier på olika
förvaltningsnivåer liksom mellan olika transportslag att vara avgörande.
Trafikomställningsprogram måste undvika ett fragmenterat förhållningssätt till
ekonomiska incitament. Erfarenheter från varje system måste spridas bättre inom
näringen. Det kommande initiativet Shift2Rail bör tjäna detta syfte genom att
fokusera på lösningar för att stärka kapaciteten, konsolidera tillförlitligheten och
förbättra de europeiska järnvägssystemens livscykel. Det är också nödvändigt att
samordna järnvägs- och vägpolitiken, eftersom alla åtgärder som påverkar
konkurrensläget för ett transportslag får återverkningar på det andra.

 För det andra är det viktigt att trafikomställningsstrategier är utformade så att de
passar de särskilda förhållanden där de genomförs. I utvecklingen av EU:s politik
speglas exempelvis insikten att gränsöverskridande fjärrtransporter är de som med
störst sannolikhet kommer att ställas om från väg till järnväg.

 För det tredje kommer genomförandet av effektiva strategier att kräva stabil och
tillräcklig finansiering från både EU och medlemsstaterna. Fonden för ett
sammanlänkat Europa (FSE) kommer att bidra i detta avseende genom att
tillhandahålla omfattande resurser till en samfinansiering av utvecklingen av TEN-T-
nätet och ERTMS. Eftersom transportanslagen inte är öronmärkta enligt den nya
FSE-strategin skulle detta kunna sporra projektansvariga att konkurrera om
finansiering och påvisa varje investeringsordnings verkliga mervärde.


