th

Utg ern
åva LEA
nu D O
mm u
er tloo
2
k

No
r

Kombitransporter
ur ett urbant perspektiv
Sönke Behrends

of goods along a supply chain and therefore it is indispensible for the
oods and directly influences the efficiency of the economy. As a result,
mand is closely linked to economic development. Between 1995 and 2008
annual growth of intra European Union (EU-27) freight transport was 2%
reight transport grew as fast as the economy, and during the economic
008-2009) when the GDP in EU-27 decreased by 4.2% freight transport
11.2% (European Commission, 2011b).
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viktig komponent i utvecklingen av vår välfärd.
Samtidigt får vi betala ett högt pris – olika former
av varutransporter står för 20 till 30 procent av
den totala vägtrafiken i stadsregionerna, men
orsakar närmare 50 procent av utsläppen.
Utvecklingen av effektivare fordon och
förnyelsebara drivmedel är visserligen bra, men
de stadigt ökande trafikvolymerna skapar en
situation där utsläppen ändå blir allt större. För
att åstadkomma ett hållbart transportsystem krävs
ett skifte av trafikslag till mer hållbara alternativ –
som järnväg.
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opment of modal split of inland freight modes road, rail and inland waterways
(IWW) in består i att kombinera
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ean Commission, 2011b)
övriga trafikslag i Europa, mellan 1995 och 2008. Källa:
med leveransprecision och flexibilitet, en
European Commission, 2011.

utmaning som blir särskilt tydlig i våra städer. Just
denna problematik är utgångspunkten i Sönke
Behrends doktorsavhandling.
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Kombitransporter och det
urbana transportsystemet
Intermodal road-rail transport (IRRT) är
benämningen på ett kombinerat trafikslag som
förenar järnvägens fördelar över längre sträckor
med vägtransportens flexibilitet i urbana miljöer.
Den större delen av transporten avverkas via
järnväg, medan vägtransporterna används för att
hämta upp och distribuera försändelserna.
En förutsättning för effektiva kombitransporter
är så kallade kombiterminaler – anläggningar där
omlastning mellan trafikslagen kan ske.

Volymerna från en enskild transportköpare är ofta
för små för att vara lönsamma i kombitransporter.
Däremot kan de sammanlagda volymerna från
flera aktörer i samma stad eller region skapa
gynnsamma förutsättningar för IRRT.
Kombitransport med järnväg och väg framstår
som ett bra alternativ för att med bibehållen
flexibilitet i transporterna kunna möta kraven på
långsiktig hållbarhet. I sin avhandling utforskar
Sönke Behrends hur kombitransporter kan

Städernas tillgänglighet är
beroende av förutsättningarna i
infrastrukturen. Framkomligheten
kan vara dålig på grund av
bristfällig planering, stora
trafikflöden och utrymmesbrist.

integreras i det urbana transportsystemet. Ett
ramverk för hållbar utveckling visar på fördelarna
med att inkludera järnvägen och erbjuder ett stöd
för planering av stads- och regionutveckling.

Behov av mer kunskap
Trots det tydliga sambandet mellan IRRT och det
urbana transportsystemet så saknas det forskning
kring hur utvecklingen av dessa mekanismer
påverkar varandra. Stadsplanerare och logistiker
tenderar att fokusera på sitt respektive fält och
kopplingen kan därför ofta gå förlorad.
Många ställer sig också avvaktande till IRRT och
menar att järnvägens potential att bidra till en
hållbar transportsektor är begränsad. Ett vanligt
argument är att järnvägsfrakt inte erbjuder samma
flexibilitet som vägtransporterna. Järnvägsnätet
är begränsat i sin räckvidd och det är mycket
kostsamt att bygga ut nya sträckor och sidospår.
Terminaler för vägtransporter är i regel
lokaliserade i städernas utkanter, ofta i anslutning
till en eller flera betydande motorleder.
Godstågterminaler är däremot placerade centralt i
städerna, vilket gör att IRRT förutsätter fler resor
från stadskärnorna till godsterminaler i städernas
utkanter. Miljöpåverkan minskar alltså över längre
distanser, men ökar i urbana områden. Den totala
miljöpåverkan av IRRT med nuvarande struktur
i transportsystemet är därför svårbedömd, vilket
illustreras i figuren här intill.

Intermodal road-rail transport

Energy-efficient
rail transport on the
long-haul

Transhipments and truck
traffic around terminals

Decrease in global
impacts

Increase in local and
regional impacts

Environmental consequences of modal shift?

Kombitransporternas miljöpåverkan minskar över längre
distanser, men ökar i urbana områden, vilket gör att den
totala miljöpåverkan är svårbedömd.

Ett skifte i trafikslag kan endast åstadkommas
genom att inkludera urbana hållbarhetsaspekter.
En ökad andel tågtransporter kan bidra till hållbar
utveckling, men det kräver en rad åtgärder.

Ramverk för hållbara fraktsystem
Det ramverk för hållbara transportsystem som utgör essensen i avhandlingen sammanfattas i fyra
rekommendationer för att stärka de hållbara lösningarna. Här är samverkan ett återkommande
nyckelbegrepp. Genom en dialogorienterad ansats, där samtliga intressenters perspektiv tas tillvara tidigt i
den strategiska stadsplaneringen, läggs grunden för en utveckling där den urbana miljön blir en tillgång –
och inte ett hinder – i den fortsatta expansionen av IRRT.
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Fyra förutsättningar för intermodala
transporter i städer
Lokala samarbeten mellan transportköpare och mottagare
Enligt tidigare resonemang har järnvägen svårt att konkurrera i en utveckling som går mot
begränsad lagerhållning, tätare leveranser och högre krav på snabbhet och punktlighet. Dessutom
begränsas tågtransporterna ofta till sträckor mellan stora städer, medan mindre orter och
glesbefolkade områden får lita till vägtransporter.
Problematiken kan lösas genom ett utökat nätverk av kombiterminaler längs med järnvägens
sträckning. För att komma upp i lönsamma volymer krävs emellertid att en betydande andel av
regionens transporter kanaliseras genom dessa terminaler. Här behövs breda överenskommelser
på lokal nivå, där både transportköpare och mottagare enas om att satsa på järnvägstransporterna.
I ett scenario där detta lyckas kan hela regionen dra nytta av den nya tillgängligheten via
järnvägsnätet.

Lokala samarbeten mellan åkerier
Järnvägens godstrafik rullar till stor del nattetid vilket medför att merparten av transporterna till
och från terminalerna sker i morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. Transporterna mellan
transportköpare och terminal koordineras sällan och fordonen gör därför en betydande andel av
resorna utan last. Resultatet blir ineffektiva transporter och negativa miljöeffekter i stadsmiljön.
För att öka effektiviteten i de IRRT-relaterade vägtransporterna krävs ett utökat samarbete
mellan de företag som sköter transporterna till och från kombiterminalerna och de övriga
transportföretagen som är verksamma i regionen. Bättre planering och koordinering kan begränsa
de ”tomma resorna”. Det stärker kombitransporternas konkurrenskraft och minskar samtidigt den
negativa miljöpåverkan i det urbana transportsystemet.

Bättre planering för järnvägen
Lokala myndigheter ansvarar för stadsplanering och regionutveckling och har en nyckelroll i
skiftet till ett hållbart transportsystem. De långsiktiga planerna ska rymma förutsättningar för
utbyggnad och ökat utnyttjande av järnvägen. Områden som av geografiska skäl lämpar sig för
etablering av kombiterminaler måste skyddas från annan exploatering.
Moderna kombiterminaler kräver mycket yta och för att säkerställa framtida utbyggnad av
kapaciteten är det också viktigt att separera terminalens transportflöde från övrig trafik. Enligt
samma princip bör terminalområdena avskiljas från andra former av markanvändning, som
köpcentrum, bostadsområden och anläggningar för kultur och rekreation. En sådan uppdelning
gör att både gods- och persontrafik flyter bättre och att hanteringens negativa effekter, som buller
och föroreningar, kan begränsas. Framgångsrik planering på detta område kan i förlängningen
skapa attraktiva och mer konkurrenskraftiga städer och regioner.

Integrering av kombitransporter i det urbana fraktsystemet
Ökat samarbete mellan transportköpare och mottagare kan enligt tidigare resonemang bidra till
att uppnå lönsamma volymer för järnvägsfrakt. Denna koordinering kan ytterligare understödjas
av myndigheternas trafikplanering och regionala utvecklingsstrategier. Bättre flyt i trafiken
minskar till exempel den tid som åtgår till vägtransporter till och från kombiterminalerna – vilket
gör att kombifrakter kan lösa fler transporter.
Den fjärde förutsättningen innebär en fullskalig integrering av kombitransporterna i det befintliga
fraktsystemet. Genom att förankra en gemensam strategi hos samtliga aktörer – myndigheter,
transportköpare, mottagare och transportföretag – så finns det förutsättningar för att lösa
kombitransporternas kritiska utmaningar. I ett sådant scenario samverkar aktörernas enskilda
ansträngningar och ger kraft åt den gemensamma strävan att öka nyttjandet av järnvägen.

Summering
Det finns starka incitament för att satsa på
järnvägen. Framgångsrik implementering av
kombitransporter, där systemet anpassas efter de
lokala förutsättningarna, kan stärka regionens
företag och attrahera nya verksamheter och
affärsmöjligheter. Ett välplanerat nätverk
av decentraliserade kombiterminaler bidrar
också till jämnare trafikflöden och begränsar
vägtransporternas miljöpåverkan.
Kombitransporter och övriga urbana
transportaktiviteter måste betraktas som en
samverkande helhet, snarare än som två separata
angelägenheter. En samlad strategi för att
integrera järnvägen i fraktsystemet kräver samtliga
aktörers medverkan. Lokala myndigheter och
stadsplanerare har en mycket viktig funktion att

fylla eftersom de till stor del dikterar villkoren för
övriga aktörer i transportkedjan. Det innebär ett
långtgående ansvar som ställer stora krav på de
enskilda tjänstemännens kompetens inom logistik
och järnvägsfrakt.
Strategier för kombitransporter bör ingå
som en naturlig del i stadens eller regionens
långsiktiga hållbarhetsarbete. Det är också
viktigt att närliggande städer och regioner
samverkar. Dels för att identifiera gemensamma
samordningsfördelar, dels för att undvika
ohälsosam konkurrens mellan kombiterminalerna
Det ramverk som avhandlingen tillhandahåller
kan ge vägledning i den svåra avvägningen mellan
ekonomiska intressen och miljöhänsyn i stadsoch regionutvecklingen.

Göteborgs godsbangård, exempel på
problem som uppstår när godstågen
måste köra in i stadskärnan.
Terminalen upptar ett stort
område i stadens centrum, som i
stället skulle kunna användas till
exempelvis bostäder.

Framtida forskning
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Kombitransporter ur ett urbant perspektiv
Intermodal road-rail transport (IRRT) är benämningen på ett kombinerat trafikslag som förenar
järnvägens fördelar över längre sträckor med vägtransportens flexibilitet i urbana miljöer. Kombitransport
med järnväg och väg framstår som ett bra alternativ för att kunna möta kraven på långsiktig hållbarhet.
I sin avhandling utforskar Sönke Behrends hur kombitransporter kan integreras i det urbana
transportsystemet. Ett ramverk för hållbar utveckling visar på fördelarna med att inkludera järnvägen och
erbjuder ett stöd för planering av stads- och regionutveckling.
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