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1. Inledning 
Halland – bästa livsplatsen är vår gemensamma vision i Halland. I Tillväxtstrategin 

för Halland konkretiseras detta utifrån de tre målen att Halland ska vara en mer 

attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014. Att Halland är 

en attraktiv region innebär en hög inflyttning, det vill säga att fler människor väljer att 

flytta till Halland. En inkluderande region betyder att fler invånare har ett arbete. En 

konkurrenskraftig region innebär att det finns goda förutsättningar att starta och 

utveckla företag och att det finns goda kontakter med omvärlden. 

 

Utveckling av infrastruktur inom transportområdet är ett av de verktyg som bidrar till 

att utveckla Halland till bästa livsplatsen och till att nå målen i Tillväxtstrategin. 

Transportinfrastrukturen ska tillgodose behovet av både persontransporter och 

näringslivets transporter. 

 

Planeringen av åtgärder i transportsystemet i Sverige sker i tolvårsperioder. Just nu 

pågår arbetet med att förbereda den plan som innefattar perioden 2018-2029. En 

nationell plan för transportsystemet och en regional plan i varje län tas fram. Region 

Halland upprättar den regionala planen i Halland, vilket sker efter dialog med 

Trafikverket och de halländska kommunerna. 

 

För att få ett bra underlag till arbetet med den regionala infrastrukturplanen tas en 

beskrivning fram av transportsystemet och transportbehoven – en regional 

systemanalys för Halland. Denna rapport utgör ett av underlagen till den 

systemanalysen och till den regionala infrastrukturplanen. 

 

Rapportens syfte och upplägg 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen kring näringslivets transporter utifrån 

ett halländskt perspektiv. Hur ser näringslivets transporter ut idag och hur ser 

utvecklingen ut framöver, givet dagens transportpolitiska förutsättningar? De resultat 

och slutsatser som presenteras i rapporten utgör ett underlag kring näringslivets 

transporter i prioriteringen av åtgärder i Halland. 

 

Rapporten består av tre delar: Två introducerande kapitel, fyra informativa kapitel 

och ett kapitel med en framtidsutblick, med slutsatser baserade på de fakta som 

presenterats i de informativa kapitlen. En sammanfattning av respektive kapitel finns i 

början av de informativa kapitlen. De fyra informativa kapitlen innehåller två kapitel 

med en nationell och i viss mån global utblick samt två kapitel med fokus på Halland. 
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2. Begreppsförklaring 
 

Bulk Gods som transporteras oförpackat. 

Cabotage Inrikes transporter med utlandsregistrerade lastbilar. 

Intermodal Transportkedjor där flera trafikslag används och där lastbärarna 

kan förflyttas mellan olika trafikslag. 

Kombiterminal Terminal för intermodala transporter där lastbärare flyttas mellan 

lastbil och tåg utan att själva godset rörs. 

Lastbärare Enhet i vilken gods lastas. Det kan till exempel vara en 

godsvagn eller flyttbara (modulariserade) lastbärare som 

containrar och trailers. 

Lätt lastbil Lastbilar med en totalvikt på max 3,5 ton. 

Multimodal Transportkedjor där flera trafikslag används. 

Roro-enheter Roro: roll-on, roll-off. 

Enheter, så som lastbilar och järnvägsvagnar, som rullas på och 

av fartyg. 

Trafikarbete Mått som avser transportsträcka multiplicerat med antal fordon, 

såväl med som utan gods. 

Transittrafik Genomgående trafik. För exemplet Halland utgörs transittrafik av 

transporter med start- och slutdestination utanför Hallands 

gränser. 

Tung lastbil Lastbilar med en totalvikt på minst 3,5 ton. 

Transportarbete Mått som avser transportsträcka multiplicerat med vikt angiven i 

antal ton. 

ÅDT ÅDT: Årsdygnstrafik. 

Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn, mätt som 

fordon per dygn. 
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3. Näringslivets transporter i Sverige 
 

 
Sammanfattning: 

 

 De olika trafikslagen fyller olika funktioner genom att tillgodose 
transportbehovet på olika sätt och kompletterar således även varandra. 
 

 Företagens krav på flexibilitet, tillförlitlighet och pris styr valet av 
trafikslag. 
 

 Vägtransporterna är flest på korta sträckor men används frekvent även 
för mer långväga transporter, såväl inrikes som för gränsöverskridande 
transporter. Lastbilen är mycket flexibel och kan hantera de flesta varor. 
 

 Transporter på sjön används för transporter över långa avstånd och med 
stora godsmängder och är i huvudsak internationella. 
 

 Järnvägen används främst för transporter med stora godsmängder och 
på längre sträckor. Godset är ofta tungt och lågvärdigt. 
 

 Godsmängderna som transporteras med flyg är små men flyget utgör ett 
viktigt alternativ för mycket små leveranser med hög tidspress. 
 

 Transportarbetet förväntas öka för samtliga trafikslag, mer för väg- och 
sjötransporter än för järnvägstransporter. 
 

 Möjligheterna till överflyttning av transporter från väg till järnväg och 
sjön är små med dagens förutsättningar. 
 

 Antalet kombiterminaler har minskat på senare år och den omlastning 
som sker är kostsam för företagen. 

  



Näringslivets transporter i Halland – september 2016. 

 

 

 

 

6(66) 

Att beskriva hur näringslivets transporter ser ut i landet i stort är nödvändigt för att 

kunna förstå situationen i Halland. I en globaliserad värld är näringslivets transporter 

inte en företeelse som kan avgränsas till regionen – de är i allra högsta grad en del 

av ett större system med en väldig geografisk spännvidd. I detta kapitel redovisas en 

övergripande bild av de svenska näringslivstransporternas status och utveckling, 

vilken kompletteras med kapitel 4 om trender kring näringslivets transporter. 

 

De olika trafikslagen fyller olika funktioner genom att tillgodose transportbehovet på 

olika sätt och kompletterar således även varandra. Företagens krav på flexibilitet, 

tillförlitlighet och pris styr valet av trafikslag. Till följd av det är vissa varugrupper mer 

förknippade med vissa trafikslag och marknadsandelen för de olika trafikslagen är 

starkt förknippad med transporternas längd. Sjöfartstransporter används främst på de 

allra längsta sträckorna där volymerna är stora och har således en stark internationell 

prägel. För längre transporter med hög tidspress och mycket små volymer utnyttjas i 

viss mån även flyget. Järnvägen har störst marknadsandel på de medellånga 

sträckorna och har en viktig nationell funktion, inte minst för att hantera de långa 

transporterna inom landet. Vägtransporterna är dominanta på de kortare sträckorna 

för lokala, regionala och interregionala transporter. På korta avstånd saknas ofta 

alternativ till lastbilen och kraven på flexibilitet blir större när volymerna är mindre 

vilket ger lastbilen en konkurrensfördel. Intermodala transportupplägg lyfts ofta som 

en möjlighet för överflyttning av transporter till järnväg men de kräver dels en 

välutvecklad infrastruktur och dels att flödena är tillräckligt stora för att de 

ekonomiska förutsättningarna ska finnas på plats.1 

 

De svenska förutsättningarna är speciella ur vissa avseenden. Ur ett 

transporthänseende blir Sverige som en ö, där de internationella transporterna 

behöver korsa havet för att nå eller lämna landet. Hamnarnas och Öresundsbrons 

betydelse för svensk handel bör följaktligen understrykas. Därtill har Sverige en 

industri som är väldigt beroende av sin utrikeshandel, vilken är av stor vikt för landets 

ekonomiska utveckling. 80 % av vår import ankommer till svenska hamnar och 65 % 

av vår export går via en hamn2. Knappt en tredjedel av Sveriges utrikeshandel går 

via Göteborgs hamn3. I kapitlet om trender finns därtill indikationer på att 

utrikeshandeln kommer att fortsätta att öka, vilket ytterligare ökar betydelsen av våra 

internationella förbindelser. De största handelspartnerna är idag våra nordiska 

grannar samt Tyskland och Nederländerna och de kommer även fortsatt att vara 

viktiga för den svenska handeln samtidigt som handeln med Kina, Central- och 

                                            
1
 Trafikanalys, 2012. 

2
 Ibid. 

3
 Göteborgs hamn, 2016. 
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Östeuropa väntas öka. Den 

kommande järnvägs- och 

vägförbindelsen mellan Danmark 

och Tyskland, Fehmarn Bält-

förbindelsen, kan resultera i nya 

transportupplägg mellan Sverige 

och Europa och ett ökat antal 

transporter på samt betydelse av 

Öresundsbron. På samma sätt kan 

en ny förbindelse över Öresund ha 

stor påverkan på de inhemska 

transportflödena.4 

 

De största godsrelationerna i 

Sverige går i och emellan de tre 

storstadsregionerna samt mot 

Oslo, vilket framgår av figur 1. 

Västkusten är ett av dessa stråk 

där de största godsmängderna 

idag transporteras på väg. Mellan 

storstadsområdena finns ett antal 

viktiga noder där olika 

transportstråk möts, till exempel i 

Örebro/Hallsberg och 

Jönköping/Nässjö.5 

 

Stora flöden går även på sjön 

längs med den svenska kusten. Vi 

har ett väl utbyggt järnvägsnät och 

jämfört med EU-snittet en hög 

andel godstransporter på järnväg, vilket till stor del har sin förklaring i de omfattande 

malmtransporterna på Malmbanan i norra Sverige.6 

 

                                            
4
 Trafikanalys, 2012. 

5
 Trafikverket, 2012A. 

6
 Trafikanalys, 2012. 

Figur 1: Godsflöden i ton och efter trafikslag (sjöfart i lila, vägtrafik i 
blått och järnväg i rött). 
Trafikverket, 2012A. 
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3.1 Utpekade transportnät 

Med syfte att skapa ett gränsöverskridande transportsystem för såväl näringslivets 

transporter som persontransporter i Europa har EU pekat ut ett transeuropeiskt 

transportnät (Ten-T), bestående av transportkorridorer i samtliga fyra vädersträck 

samt noder utmed dessa korridorer. Korridorerna innefattar vägar, järnvägar, 

sjömotorvägar och inre vattenvägar. Noderna består i sin tur av hamnar, 

kombiterminaler och flygplatser. För utredningar och utbyggnadsprojekt inom Ten-T 

kan medel sökas från EU. Nätet har två nivåer: ett övergripande nät som är mer 

omfattande och knyts samman med den andra nivån: stomnätet, vilket i sin tur består 

av de strategiskt och ekonomiskt mest betydelsefulla transportkorridorerna som 

knyter samman Europa i sin helhet. Båda näten ska år 2030, för stomnätet, 

respektive år 2050, för det övergripande nätet, uppfylla vissa kriterier som EU enats 

om inom ramen för Ten-T. Transportkorridoren Scandinavian-Mediterranean corridor7 

utgör en del av stomnätet och förbinder Skandinavien med Medelhavet via 

Centraleuropa och Italien. I den ingår den nordiska triangeln som förbinder Sveriges 

tre storstadsområden med varandra samt med Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 

För halländsk del innebär det att det finns två genomgående stråk av internationell 

betydelse som utgör del av Ten-T:s stomnät: E6 och Västkustbanan. Hamnarna i 

Halmstad och Varberg är del av det övergripande nätet, medan Göteborgs hamn hör 

till stomnätet. I Kattegatt passerar även en sjömotorväg utanför den halländska 

kusten. 

 

Från svenskt håll har Trafikverket tagit fram en ny indelning av vägnätet efter 

funktion, kallad det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV), där bland annat stråk 

för godstransporter har pekats ut8. I fokus står nationell och regional tillgänglighet och 

de vägar som pekas ut ska hanteras med hänsyn till deras funktioner. För 

närvarande pågår även en översyn av bruttovikten för fordon på de svenska vägarna. 

Gällande förslag innebär att bärighetsklass 1 (BK1) höjs från 60 till 64 ton samt att en 

ny bärighetsklass införs med en maxbruttovikt på 74 ton per fordon (BK4). Höjningen 

av bärighetsklass 1 till 64 ton bedöms inte innebära några större investeringar i 

vägnätet medan den nya klassen kan innebära att åtgärder måste vidtas på vissa 

platser. Tanken är att BK4 ska införas på godsstråk med mycket tunga transporter.  

                                            
7
 Se Bilaga 1: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) samt Bilaga 2: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) i 

Sydsverige. 
8 Se 
 
Bilaga 3: Funktionellt prioriterat vägnät: Godsstråk i Halland. 
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3.2 Transportflöden och trafikslag 

De olika trafikslagen har olika karakteristika, främst i fråga om transporternas längd 
och vilka varor som hanteras, och utvecklingen av godstransportarbetet har historiskt 
sett skiljt sig åt mellan de 
olika trafikslagen. 
 
”Den ekonomiska tillväxten 
i Sverige och dess 
samband med transport-
utvecklingen har historiskt 
varit tämligen tätt samman-
knutna, det vill säga när 
ekonomin växer ökar också 
transportarbetet. Sedan 
mitten av 1990-talet har 
dock tillväxten, mätt i 
termer av BNP i fasta 
priser, ökat snabbare än 

godstransportarbetet”9, se 
figur 2. 
 
Godstransportarbetet är 
betydligt större idag än på 
70-talet, se figur 2, vilket 
beror både på en ökad 
befolkning och på en ökad 
konsumtion. Det totala 
transportarbetet skiljer sig 
mycket åt mellan de olika 
trafikslagen och är som 
störst för i tur och ordning 
väg-, sjö- och järnvägs-
transporter. Sedan 90-talet 
har trenden varit 
uppåtgående, med en 
trafikslagsövergripande 
nedgång vid finanskrisen 
2009, se figur 3. Framförallt väg- och sjötransporter har ökat sina marknadsandelar 
och har ett betydligt större transportarbete än järnvägstransporterna. De senaste 
åren har vägtransporternas andel av det totala godstransportarbetet ökat. Det 
ökande transportarbetet på vägarna leder till en ökad trängsel, särskilt i de större 
transportstråken.10 

                                            
9
 Trafikanalys, 2016A. 

10
 Ibid. 

Figur 2: Utvecklingen av BNP, tonkilometer och personkilometer 
1970-2014.  
Trafikanalys, 2016A. 

Figur 3: Godstransportarbete per trafikslag 1970-2014. 
Trafikanalys, 2016A. 
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De olika trafikslagen fyller olika funktioner och tillgodoser gemensamt näringslivets 

transportbehov. Beroende på förutsättningar och krav på transporterna så föredras 

och väljs olika trafikslag. Omfattningen på transporterna med flyg är exempelvis 

mycket små men är likväl ofta av stor betydelse för näringslivet. En transport från A 

till B kräver dessutom ofta flera omlastningar och även att flera olika trafikslag 

används för att nå hela vägen från start- till slutdestinationen. Exempelvis behöver 

inkommande varor till hamnarna distribueras vidare på vägar och järnvägar och till 

järnvägsterminalerna i landet anlöper en stor mängd lastbilar för såväl lastning som 

lossning. 

  

3.2.1 Vägtransporter 

För de allra flesta transporter inom Sverige används endast vägnätet och i de fall 

som transporterna går på järnväg så krävs oftast lastbilstransporter för delar av 

transportsträckan. Där av är också godstransportarbetet som störst på våra vägar. 

2014 transporterades 

uppskattningsvis 381 

miljoner ton gods med tung 

lastbil på svenska vägar 

och godstransportarbetet 

uppgick till 41 miljarder 

tonkilometer. Såväl 

godstransportarbetet som 

det totala antalet 

transporter har varit 

förhållandevis stabila de 

senaste fem åren11, se 

figur 4. 

 

Den flexiblitet som 

lastbilarna erbjuder i form 

av god tillgänglighet, goda 

omlastningsmöjligheter och möjlighet att hantera många olika lasttyper innebär att 

lastbilen ofta utgör ett mycket fördelaktigt alternativ för transportköparna utifrån krav 

på ekonomi och effektivitet i transporterna. Regeringen sjösatte år 2015 en utredning 

om införande av en vägslitageskatt12 för tunga lastbilar, vilket ifall det blir verklighet 

                                            
11

 Trafikanalys, 2015A. 
12

 Regeringen, 2015. 

Figur 4: Lastad godsmängd med svenska lastbilar år 2000-2014. 
Trafikanalys, 2015A. 
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kommer att innebära en ökad kostnad för vägtransporter. Transporter av jord, sten, 

grus och sand är allra vanligast och står för cirka en fjärdedel av det totala antalet 

lastbilstransporter – i storstadsområdena för en ännu högre andel. På längre avstånd 

är livsmedel det mest frekventa varuslaget13. 

 

De flesta av lastbilstransporterna är mycket korta, hälften av transporterna är på 

under 50 kilometer och en femtedel under 10 kilometer. Antalet transporter på över 

300 kilometer utgör en mycket liten andel av totalen. Av den inrikes transporterade 

godsmängden står de svenskregistrerade lastbilarna för 99 %. Utlandsregistrerade 

lastbilar står för 1 % av den inrikes transporterade godsmängden, så kallade 

cabotagetransporter, och cirka 80 % av den gränsöverskridande godsmängden14. 

Cabotagetransporter är mer utbredda i de starka stråken och i södra Sverige.15 

 

Statistiken ovan innefattar endast de 

tunga lastbilarna men utvecklingen av 

trafikarbetet för lätta lastbilar är tillika 

intressant att beakta och åskådliggörs 

i figur 5. På femton år från millenie-

skiftet och framåt har trafikarbetet för 

de lätta lastbilarna nära på för-

dubblats, medan utvecklingen för de 

tunga lastbilarna varit desto mera 

blygsam. Att godstransportarbetet för 

de tunga lastbilarna varit stabilt de 

senaste åren innebär alltså inte att 

näringslivets transporter på vägnätet minskar – däremot tar transporterna nya 

former.16 

 

3.2.2 Sjötransporter 

Hamnarnas funktion i transportsystemet skiljer sig från vägar och järnvägar så till 

vida att de utgör noder, som knyter ihop transporter på sjön med de på land. Det 

mesta av vår import och export går igenom landets hamnar, antingen i form av 

lastbilar i färjetrafik eller genom lastning och lossning av varor direkt på fartygen17. 

Hamnarna inriktar sig även mot olika sorters varor, har olika trafikering och infra-

                                            
13

 Trafikanalys, 2012. 
14

 Trafikanalys, 2016A. 
15

 Trafikanalys, 2012. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 

Figur 5: Antal lätta och tunga lastbilar i trafik, åren 2000 – 2011. 

Trafikanalys, 2012. 
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struktur, vilket innebär att den hamn som ligger närmast ett företag geografiskt sett 

inte nödvändigtvis är bäst eller ens möjlig att använda för deras transporter. 

Transportköparna har även att ta hänsyn till vilka transportrutter och turutbud som de 

olika hamnarna kan erbjuda samt de långa ledtiderna. 

 

Omfattande import- och exportflöden igenom hamnarna i Sverige innebär att de 

fungerar som noder för de internationella transportflödena. Trafiken består dels av 

fraktfartyg lastade med gods eller av färjetrafik med lastbilar och godståg. 

Transporterna via hamnarna hanterar stora volymer och trafikerar längre sträckor, 

med förbindelser mot hela världen men med tonvikt på Sveriges geografiska när-

område. En del långväga inhemska transporter passerar även längs den svenska 

kusten, medan ytterst få transporter sker på våra inre sjövägar så som Göta Älv och 

Södertälje kanal.18 

 
Stora godsmängder 

och långa sträckor 

innebär ett omfattande 

godstransportarbete 

på sjön, för år 2014 

uppskattat till 36 

miljarder tonkilometer. 

Den totala gods-

mängden uppgick för 

samma år till 167 

miljoner ton, där 

lastade varor stod för 76 miljoner och lossade för 90 miljoner ton, se figur 6. Från 

Malmbanan i Norrland uppges ytterligare 10-20 miljoner ton fraktas ut via Narviks 

hamn i Norge19.20 

 

De största godsmängderna utgörs av flytande och torr bulk samt av roro-enheter. På 

senare år har containertrafiken ökat genom svenska hamnar och mycket tyder på att 

utvecklingen kommer att fortsätta eftersom containern utgör en smidig och effektiv 

lösning ur omlastningssynpunkt. Av den totala godsmängden som år 2014 lastades 

och lossades i Sveriges hamnar hanteras idag två tredjedelar i hamnarna i Syd- och 

Västsverige. 

 

                                            
18

 Ibid. 
19

 Narviks hamn, 2016. 
20

 Trafikanalys, 2015B. 

Figur 6: Hanterade godsmängder i svenska hamnar 2000-2014 i miljoner ton. 

Trafikanalys, 2015B. 
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3.2.3 Järnvägtransporter 

För landburna transporter kan järnvägen utgöra ett alternativ främst för transporter 

som är mycket omfattande eller som utgör en del av ett intermodalt upplägg. I regel 

används järnvägen för långa transporter, ofta över 300 kilometer. De flesta varor som 

fraktas är tunga och ofta lågvärdiga men genom intermodala upplägg kan andra 

varugrupper och transportbehov inrymmas, förutsatt att samordningsvinster kan 

skapas. Järnvägens långa ledtider kan vägas upp av lägre transportkostnader när 

godsvolymerna är mycket omfattande eller effektiva. För transporter på järnväg 

betalar transportörerna banavgifter. Dessa har höjts i flera år och kommer att 

fortsätta att höjas fram till 202521.22 

 

Godstransporter på järnvägen kan delas in i tre trafikeringsupplägg: System-, 

vagnslast- och kombitåg. Med systemtåg menas transporter med produkter mellan 

fabriker och terminaler för enskilda företag med stora transportbehov, så som Stora 

Enso, SCA och Södra Cell. På vagnslast- och kombitåg samkörs flera företags 

transporter. Med vagnslaster menas transporter med traditionella godsvagnar där 

godset lastas direkt i vagnarna. På kombitåg sker transporten med en lastbärare som 

kan flyttas mellan olika trafikslag, det vill säga godset rörs ej vid omlastning utan det 

är lastbäraren som flyttas. 

 

Mängden gods som 

transporteras på 

järnväg är betydligt 

mindre än på väg eller 

sjö trots att godstågen 

är mycket kapacitets-

starka. För år 2014 

uppgick den totala 

godsmängden till 68 

miljoner ton, av vilken 

42 % utgörs av malm 

på Malmbanan, och 

godstransportarbetet till 

21 miljarder tonkilometer23, se figur 7. De senaste åren har godstransportarbetet 

minskat något, undantaget 2014 då det ökade med 2 % jämfört med föregående år. 

 

                                            
21

 TrV: Konsekvenser? 
22

 Trafikanalys, 2012. 
23

 Trafikanalys, 2015C. 

Figur 7: Transportarbete i miljoner tonkilometer och transporterad godsmängd 
i tusentals ton på järnväg 1990-2014. 
Trafikanalys, 2015C. 
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Vissa transportintensiva företag med omfattande transportbehov och kontinuerliga 

flöden använder sig mycket av järnvägen och i de stora godsstråken finns det inter- 

och multimodala upplägg för samordning av flera transporter. För att transportörerna 

ska kunna erbjuda upplägg med järnvägstransporter krävs även att sidoinfrastruktur 

finns på plats för att lastning och lossning ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. 

Nästan hälften av den totala godsmängden i vikt består av malmtransporter på Malm-

banan i Norrland. Även skogs- och trävaror är vanligt förekommande på järnväg. 

Vagnslasterna har minskat i omfattning på senare år medan kombigodset har ökat. 

Dessutom har en kraftig ökning skett av järnvägstransporter inom livsmedelssektorn. 

3.2.4 Flygtransporter 

Omfattningen på transporter med flyg är mycket liten men de kan likväl vara mycket 

betydelsefulla. När transporterna behöver ankomma med kort varsel utgör flyget en 

möjlighet med korta ledtider och pålitliga leveranstider. Exempelvis kan reservdelar 

behövas för fabriksanläggningar, där väntetiden innebär ett kostsamt produktions-

stopp. Sjukvården kan likväl vara i akut behov av utrustning eller blod för att kunna 

vårda sina patienter. Mängden gods som transporteras med flyg i Sverige uppgår till 

mindre än en halv promille av det som transporteras på väg, vilket innebär cirka 127 

000 ton för år 201524. På senare år har godsmängden varit stabil men en kraftig 

nedgång skedde under finanskrisen. 

 

3.2.5 Trafikverkets godsprognos 

Trafikverkets prognoser visar på ett kraftigt ökat transportarbete för gods i Sverige 

mellan år 2012 och 2040, se figur 8. Prognosen är framtagen genom en beräkning i 

Samgodsmodellen som utgår ifrån en rad data om transportsefterfrågan och 

transportsystemets utformning. Förutsättningarna kan naturligtvis komma att 

förändras över tid och resultaten är därmed osäkra men ger en fingervisning om 

framtidens transporter.25 

 

Transportarbetet spås ha 

en snabbare utveckling 

framöver än vad det haft 

de senaste 20-30 åren, 

vilket redovisats tidigare i 

kapitel 3.2. Störst ökning 

förväntas inom 

                                            
24

 Trafikanalys, 2016B. 
25

 Trafikverket, 2016A. 
Figur 8: Modellberäknat transportarbete per trafikslag 2012 och 2040 
(miljarder tonkilometer per år). 
Trafikverket, 2016A. 
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sjötransporterna och nästan lika stor för vägtransporterna, med ett näst intill dubblat 

transportarbete på 28 år, trots antaganden om höjda transportkostnader för de båda 

trafikslagen gentemot järnvägstransporterna. Utvecklingen av transportarbetet på 

järnvägen är starkt förknippat med efterfrågan på järnmalm.26 

 

3.2.6 Förutsättningar för överflyttning av vägtransporter 

Valet av trafikslag påverkas av en rad olika faktorer. De olika trafikslagen fyller olika 

och kompletterande roller, vilket har beskrivits tidigare i detta kapitel, och de är på 

intet sätt utbytbara rakt av. Det är främst på avstånd som överstiger 300 kilometer 

som sjö- och järnvägstransporter kan utgöra konkurrenskraftiga alternativ till 

vägtransporter, enligt Trafikanalys bedömning. Transportarbetet på väg över 300 

kilometer beräknas endast uppgå till 8 % av det totala transportarbetet och de 

varuslag som transporteras på väg på dessa sträckor transporteras idag i mycket 

liten utsträckning på järnväg eller sjön. Därtill finns en rad andra överväganden som 

transportköparna behöver resonera kring vid val av trafikslag som ytterligare 

problematiserar möjligheten till överflyttning.27 

 

Trafikanalys problematiserar överflyttningen på följande vis: 

”[…] Potentialen [till överflyttning från väg- till järnvägs- och sjötransporter] bestäms 

av ett flertal aspekter, såsom transportavstånd, varugrupp och trafikslagens 

karaktäristika. Avgörande är också i vilka relationer godset transporteras liksom 

huruvida det finns ett alternativ att flytta över till. Bedömningen, baserat på 

redovisningen ovan, blir att överflyttningspotentialen sannolikt är mycket 

begränsad.”28 

 

För att en överflyttning överhuvudtaget ska vara aktuell krävs både att de 

infrastrukturella förutsättningarna finns på plats och att alternativen är 

konkurrenskraftiga i tid och pengar. Det behöver finnas en järnvägsanslutning mellan 

start- och målpunkterna för transporten respektive hamnar som kan hantera varorna i 

nära anslutning till transporterns båda ändar. Viktigt är även en god kapacitet och 

framkomlighet på järnvägsnätet och därtill behöver det finnas goda lastnings- och 

lossningsmöjligheter så som stickspår till företagens anläggningar och intermodala 

bytespunkter. Skulle de infrastrukturella förutsättningarna finnas på plats så kvarstår 

dock frågan: Vilka ledtider kan järnvägs- respektive sjötransporter erbjuda i 

                                            
26

 Ibid. 
27

 Trafikanalys, 2016A. 
28

 Ibid. 
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jämförelse med vägtransporter och hur skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna 

åt? 

 

De inhemska sjötransporterna är mycket få idag och består huvudsakligen av vissa 

varugrupper – i första hand utvinningsprodukter, till exempel malmer, och i viss mån 

varor från skogs- och träindustrin. De inhemska transporterna är dessutom 

koncentrerade till ett fåtal hamnar, så som de utmed Västkusten i Västra Götalands 

län samt på Ost- och Norrlandskusten. Genom hamnarna i Halland är de inhemska 

flödena mycket små. Möjligheterna till överflyttning anser Trafikanalys vara större för 

de internationella hamnflödena, som i större utsträckning skulle kunna angöra 

hamnar som ligger närmre transporternas slutdestination snarare än att transporteras 

på väg igenom Sverige, inte minst från Göteborgs hamn.29 

 

En majoritet av vägtransporterna som överstiger 300 kilometer har start- och 

slutdestinationer i de tre storstadslänen i Sverige och handeln emellan dessa tre län 

är mycket omfattande. Det är främst i de stråk som förbinder dessa län som en 

överflyttning skulle kunna ske. Den största varugruppen på dessa långa avstånd är 

livsmedel, för vilka det ofta ställs särskilda krav på transporterna gällande exempelvis 

ledtider och temperaturer och vilka därmed med fördel transporteras på väg, där 

dessa krav lättare kan uppfyllas.30 

 

Trafikanalys menar att styrmedel som förändrar de ekonomiska förutsättningarna 

skulle kunna resultera i en större överflyttning från vägtransporter till järnvägs- och 

sjötransporter. Med dagens förutsättningar krävs väl genomtänkta transportupplägg 

och en gemensam vilja från näringslivet. Förutsättningarna för överflyttning är dock 

inte statiska utan förändras över tid.31 

 

3.2.7 Förutsättningar för kombiterminaler 

För att kunna genomföra intermodala upplägg med kombitåg på järnväg krävs 

kombiterminaler, antingen i hamnarna eller utmed järnvägen. Till kombiterminaler 

inkommer gods på lastbil i modulariserade lastbärare, så som containrar och trailers, 

som samlastas på kombitåg för vidare färd på järnväg. De modulariserade 

lastbärarna transporteras sedan vidare till en annan kombiterminal för vidare 

distribution med lastbil till transporternas slutdestinationer. Själva 

terminalhanteringen är kostsam och omlastningen tidskrävande, vilket resulterar i att 

                                            
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
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kombitransportupplägg i regel behöver komma upp i distanser på 40 mil för att vara 

aktuella och 60 mil för att bli än mer intressanta32. 

 

Grundläggande förutsättningar för en kombiterminal är närheten till en stor marknad 

och att den har ett gott logistiskt läge med närhet till internationellt och nationellt 

betydelsefulla godsstråk, med fördel i flera riktningar. En studie från Trafikanalys 

visar på ett tydligt samband mellan var godsterminaler är lokaliserade och var det 

finns en omfattande lastbilstrafik och många arbetsställen33. Det behöver finnas ett 

näringsliv i terminalens omland med en stor produktion och konsumtion av varor – en 

god balans ger bättre förutsättningar. Transportintensiva företag så som 

tillverkningsindustrier och distributionslager med många och långa transporter utgör 

exempel på företag som kan bistå med ett stort transportunderlag. De flöden som 

utgår eller ankommer till näringslivet i kombiterminalens omland behöver dessutom 

vara koncentrerade till ett fåtal noder i övriga Sverige. Möjligheten att samköra flöden 

med kombitåg försvinner om transportrelationerna är spridda.34 

 

Generellt sett har antalet kombiterminaler minskat de senaste åren och flödena har 

samlats ihop till ett fåtal noder. Tidigare i detta kapitel, i kapitel 3.2.2 om 

sjötransporter, konstateras att containertrafiken i hamnarna har ökat och det är 

mycket tack vare den som kombitrafiken på järnväg ökar. Göteborg och Helsingborg 

är Sveriges två största containerhamnar35 och framförallt Göteborgs hamn har varit 

drivande i utvecklingen av kombitrafik på järnväg genom att ha utvecklat ett koncept 

med järnvägspendlar med dagliga avgångar till ett tjugotal destinationer i Sverige. 

Järnvägspendlarna har även resulterat i tillkomsten av ett fåtal nya kombiterminaler, 

trots att det totala antalet kombiterminaler i Sverige har minskat. Kombiterminaler i 

hamnar har två fördelar gentemot kombiterminaler på land36. Dels undviks en 

omlastningspunkt för de flöden som passerar genom hamnarna, dels ställs inte 

samma krav på korta ledtider eftersom ledtiderna för sjötransporterna i sig är långa. 

För verksamheter som sysslar med till exempel inrikes distribution av varor behöver 

ledtiderna vara kortare.37 

 

År 2007 föreslogs ett antal strategiska noder i det svenska godstransportsystemet 

utifrån en statlig utredning38, bestående av såväl hamnar som kombiterminaler, se 

                                            
32

 SKL, 2010. 
33

 Trafikanalys, 2016C. 
34

 SKL, 2010. 
35

 Sveriges hamnar, 2016. 
36

 Ibid. 
37

 Trafikanalys, 2016A. 
38

 Statens offentliga utredningar, 2007. 
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figur 9. De totalt sett tio hamnarna och åtta kombiterminalslägena som föreslogs 

återfinns samtliga utmed viktiga nationella stråk, främst vid stora 

befolkningskoncentrationer som i de tre storstadsområdena, vid viktiga 

färjeförbindelser som Trelleborg eller där flera transportstråk möts som i Hallsberg. 

Utredningen ledde inte till något formellt utpekade av strategiska noder. 

 

I Hallands närhet finns det kombiterminaler längs med Västkusten i Göteborg, 

Helsingborg och Malmö samt inåt landet i Jönköping, Alvesta och Älmhult. För 

närvarande finns det ingen kombiterminal i Halland men kombigods kan hanteras i 

hamnarna i länet. 

 

Strategiska hamnar 
Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Karlshamn, 

Norrköping, Kapellskär, Gävle, Sundsvall, Luleå. 

Strategiska kombiterminaler Göteborg, Hallsberg, Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Älmhult. 

Figur 9: Förslag till strategiska hamnar och kombiterminaler i Sverige, år 2007. 
Statens offentliga utredningar, 2007.  
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4. Trender 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Till följd av en stark befolkningstillväxt i Sveriges storstadsregioner och 
längs Västkusten genereras fler transporter i de starka stråken. 
 

 En ökande handel med omvärlden resulterar i totalt sett fler transporter 
– inom Sverige främst i de starka stråken. 
 

 Näringslivets små vinstmarginaler och målinriktade arbete för en effektiv 
godshantering innebär ett ökat fokus på stordrift. 
 

 Transportplaneringen utgår allt mer ifrån ”just-in-time”-konceptet som 
ställer höga krav på transportörerna, eftersom varuleveranserna ska 
kunna genomföras snabbt och punktligt. 
 

 Den pågående digitaliseringen av samhället och nya fordonstekniska 
lösningar förändrar kontinuerligt förutsättningarna för näringslivets 
transporter.  
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4.1 Befolkningstillväxt i storstadsregionerna 

Befolkning och därmed även konsumtion koncentreras allt mer till storstads-

regionerna i Sverige. Utvecklingen innebär att mer gods och fler personresenärer ska 

samsas i samma transportstråk39. Godsterminaler såväl i stråken som i dess noder 

får hantera en ökad mängd varor och behovet av anläggningar för omlastning och 

distribution kommer att växa. Halland påverkas av detta som en växande region i ett 

internationellt godstransportstråk, där regionens norra delar integreras allt mer i 

storstadsregionen Göteborg och de södra delarna ser ett växande utbyte med västra 

Skåne. 

 

Sverige växer i huvudsak i och runt Stockholm/Mälardalen samt utmed Västkusten 

och i Skåne. Detta illustreras i figur 10 som visar på det senaste decenniets 

folkmängdsutveckling. En längre tillbakablick från 1950 och framåt visar på att de 

kommuner som har växt mest procentuellt sett är 

kranskommunerna till våra storstadsområden40. 

 
Den geografiska koncentreringen av befolkningen till 

västra Skåne, Göteborgsregionen och utmed 

västkusten i Halland prognosticeras att fortsätta. 

Göteborgsregionen beräknas att växa med cirka 10 

000 personer årligen fram till år 202541. I Skåne 

förväntas en snabbare befolkningstillväxt än i riket i 

stort och utvecklingen beräknas bli särskilt stark i 

Malmö, Lund och Helsingborgs kommuner42. 

Folkmängden i Halland prognosticeras att öka med 

35 000 personer mellan år 2014 och 2035. 

  

                                            
39  

Sweco Eurofutures AB, 2012. 
40

  Vinnova, 2013. 
41

 Västra Götalandsregionen, 2013. 
42

 Region Skåne, 2013. 

Figur 10: Folkmängdsutveckling 2002-2012. 
Statistiska centralbyrån, 2016. 
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4.2 Ökad handel med omvärlden 

Internationell varuhandel har ökat med cirka sju procent per år de senaste 30 åren. 
Drivkrafterna bakom utvecklingen har varit en mer liberal internationell handelspolitik, 
teknisk utveckling och 
sjunkande transport-
kostnader. I globaliseringens 
kölvatten har produktion 
specialiserats till olika delar 
av världen och växande 
internationella produktions-
nätverk skeppar varor och 
tjänster mellan länder i en 
allt större utsträckning.  
 
Sveriges näringsliv är 

internationaliserat och 

genererar relativt stora 

transportmängder. 

Utrikeshandeln förväntas 

också att öka i relation till 

den inhemska handeln de 

kommande åren. Den totala handeln bedöms fortsatt vara störst med de nordiska 

länderna och Västeuropa men den största ökningen kommer att ske med länder i 

Asien samt Central- och Östeuropa. Eftersom 70 procent av Sveriges utrikeshandel, 

mätt i ton, går via sjöfart är det sannolikt att godsflödet genom hamnar kommer att 

växa. 

 

I kombination med två av de andra trenderna, befolkningstillväxt i storstads-

regionerna och stordrift, så talar mycket för att den ökade handeln främst kommer att 

belasta de stora noderna. Göteborgs hamn hanterar en stor del av godsmängderna 

till och från Asien. 

 

4.3 Stordrift 

Transportindustrin är en näringsgren som lever med små vinstmarginaler. 

Incitamenten för att minska kostnaderna är därmed starka och har lett till en 

utveckling mot stordrift. Till följd av detta utvecklas fordonen mot större fartyg samt 

längre och tyngre tåg och lastbilar, mindre lager konsolideras till större och färre 

centrallager och logistiknoderna blir färre. Utvecklingen ställer nya krav på 

transportinfrastrukturen så som till exempel utrymmen för omlastning och 

uppställning samt kombiterminaler för att kunna tillgodose intermodala upplägg. 

Figur 11: Import, export och BNP 2000-2014. 

Trafikanalys, 2016A. 
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Inom sjöfarten har de största containerfartygens lastkapacitet mångdubblats sedan 

millennieskiftet och det resulterar i åtgärder i hamnarnas infrastruktur för att hantera 

de allt större fartygen. För vägtransporterna innebär utvecklingen huvudsakligen att 

det behöver beredas vägutrymme för större lastbilar såväl längs stråken som i olika 

korsnings- eller trånga punkter. Stråk som kantas av mycket tunga transporter 

behöver ha en hög bärighet. Järnvägsanläggningarna behöver anpassas för att 

kunna hantera allt längre godståg. 

 

4.4 Just-in-time 

Just-in-time är en planeringsprincip som går ut på att varor ska finnas tillgängliga 

precis när de behövs, varken förr eller senare, istället för att företagen ska behöva 

husera stora lager. Det finns ekonomiska incitament för att planera utefter just-in-

time-principen samtidigt som det medför en ökad risk utifall att varuleveranserna inte 

skulle inkomma som planerat, vilket kan orsaka produktions- eller försäljningsstopp. 

Trenden är tydlig inom flera näringsgrenar, bland annat tillverkningsindustrin och 

detaljhandeln. Lageryta prioriteras bort till förmån för förädlings- respektive 

försäljningsytor och dessutom slipper företagen administreringen och planeringen av 

sina lager. Leveranser sker kontinuerligt till företagen och det krävs en stor flexibilitet 

för att tillgodose de önskemål som transportköparna därigenom ställer. 

 

Just-in-time ställer således höga och mycket specifika krav på transporterna. 

Företagen förväntar sig kunna beställa varor med mycket kort varsel och att 

transporterna ska kunna ankomma på specifika tidpunkter, inte en timme för tidigt 

eller för sent. Detta påverkar transporterna inom samtliga trafikslag. Frekvensen på 

varuleveranserna ökar medan volymen per transport minskar. Transportörerna 

behöver ha en flexibel planering och korta ledtider för att utföra sina uppdrag, vilket 

gör det svårare att skapa effektiva transportupplägg och att finna samordnings-

vinster. Det resulterar i fler transporter totalt sett, såväl på grund av minskade 

transportvolymer som på grund av en minskad flexibilitet. Detta leder till ett större 

antal transporter för samma godsmängder, särskilt vissa tider på dygnet så som på 

morgonen och eftermiddagen. Kostnaderna för näringslivet blir tillika stora när 

transporterna inte fungerar, vilket kräver ett mycket robust transportsystem med god 

framkomlighet.  
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4.5 Digitalisering 

Det finns flera perspektiv på hur den fortsatta digitaliseringen kommer att påverka 

näringslivets transporter. Redan idag går flera mönster att skönja och många därtill 

kommer framtiden att utvisa. Ett perspektiv av digitaliseringen är att konsumtion i 

form av fysiska produkter kommer att minska till följd av att digitala tjänster ökar. En 

stor ökning av digital tjänsteproduktion skulle innebära att tillväxten kan öka utan att 

transportbehovet gör det. Ett annat perspektiv är att digitaliseringen ger verktyg för 

att skapa effektivare logistikkedjor genom kortare ledtider och förbättrade 

planeringsprocesser. 

Effektivare transporter 

kan leda till fler och 

tätare transporter som 

ett resultat av ett bättre 

kapacitetsutnyttjande. 

Ett tredje perspektiv är 

e-handeln, vilket 

innebär att 

persontransporterna 

kan minska till förmån 

för ökad distribution. E-

handelns omsättning har nästan tiodubblats mellan år 2003 och 2014 och stod för en 

ökning på 16 % år 201443. 

 

Digitaliseringens fortskridande skapar verktyg för att bättre utnyttja transport-

infrastrukturen och effektivisera näringslivets transporter och för att minska de 

persontransporter som syftar till att transportera varor snarare än människor. 

 
 

4.6 Ny fordonsteknik 

Starkt förknippad med digitaliseringen är den tekniska utvecklingen av transport-

fordonen som kan resultera i nya förutsättningar för transporterna. Inte minst pågår 

mycket teknikutveckling av lastbilar. Transportarbetet på väg, som väntas öka 

framöver, är omfattande och genererar utsläpp av växthusgaser, buller och trängsel. 

Goda tekniska lösningar kan stävja dessa negativa konsekvenser av våra 

transporter. 

 

                                            
43

 Postnord, 2015. 

Figur 12: E-handels omsättning 2003-2015. 

Postnord, 2015. 

 



Näringslivets transporter i Halland – september 2016. 

 

 

 

 

24(66) 

Med en övergång från dagens drivmedel till andra alternativ, så som el och bio-

bränslen, kan fordonens klimatpåverkan minskas betydligt. Lastbilar som går på el är 

inte bara positivt ur miljösynpunkt – de bullrar inte heller lika mycket och är därför 

intressanta att använda i stadsmiljöer. I de större vägstråken diskuteras elvägar, där 

fordonen kan försörjas med ström direkt ifrån vägbanan. Utvecklingen av själv-

gående och på sikt även förarlösa fordon lär minska transportkostnader men skapar 

även förutsättningar till en mer effektiv och säker trafik. Den tekniska utvecklingen av 

fordonen, i likhet med digitaliseringen, är svår att förekomma men kommer med all 

säkerhet att ändra förutsättningarna för näringslivets transporter även framöver. 
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5. Hallands näringsliv 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Hallands näringsliv kännetecknas av en stor andel små företag och ett 
högt nyföretagande. 
 

 Transportintensiva näringsgrenar så som handel, jord-skog-fiske och 
byggverksamhet är större i Halland än riksgenomsnittet. 
 

 Livsmedelssektorn och skogs- och träindustrin är två transportintensiva 
näringsgrenar som ingår i det halländska styrkeområdet grön tillväxt. 
 

 I Halland med omnejd finns en koncentration av företag inom skogs- och 
träindustrin och Varbergs hamn utgör en viktig nod för företagen inom 
näringsgrenen. 
 

 Produktionen av livsmedel är stor i Halland och det finns ett flertal 
företag som sysslar med partihandel med livsmedel och fiske i länet. 
Livsmedelstransporterna är koncentrerade till de starka stråken mellan 
storstadsområdena, så som E6. 
 

 Handelssektorn sysselsätter en stor del av den halländska befolkningen 
och är en växande näringsgren. I Halland återfinns flera större detalj- och 
partihandelsetableringar invid E6 och i Ullared.  
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Inför arbetet med ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020” togs en grundlig analys 

fram44, i vilken det halländska näringslivet beskrivs och vars slutsatser presenteras 

nedan. 

 

Förvärvsfrekvensen är hög och arbetslösheten låg i Halland, vid en jämförelse med 

andra län. Halland har en stark befolknings- och ekonomisk tillväxt. Såväl 

befolkningen som näringslivet koncentreras till kustområdena men för näringslivets 

transporter så är förbindelserna inåt landet av stor vikt vid sidan av 

kustförbindelserna. 

 

Två kännetecken för det halländska näringslivet är en stor andel små företag och ett 

högt nyföretagande. Småföretagandet ger fördelar så som ett robust och flexibelt 

näringsliv men innebär också att det finns få kunskapsintensiva företag och att 

utbildningsnivåerna i näringslivet är låga i jämförelse med storstadsregionerna. 

Transportintensiva näringsgrenar så som handel, jord-skog-fiske och 

byggverksamhet är i förhållande till riksgenomsnittet stora i Halland och 

företagstjänster relativt sett liten, se figur 13. Flest anställda återfinns år 2014 inom 

detaljhandeln, byggnadsindustri och partihandel, vilka även är växande 

näringsgrenar vid sidan av finans, hälso- och sjukvård och företagstjänster45.  

 

                                            
44

 Region Halland, 2013. 
45

 SCB, 2016. 
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Figur 13: Andel sysselsatta i Halland respektive Sverige efter näringsgren 2014. 
Statistiska centralbyrån, 2016. 
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Det halländska näringslivet är mycket diversifierat i sig och det finns dessutom stora 

skillnader mellan kommunerna. Hylte kommun avviker med många anställda inom 

tillverkningsindustrin, medan Kungsbacka kommun har en relativt liten 

tillverkningsindustri och en växande tjänstemarknad. 

 

Transportnäringen i Halland46 sysselsätter knappt 5000 personer fördelat på cirka 

500 företag som erbjuder transporttjänster eller magasinering. Antalet sysselsatta 

minskar successivt men trots det har omsättningen ökat med hela 15 % mellan 2010 

och 2014. Transportnäringen lever med små vinstmarginaler men i Halland har 

förädlingsvärdet och lönsamheten ökar något de senaste åren. I Halland med omnejd 

lokaliserar sig företagen inom transport och magasinering till de större orterna, främst 

Göteborg, Helsingborg, Malmö samt Jönköping, och vägstråken, så som E6, E4 och 

väg 40. Inom länet återfinns flest företag och flest sysselsatta i Halmstad och därefter 

i de andra större orterna vid kusten47.48 

 

I den halländska tillväxtstrategin från 201449 pekas tre styrkeområden ut för att nå det 

strategiska målet om stark konkurrenskraft. Styrkeområdena som valts ut bedöms ha 

särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Ett av styrkeområdena är grön 

tillväxt där livsmedelssektorn och skogs- och träindustrin ingår, vilka är särskilt 

intressanta utifrån ett transportperspektiv. Hälsoinnovation och besöksnäring utgör 

de övriga två styrkeområdena. 

 

På följande sidor görs en fördjupning kring tre näringsgrenar som anses vara av 

särskilt intresse att följa för att hantera näringslivets transporter på bästa vis, vilka är 

följande: 

 Skogs- och träindustrin. 

 Livsmedelssektorn. 

 Handelssektorn.  

                                            
46

 Till transportnäringen hör företag inom transport och magasinering. 
47

 UC, 2015. 
48

 SCB, 2016. 
49

 Region Halland, 2014A. 
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5.1 Skogs- och träindustrin 

Till skogs- och träindustrin hör: Skogsbruk, trävaru-, pappersvaru- och 
möbeltillverkning. 
 

Ett av de halländska styrkeområdena är grön tillväxt, där skogs- och träindustrin 

utgör ett delområde. Sverige är en av världens största exportörer av skogs- och 

trävaror och skogs- och träindustrin är även Hallands största exportnäring. I Halland 

med omnejd finns en koncentration av företag inom näringsgrenen, där en stor del av 

exportvarorna produceras och förädlas. Näringsgrenen är en av Sveriges största 

transportköpare och transporterna präglas av många, långa och tunga transporter 

fördelat över alla de tre stora trafikslagen för näringslivet: Väg-, sjöfart- och 

järnvägstransporter. 

 

I egenskap av världens tredje 

största exportör av papper, 

pappersmassa och sågade trävaror 

så är varuflödet ut ur landet mycket 

stort och 60 % av exportmängden 

går via svenska hamnar50. 

Varbergs hamn är Sveriges största 

exporthamn för sågade trävaror51 

och där av en viktig nod för 

exporterna inom skogs- och 

träindustrin. Inom landet går 

transporterna såväl på väg som på 

järnväg och det är omfattande 

godsmängder som rör sig inom 

Sverige. En fjärdedel av landets 

järnvägstransporter, där majoriteten 

är järnmalmstransporter i norra 

Sverige, utgörs av skogstransporter 

och för särskilda varor så som 

pappersmassa och papper så är 

järnvägstransporter det vanligaste 

trafikslaget. På vägsidan står 

produkter från jord-, skogsbruk och 

fiske för ca 15 % av såväl 

                                            
50

 Skogsindustrierna, 2015. 
51

 Sveriges hamnar, 2016. 
Figur 14: Skogs- och träindustrin i Halland med omnejd, 2013. 
SCB, 2016. 
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transportmängden som godstransportarbetet och även trävaror står för en betydande 

andel52. Transporter av rundvirke står för cirka 15 % av näringslivets transporter på 

vägsidan och en majoritet av dessa transporteras på sträckor under 100 kilometer53. 

Eftersom avverkningen av skog ofta sker på avlägsna platser krävs god 

framkomlighet och bärighet på det finmaskiga vägnätet för att dessa transporter ska 

fungera väl. 

 

I Halland finns ett antal stora industrier inom skogs- och träindustrin. I norra Halland 

finns Södra Cell som har en stor anläggning på Väröhalvön, vilken är ett kombinat 

med såväl massafabrik som sågverk, och i närheten av Veddige återfinns Deromes 

huvudkontor, en verksamhet som hyser ytterligare produktionsanläggningar på fyra 

platser i länet. I Falkenberg har SCA Hygiene en stor produktionsanläggning och i 

Hyltebruk har Stora Enso en anläggning som producerar tidningspapper. 

Tidningspappersproduktionen minskar, vilket inneburit att Stora Enso tvingats stänga 

ner två av fyra maskiner 2012. Även i omkringliggande län finns det många företag 

inom näringsgrenen, främst i Jönköpings län, vilket framgår av figur 14. Varberg med 

omnejd är en viktig transportnod för skogs- och trävaror med flera transportintensiva 

företag, nämnda Södra Cell och Derome samt Varberg timber och Eson Pac m.fl., 

samt Varbergs hamn som är Sveriges största exporthamn för sågade trävaror. 

Västkustbanan är viktig för Södra Cell i Värös mycket omfattande järnvägstransporter 

och HNJ-banan används frekvent för Stora Enso i Hyltebruks transporter. E6, Väg 

26, 41 (samt 850) och 153 används i stor utsträckning för transporter inom 

näringsgrenen, utifrån uppgifter från de intervjuer som har genomförts med 

transportintensiva företag samt transportörer i länet. 

 

Knappt 5000 personer var sysselsatta inom skogs- och träindustrin i Halland år 2012, 

särskilt inom Hylte kommun var andelen sysselsatta inom denna näringsgren 

betydligt högre än rikssnittet. Stora Enso i Hyltebruk halverade dock antalet 

produktionsmaskiner samma år vilket gör det troligt att andelen anställda inom 

skogs- och träindustrin minskat mycket sedan dess. Även i Falkenbergs, Halmstad 

och Varbergs kommuner är andelen sysselsatta inom näringsgrenen högre än 

rikssnittet. Sysselsättningsutvecklingen har gått tillbaka i länet mellan år 2007 och 

2012 och så även förädlingsvärdet. Att förädlingsvärdet minskat beror på en stark 

tillbakagång inom pappersvarutillverkning, medan de andra delarna av industrin i 

Halland har ökat sitt förädlingsvärde.54 

 

                                            
52

 Trafikanalys, 2015A. 
53

 Trafikanalys, 2012. 
54

 Region Halland, 2014B. 
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5.2 Livsmedelssektorn 

Till livsmedelssektorn hör: Restaurangverksamhet, livsmedel- och dryckestillverkning, 
jordbruk, partihandel med livsmedel och fiske. 
 
Produktionen av livsmedel är stor i Halland55 och livsmedelssektorn är, precis som 

skogs- och träindustrin, ett delområde i det halländska styrkeområdet grön tillväxt. 

Det är en mycket transportintensiv näringsgren på såväl korta som långa avstånd. 

Transporter av livsmedel till restauranger och livsmedelsbutiker är mycket frekventa 

och använder sig av stora delar av vägnätet. 

 

De starka stråken för transporter 

av livsmedel är i och mellan de 

svenska storstadsområdena och 

nästan alla transporter inom 

landet går på väg56. 

Näringsgrenen står för 18 % av 

godstransportarbetet med lastbil57 

och för 10 % av vikten respektive 

22 % av värdet av de svenska 

transporterna58. En stor del av 

lastbilstransporterna på vägarna 

fraktar alltså livsmedel och det på 

såväl långa som korta sträckor. En 

knapp tredjedel av transporterna 

är på sträckor kortare än 50 

kilometer, en tredjedel på sträckor 

mellan 50 och 149 kilometer samt 

en dryg tredjedel på sträckor som 

är 150 kilometer eller längre59. 

 

I Halland med omnejd finns en 

koncentration av företag inom 

livsmedelssektorn. Förutom längs 

den halländska kusten, med viss 

                                            
55

 Region Halland, 2014A. 
56

 Trafikanalys, 2012. 
57

 Trafikanalys, 2015A. 
58

 Trafikanalys 2009. 
59

 Trafikanalys, 2015A. 

Figur 15: Livsmedelssektorn i Halland samt omkringliggande län, 2013. 
SCB, 2016. 
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betoning på länets södra halva, så finns det i Hallands grannlän ett antal platser med 

en koncentration av: Västra Skåne, Göteborgsområdet samt Västgötaslätten. Region 

Halland har tagit fram en rapport om livsmedelssektorn60, i vilken det framgår att 

andelen sysselsatta inom näringsgrenen är högre i Halland än rikssnittet. Den högsta 

andelen sysselsatta finns i Falkenbergs kommun, men även Halmstad och Laholms 

kommuner har en högre andel sysselsatta än rikssnittet. År 2012 var knappt 10 000 

anställda inom livsmedelssektorn i Halland, en liten ökning jämfört med 2007. 

Sysselsättningsutvecklingen har varit klart positiv inom restaurangverksamhet och 

partihandel med livsmedel medan jordbruket har sett en betydande nedgång. Inom 

partihandeln med livsmedel har ett antal större etableringar lokaliserat sig till Halland, 

så som Lidl och Netto, i Halmstad respektive Falkenberg. Inom dryckestillverkning är 

Carlsberg ett stort och transportintensivt företag, med lokaler i Falkenberg, och i 

Halmstad ligger Krönleins.61 

 

Mellan 2007 och 2012 har produktiviteten inom näringsgrenen ökat, troligtvis till följd 

av en ökad automatisering. Även förädlingsvärdet har ökat, dock i något svagare takt 

än för det halländska näringslivet i stort.62 

  

                                            
60

 Region Halland, 2014C. 
61

 Ibid. 
62

 Ibid. 
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5.3 Handelssektorn 

Till handel hör: Parti- och detaljhandel.63 
 

Handelsektorn är den näst största näringsgrenen i Halland, räknat i antalet 

sysselsatta, och därtill en starkt växande näringsgren i länet. Många stora parti- och 

detaljhandelsföretag återfinns längs den halländska kusten och inåt landet i Ullared 

finns en koncentration av detaljhandelsföretag. Antalet transporter är omfattande 

inom handelssektorn och verksamheterna bygger på ett ständigt inflöde av varor för 

vidare distribution eller försäljning på plats. 

 

Generellt sett är arbetstillfällena 

koncentrerade till befolkningstäta 

områden och goda logistiklägen 

eftersom god tillgänglighet till 

större marknader är av stor vikt. 

Handelssektorns transporter inom 

landet går nästan uteslutande på 

väg64, dels till och från de 

internationella noderna och dels 

mellan de större marknaderna i 

landet. God tillgänglighet i de 

tunga vägstråken samt till och 

från våra internationella noder 

och stråk, så som våra hamnar 

och Öresundsbron, är således 

betydelsefullt för näringsgrenen. 

Flera företag inom partihandel 

använder sig av containertrafiken 

genom Halmstad hamn. För 

handeln såväl som för väg-

transporterna i landet i stort är de 

flesta transporter korta men även 

på långa avstånd står handels-

näringen emellertid för en hög 

andel av transporterna65. 

Godsmängderna är inte så stora 

                                            
63

 Partihandel med livsmedel räknas till såväl livsmedelssektorn som handelssektorn. 
64

 Trafikanalys, 2012. 
65

 Trafikanalys, 2015A. 

Figur 16: Handelssektorn i Halland samt omkringliggande län, 2013. 
SCB, 2016.
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jämfört med mängderna inom skogs- och träindustrin och livsmedelssektorn66, 

däremot är värdet på handelns transporter högt. Varugruppen högförädlade varor 

utgör 44 % av värdet av våra transporter men endast 6 % av vikten på densamma67. 

Ytterligare perspektiv på handelssektorns transporter är den ökande e-handeln och 

en ordentlig ökning av lätta lastbilar på vägarna sedan millenieskiftet, vilka båda 

redovisas tidigare i rapporten. Inom partihandeln ligger fokus på effektiva transport-

flöden för att få stordriftsfördelar, medan kunderna inom detaljhandeln i större 

utsträckning efterfrågar transporter enligt just-in-time. 

 

Drygt 20 000 var sysselsatta inom handeln i Halland år 2012, en ökning på cirka 

1500 personer sedan 2007, och utvecklingen väntas fortsätta. I hela landet står 

handeln för 11 % av antalet anställda och 11 % av BNP68. I Halland har förädlings-

värdet inom handelsnäringen ökat med nästan 40 % på åtta år, mellan 2004 och 

201269. Varuhuset GeKås i Ullared är en av Hallands största arbetsgivare med cirka 

1800 anställda under högsäsong och med årligen 5 miljoner besökare70 och utgör ett 

exceptionellt undantag i fråga om lokaliseringen av handelssektorn med sin placering 

i Hallands inland. Vid sidan av GeKås återfinns de flesta företag inom handeln längs 

kusten i eller i närheten av större orter. I Halmstad, som år 2016 rankades som 

Sveriges 11 bästa logistikläge enligt Intelligent logistik71, har flera större företag inom 

partihandel etablerat sig och i Kungsbacka finns ett antal stora företag inom 

detaljhandeln. 

  

                                            
66

 Ibid. 
67

 Trafikanalys, 2009. 
68

 Svensk handel, 2015. 
69

 Statistiska centralbyrån, 2016. 
70

 Gekås, 2016. 
71

 Intelligent logistik, 2016. 
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6. Näringslivets transporter i Halland 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Västkuststråket är centralt för näringslivets transporter i Halland. Främst 
E6 är betydelsefull på en regional, nationell och internationell nivå. 
 

 De största utgående och inkommande transportflödena går till och från 
Västra Götaland och Skåne. 
 

 Goda förbindelser på vägstråken inåt landet är viktigt för stora delar av 
det halländska näringslivet. 
 

 Cirka en tredjedel av godsmängden med lastbil i länet transporteras 
inom Hallands gränser – många av transporterna är alltså korta. 
 

 Järnvägen används i stor utsträckning för genomgående transporter 
mellan Skåne och Västra Götaland samt av ett fåtal godsintensiva 
halländska företag.  
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Uppgifterna i detta kapitel baserar sig på statistiska underlag från Trafikanalys och 

Trafikverket samt ett antal intervjuer som genomförts med godsintensiva företag 

samt transportörer i Halland. De näringslivsrepresentanter som intervjuats har fått 

beskriva sina verksamheter, nuvarande och framtida transportupplägg, 

infrastrukturella behov samt utmaningar med transporterna. 

 

För transporterna i Halland är Västkuststråket, bestående av E6 och Västkustbanan, 

centralt. Detta gäller såväl för transporterna i stort som för näringslivets transporter. 

Stråket är av betydelse regionalt, nationellt och till och med internationellt, inte minst 

som en del av Ten-T-nätverket72, då det kopplar samman Europa med stora delar av 

Skandinavien samt ligger mitt emellan två av Sveriges storstadsområden. 

 

Hälften av allt gods, mätt i vikt, produceras och konsumeras längs Västkuststråket73 

och de största mellanregionala flödena går till och från Västra Götaland och Skåne74. 

Av de totala godsmängderna på väg och järnväg utgörs en stor andel av transittrafik, 

på E6 i höjd med Falkenberg uppskattas andelen till 44 % av lastbilarna75. 

 

Goda förbindelser inåt landet är även av stor vikt för det halländska näringslivet, inte 

minst för hamnarna och skogs- och 

träindustrin. Stora mellanregionala flöden 

går till och från de östliga grannlänen i 

form av Jönköping och Kronoberg och 

betydande flöden finns även till 

resterande län i södra Sverige samt till 

Östra Götaland och 

Stockholm/Mälardalen. Hamnarna har 

kunder i ett stort upptagningsområde i 

huvudsakligen södra Sverige och en stor 

del av skogs- och träindustrins råvaror 

ankommer österifrån. Dessa 

inkommande flöden är en stor anledning 

till att vikten på inkommande gods är 

betydligt större än för utgående i Halland. 

 

                                            
72

 Se Bilaga 1: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) och Bilaga 2: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) i 
Sydsverige. 
73

 Trafikverket, 2012B. 
74

 Trafikanalys, 2015A. 
75

 Trafikverket, 2012B. 
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Figur 17: Godsmängder på lastbil, 2014 

Trafikanalys, 2015A. 
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En dryg tredjedel av godsmängderna som går på lastbil i Halland transporteras 

mellan platser inom länet76. Många av dessa är mycket korta och kan till exempel gå 

mellan ett företags olika anläggningar, till exempel mellan lager och fabrik/butik, eller 

inom en tätort från en industri ut till olika byggen. 

 

Mycket av den godstrafik som passerar på järnvägen är genomgående trafik, främst 

mellan Västsverige och Skåne77. Inom Halland finns det ett fåtal mycket 

godsintensiva företag som använder järnvägen för sina transporter. De flesta av 

dessa transporter passerar på Västkustbanan. Tidigare har Markarydsbanan varit ett 

relativt starkt godsstråk men med Hallandsåstunnelns öppning har de flesta 

godstågen flyttats över till Västkustbanans nya sträckning. Viskadalsbanan utnyttjas 

för närvarande endast sporadiskt medan HNJ-banan används av en handfull företag 

längs med banan. 

 

Halmstad räknas som det 11 bästa logistikläget i Sverige år 2016, enligt Intelligent 

logistik78, och är därmed en viktig transportnod. Andra viktiga noder i länet är 

hamnarna i Varberg, Falkenberg och Halmstad samt en mängd olika vägterminaler 

som återfinns utmed kusten. För det halländska näringslivet finns det dock även flera 

viktiga noder i omkringliggande län. För de internationella transporterna är hamnarna 

i Göteborg och Skåne betydelsefulla vid sidan av väg- och järnvägsstråket över 

Öresundsbron. I Jönköpingstrakten samt inre Småland finns ett antal godsterminaler 

som används flitigt för transporter till och från Halland. Även flygplatserna, främst 

Landvetter, fyller en särskild roll som noder för transporter med hög tidspress och 

höga krav på leveransprecision. 
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 Trafikanalys, 2015A. 
77

 Trafikverket, 2016B. 
78

 Intelligent logistik, 2016. 



Näringslivets transporter i Halland – september 2016. 

 

 

 

 

37(66) 

6.1 Transporter på väg 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Vägtransporterna i Halland koncentreras till Västkuststråket, framförallt 
vid E6 och de större orterna i stråket. 
 

 E6 är ett av Sveriges viktigaste transportstråk för gods, är en del av 
stråket Hamburg-Oslo och det viktigaste stråket för det halländska 
näringslivet. 
 

 Transittrafiken, det vill säga genomgående trafik, är stor på E6 och 
uppskattas till ungefär hälften av lastbilstransporterna på vägen. Det 
består dels av mycket lastbilstrafik mellan Skåne och Göteborgsområdet, 
dels av transporter från kontinenten. 
 

 Lastbilstrafiken på E6 har ökat med mellan 15 och 30 % under en 
tioårsperiod, beroende på delsträcka. På övriga stråk tenderar 
lastbilstrafiken att öka något närmast E6 medan det inte går att påvisa 
någon tydlig förändring vid länsgränserna. 
 

 Vid sidan av E6 är väg 41, 26 och 25 de största interregionala stråken, 
med genomgående stora lastbilstrafikmängder. De tre stråken har viktiga 
interregionala kopplingar och utgör tillika vägförbindelser till 
Stockholm/Mälardalen.  
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Lastbilstransporterna på E6 är mycket omfattande och som framgår i kapitel 3 är det 

ett av Sveriges viktigaste transportstråk för näringslivets transporter som en del av 

stråket Hamburg-Oslo och det är vitalt även för näringslivet i Halland. Såväl den 

halländska befolkningen som näringslivet är koncentrerat till kusten. Där återfinns de 

flesta av de mest godsintensiva företagen i länet, såväl producerande verksamheter 

som allt fler distributionslager. 

 

De allra största lastbilsflödena79 på E6 i länet återfinns närmast Göteborg vid 

länsgränsen där dryga 5000 lastbilar passerar varje dygn och därefter i och kring 

Halmstad, där många stora regionala vägstråk möts. Under den senaste 

tioårsperioden har 

mängden lastbilar 

ökat på E6 med 

mellan 15 och 30 % 

beroende på avsnitt, 

allra mest närmast 

Göteborg, se figur 19. 

De ökade flödena kan 

förklaras av en ökad 

utrikeshandel och en 

fortsatt stark tillväxt 

längs kusten. Många 

företag ser också 

ökade flöden 

framöver till och från 

deras anläggningar, 

utifrån intervjuerna 

med halländska 

näringslivs-

representanter. 

 

Transittrafiken utgör 

en stor del av 

lastbilstrafiken i 

stråket, beräknad till 

ungefär hälften av alla 

lastbilar. Även om de 

                                            
79

 Med lastbilsflöden menas transporter med tung lastbil. 

Figur 18: Beräknade ÅDT-flöden med tunga lastbilar 2015 i Halland med omnejd. 
Trafikverket, 2016B. 
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hade räknats bort så skulle lastbilstrafiken på E6 med god marginal överträffa 

samtliga andra vägstråk i länet, vars flöden endast på enstaka platser överstiger 

1000 lastbilar per dygn80. De allra flesta lastbilstransporter utmed de stora regionala 

vägstråken passerar även på E6 under transportens gång, vilket ytterligare 

understryker E6:s vitala roll för det halländska näringslivets transporter i stort, 

oberoende av näringsgren. Parallellt med motorvägen går en landsväg, som utgör 

E6:s gamla sträckning, som behöver fungera väl vid framkomlighetsproblem på 

motorvägen och som på många platser fungerar som matarled till motorvägen. 

 

Lastbilsflöden på E6 
Mätpunkt Aktuella flöden Tidigare flöden Förändring 

  Årtal Beräknad ÅDT Årtal Beräknad ÅDT   

Lindome – Varla 2014 5480 2006 4230 1250 

Slöinge – Getinge 2014 4450 2006 3580 870 

Frillesås – Väröbacka 2014 4260 2006 3530 730 

Mellbystrand – Skottorp 2014 4250 2006 3370 880 

Tvååker – Långås 2014 4200 2006 3620 580 

 

 

 

De största genomgående stråken med ett konsekvent högt flöde är efter E6 väg 26, 

41 och 25 med i snitt mellan 500 och 1000 lastbilar på ett dygn på sträckorna i 

Halland, vilket åskådliggörs i figur 18 och 20. De har alla kopplingar mot större orter i 

grannlänen samt utgör vägförbindelser mot Stockholm/Mälardalen. Väg 25 och 26 

hör tillsammans med E6 till de nationella stamvägarna i länet. Lastbilstrafiken i de tre 

stråken har varit stabil över en tioårsperiod, se figur 20. Vissa avsnitt på väg 158, 

153, 15 och 24 har även de flöden på över 500 lastbilar per dygn. 

 

Samtliga stora vägstråk i länet vid sidan av E6 knyter an till E6 i närheten av de 

större tätorterna längs med kusten. Trafikflödena med lastbil i stråken är i regel som 

störst närmast E6 och mindre vid länsgränserna, se figur 20. För de flesta stråken 

går det inte att statistiskt säkerställa någon förändring i antalet lastbilstransporter 

över en tioårsperiod men läggs stråkens samman så framträder däremot ett mönster 

med en starkare trafikutveckling närmast E6 och en svagare utveckling mot 

länsgränsen i östlig riktning. Detta stärker bilden av att trafiken ökar där befolkningen 

ökar, se kapitel 4 om trender, och innebär även att trafikplatserna vid E6 får en ökad 

lastbilstrafik och betydelse.  
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 Se Bilaga 4: ÅDT lastbil: Proportionell visualisering. 

Figur 19: Beräknade ÅDT-flöden, totalt för båda riktningar, med tung lastbil utmed E6 i 
Halland. 

Trafikverket, 2016B. 
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Lastbilsflöden på tio regionala stråk, från norr till söder 
Väg Mätpunkt Aktuella flöden Tidigare flöden Förändring

81
 

  Största flöde samt flöde vid länsgränsen Årtal Beräknad ÅDT Årtal Beräknad ÅDT   

158 E6 – Vallda trekant 2013 750 2005 640 110 

158 Vid länsgräns 2013 700 2005 590 110 

940 E6 – Fjärskogen 2014 340 2003 240 100 

41 E6 – Veddige 2014 780 2006 710 70 

41 Vid länsgräns 2014 650 2006 630 20 

153 E6 – Gödestad 2013 600 2005 650 -50 

153 Vid länsgräns 2013 260 2005 280 -20 

154 Svenljungavägen – Ljungby 2013 390 2005 310 80 

154 Vid länsgräns 2013 160 2005 140 20 

150 E6 – Årstad 2013 360 2005 390 -30 

26 E6 - Karlstorpsstugan 2014 1140 2006 1080 60 

26 Vid längräns 2014 750 2006 740 10 

25 Halmstad – Skedala 2014 800 2006 770 30 

25 Vid länsgräns 2015 500 2006 550 -50 

15 Kistinge industriområde 2013 1210 2005 1040 170 

15 Vid länsgräns 2013 410 2005 280 130 

24 E6 - Laholm 2014 920 2006 880 40 

24 Vid länsgräns 2014 500 2006 570 -70 

 

 

 

Lastbilstrafiken på vägstråken i länet har olika karaktär där vissa vägar har mer av en 

interregional funktion medan andra främst tillgodoser det lokala näringslivets 

transportbehov. Detta påvisas även i figur 18 och 20, där det framgår att vissa 

vägstråk har ett mer jämnt trafikflöde utmed stråket än andra som har mycket 

lastbilstrafik på särskilda avsnitt av stråket. I följande stycken beskrivs de stora 

regionala vägstråken, från norr till söder, vid sidan av E6 och deras funktioner för 

näringslivets transporter. 

 

I norra delen av länet finns det ett parallellt vägstråk, väg 158, väster om E6 som 

förbinder Halland med Västra Götaland, från Kungsbacka via Särö och Billdal till 

Göteborg. Denna väg används inte i större utsträckning för genomgående trafik i 

Västkuststråket. Flödena är störst närmast E6 och länsgränsen men betydligt mindre 

däremellan. För näringslivets transporter på Onsalahalvön är väg 940 det 

huvudsakliga vägstråket med mest trafik närmast E6 och där har antalet transporter 

med lastbil ökat det senaste decenniet. Utmed vägen finns inga större industrier som 

genererar transporter. 

 

                                            
81

 ÅDT-flödena är beräknade och inte precisa värden. Endast för de svarta siffrorna i kolumnen går det att 
statistiskt säkerställa att en ökning eller minskning har skett.  

Figur 20: Beräknade ÅDT-flöden, totalt för båda riktningar, med tung lastbil utmed 
regionala vägstråk i Halland. 
Trafikverket, 2016B. 
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Väg 41 förbinder Varberg med Borås/Jönköping samt vidare mot 

Stockholm/Mälardalen och är som konstaterat tidigare ett viktigt regionalt och 

interregionalt vägstråk med ett genomgående stort trafikflöde. Ett antal stora 

företagsetableringar med ett omfattande transportbehov finns längs med väg 41, inte 

minst inom skogs- och träindustrin. Södra Cell, Derome och Strängbetong utgör tre 

stora etableringar i Halland i anslutning till stråket som genererar ett stort antal 

transporter. De största flödena på den halländska sidan återfinns mellan E6 och 

Veddige, där väg 850 har en kompletterande funktion dels som en tvärförbindelse till 

Väröhalvön och dels för transporter norrut och norrifrån på E6. 

 

Väg 153 och 154 utgår från kusten, från Varberg respektive Falkenberg, och möts i 

Ullared. Varuhuset Gekås har sitt säte i orten och flera olika detaljhandelsföretag har 

butikslokaler i orten. Inkommande transporter till Gekås anländer huvudsakligen från 

E6, via både väg 153 och 154, till lagret strax öster om Ullared och dagligen går 

skytteltrafik mellan lager och butik på väg 153 genom samhället. Förutom de 

omfattande transporterna till butikerna i Ullared på båda vägarna så används väg 

153 även frekvent inom skogs- och träindustrin som förbindelse mellan Varberg och 

stora delar av Småland, inte minst för transporter till Södra Cells anläggning på 

Väröhalvön. Lastbilstrafiken är mer omfattande på väg 153 än 154, såväl närmast E6 

som över länsgränsen, och väg 153 har därmed en starkare interregional funktion. 

Båda vägarna har betydligt större flöden närmast E6 än vid länsgränsen. Den mest 

trafikerade sträckan på de två vägstråken är på väg 153 mellan Varberg och 

Gödestad. Med en mycket stor utbyggnad på gång för Södra Cell i Värö så kommer 

lastbilstransporterna på väg 153 att öka. En fortsatt expansion för Gekås kommer att 

resultera i fler transporter på väg 153 och 154. 

 

De nationella stamvägarna 25 och 26 förbinder södra Halland med 

Stockholm/Mälardalen samt med Kronoberg respektive Jönköpings län. Den goda 

tillgängligheten ifrån Halmstad till stora delar av sydöstra Sverige innebär att staden 

har ett gott logistiskt läge vilket har resulterat i att många företag etablerat sig i 

området de senaste årtiondena. Företag som Biltema och Martin & Servera använder 

sig till exempel frekvent av vägarna för distribution av varor från sina regionlager till 

kunder och butiker i de östliga grannlänen, medan andra företag så som Stena 

Recycling har stora inkommande flöden till sina anläggningar på dessa vägar. 

Lastbilsflödena är genomgående stora på de båda vägarna men den största 

omfattningen återfinns närmast E6. Längs väg 26 finns en rad mindre samhällen 

såväl i som nära inpå Halland och ett antal godsintensiva företag. Stora Enso i 

Hyltebruk är ett av dessa företag som dock har minskat sin produktion rejält på 

senare år. De, tillika många andra företag i Hylte kommun, använder sig av 
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tvärförbindelsen väg 150, som kopplar ihop Falkenberg med Torup, för norrgående 

transporter på E6. Väg 25 går österut från Halmstad och angör E4 i Ljungby. Med få 

orter och transportintensiva företag utmed stråket så har det främst en interregional 

funktion för näringslivets transporter. 

 

Halland knyts mot Blekinge och dess hamnar i Karlshamn och Karlskrona samt mot 

norra Skåne via väg 15 och 24. Generellt sett är lastbilsflödena på vägarna relativt 

likvärdiga. De allra största flödena återfinns på väg 15 vid Kistinge industriområde 

utanför Halmstad och vid länsgränsen passerar fler lastbilar på väg 24 än på väg 15. 

En kraftig ökning har dock skett utmed hela stråket på väg 15 under en tioårsperiod, 

troligtvis har en del av den genomgående trafiken förflyttats från väg 24 till väg 15 då 

standarden har höjts utmed stråket. Utmed de två vägarna finns inte så många gods-

intensiva företag men väl ett antal mindre samhällen som genererar transporter. Väg 

24 utgör i dess västra ände en förbindelse mellan E6, Laholms tätort och väg 15 i 

östlig riktning.  
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6.2 Transporter på järnväg 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Västkustbanan är det viktigaste godsstråket för järnvägstransporter i 
Halland och allra flest transporter trafikerar sträckan Varberg-
Väröhalvön. 
 

 Antalet godstransporter på de tre halländska inlandsbanorna är få och 
kan knytas till ett fåtal företag. 
 

 Godstågrörelserna i Halland är betydligt färre år 2015 än de var 2008 och 
minskningen är ett faktum på såväl Västkustbanan som de tre 
inlandsbanorna. 
 

 Företagen som använder järnvägen är få till antalet och kännetecknas av 
ett stort transportbehov. De som transporterar mest på järnvägen har 
stickspår in till sina anläggningar.   
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Det viktigaste godsstråket med flest godstågrörelser på järnväg genom Halland är 

Västkustbanan, se figur 21 och 22. På ett genomsnittligt dygn passerar mellan 8 och 

21 godstågrörelser, beroende på delsträcka, totalt för båda riktningarna. Allra mest 

godstrafik återfinns mellan Väröhalvön och Varbergs hamn där Södra Cell dagligen 

genererar 5-6 tågrörelser. Eftersom Södra Cell just nu genomför en mycket 

omfattande investering i sin anläggning så räknar de med att dessa tågrörelser näst 

intill fördubblas inom de närmaste åren, vilket ger ett ännu större tryck på den delen 

av Västkustbanan. De flesta tågen som går på Västkustbanan passerar igenom 

Halland, huvudsakligen på sträckan Göteborg-Skåne, men ett flertal har även start- 

och målpunkter i Halland. Transporterna kan härledas till ett antal godsintensiva 

företag så som nämnda Södra Cell, Stora Enso, SCA Hygiene och Stena Recycling 

samt till hamnarna i Varberg och Halmstad. 

 

De flesta halländska 

företag som 

transporterar på järnväg 

har mycket omfattande 

flöden, där Södra Cell 

har allra flest, samt 

stickspår in på sina 

anläggningar där tågen 

kan lastas på och av 

direkt. En stor omfattning 

på transporterna är en 

förutsättning för att 

järnvägstransporter ska 

vara ekonomiskt 

gångbara och med 

stickspår undviks 

omlastning till lastbil.  

 

Historiskt sett har 

Markarydsbanan utgjort 

huvudstråket mot Skåne 

för godstågen men med 

Hallandsåstunnelns 

öppning kan ett 

trendbrott skönjas där de 

allra flesta transporter 

Figur 21: Tågrörelser 2015 i Halland med omnejd. 
Trafikverket, 2016C. 
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som tidigare gick via Markarydsbanan nu går via Hallandsåstunneln istället och 

därefter vidare på Godsstråket genom Skåne, vilket går parallellt med Västkustbanan 

mellan Ängelholm och Malmö. 

 

Vid sidan av Västkustbanan finns det ytterligare fem järnvägsstråk med mindre 

godsflöden, se figur 21. På de tre inlandsbanorna är omfattningen på godstrafiken 

mycket liten och den begränsar sig till ett fåtal företag. HNJ-banan är till skillnad från 

Viskadalsbanan och Markarydsbanan inte elektrifierad och således inte intressant för 

de allra flesta godstransporter på järnväg. Såväl Viskadals- som Markarydsbanan är 

dessutom omledningsstråk för Västkustbanan. Från Torup utgår en sträcka på HNJ-

banan mot Hyltebruk som endast trafikeras av Stora Enso och i Falkenberg finns ett 

enkelspår från Västkustbanan ner till staden som trafikeras av godståg till SCA 

Hygiene och Falkenbergs terminal. I regel används dessa fem järnvägsstråk endast 

av företag utmed banorna. De allra flesta godstransporter på järnväg i Sverige tillika 

Halland passerar i de stora järnvägsstråken. Ofta är det logistiskt fördelaktigt att låta 

transporterna gå via dessa stråk, snarare än de som är genare rent geografiskt. 

 

Viskadalsbanan mellan Varberg och Borås har på senare år använts i mycket liten 

utsträckning, år 2014 var det ungefär en tågrörelse per dygn för att året därpå uppgå 

till endast 18 godståg på banan på hela året. Dessa 18 tågrörelser passerade endast 

på den västliga änden mellan Veddige och Varberg samt av endast ett företag – 

efterfrågan på godstransporter på järnvägen är alltså mycket liten. För de flöden som 

skulle kunna tänkas gå via Viskadalsbanan väljs andra järnvägar. Däremot utgör 

Viskadalsbanan ett omledningsstråk för Västkustbanan, vilket i sammanhanget bör 

understrykas. 

 

HNJ-banan som går från Halmstad via Värnamo till Nässjö trafikeras bland annat av 

transporter till och från Stora Enso i Hyltebruk och banan hade år 2015 i genomsnitt 

fyra tågrörelser per dygn. För några år sedan var produktionen på Stora Enso 

betydligt mer omfattande och tågrörelserna därmed betydligt fler. Ytterligare ett par 

företag utnyttjade banan i viss utsträckning år 2015. Då HNJ-banan inte är 

elektrifierad så behöver transporterna köras med diesellok, vilket även begränsar 

transportens totalvikt. Därmed går idag heller ingen genomgående trafik på HNJ-

banan. 

 

Markarydsbanan förbinder Halmstad via Markaryd med järnvägsknutpunkten 

Hässleholm, som korsas av såväl Södra Stambanan som Skånebanan. År 2015 

trafikerades den i genomsnitt av åtta tågrörelser per dygn medan det i januari och 

februari 2016, det vill säga efter Hallandsåstunnelns öppning, hade minskat till en 
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tågrörelse per dygn. Flödena har förflyttats till Västkustbanan och dess nya 

sträckning genom Hallandås, vilket åskådliggörs i figur 21 och 22. Trafiken på banan 

under de två första månaderna år 2016 har bestått av transporter mellan västra 

Sverige och Skåne/Danmark samt södra Småland. De få transporter som har gått till 

Blekinge via Halland har istället passerat via Hallandsåstunneln. Detta understryker 

ytterligare att den genaste vägen ofta inte är den bästa ur logistisk eller ekonomisk 

synpunkt för näringslivets transporter på järnväg. Markarydsbanan är, som nämnt 

tidigare, även ett omledningsstråk för transporter på Västkustbanan. 

 

Sedan 2008 har antalet tågrörelser i form av godståg minskat kraftigt i Halland, 

endast på enkelspåret i Falkenberg är tågrörelserna fler år 2015 än 2008, se figur 22. 

De mindre banorna har minskat från redan låga nivåer medan tågrörelserna på 

Västkustbanan ökade några år fram till 2012 för att sedan minska rejält. Av 

statistiken nedan framgår dock inte den överflyttning som skett från Markarydsbanan 

till Västkustbanan genom Hallandsåstunneln. 

 

 
Delsträcka, i båda riktningar Tågrörelser Förändring 

 2015 2008  

Västkustbanan: Göteborg-Kungsbacka 4210 6722 -2512 

Västkustbanan: Kungsbacka-Eldsberga 7679 8088 -409 

Västkustbanan: Genom Halmstad 5448 8285 -2837 

Västkustbanan: Eldsberga-Ängelholm 355 2211 -1856 

Viskadalsbanan 18 367 -349 

Falkenbergs enkelspår 584 327 257 

HNJ-banan 1376 1859 -483 

Markarydsbanan 2857 2940 -83 
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Figur 22: Godstågrörelser i Halland år 2008 till 2015. 
Trafikverket, 2016C. 
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Att döma av hur godstrafiken på inlandsbanorna har sett ut sedan 2008 och ser ut 

idag så tyder ingenting på att tågrörelserna skulle öka framöver. Förutsättningarna 

för godstrafik på Västkustbanan har dock och kommer även i en närstående framtid 

att förändras i och med att järnvägens infrastruktur byggs ut. Det senaste året har 

Hallandsåstunneln och en ny älvförbindelse över Göta Älv i Göteborg, i form av 

Södra Marieholmsbron, öppnats för trafik. Hallandsåstunnelns öppning innebär att 

det finns en genare och snabbare sträckning för godstransporter mot sydvästra 

Skåne och kontinenten. Södra Marieholmsbron ger ett dubbelspår över Göta älv och 

planer finns tillika på att bygga dubbelspår på Hamnbanan, som går mellan bron och 

godsnoden Göteborgs hamn. 

 

När Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår genom Varberg kommer det att 

finnas ett dubbelspår hela vägen från Göteborg till Ängelholm, där Godsstråket 

genom Skåne tar vid. Transporterna till och från kontinenten kan även de komma att 

förändras när Fehmarn-Bält-tunneln öppnar för trafik, planerat år 2024. Vad detta 

konkret innebär för godsflödena på Västkustbanan är svårt att sia om men klart är att 

tillgängligheten och kapaciteten utmed stråket kommer att bli bättre totalt sett. 
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6.3 Transporter i hamnarna 

 
 
Sammanfattning: 

 

 Hamnarna i Halland har ett upptagningsområde som sträcker utanför 
länets gränser och på samma sätt är hamnar såväl inom som utanför 
Halland betydelsefulla för det halländska näringslivet. 
 

 Flera av de stora godsintensiva företagen i länet använder sig av 
hamnarna i Halland, främst Varberg och Halmstad, för import och export 
av varor till och från sina anläggningar. 
 

 Göteborgs hamn är Sveriges största både vad gäller import och export 
och har därmed ett omfattande utbud av rutter och turer. Den används 
av många halländska företag och är mycket viktig för näringslivet. 
 

 Varbergs hamn är en nod för skogs- och träindustrin i södra Sverige och 
har många stora kunder i närområdet. 
 

 Halmstads hamn används i stor utsträckning av de stora godsintensiva 
företagen i södra Halland, bland annat de många partihandels-
anläggningarna. Den har en växande containerhantering och en stor 
import av motorfordon. 
 

 Färjeförbindelserna ifrån Skåne och Blekinge är de huvudsakliga stråken 
för tåg- och lastbilstransporter till och från kontinenten. 
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Hamnarna i Halland har ett upptagningsområde som sträcker utanför länets gränser 

och på samma sätt är hamnar såväl inom som utanför Halland betydelsefulla för det 

halländska näringslivet. Inom länet finns det tre hamnar av olika storlek, se figur 23, 

och med olika inriktningar. De två största hamnarna är Varbergs och Halmstads 

hamnar, vilka ingår i det gemensamma bolaget HallandsHamnar AB. Den tredje 

hamnen ligger i Falkenberg och drivs av Falkenbergs Terminal AB. Samtliga tre 

hamnar ägs av 

kommunerna. Med 

närhet till både E6 och 

Västkustbanan har 

samtliga tre hamnar 

goda väg- och 

järnvägsanslutningar 

till det övriga 

transportsystemet. I 

Falkenberg finns det 

däremot planer som 

innebär att järnvägs-

anslutningen kan 

komma att försvinna i 

framtiden.  

 

För det halländska 

näringslivet är 

hamnarna i Göteborg, 

Skåne och i viss mån 

Blekinge även av stor 

betydelse då en stor 

del av företagens 

internationella 

transporter passerar 

därigenom. Göteborgs 

hamn är Sveriges 

största både vad gäller 

import och export med direktförbindelser till Asien på väldiga fartygskonstruktioner. 

Många halländska företag hämtar in och levererar ut varor den vägen. För 

livsmedelssektorn, som är stor i Halland, är Helsingborg en viktig nod i egenskap av 

en stor importhamn för livsmedel. Färjeförbindelserna ifrån Skåne och Blekinge är de 

huvudsakliga stråken för tåg- och lastbilstransporter från och till kontinenten. Totalt 

Figur 23: Godsmängd i hamnarna, mätt i tusen ton, i Halland och Göteborg, 2015. 
Sveriges hamnar, 2016. 
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sett hanteras över hälften av godsmängderna via hamn i landet i Väst- och 

Sydsverige82. 

 

 Godsflöden för hamnarna i Halland och Göteborg, 2010 och 2015. 

    Göteborg Varberg Falkenberg Halmstad 

Godsmängd 
(tusen ton) 

2015 37 828 1 793 421 1 920 

2010 42 938 1 740 410 2 069 

Anlöp 
2015 4 939 1 125 161 728 

2010 7 214 1 135 198 876 

 

 

 

Göteborgs hamn hanterar godsmängder som är cirka tjugo gånger så stora som den 

största hamnen i Halland, det vill säga Halmstad hamn. Halmstad hamn och 

Varbergs hamn hanterade vardera knappt 2 miljoner ton gods under år 2015, vilket 

framgår av figur 24. Av de totala godsmängderna som hanterades i Sverige 2015 

stod Göteborgs hamn för knappt 30 % och hamnarna i Halland för cirka 3 %. 

Varbergs hamn har dock betydligt fler anlöp än Halmstad, drygt 1000 under 2015. 

Runt hälften av dessa utgörs av färjetrafik med Stena Line mellan Varberg och Grenå 

som förbinder Halland med Jylland i Danmark. Falkenbergs terminal hanterar 

betydligt mindre mängder gods än hamnarna som ingår i HallandsHamnar AB. 

Mellan 2010 och 2015 har antalet anlöp minskat för samtliga fyra hamnar, dock i 

betydligt större utsträckning i Göteborg trots att godsmängden inte minskat i samma 

omfattning. Detta hänger samman med stordriftstrenden och fartygens ökade 

kapaciteter. 

 

Varbergs hamn är en mycket viktig hamn för skogs- och träindustrin, inom segmentet 

sågade trävaror är det Sveriges största hamn räknat i total mängd hanterat gods. 

Utöver de sågade trävarorna är pappersmassa en produkt som transporteras i stor 

omfattning via hamnen. Upptagningsområdet för hamnen är stort och spänner sig i 

princip över hela landet, men de allra flesta kunderna återfinns längs den halländska 

kusten eller i inlandet, såväl i Halland som i omkringliggande län. Det lokala 

näringslivet med stora aktörer som Derome, Södra Cell och Varberg timber är stora 

kunder som är av stor betydelse för hamnens utveckling.83 

 

Hamnen i Halmstad hanterar en stor mängd olika varor och har betydligt fler kajar 

samt en större hamnyta än Varbergs hamn. Halmstads hamn är Sveriges fjärde 

                                            
82

 Trafikanalys, 2012. 
83

 HallandsHamnar, 2016. 

Figur 24: Anlöp och godsmängd 2015 och 2010 i hamnarna i Halland och Göteborg. 
Sveriges hamnar, 2011 och 2016. 
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största hamn för import av motorfordon84, har en växande containerhantering (femte 

största containerhamnen i Sverige 201585) och importerar mycket stålprodukter. På 

senare år har allt fler lager- och logistikverksamheter etablerat sig längs med kusten i 

södra Halland, var av många använder sig av Halmstads hamn. De flesta kunderna 

återfinns i södra Halland men kunder finns även i grannlänen och ibland längre bort i 

landet. Båda hamnarna inom HallandsHamnar AB har vardera en knapp handfull 

tågrörelser om dagen samt uppemot 100 lastbilstransporter in och ut ur 

hamnområdena varje dag.86 

 

I Falkenbergs terminal hanteras varor från flera olika segment, inte minst varor från 

skogs- och träindustrin samt jordbruken är vanligt förekommande. Utöver hamn-

verksamheten arbetar Falkenbergs terminal med tredjepartslogistik med ett flertal 

olika lagerytor. De flesta av terminalens kunder finns inom länets gränser.87 

 

6.4 Transporter med flyg 

I Halland finns en flygplats, Halmstad flygplats, som kan användas till mindre 

försändelser. Den totala godsmängden via flygplatsen uppgick för 2015 till mindre än 

ett ton. På Landvetter flygplats, nära Hallands gräns, hanterades under samma tids-

spann 12 000 ton gods och den utgör därmed en betydande godsnod för transporter 

som kräver mycket korta ledtider och ofta består av högvärdiga produkter.88 

 

6.5 Infrastrukturella behov 

En kartläggning av de infrastrukturella behoven i Halland har genomförts och 

presenteras nedan. Den grundar sig i intervjuer med representanter från det 

halländska näringslivet, bestående av såväl godsintensiva företag som transportörer, 

samt i utredningar som Region Halland har tagit fram. Vilka förväntningar har 

näringslivsrepresentanterna på transportsystemet och vart bör åtgärder riktas för att 

förbättra transporterna? De påtalar behov på en bred skala, från hur det befintliga 

transportsystemet bättre kan utnyttjas till vilka investeringar i infrastrukturen som 

anses nödvändiga. 

 

Näringslivsrepresentanterna trycker på vikten av förutsägbarhet och tillförlitlighet 

gällande transporterna. De trycker på vikten av ett robust transportsystem snarare än 

                                            
84

 Sveriges hamnar, 2016. 
85

 Ibid. 
86

 HallandsHamnar, 2016. 
87

 Falkenbergs terminal, 2016. 
88

 Trafikanalys, 2016B. 
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att tala om ökad tillgänglighet. Det handlar om att arbeta såväl för en ständig 

förbättring av trafiksäkerheten och tryggheten på vägarna som för att transporterna 

kommer fram på utsatt tid. Det sistnämnda underlättar transportplaneringen och 

minskar utgifterna – en viktig konkurrensfråga för näringslivet, inte minst gentemot 

utländska konkurrenter som kan erbjuda billiga transporter men inte samma ledtider 

och tillförlitlighet. 

 

Först och främst bör alltså det befintliga transportsystemet värnas och underhållas 

för att skapa de förutsättningar som näringslivet efterfrågar. Åtgärder som stärker 

robustheten och trafikmiljön skapar goda förutsättningar för transportplanering och 

för att optimera näringslivets transportflöden samtidigt som olycksrisken minskar och 

åkarnas arbetsmiljö förbättras. Med bättre transportförutsättningar finns det även 

möjligheter att minska antalet fordon på vägarna, vilket skulle vara positivt även ur 

miljösynpunkt. 

 

Fokus bör således i första hand ligga på att på bästa möjliga sätt utnyttja och stärka 

det befintliga transportsystemet, utifrån de svar som givits i intervjuerna. Vid sidan av 

värnandet av det befintliga transportsystemet måste naturligtvis även en diskussion 

föras kring vad för sorts åtgärder som finns för att ändra transportförutsättningarna, 

dels utifrån vad näringslivet och dels utifrån vad samhället i stort efterfrågar.  

 

På vägnätet påtalar näringslivsrepresentanterna en rad olika problem som kan 

knytas till fem teman. Vägarnas standard behöver upprätthållas genom väl utfört och 

regelbundet underhåll. En försämrad standard kan resultera i fler fordonsskador, 

olyckspåbud eller i värsta fall olyckor samtidigt som arbetsmiljön blir mer otrygg för 

åkarna. Vägarnas geometri behöver vara välutformad för att lastbilarna ska kunna ta 

sig fram, mötas och köra eller köras om. Branta backar och snäva kurvor är 

problematiska utifrån denna aspekt, särskilt i kombination med en smal vägbredd. 

Möjligheten att kunna passera långsamtgående fordon är viktig för att behålla en 

jämn trafikrytm och säkerställa en god framkomlighet. Passager genom samhällen är 

ett tredje tema som försvårar för näringslivets transporter. Lastbilarna kan fastna vid 

olika korsningspunkter och behöver i regel variera sina hastigheter mer, vilket ger 

ökade utsläpp. Dessutom så är det naturligtvis fördelaktigt för de berörda orterna om 

de slipper tunga transporter igenom samhällena. Ett fjärde tema är korsningspunkter 

med dålig framkomlighet, där lastbilarna har svårt att köra av eller på de större 

stråken. Sist men inte minst efterfrågas mer av en röd tråd i de olika vägstråken i 

fråga om vägens standard som näringslivsrepresentanterna upplever varierar för 

mycket utmed olika stråk – de vill se sammanhängande stråk. Jämnare hastigheter 

och färre hinder så som korsningar, rondeller och utfarter gör transporterna 



Näringslivets transporter i Halland – september 2016. 

 

 

 

 

53(66) 

smidigare och mer förutsägbara. Samtliga fem teman syftar till att förbättra 

trafikmiljön och öka tillförlitligheten. 

 

En annan fråga som engagerar är möjligheten att maximera lastkapaciteten per 

transport, det vill säga att kunna transportera större volymer eller vikter på varje 

lastbil eller tåg. Detta kan effektivisera transporterna ytterligare och blir därmed 

ekonomiskt fördelaktigt. För de flesta företag är det endast en större volym som är av 

intresse då lastbilarnas maxvikter inte är nära att överskridas. Företagen inom skogs- 

och träindustrin lyfter å andra sidan förslaget om att införa ytterligare en bärighets-

klass, BK4, på delar av vägnätet som mycket positivt för deras verksamheter. 

 

Två vägstråk i länet har lyfts fram av flertalet näringslivsrepresentanter utifrån att 

behoven av åtgärder är extra stora där, nämligen väg 41 och 153. Väg 41 mellan 

Varberg och Borås har en mycket varierande standard, många passager genom små 

samhällen och många korsningar. Trafiksäkerheten och framkomligheten anses som 

låg. De största bristerna återfinns mellan Veddige och Kinna, där den största delen 

av stråket är inom Västra Götalands län. Väg 153 har en dålig geometri med mycket 

kurvor och backar och är på många håll smal. Ofta bildas köer och det är svårt för 

personfordon att köra om. Det är på den sträcka där lastbilstrafiken är som mest 

omfattande, det vill säga mellan Varberg och Ullared, som åtgärder förordas. Ett 

företag vittnar om att de undviker väg 153 och istället väljer alternativa vägar mot 

Småland från Varberg. Utöver behov på dessa två vägstråk har ett antal 

korsningspunkter samt en låg framkomlighet inom Halmstads tätort lyfts fram som 

problem. 

 

De behov som lyfts fram på järnvägsnätet är färre till antalet, vilket kan förklaras av 

att de företag som använder järnvägen eller ser den som ett gångbart alternativ är få. 

Näringslivsrepresentanterna vittnar om att transporter på järnvägen är dyra, 

komplexa och innebär långa ledtider. I de fall där ledtiderna inte är av samma 

betydelse så skulle järnvägen kunna vara intressant, men då står allt som oftast 

kostnader eller komplexa transportupplägg i vägen. Om järnvägen överhuvudtaget är 

intressant så är det för vissa specifika transportflöden – majoriteten av transporterna 

för de olika företagen behöver fortsatt trafikera vägnätet. Från Södra Cells sida finns 

det ett springande behov av åtgärder där deras stickspår och Västkustbanan möts. 

Det nuvarande sidospåret är för kort för att ett fullångt tåg ska få plats, vilket tar 

onödig kapacitet på Västkustbanan. En förlängning av spåret är nödvändigt för att 

Södra Cells transporter ska fungera väl och för att de ska få full utväxling av de 

omfattande investeringar som för närvarande genomförs och som kommer att 

generera uppskattningsvis uppemot dubbelt så många tågrörelser till och från 
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anläggningen på Väröhalvön. I en funktionsstudie kring Halmstad C89 konstateras en 

viss trängselproblematik på personbangården, där det idag är svårt att angöra 

rangerbangården. Vidare konstateras i en annan järnvägsutredning90 att en utökad 

persontrafik vid Halmstad C riskerar att tränga undan godstrafiken och att ett 

förbigångsspår i så fall krävs för att framkomligheten och möjligheten att göra 

uppehåll i Halmstad ska vara fortsatt goda framöver för godstrafiken på järnväg. 

 

Några av näringslivsrepresentanterna har utrett möjligheten att föra över transporter 

till järnvägen men har inte kunnat finna några lämpliga eller möjliga tågupplägg. En 

potential som däremot diskuteras av näringslivsrepresentanterna, främst av de som 

ligger i Halmstadtrakten, handlar om vad en godsterminal på järnvägen skulle kunna 

ge. Möjligheten att kunna samordna en del av sina transporter på järnvägen är 

intressant anser de. En sådan lösning skulle kunna ge nya ekonomiska villkor på 

järnväg för de godsintensiva företagen och för transportörerna men det är mycket 

osäkert huruvida det finns en tillräckligt stor marknad för att sådana effekter ska nås. 

Någon potential för inlandsjärnvägarna har inte benämnts i intervjuerna men det 

framkommer att de järnvägsrörelser som genereras inåt landet går på de större 

järnvägarna snarare än att trafikera inlandsjärnvägarna. Låg standard och därmed 

låga hastigheter utgör en förklaring, en annan är att infrastrukturen inte är lika väl 

utbyggd vilket minskar framkomligheten och ökar tidsåtgången kraftigt i dessa stråk. 

 

Några specifika behov i hamnarna har inte lyfts fram, däremot har näringslivs-

representanterna resonerat kring användandet av hamnarna i respektive utanför 

länet. Flera företag uttrycker en vilja att transportera via Halmstad hamn men i 

slutändan är det prisbilden och turutbudet som är de avgörande faktorerna. Fördelen 

med att använda den lokala hamnen är att företagen kan få en mer personlig service 

och kontakt. Den ökande containertrafiken genom Halmstads hamn har varit 

gynnsam för ett flertal företag i södra Halland som är intresserade av att importera 

eller exportera containrar.  

                                            
89
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7. En framtidsutblick 
Väl fungerande transporter är en förutsättning för det moderna samhället som bygger 

på rörlighet för såväl människor som varor. För stora delar av näringslivet är ett 

tillgängligt transportsystem av stor vikt och utifrån den aspekten ligger Halland bra till 

i Västkuststråket med närhet till två av Sveriges storstadsområden samt med två 

transportstråk, E6 och Västkustbanan, av internationell och nationell betydelse. 

 

De slutsatser för framtiden som presenteras i detta kapitel utgår ifrån dagens 

transportpolitiska förutsättningar. De senaste åren har det emellertid riktats allt större 

uppmärksamhet åt näringslivets transporter, inte minst från nationellt håll, och ett 

flertal olika utredningar har genomförts. Till följd av denna ökade uppmärksamhet har 

en god och bred kunskap byggts upp kring hur näringslivets transporter fungerar och 

vilka förutsättningar som råder för val av trafikslag. Det finns idag ett flertal förslag 

som skulle kunna stimulera ett förändrat transportmönster och resultera i en annan 

fördelning mellan trafikslagen. Än så länge har detta inte resulterat i någon strategi 

för näringslivets transporter på en internationell, nationell eller regional nivå. En tydlig 

nationell transportpolitik hade underlättat för ett målinriktat arbete för näringslivets 

transporter. 

 

I Halland är såväl befolkningen som näringslivet koncentrerad till kusten och de 

större städerna och det är även där som tillväxten är som starkast. Även 

transporterna är koncentrerade till Västkuststråket, delvis på grund av den 

halländska befolknings- och näringslivsstrukturen men även i egenskap av en 

korridor för internationella transportflöden på väg, järnväg och via hamnarna. Att 

befolkning, näringsliv och transporter koncentreras till kusten är strukturbildande 

förutsättningar för näringslivets transporter i Halland. 

 

Näringslivets transportbehov fortsätter att öka 

Transportarbetet i landet har ökat sedan 90-talet, främst för väg- och sjötransporter, 

och Trafikverket spår en fortsatt ökning under överskådlig framtid. Trafikflödena med 

lastbil i Halland är överlag större idag än för ett decennium sedan. Dessutom 

genererar trender som befolkningstillväxt, ökad handel och just-in-time fler 

transporter och de flesta näringslivsrepresentanterna som intervjuats räknar med 

ökande transportflöden till och från sina verksamheter. Det framgår med all tydlighet 

att transportbehovet kommer fortsätta att öka. 

 

Transporter koncentreras till starka stråk och noder 

I Västkuststråket inklusive Hallands kustlandskap sker en fortsatt befolkningstillväxt 

och här återfinns många transportintensiva företag. I Halland har ett flertal företag 
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etablerat sig i närheten av E6, med tillgång till en stor marknad, på senare år och det 

är troligt att fler företag följer deras exempel. 

 

Transportsektorn arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transportflöden, till 

exempel genom samordning och genom att leta stordriftsfördelar. Detta driver 

tillsammans med en ökad utrikeshandel på en utveckling med allt mer gods i de 

starka stråken, vid vilka godsterminaler växer fram för att förenkla distribution och 

uppsamling av gods. Särskilt stor betydelse har denna utveckling för E6 och de 

halländska hamnarna. 

 

Ökad volym och högre vikt per transport efterfrågas 
Från näringslivets sida är det önskvärt att kunna maximera lasten för varje enskild 

transport, där de befintliga volym- och vikttaken begränsar möjligheterna, vilket de 

halländska näringslivsrepresentanterna vittnar om. Inom de flesta näringsgrenar är 

det volymen snarare än vikten som är begränsande men för de företag som hanterar 

mycket tunga varor utgör även nuvarande maxbruttovikt en begränsning, exempelvis 

för transporter inom skogs- och träindustrin. Skulle längre och tyngre lastbilsekipage 

eller godståg tillåtas framöver så kan infrastrukturen behöva anpassas samtidigt som 

förutsättningar ges för att minska antalet transporter. 

 

Ett robust transportsystem är en viktig förutsättning 

För att näringslivet ska ges goda förutsättningar för att effektivisera sina transporter 

behöver transportsystemet vara robust. Det är viktigt att transporterna i största 

möjliga utsträckning kommer fram som planerat och att konsekvenserna inte blir för 

stora vid trafikstörningar. Just-in-time-trenden som bygger på punktlighet och hög 

frekvens för näringslivets transporter understryker ytterligare vikten av robusthet. 

Svårigheten att tillämpa just-in-time innebär att järnvägen ofta väljs bort. Även de 

halländska näringslivsrepresentanterna lyfter tillförlitliga transporter som en 

avgörande faktor för deras transportplanering och som en viktig konkurrensfördel. 

 

Digitalisering och ny teknik förändrar förutsättningarna 

I takt med att digitaliseringen går framåt och nya tekniska lösningar kommer på plats 

så förändras förutsättningarna för näringslivets transporter. Det är viktigt att hela 

tiden hålla sig uppdaterad kring vilka som är de aktuella utmaningarna. 

 

Transportsektorns klimat- och miljöpåverkan är sannolikt den största utmaningen 

idag, trängsel i de starka stråken och större städerna är en annan. Ingenting tyder 

däremot på att transportbehovet minskar och det skulle krävas starka politiska 

styrmedel för att påverka det. Möjligheterna till överflyttning av vägtransporter till 
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järnvägen och sjön diskuteras men bedöms vara små utifrån dagens förutsättningar. 

Samtidigt arbetar fordonsindustrin aktivt med fordonstekniska lösningar och genom 

att forska kring, utveckla och pröva alternativa drivmedel i syfte att minska utsläppen 

av växthusgaser. Utvecklingen av e-handeln skulle kunna innebära att 

persontransporterna minskar till förmån för fler samordnade varutransporter. 

Utmaningarna och möjligheterna för näringslivets transporter och transportsektorn i 

stort kan te sig helt annorlunda om ett decennium gentemot hur de ser ut idag. 

 

7.1 Transporter på väg 

Vägnätet är av central betydelse för näringslivet 

De allra flesta transporter inom landet går med lastbil och även de transporter som 

går på sjön och järnvägen behöver allt som oftast använda sig av vägnätet för att nå 

hela vägen från start till mål. Vägnätet kommer att vara centralt för näringslivets 

transporter även framöver och framkomligheten på vägnätet måste värnas, såväl i de 

starka stråken som på de mindre vägarna. Även om förutsättningarna för sjö- och 

järnvägstransporter skulle förbättras så kommer vägtransporterna sannolikt fortsatt 

vara dominerande. 

 

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga 

De halländska näringslivsrepresentanterna lyfter fram behov av åtgärder för ökad 

trafiksäkerhet och trygghet på vägnätet. Trafiksäkerhet är således en angelägen 

fråga från näringslivets håll och det handlar både om att förhindra olyckor samt 

fordonsskador som om att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för åkarna. 

 

E6 är det viktigaste transportstråket och framkomligheten måste värnas 

Lastbilsflödena på E6 är betydligt större än på samtliga andra regionala vägstråk och 

de flesta mellanregionala flödena går till och från Västra Götaland respektive Skåne. 

E6 är den huvudsakliga vägförbindelsen i Västkuststråket och de flesta godsintensiva 

företagen i Halland har mycket transporter på vägen, vissa av dem trafikerar nästan 

enbart E6 i nordlig och sydlig riktning. Många företag i länet vänder sig även mot en 

marknad bestående av kunder utmed E6 mellan Malmö och Göteborg. God 

framkomlighet och tillgänglighet på E6 är således av stor vikt för det halländska 

näringslivet och näringslivets transporter i Sverige i stort. Även det parallella 

vägnätet, så som E6 gamla sträckning, behöver ha en god framkomlighet så att 

transporterna kan komma fram då framkomligheten på motorvägen är begränsad, till 

exempel på grund av olyckor. 
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E6 trafikplatser behöver hantera en ökande lastbilstrafik 

De senaste tio åren har lastbilsflödena på E6 ökat rejält från en redan hög nivå. Även 

på de större regionala vägstråken har lastbilstrafiken generellt sett ökat på de 

sträckor som ligger närmast E6. Med en fortsatt befolkningstillväxt i Västkuststråket 

och en koncentration av transporter till starka stråk och noder så kommer trafiken 

rimligen att fortsätta växa såväl på vägen som vid trafikplatserna. 

 

God tillgänglighet inåt landet är av stor vikt för näringslivet 

Vägförbindelserna inåt landet knyter samman Halland med angränsande län och 

Stockholm/Mälardalen. Flera av de mest godsintensiva företagen i länet hämtar varor 

från ett upptagningsområde som består huvudsakligen av Västra Götalands, 

Jönköpings och Kronobergs län utöver inre Halland. De halländska partihandels-

företagen distribuerar i stor utsträckning varor till stora delar av södra Sverige och 

ibland även på ett rikstäckande plan. Ett gott logistiskt läge med god tillgänglighet 

såväl längs med kusten som inåt landet är en förutsättning flera av dessa företags 

verksamheter. Väg 25, 26 och 41 är de med störst genomgående flöden och är 

således viktiga förbindelser för de interregionala transporterna.  

 

7.2 Transporter på järnväg 

Järnvägen är inte ett alternativ för de flesta företagen 

Järnvägen nyttjas främst av större företag inom ett fåtal näringsgrenar för transporter 

av mycket tungt och lågvärdigt gods. De flesta företagen i Halland, utifrån vad 

näringslivsrepresentanterna vittnar om, transporterar allt sitt gods på vägnätet. 

Företagen i Halland som använder sig av järnvägen eller överväger järnvägs-

transporter som ett alternativ är få. För de allra flesta företag i länet är det svårt att få 

till ett transportupplägg på järnvägen som tillgodoser kraven på tillförlitlighet och 

ledtider. Dessutom behöver de ekonomiska förutsättningarna vara bättre eller 

åtminstone jämförbara med ett alternativt transportupplägg med lastbil. I regel krävs 

mycket omfattande godsmängder för att få ekonomi på järnvägen. Viktigt är också att 

lastnings- och lossningsmöjligheterna är goda för att transporterna ska fungera väl. 

För de allra flesta företagen kommer järnvägstransporter därmed inte att utgöra ett 

realistiskt transportalternativ. 

 

Västkustbanan kommer fortsatt att fylla en funktion som godsstråk 

Västkuststråket är ett centralt transportstråk för näringslivets transporter i Sverige, i 

vilket en stor del av den svenska importen och exporten passerar. Godstågstrafiken 

är betydligt större på Västkustbanan än på de övriga järnvägsbanorna i länet men 

har haft en nedåtgående trend de senaste åren. De flesta företagen som 

transporterar på järnväg i Halland återfinns i Västkuststråket. Samtidigt är en stor del 
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av godsflödena på Västkustbanan transittrafik. Södra Cell i Värö genererar ett stort 

antal transporter idag, främst mellan Väröhalvön och Varberg, och kommer att 

generera betydligt fler transporter framöver när utbyggnaden av deras anläggning 

står klar. Av de halländska företag som transporterar gods på Västkustbanan har de 

flesta stickspår in på sina anläggningar. 

 

Med utbyggnaden av järnvägen på Västkustbanan och på anslutande banor 

förändras förutsättningarna för godstrafik på banan. Hallandsåstunneln och en ny 

järnvägsbro i Göteborg, Södra Marieholmsbron, har öppnats för trafik det senaste 

året. De kommande åren ska Västkustbanan byggas ut till dubbelspår på två av tre 

kvarstående sträckor och mellan Danmark och Tyskland ska en väg- och 

järnvägstunnel byggas. Med en ökad kapacitet och en gen direktförbindelse ner mot 

Europa förändras förutsättningarna för tågtrafiken rejält och ledtiderna kortas ned. 

 
Potentialen för godstrafik på inlandsbanorna är mycket liten 

Endast ett fåtal företag använder sig av de tre inlandsbanorna för sina transporter 

samtidigt som godstrafiken allt mer koncentreras till de starka stråken. De senaste 

åren har antalet godståg på inlandsbanorna minskat och det finns inga indikationer 

som tyder på att godstransporterna på inlandsbanorna kommer att bli fler. På 

inlandsjärnvägarna i Halland går idag nästan uteslutande transporter som kan knytas 

till ett särskilt företag och ytterst få samlastade flöden. 

 

7.3 Transporter i hamnarna 

De regionala hamnarna är viktiga för det halländska näringslivet 

Hamnarna i Varberg och Halmstad används av många av de godsintensiva företagen 

i länet. Varbergs hamn är en betydande nod för skogs- och träindustrin i södra 

Sverige och Halmstads hamn används av många av de godsintensiva företagen i 

främst södra Halland. Flera företag trycker på vikten av att ha en närliggande hamn 

med möjligheten att skräddarsy transporterna efter företagens behov. Hamnarna i 

länet fyller en viktig roll i att tillgodose det halländska näringslivets transportbehov. 

 
Göteborgs hamn är en nod för det halländska näringslivets transporter 
För näringslivets transporter i Sverige är Göteborg en viktig nod där en mycket stor 

del av de svenska import- och exportflödena passerar, så även många halländska 

flöden. Göteborgs hamn har ett stort utbud av rutter och turer som de halländska 

företagen använder sig av, inte minst är det en nod för transporter till och från den 

asiatiska marknaden. 
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7.4 Transporter med flyg 

Flygtransporterna är få men viktiga 

Mängden gods som transporteras med flyg är ytterst liten men flyget utgör trots det 

ett viktigt komplement för att möta vissa transportbehov. När avstånden är långa och 

volymen är liten men kraven på snabb leverans höga så är flyget ett i allra högsta 

grad intressant transportalternativ. 

 

Flygtransporter i Sverige koncentreras till ett fåtal noder 

En klar majoritet av godstransporterna med flyg i Sverige går via ett fåtal flygplatser, 

till exempel Landvetter flygplats som ligger nära den halländska gränsen. På de 

flesta mindre flygplatser, så som Halmstads flygplats, är flödena närmast obefintliga.  
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Bilaga 1: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) 

 

  

Figur 25: Det transeuropeiska transportnätet, Scandinavian-Mediterranean corridor i lila. 
EU, 2016. 
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Bilaga 2: Transeuropeiska transportnätet (Ten-T) i Sydsverige 

  

Figur 26: Transeuropeiska transportnätverket i Sydsverige. Det övergripande nätets stråk är streckade 
och noderna har vit bakgrund. 

Regionsamverkan Sydsverige, 2016. 
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Bilaga 3: Funktionellt prioriterat vägnät: Godsstråk i Halland 

 

  

Figur 27: Funktionellt prioriterat vägnät för gods i Halland. 
Trafikverket, 2016D. 
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Bilaga 4: ÅDT lastbil: Proportionell visualisering 

 
  

Figur 28: Beräknade flöden med tunga lastbilar 2015 i Halland, proportionell 
visualisering. 
Trafikverket, 2016B. 
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Näringslivsrepresentanter 
Intervjuerna genomfördes per telefon under perioden från mars till och med juni 2016 och tog cirka 30 

minuter att genomföra. Det fanns tre teman: (1) en kort introduktion till företaget, (2) deras transporter 

idag och (3) en allmän framtidsutblick. 

 

Urvalet av företag bestod av företag med ett stort transportbehov fördelat över länet och över 

näringsgrenarna. Företagen återfinns såväl vid kusten som i inlandet och från varje kommun har minst 

två företag intervjuats. De valda företagen representerar dels de tre utvalda näringsgrenarna (skogs- 

och träindustrin, livsmedelssektorn och handelssektorn), dels godsintensiva företag i länet i stort. 

 

Urvalet av transportörer bestod av representanter fyra stora vägtransportörer samt representanter för 

transporter via hamn, järnväg och flyg. HallandsHamnar har bistått med information på flera områden 

och vid flera tillfällen och återfinns därmed under ”Övriga källor”. 

 

Godsintensiva företag Transportörer 

AGES Unnaryd CR Johansson 

AJ produkter Elia Express 

Derome GN Transport 

DIAB Green Cargo 

Gekås Jetpak 

Heléns rör Mantum 

Krönleins  

Martin & Servera  

Mediq Sverige  

Retlog (Biltemas logistikpartner)  

SCA Personal Care  

Stena Recycling  

Stora Enso Hyltebruk  

Strängbetong  

Södra Cell Värö  

Tata Steel  

Varberg timber  

. 
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