
Samhällsekonomisk analys av nytt transportupplägg Grums – Lysekil – Göteborg. 

SDK Shipping har inkommit med en förfrågan om att återuppta underhållet av järnvägen Smedberg – 

Lysekil (bandel 623). Trafikverkets Riktlinjer anger att eftersom underhållet har upphört kan 

underhållet återupptas och därmed drift återupptas om den förväntade trafiken kan ha sådan 

omfattning att den kan betraktas som samhällsekonomiskt lönsam. I utredningen genomförs en så 

kallad Handkalkyl för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av återupptagen trafik1.  

Den grundläggande trafikeringen som SDK Shipping tänker utveckla trafiken från omfattar ett 

upplägg med tomcontainrar från Göteborgs Hamn till Lysekil. I Lysekil stuffas containrar med 

pappersprodukter från Gruvöns bruk (företaget Billerud Korsnäs). Transporterna omfattar i 

storleksordningen 25 – 50 000 årston (per länk) och har fram till 2019 lastats om i Helsingborgs 

hamn. Helsingborgs hamn kommer att stänga stuffningen from 2020 och företaget Billerud letar 

efter alternativa ställen för stuffning av containrar inför Oversea-transport. Lysekil är en ort och 

Falköping har varit en annan.  

Det bör i sammanhanget poängteras att detta är en initialvolym, som i kalkylerna fördubblats för att 

motsvara en mer realistisk volym efter ett par års verksamhetsutveckling. Sålunda har kalkylerna 

utgått från att det transporteras 50 000 årston Grums – Lysekil med tvåaxlig järnvägsvagn. I Lysekil 

lossas vagnarna och pappersrullarna stuffas i ISO-containrar. ISO-containrarna lastas på tåg till 

Göteborgs hamn. Transporterna går med sexaxligt diesellok Göteborg – Lysekil – Grums – Lysekil – 

Göteborg (mot Grums – Helsingborg med lastbil). De två upplägg som jämförs redovisas i 

nedanstående figur.  

 

Figur 1 Schematisk bild av transportupplägget Göteborg – Lysekil – Grums – Göteborg relativt dagens 
lastbilsupplägg Grums – Helsingborg. 

                                                           
1 Samma Handkalkylmodell har använts i Åtgärdsplaneringen 2018-2029 för att bedöma nyttan av elektrifiering 
av sträckan Olofström – Älmhult och godstrafik till och från Torsviks industriområde. Båda objekten befanns 
samhällsekonomiskt lönsamma och kom med i den Nationella Planen 2018 – 2029.  



Det finns tre alternativa upplägg som analyserats.  

Det första omfattar ren dieseldrift Göteborg – Lysekil – Grums. Det första upplägget med enbart 

dieseldrift indikerar en samhällsekonomisk nytta på minus 128 MSEK (för kalkylperioden). I kalkylen 

ingår upprustningskostnad 18 MSEK samt årligt underhåll 7 MSEK under kalkylperioden. I övrigt ingår 

inga andra reinvesteringskostnader (ex konstbyggnader).  

Det andra omfattar eldrift Göteborg – Munkedal och Munkedal – Grums samt dieseldrift Munkedal – 

Lysekil och på bangården i Grums. Det andra upplägget indikerar en samhällsekonomisk nytta 

motsvarande minus 102 MSEK för kalkylperioden. I kalkylen ingår upprustningskostnad 18 MSEK 

samt årligt underhåll 7 MSEK under kalkylperioden. I övrigt ingår inga andra reinvesteringskostnader 

(ex konstbyggnader). 

Det tredje upplägget omfattar att godståget från Göteborg till Lysekil innehåller importcontainrar (till 

Byggmax och andra företag). Containrarna lossas i Lysekil och förblir tomma till containrarna 

återlastas med papper. Det tredje upplägget indikerar en samhällsekonomisk nytta motsvarande plus 

71 MSEK för enbart dieseldrift och plus 99 MSEK om kombination el/dieseldrift under kalkylperioden. 

I kalkylen ingår upprustningskostnad 18 MSEK samt årligt underhåll 7 MSEK under kalkylperioden. I 

övrigt ingår inga andra reinvesteringskostnader (ex konstbyggnader). 

Slutsats: För att får en samhällsekonomisk lönsam trafik till och från Lysekil krävs ett upplägg 

Göteborg – Lysekil – Grums krävs en långsiktig transportvolym över 100 000 ton per år. Den volym 

som indikerats av SDK Shipping är inte tillräcklig för att Trafikverket ska föreslå återupptagande av 

underhåll på bandel 623 Smedberg – Lysekil. 
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