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Råvaror för Europa - Botniska korridoren

Sammanfattning

EU-strategier
År 2010 antog EU en strategi för smart, hållbar och
inkluderande tillväxt. Målet med strategin är att vara
vägvisande i arbetet med kortsiktiga utmaningar såsom
finansiella kriser och mer långsiktiga utmaningar såsom
klimat och hållbar tillväxt i en allt mer globaliserad värld.
Den inre marknaden för varor i Europa är beroende av
ett sammanhängande, flexibelt och effektivt logistik- och
transportsystem. I dagsläget är det splittrat och oöverskådligt på grund av administrativa och tekniska barriärer. Detta skapar flaskhalsar för de interna varuflödena
och därmed även hinder för fri rörlighet av varor.

Inom järnvägssektorn är varierarande spårvidder, eloch signalsystem från en medlemsstat till en annan ett
problem för gränsöverskridande transporter. För att
skapa en välfungerande inre marknad är det nödvändigt
att överbrygga bristande intraoperabilitet i infrastrukturen som minskar effektiviteten och försvagar Europas
näringslivs globala konkurrenskraft.
Den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som syftar
till att stödja ekonomisk och social samhörighet inom
EU, är en av många källor till finansiering för ökad tillväxt
och konkurrenskraft. Fonden kan också användas som
delfinansiering av projekt som ämnar stärka transportinfrastrukturen. För större investeringar är det nödvändigt
att kombinera olika finansieringskällor som till exempel
regionala och nationella fonder, TEN-T, strukturfonder
och andra.
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Ett nytt stomnät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som bildades
1996 ska revideras och EU-kommissionen ska presentera ett förslag på nya riktlinjer och lagstiftning för TEN-T
till 2011. De tidigare så kallade 30 prioriteringsprojekten
ska utvidgas till ett stomnät där de viktigaste intermodala
länkarna och noderna är identifierade.
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Sveriges och Finlands regeringar förespråkar införandet
av den Botniska korridoren i det nya stomnätet. Den Botniska korridoren är inte bara strategisk ur transporteffektivt perspektiv utan även på grund av att det verksamma
området är inom den Europeiska Unionen och därmed
minskar framtida beroende av tredjepartsland.
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Införandet av Malmbanan och den Botniska korridoren
i stomnätet, med både Sverige och Finland, är starkt
motiverat av det mervärde som stora mängder varor
från norra Europa innebär för övriga Europa. Redan idag
exporteras större delen av produktionen inom gruv- och
skogsindustrin i dessa områden till de europeiska och
globala marknaderna. Inom kort kommer dessutom
denna produktion att öka genom vidare exploatering av
naturresurser.

Barents Hav

ern

Potentiella volymer
från ökad produktion
i norra Sverige,
Finland och Ryssland

Järnvägar av stor betydelse
Stora godsvolymer transporteras på väg, järnväg och
genom hamnar i norra Europa. Transporterna domineras av flöden i nord-sydlig riktning, varpå infrastrukturen
främst har utvecklats i dessa riktningar. Malmbanan
spelar en viktig roll för transporter av järnmalm. På grund
av administrativa, kulturella, språkliga och infrastrukturella faktorer har det varit liten efterfrågan av transporter
i öst-västlig riktning. Här syns däremot ett trendbrott
och efterfrågan har gradvis ökat under de två senaste
årtiondena.
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Sammanfattning

Varav 60.3 milj. m3 från Barentsregionen

Produktion inom EU,
ca 22 ton

Stålproduktion i regionen:

Norra Europas tillgångar av naturresurser är viktiga för
övriga Europa för att minska importberoendet av råvaror.
Norra Sverige och Finland, tillsammans med Polen, är de
främsta gruvregionerna i Europa, vars förädlingsprocesser ger höga mervärden. Över 90 procent av järnmalmsutvinningen i EU sker i norra Sverige.
Norra Sverige och Finland bidrar också till betydande
del av den europeiska produktionen av guld, silver,
zink och koppar. Dessutom har kromproduktionen i
Kemi i norra Finland stor betydelse för produktionen av
rostfritt stål.

•
•

Stålprodukter: 5 miljoner ton/år
Rostfria stålprodukter: 1 miljon ton/år

Sverige och Finland är till volymen världens andra och
tredje största exportörer av massa, papper och
sågade trävaror. En femtedel av EU:s konsumtion av
sågade trävaror produceras i Sverige.
Sverige exporterar stora volymer sågat timmer och
papper medan den största delen av Finlands export är
papper. Papperskonsumtionen inom EU uppgick till 90
miljoner ton år 2007, varav papper levererat från Sverige
och Finland stod för 9 respektive 10 procent.

Råvaror för Europa - Botniska korridoren

-5-

Foto: www.fotoakuten.se
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Europa 2020
År 2010 antog EU en strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Syftet är att vara vägvisande i arbetet
med kortsiktiga utmaningar såsom finansiella kriser och
mer långsiktiga utmaningar såsom klimat och hållbar
tillväxt i en allt mer globaliserad värld. Strategin ska
genomföras genom 7 flaggskeppsinitiativ, varav ett är
“ett resurseffektivt Europa” och ett annat “en integrerad
industripolitik för en globaliserad tid”.

Ett resurseffektivt Europa

Flaggskeppsintiativet behandlar policys och åtgärder för
klimatförändringar, energi, transport, näringsliv, råvaror,
jordbruk, fiske, biodiversitet och regional utveckling.
Handlingsplanen presenterades av EU-kommissionen i
KOM (2011) 21 slutlig, i januari 2011.
Huvudkomponenterna för det långsiktiga ramverket
kommer att presenteras i form av vägledande delmålskartor för att uppnå miljömålen genom skapande av
energisnåla alternativ och förbättrade transportsystem.
Nästa steg inom området för infrastruktur och transport
är att presentera en vision för koldioxidsnåla, resurseffektiva, säkra och konkurrenskraftiga transportsystem till år
2050 som avlägsnar flaskhalsar, främjar grön teknik och
moderniserar transportflödena inom den inre marknaden.

En integrerad industripolitik för en globaliserad tid

Europeiska Unionen

Naturresurser är en grundförutsättning för vår ekonomi
och livskvalitet. Ökad resurseffektivitet är nyckeln till att
säkra tillväxt och arbete i Europa. Det skapar nya ekonomiska möjligheter, förbättrar produktiviteten, minskar
kostnader och ökar konkurrensen.

Detta flaggskeppsinitiativ presenterades av EU-kommissionen i KOM (2010) 614. Kommissionen föreslår
en inriktning i industripolitiken som ska leda in EU:s
ekonomi i en dynamisk tillväxt som stärker konkurrenskraften, skapar sysselsättning och möjliggör övergång till
koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Åtgärdsplanen
föreslår åtgärder för att förbättra grundförutsättningarna
för näringslivet genom att stärka den inre marknaden
samt främja nyskapande och modernisering av industrin.
Kommissionen understryker att “EU:s näringslivs konkurrenskraft är extremt beroende av att det finns högkvalitativa och effektiva tjänster inom energi, transport och
kommunikationsinfrastruktur . Det är därför viktigt att
uppgradera och modernisera sådana nät. Transportnäten måste förbättras för att bygga bort flaskhalsar och
förbättra gränsöverskridande förbindelser.”

Råvaror för Europa - Botniska korridoren
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Inre marknaden
Funktionaliteten av Europas inre marknad har analyserats av Mario Monti i rapporten “En ny strategi för den
inre marknaden till förmån för Europas ekonomi och
samhälle”, och presenterades för EU-kommissionen
i maj 2010. Professor Monti menar att “den interna
marknadens hela potential kan inte komma fram utan
stöd från en modern standardiseringsprocess, ett sammanhängande och effektivt logistik- och transportsystem
samt effektiva och tillgängliga ramar för skyddandet av
immateriella rättigheter”.
Den inre marknaden för varor i Europa är beroende av
ett sammanhängande, flexibelt och effektivt logistik- och
transportsystem. I dagsläget är det splittrat och oöverskådligt på grund av administrativa och tekniska barriärer. Detta skapar flaskhalsar för de interna varuflödena
och därmed även hinder för fri rörlighet av varor. Monti
menar att det i dagsläget inte finns någon inre marknad
för sjötransporter, detta på grund av formaliteter vid
gränspassager. Inom järnvägssektorn är varierarande
spårvidder, el- och signalsystem från en medlemsstat till
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en annan ett problem för gränsöverskridande transporter. För att skapa en välfungerande inre marknad är det
nödvändigt att överbrygga bristande intraoperabilitet i
infrastrukturen som minskar effektiviteten och försvagar
Europas näringslivs globala konkurrenskraft.
Naturtillgångarna i norra delarna av Europa innebär en
inhemsk källa till värdefulla råvaror. I Råvaruinitiativet
KOM 2008 (699) fastställer EU-kommissionen en strategi
för råvaruhantering där den andra pelaren understryker
vikten av “etablering av de rätta ramvillkoren i EU för
att främja en hållbar råvaruförsörjning från europeiska
källor”. Syftet med strategin är att främja och underlätta
exploateringen av nya resurser, expansion och etablering
av nya gruvor, men för att råvaruförsörjningen till den europeiska marknaden ska vara effektiv och ändamålsenlig
krävs välfungerande transportinfrastruktur. Till exempel
var EU:s konsumtion av järnmalm under år 2007, 177
miljoner ton, medan järnmalmsproduktionen endast uppgick till 28 miljoner ton. Det är tydligt att det finns stort
behov av att öka den inhemska produktionen, ett arbete
som nu inletts i Barentsregionen.

Råvaror för Europa - Botniska korridoren

Europeiska Unionen

Sammanhållning
I den femte Sammanhållningsrapporten, “Investera i
Europas framtid”, understryker EU-kommissionen betydelsen av ändamålsenlig infrastruktur tillsammans med
satsningar inom till exempel innovationssystem, utbildning och forskning för regioners ekonomiska tillväxt.
Transportsystemet är viktigt för regional ekonomisk
utveckling. Det minskar restider, både för passagerare
och godstransporter samt ökar konkurrenskraften.
Förbättrade transportlänkar mellan regioner och länder
främjar tillgängligheten till den europeiska marknaden
som öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter.
De europeiska strukturfonderna syftar till att lösa strukturella ekonomiska och sociala problem, och är en av
många källor till finansiering för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Fonden kan också användas som delfinansiering av projekt som avser stärka transportinfrastrukturen.
För större investeringar är det nödvändigt att kombinera
olika finansieringskällor som till exempel regionala och
nationella fonder, TEN-T, strukturfonder och andra.

Den femte Sammanhållningsrapporten har lagts fram
för samråd. Det politiska nätverket för glest befolkade
regioner i norra Europa (NSPA states -Northern Sparsely
Populated Area) svarade på förslagen i januari 2011:
“Den europeiska sammanhållningspolitiken är ett viktigt
verktyg för regional utveckling. En kraftfull och ambitiös sammanhållningspolitik kan hjälpa glest befolkade
regioner att till fullo dra nytta av deras innestående
potentialer som bidrar till ökade mervärden inom EU.
Glest befolkade regioner bidrar till EU idag genom kunskap i världsklass och livsnödvändiga naturresurser. Det
politiska nätverket (NSPA) vill att sammanhållningspolitiken ska främja omvandlingen av naturresurser såsom
mineraler, energiresurser och trä, till mer konkurrenskraftiga produkter och produkter med högre mervärde. De
vill även satsa på att utveckla mer hållbara produktionssätt, till exempel genom energieffektivisering, renare
delprocesser och mer hållbar utvinning. Välfungerande
infrastruktur och kommunikationer till centrala marknader
och ökad tillgänglighet till- och mellan glest befolkade
områden samt omvärlden är viktiga beståndsdelar för
fortsatt stark export av livsnödvändiga naturresurser.”

Råvaror för Europa - Botniska korridoren
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Ett nytt transportnät TEN-T
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som bildades 1996 ska revideras och EU-kommissionen ska
presentera ett förslag på nya riktlinjer och lagstiftning för
TEN-T till 2011. Det nya TEN-T nätet kommer vara uppbyggt av ett sammanhängande nätverk som inkluderar
vägar, järnvägar, farleder och flygplatser i alla medlemsländer. De tidigare så kallade 30 prioriteringsprojekten
ska utvidgas till ett stomnät där de viktigaste intermodala
länkarna och noderna är identifierade. I praktiken kommer större delen av den sammanlagda finansieringen
av TEN-T avsättas till stomnätet, och medlemsländerna
förpliktigas att prioritera dessa länkar i de nationella
budgetplanerna.
Införandet av Malmbanan och den Botniska korridoren
i stomnätet, med både Sverige och Finland, är starkt
motiverat av det mervärde som stora mängder gods
från norra Europa innebär för övriga Europa. Redan idag
exporteras större delen av produktionen inom gruv- och
skogsindustrin i dessa områden till de europeiska och
globala marknaderna.
- 10 -

Inom kort kommer dessutom denna produktion att öka
genom vidare exploatering av naturresurser.
För att EU till fullo ska kunna dra nytta av viktiga naturresurser från Barentsregionen, är ändamålsenlig transportinfrastruktur en grundläggande förutsättning. På grund
av långa avstånd och tung last bör prioriteringen vara att
förbättra infrastrukturen för järnväg.
Sveriges och Finlands regeringar förespråkar införandet
av den Botniska korridoren i det nya stomnätet. Betydelsen av bra infrastruktur i dessa länder och stärkandet
av den nordligaste grenen av Northern Axis som har
förgreningar till Asien, lades fram på ett ministermöte i
Haparanda år 2010 med deltagare från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Kina, Lettland,
Litauen, Norge och Polen. Den Botniska korridoren är
även strategisk på grund av att det verksamma området
är inom den Europeiska unionen och därmed minskar
framtida beroende av tredjepartsland.
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Järnvägsstråk av stor betydelse
Förutom den Botniska korridorens betydelse för godstransporter, har den också en viktig roll för integrering
av regionens arbetsmarknader, att stärka tillgången till
kvalificerad arbetskraft och förbättra kommunikationen
mellan industri och forskningscentrum. Den Botniska
korridoren kan också vara fördelaktig för utvecklingen
av klimatvänliga turismaktiviteter i regionen.
Flertalet nya gruvor i norra Sverige och Finland kommer
behöva ett ändamålsenligt och optimerat transportsystem.
Kapaciteten på Malmbanan planeras att utökas för att
möjliggöra ökad gods- och passagerartrafik. Det finns
också behov att vidta kapacitetsåtgärder i andra delar
av den nordligaste grenen av Northern Axis till följd av
ökande transporter över landsgränserna. Säkerhetsåtgärderna och elektrifieringen av rälsen mellan Ledmozero och Kotshkoma, som sammankopplar den finska
och den ryska järnvägen måste färdigställas.
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Utöver järnväg behöver även kommunikationer i hamnar och landsväg utvecklas för att möta den ökande
användningen av intermodala transporter som idag är
en väsentlig del av många transportkedjor i regionen.
Flertalet intermodala terminaler har byggts och håller på
att byggas. Det finns behov av fler effektiva terminaler
och redan verksamma terminaler behöver uppdateras
för att klara av behovet och uppfylla kraven för ett mer
hållbart transportsystem.
Spårvidderna varierar i Finland (1520 mm), Ryssland
och de Baltiska länderna (1524 mm) och Sverige tillsammans med större delen av Europa (1435 mm). Detta
innebär ett hinder för effektiva järnvägstransporter över
regionens landsgränser. Idag transporteras gods från
Norge och Sverige till Finland, via Haparanda för omlastning, vidare till den ryska och ostasiska marknaden.

Råvaror för Europa - Botniska korridoren
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Murmansk

Syftet med Gröna korridoreninitiativet är att
främja och underlätta transporter över gränser
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bättre förutsättningar för ökad tillväxt och
Mo i Rana
stärker konkurrenskraften i EU samt
bidrar till hållbar utveckling i Europa.
Klimat- och miljöeffekter ska minskas samtidigt som säkerheten
och effektiviteten förbättras.
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Europeiska Unionen

Trondheim

Den gröna korridoren
innebär hållbara logistiklösningar, optimerat användande av transportsätten, koncentration
av godstransporter
och innovativa informationssystem.

Kola Peninsula

Narvik

Foto: LKAB

Råvaror

Nordiska områden
Näringslivsstrukturen i norra Europa domineras av de
primära basnäringarna. Produktionstalen är högre i de
norra delarna än i de ryska delarna av regionen. (STBR
Barents Railway Network, 2005).
Norra Finland har stor tillverkning inom trä-, papperoch metallindustrierna och även gruvindustrin är på
uppgång. Turismnäringen har ökat drastiskt under de
senaste årtiondena och har potential att fortsätta växa.
Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor,
metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri (trä,
papper, massa), vattenkraft och service. Även turism står
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för en betydande del av norra Sveriges näringsliv och har
potential att fortsätta växa.
I norra Norge domineras näringslivet av utvinning av olja
och gas (i synnerlighet i Hammerfest), vattenkraft, fiske
och fiskodling. I Helgelandregionen i södra delarna av
Nordlands fylke är stål, aluminium och kemisk industri en
betydande del av näringslivet. Dessutom spelar turismen
en viktig roll för norra Norge (särskilt i området kring
Lofoten).
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Industriregioner i Barentsregionen. Kluster
under utveckling och nya kluster per bransch.
Källa: ÅF Infraplan

Ryska områden
I Murmansk (området vid- och strax söder om Kolahalvön) finns stora mineral-, olja- och gasfyndigheter
och industrier kopplade till metallurgi, energi, livsmedel
och kemikalier. Delar av Kolahalvön har även värdefulla
fiskevatten och turismsektorn är på uppgång.

I Archangelskregionen är skogs-, såg- och massaindustrierna framträdande. Regionen har ett starkt exportöverskott som också ökar. I delrepubliken Komi är olje-,
gas-, kol och skogsindustrierna framträdande.

Näringslivet i Karelen domineras av skogs-, papper och
energiindustrier, utvinning av mineraler och livsmedelsproduktion.
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Råvaror
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EU:s viktigaste
gruvregion

Gruvdrift
Andel av produktionsvärde

Den inhemska produktionen av metaller står endast för en liten del av världsproduktionen, vilket
gör EU kraftigt beroende av import för tillräcklig
råvaruförsörjning. År 2007 var EU:s konsumtion
av järnmalmsprodukter 177 miljoner ton medan
produktionen endast var 28 miljoner ton.

40%

Norra Sverige och Finland, tillsammans med
Polen, är de främsta gruvregionerna inom EU,
vars förädlingsprocesser ger höga mervärden.
Över 90 % av järnmalmsutvinningen i EU sker i
norra Sverige.

30-35 %

Norra Sverige och Finland bidrar också stort till
betydande del av den europeiska produktionen
av guld, silver, zink och koppar. Dessutom har
kromproduktionen i Kemi i norra Finland stor
betydelse för produktionen av rostfritt stål.

Uppskattning på grund av
konfidentiell statistik

Produktionsvärdet på utvinning och gruvbrytning i den svenska delen av Barentsregionen var år 2008 mer än 2,5 miljarder
euro (svensk statistik). Detta motsvarar 2/3
av Sveriges totala produktion från utvinning
och gruvbrytning. I Finland uppgick produktionsvärdet till 1,6 miljarder euro samma år
(SNI 2002, finsk statistik).
Det finns dessutom stor utvecklingspotential för
ytterligare utvinning i området.

Norra Sverige står för betyande andelar av malmoch metallproduktionen inom EU.
Källa: SGU/ÅF Infraplan.
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Järn

Koppar

Sverige
9%
Finland
2%

Sverige
88%
övriga EU
89%

Produktion inom EU,
ca 28 000 000 ton

Produktion inom EU,
ca 700 000 ton

Bly

Zink
Sverige
26 %

Finland
5%

övriga EU
68%

Produktion inom EU,
ca 821 000 ton

Produktion inom EU,
ca 198 200 ton

Silver

Guld
Sverige
18 %
Finland
3%

övriga EU
79%

Sverige
24 %
övriga EU
48%

Finland
28 %

Produktion inom EU,
Produktion inom EU,
ca 22 ton
ca 1 835 ton
Sverige och Finlands produktionsandel av EU:s tillgång på malm
och mineraler, 2007. 2008-2010 Finanskrisen 2008-2010 har lett
till minskad efterfrågan på malm, men har också inneburit ökat
intresse för flertalet
metaller
Sverige.
Råvaror för
Europa - iBotniska
korridoren
Källa: SGU och GTK

Råvaror

övriga EU
69%

Sverige
32 %
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Källan för processindustrin
Produktionen av råvaror i norr är grunden för processindustrin i andra delar av Sverige, Finland och i övriga
delar av EU. Produkter som produceras i den svenska
industrin för ca 55 miljarder euro och i Finland för ca 39
miljarder euro kommer ursprungligen från svensk malm
och metall.
Mineralbaserade produkter är väsentliga inom många
områden som är viktiga för Sveriges och Finlands
ekonomi. Även om den direkta värdeöverföringen från
gruvnäringen till Europas BNP är relativt liten, är det indirekta ekonomiska mervärdet betydligt större för andra
industrier i övriga delar av förädlingskedjan.
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EU uppskattar att den produktion som är direkt och
indirekt baserad på mineralsektorn står för ca 40 procent
av EU:s BNP.
Välfungerande transport- och logistiksystem är en förutsättning för konkurrenskraftig industri i norra Europa.
Transporterna står för stor del av den totala produktionskostnaden för basindustrierna. Logistik är en huvudkomponent i värdekedjan från råvara till förädling för att
slutligen nå målet och kunden.

Råvaror för Europa - Botniska korridoren

Utvinning och gruvbrytning
förädlingssteg
Narvik

Tillverkning av metaller
och metallvaror

2.5 mdr euro
1.6 mdr euro

förädlingssteg

Tillverkning av maskiner
och utrustning
“Produktionsvärde, euro”

38 mdr euro
Oslo
Stockholm

Råvaror

55 mdr euro

Paris
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Nya gruvor
Förutom redan verksamma gruvor i norra Europa, är
utveckling av nya gruvor på gång, framförallt inom järnmalm, koppar, nickel och guld. Inom de kommande åren
har LKAB (Europas största järnmalmsproducent) planer
på att öppna tre nya järnmalmsgruvor i Svappavaara.
Dessa tre gruvor kommer öka LKAB:s möjlighet att tillgodose den ökande efterfrågan på järnmalmsprodukter.
Målet för år 2025 är en årsproduktion på 37 miljoner ton
per år, vilket innebär en ökning på 10 miljoner ton. Tillsammans innehåller dessa tre nya brott ca 300 miljoner
ton järnmalm.
Bolidens gruva, Aitik, är en av de största koppargruvorna i Europa. Utvinningstakten är på uppgång och målet
är att fördubbla den årliga produktionen från 18 miljoner
ton till 36 miljoner ton per år.
Nya järnmalmsfyndigheter har påträffats i närheten av
Pajala och Kolari. De fyndigheter som identifierats kan
tillsammans uppgå till ca 340 miljoner ton, vilket till volymen ungefär motsvarar järnmalmsdepåerna i Malmber-
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get. Utvinning av järnmalm i Pajala/Kolari planeras att
påbörjas år 2012 med en årsproduktion på 5-8 miljoner
ton per år. Järnmalmsprodukterna kommer transporteras till hamnen i Narvik.
Även i Finland är flertalet gruvprojekt, av betydande
storlek, på gång. Guldfyndigheterna i Kittilä som uppgår
till ca 120 ton, kan komma att bli Europas största verksamma guldgruva.
Nickeldepån i Talvivaara är de största i västra Europa.
Baserat på fyndigheterna har gruvan kapacitet att bidra
till nästan 3 procent av världens nickelproduktion, sett
över gruvans förutspådda livstid på 25 år. De stora fyndigheterna talar dock för att gruvan kan komma att vara
verksam under många fler år.
Andra nickelprojekt av stor betydelse är Kevitsa gruvan
i närheten av Sodankylä och Rönnbäckengruvan söder
om Tärnaby.
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Source: ÅF Infraplan
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Elektrokoppar
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Exempel 1: Järn och stål i
Sverige

Järnmalmsgruvor
Järnmalm
Luleå
Stålämnen

Norra Sverige och Finland förser process- och tillverkningsindustrierna i Europa med stål.

Raahe

SSAB stålverken i Luleå får järnmalmspellets från anrikningsverken i Kiruna och Malmberget via den södra delen
av Malmbanan.

Hämeenlinna

Borlänge
Hållfast stål

Scania

Insatser i form av skrot, tegel och andra insatsvaror transporteras på järnväg från södra Sverige
och Europa. Stålplattorna som produceras i
Luleå transporteras med järnväg till Borlänge
för vidare förädling. Från Borlänge transporteras
sedan den förädlade stålprodukten vidare för
export genom hamnarna i Oxelösund, Gävle,
Trelleborg, Helsingborg och via Öresundsbron till
destinationer inom till exempel bilindustrin och
produktionsindustrin över hela Europa.

DANMARK

Tillverkningsindustri
STORBRITANNIEN

Tillverkningsindustri

BENELUX

POLEN
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Skoda

Audi
MAN
Porsche
TJECKIEN
Mercedes VW
Peugeot Mercedes
BMW
Renault

Renault
FRANKRIKE

Tillverkningsindustri

SPANIEN
Tillverkningsindustri
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- 22 -

Oxelösund
Hållfast stål

Volvo TYSKLAND

Citroén

PORTUGAL

T
in illve
du r k
st ni
r i ng
s-

Volvo

Iveco

ITALIEN
Tillverkningsindustri

SLOVAKIEN

Exempel 2: Järn och stål i
Finland
Finska företag inom stålproduktion växer på den europeiska
och asiatiska marknaden.

Luleå
Raahe

Ruukki stålverket i Raahe får järnmalm och pellets
från anrikningsverk i Kiruna, Malmberget och
Kostamus i Karelen. Huvudmarknaden är de
Nordiska länderna, Öst- och Västeuropa.

ESTLAND

Hämeenlinnaverket gör plattor och
rörprodukter från Ruukkiverket i
Raahe. Rörvalvsverket använder kallvalsad och galvaniserad tunnplåt samt rostfritt stål
från andra tillverkare.
En annan stor producent
av rostfria stålprodukter är
Outukumpu. Outokumpus
anläggningar är effektiva sammanlänkade fabriker i Tornio,
Finland och Avesta, Sverige.
Rostfritt stål transporteras
sjövägen från Tornio till en
strategiskt lokaliserad
enhet i Nederländerna,
PORTUGAL
varifrån produkter
enkelt kan skickas vidare till Outokumpus
marknader.

Hämeenlinna

RYSSLAND

LETTLAND
DANMARK
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LITAUEN
VITRYSSLAND

STORBRITANNIEN

POLEN
TYSKLAND
BENELUX
UKRAINA
TJECKIEN

FRANKRIKE

SLOVAKIEN

ÖSTERRIKE
UNGERN

SCHWEIZ

ITALIEN

KROATIEN

RUMÄNIEN

SPANIEN
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Exempel 3: Koppar

Aitikgruvan

Raffinerad koppar, zink, guld och silver från Bolidengruvan i Aitik och Skelleftefälten är en viktig källa för
tillverkningen av högvärdeprodukter i Europa.
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Skellefteå
Rönnskärsverken

Å te

Kopparkoncentrat från gruvan i Aitik transporteras
på järnväg till smältverket i Rönnskär, Skelleftehamn.
Efter smältning och raffinering transporteras kopparmetallen via järnväg till kunder i södra Sverige
och Europa.

ESTLAND

Dahréntråd AB

Elektroniskt avfall från södra Sverige och från
tätbefolkade områden i Europa, transporteras till Rönnskär för återvinning. Elektroniskt
avfall blir en allt viktigare del av råvarorna på
Rönnskär.
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Källa: ÅF Infraplan.
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Skogstillgångar i norra Europa
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Skogsområdena i Barentsregionen, i de nordligaste
delarna av Europa, uppgår till mer än 100 miljoner hektar
vilket motsvarar 70 % av EU27:s samlade skogsareal.

mark uppgår till 590 miljoner m3, vilket är ca 20 procent
av totalen i Sverige. Skogsindustrin har möjlighet att öka
träproduktionen genom att använda gödningsmedel.

Med 20 miljoner hektar skogsområde står den finska,
svenska och norska delen av Barentsregionen för ca 14
procent av den totala skogsarealen i EU. I den svenska
delen av Barentsregionen finns ungefär 10 miljoner
hektar skog, vilket motsvarar ca en tredjedel av den
totala skogsarealen i Sverige. Virkesförrådet på skogs-

Skogsresurserna i den finska delen av Barentsregionen
uppgår till 730 miljoner m3, vilket motsvarar ca en tredjedel av Finlands totala skogsresurser. Tidigare importerade den finska skogsindustrin stora mängder råvaror
från Ryssland.
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RYSSLAND
Varav 60.3 milj. m3 från Barentsregionen
Skogsresurser
Virkesförråd på skogsmark
(milj. m3 stående volym)

Årlig timmerproduktion
inom
EU27 inkl. NV Ryssland
458 milj. m3

Årlig tillväxt under bark
2004-2007 Finland,
2004-2008 Norge, Sverige
(milj. m3 per år)
Årlig produktion (Avverkning)

1 milj. m3
5 milj. m3
10 milj. m3

1000 milj. m3
500 milj. m3
50 milj. m3

Skogstillgångar, årlig ökning och årlig produktion i Barentsregionen.
Källa: ÅF Infraplan, statistikkälla: Sverige Skogsstyrelsen 2004-2008, Norge, The National Forest Inventory 2000-2004, Finland
Statistisk årsbok för skogsindustrin 2004-2007, arcticcentre. ulapland.fi. Eurostat, Roundwood removals total under bark, 2008.
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Stark skogsbaserad industri
Skogs-, massa- och pappersindustrierna i de svenska
och finska delarna av norra Europa står för betydande
delar av den totala exporten från respektive land.
Ca 15 procent av Sveriges och Finlands totala värde från
den skogsbaserade industrin genereras här.
Den årliga tillväxten i norra Europa är större än avverkningen, vilket innebär att skogstillgångarna fortsätter att
växa, framförallt i de nordliga delarna av Sverige och
Finland.
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Stora delar av förädlingskedjan för skogsprodukter sker
utanför avverkningsområdena och genererar därmed
stora mervärden i andra delar av länderna och övriga
EU. Över 80 procent av Sveriges pappers- och massaexport går till länder i Europa. Sveriges produktion spelar
därmed en viktig roll för Europas tillgång på skogsprodukter.
Den skogsbaserade industrin är starkt beroende av
välfungerande transportsystem.
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SKOGSBASERAD INDUSTRI
Industriellt produktionsvärde

Tillverkning av trä och träprodukter,
massa, papper och pappersprodukter, 2005
2 000 M Euro
1 000 M Euro
500 M Euro

Skogsindustrin, 2005
2,5 M m3

Råvaror

1,25 M m3

Timmer och industriellt
produktionsvärde baserat
på skogstillgångar.
Källa: ÅF Infraplan.
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Exempel 4:
Skogsprodukter

LAND
~Antal SCA-medarbetare
Dörrar &
fönster

Sverige har stora skogstillgångar som förädlas till massa,
papper, sågade- och hyvlade trävaror. Det är av stor betydelse för hela Sverige och för EU att skogsindustrin har
välfungerande transportlänkar genom hela förädlingskedjan
och till EU:s tätbefolkade områden.
Den svenska massaexporten är av stor vikt för
pappersproduktionen i länder som Tyskland,
Storbritannien, Frankrike och Italien.
Förädlingskedjan inom skogsindustrin i Finland
följer i stort sett samma mönster som den
svenska. Den finska marknaden exporterar
dock även stora volymer till Ryssland och de
Baltiska länderna.

SCA:s
Pack-anläggningar
Transportnoder

Pappersindustri

Blandade flöden
Sågat timmer

Förpackningar

Timmer
Sågverk
Papper/Massa

Massa

Möbelindustri

Tryckpappersflöden

Infraplan 2010
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Källa: ÅF Infraplan.
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Photo: www.fotoakuten.se

Omvärlden

Europa
EU är till arean hälften så stort som USA men dubbelt
så stort sett till befolkningsmängd. Med ca 500 miljoner
invånare har EU den tredje största befolkningen i världen
efter Kina och Indien
I alla EU-länder kommer mer än 60 procent av landets
BNP från tjänstesektorn (t.ex. bankverksamhet, turism,
transporter och försäkringar). Industri och jordbruk är
fortfarande viktiga näringar, men deras ekonomiska betydelse har minskat de senaste åren.
Handeln mellan EU-länder står för två tredjedelar av EU:s
totala handel, även om nivåerna varierar mellan medlemsländerna. Den interna handeln inom EU underlättas
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av att varor, tjänster, kapital och människor numera kan
röra sig fritt över gränserna.
EU är världens största exportör och näst största importör. USA är EU:s viktigaste handelspartner, följt av Kina.
År 2005 stod EU för 18 procent av världens export och
19 procent av importen. EU är även en viktig handelspartner för mindre utvecklade länder. En stor del av mindre utvecklade länders export till EU är tullfri eller sker till
reducerad avgift. Syftet med att ge ett förmånligt tillträde
till EU:s marknad är att stärka den ekonomiska tillväxten
i mindre utvecklade länder världen över.
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Omvärlden
Photo: Science Phoito Library
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Östersjöregionen
EU-kommissionen antog en EU-strategi för Östersjöregionen den 10 juni 2009. Denna övergripande strategi
är den första som omfattar flera av gemenskapens
politikerområden och som är inriktad på att skapa en
“makro-region”.

Stretegins fyra hörnstenar är att göra Östersjöregionen
mer:
» Miljömässigt hållbar (t.ex. minska föroreningar i
havet)
» Framgångsrik (t.ex. att främja innovation i små och
medelstora företag)

Vad är syftet med strategin?
Strategin syftar till att främja mer balanserad utveckling
av regionen och till att samordna åtgärder från medlemsstaterna, regioner, EU, organisationer i Östersjöområdet,
finansiella institutioner och icke-statliga organisationer.

» Tillgänglig och attraktiv (t.ex. bättre transportnätverk)
» Tryggt och säkert (t.ex. säkerhetsåtgärder)

Östersjöregionens programområde
De som kvalificerar sig för samarbetet är EU:s medlemsstater Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen,
Polen, Sverige, norra delarna av Tyskland, grannlandet Norge samt nordvästra regionerna i Ryssland och
Vitryssland.
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Östersjöregionen
Programområde 2007-2013
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Råvaruleveranser till EU
Norra Europas naturresurser är viktiga för att EU ska
kunna minska sitt beroende av råvaruimport. En effektiv
transportinfrastruktur är avgörande för att stärka konkurrenskraften för naturresursintensiva industrier genom
hela förädlingskedjan.
Världsmarknadens ökade efterfrågan på mineraler, som
drivs av snabbväxande länder i Asien och Afrika, ger
ökad utvecklingspotential för industrier i norra Europa
som är baserade på naturresurser.
År 2007 var EU:s konsumtion av järnmalmsprodukter
177 miljoner ton medan produktionen endast uppgick till
28 miljoner ton.

Sverige och Finland är, sett till volym, världens andra och
tredje största exportörer av massa, papper och sågade
trävaror. Trots den redan idag starka exporten, finns det
potential för fortsatt ökning eftersom att skogens tillväxt
är större än den årliga avverkningen. Åtgärder planeras
och genomförs för att ytterligare öka tillväxten av skog.
Sverige exporterar stora volymer sågat timmer och
papper medan den största delen av Finlands export är
papper.
Papperskonsumtionen inom EU uppgick till 90 miljoner
ton år 2007, varav papper levererat från Sverige och
Finland stod för 9 respektive 10 procent. En femtedel
av EU:s konsumtion av sågade trävaror producerades i
Sverige.

Norra Europa i ett globalt perspektiv
Med tilltagande återhämtning av den ekonomiska tillväxten i EU och resten av OECD länderna tillsammans med
fortsatt kraftig tillväxt i de tillkommande asiatiska marknaderna förväntas den globala efterfrågan på råvaror öka
inom en snar framtid. I dagens globala marknad innebär
det att efterfrågan på råvaror från Barentsregionen också
kommer att öka.
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Barentsregionen kan också få stor betydelse som
transportlänk för gods och råvaror till och från Asien och
Nordamerika. Den föreslagna “N.E.W-korridoren”, som
är den nordligaste delen av Northern Axis, kan komma
att utgöra en alternativ väg för containertransporter
mellan Nordamerika och Kina. Byte mellan godsslag,
från järnväg till fartyg skulle ske i Narviks hamn och den
överbelastade transportkorridorerna i Centraleuropa kan
på så vis avlastas.

Råvaror för Europa - Botniska korridoren

1 dag
0.3 dag
1 dag
5,600 km
600 km
970 km
Halifax 8 dagar Narvik 0.6 dag Tornio 1 dag Vainikkala

Godstransportssekvens

9,870 km
8.2 dagar

Vostochny

Vostochny
Vladivostok
Lianyungang

Harbin
Beijing

Zabaykalsk

Kanda

Lanzhou
Hamn

USA

Spårviddsväxling

Norra Sjövägen

Ulaanbaatar

Irkutsk

Mongoliet

Kina

Järnvägsterminal

Nordvästpassagen

Ryssland
Urumqi
Lokot

Montreal
New York
Boston

Druzhba

Omvärlden

Novosibirsk

Astana
Yekaterinburg

Archangelsk

Narvik

Perm'

Presnogorkovka

Kazakstan

Haparanda/Tornio

Halifax

Oulu

Vologda
Vainikkala

Transatlantiska segmentet
Järnväg (Standard spårvidd)

Rotterdam

Järnväg (Bred spårvidd)

Brest

Azimuthal Equidistant Polar Projection

Northern East West Freight korridoren (N.E.W.) är en intermodal transportkorridor
som sammanbinder norra Amerikas östkust med Skandinavien, Ryssland, Kina och
Centralasien, via Narviks hamn och de nordiska ländernas järnvägssystem.
Källa: N.E.W., UIC (International Union of Railways) 2004
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Botniska korridoren
En strategisk länk i det europeiska transportnätet
Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i det
transnationella transportsystemet av gods i norra Europa. Den sträcker sig över både den svenska och finska
sidan av Bottenviken. Korridoren sammankopplar förbindelser i öst-västlig och nord-sydlig riktning i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Botniska korridoren ansluter
till den nordligaste delen av Northern Axis tillsammans
med den Nordiska triangeln.
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Botniska korridoren är redan av stor betydelse för de
transnationella godsflödena inom EU och till/från EU. Allt
eftersom den europeiska integrationen fördjupas kommer korridorens betydelse fortsätta öka.
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Godsvolymer
Stora godsvolymer transporteras på väg, järnväg och
genom hamnar i norra Europa. Transporterna domineras av flöden i nord-sydlig riktning, varpå infrastrukturen
främst har utvecklats i dessa riktningar. Malmbanan
spelar en viktig roll för transporter av järnmalm. På grund
av administrativa, kulturella, språkliga och infrastrukturella faktorer har det varit liten efterfrågan av transporter
i öst-västlig riktning. Här syns däremot ett trendbrott
och efterfrågan har gradvis ökat under de två senaste
årtiondena.
De huvudsakliga produktgrupperna för transporter är:
» råvaror i form av mineraler, träprodukter och fisk
som exporteras från regionen

Eftersom industrin i norra Norge, Sverige, Finland och
Ryssland bidrar till stora andelar av sina länders export,
är de södergående transportflödena dubbelt så stora
som de norrgående. Detta samband gäller för både järnväg- och sjötransporter. Vägtransporternas andel är betydligt lägre i norra Sverige, norra Finland och nordvästra
Ryssland och transporterna är något högre i norrgående
riktning än i södergående.
Godstransporterna är generellt sätt stora både till volym
och vikt. För att underlätta kombinationen av olika
transportslag, framförallt mellan järnväg och sjöfart, ställs
stora krav på välfungerande intermodala lösningar.
Att andelen transporter av gods som förser EU med
strategiskt viktiga råvaror och produkter ökar, har resulterat i kritiska flaskhalsar.

» industriprodukter som tillverkas och förädlas vidare
i regionen
» konsumtionsvaror som importeras till regionen
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ANLÖP (2008)
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Flera av norra Europas största hamnar och kombiterminaler är lokaliserade i eller i angränsning till den Botniska
korridoren.
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Intermodaliteten är avgörande i många av de transportkedjor som är viktiga för Europas industri. Det är därför
nödvändigt att transportsätten smidigt kompletterar varandra och att de konkurrerar på lika villkor. Avgörande faktorer för den som köper transporttjänster är valmöjlighet,
flexibilitet, konkurrenskraftiga priser, leveranssäkerhet samt
miljö-och klimatvänliga alternativ. I norra delen av Europa
råder det en obalans i transporterna eftersom exporten är
större än importen. Exporten går huvudsakligen med båt
eller järnväg.
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Industrins transporter tenderar att gå mot större fartyg,
att kombinera transportsätt och att skeppa med container. Hamnar och kustnära noder är en väsentlig del av
regionens transportkedjor. De behöver utvecklas för att
kunna möta det ökande behovet av intermodala transportlösningar.
För att skapa ett mer hållbart transportsystem behöver effektivare terminaler byggas och befintliga terminaler måste
göras mer effektiva.
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Dagens järnvägsystem
Många industrier som är viktiga för både Sverige och Europas försörjning av viktiga råvaror ligger längs kusterna i
norra Sverige och Finland. Idag finns det ingen kustnära
järnväg norr om Umeå. Slutförandet av Botniabanan i
augusti 2010 har ökat kapaciteten söder om Umeå, men
det finns fortfarande många flaskhalsar i järnvägssystemet som måste hanteras.

Kapacitetsbristen i järnvägsnätet kommer att medföra
negativa ekonomiska konsekvenser för regionen norr om
Umeå. Problemen kommer inte att överbryggas förrän
Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå byggts.
Den finska stambanan är enkelspårig, med undantag för
delar mellan Seinäjoki-Pohjos/Luoko och TammerforsHelsingfors. Norr om Tammerfors är bärkraften begränsad till 22,5 ton.

Narvik

Byggandet av dubbelspår på den tungt belastade
sträckan mellan Karleby och Ylivieska, kommer att förbättra kapaciteten avsevärt för passagerar- och godstrafik. Med dubbelspår kan den maximala hastigheten
för persontåg höjas till 160-200 km/h och det högsta
axeltrycket för godståg kan höjas till (STAX) 25 ton vid
en hastighet på 80-100 km/h. Godstransportflödena
mellan Seinäjoki och Oulu kan komma att öka i framtiden
på grund av gruvprojektet i Talvivaara, centraliseringen
av trä- och pappersindustrin och det ökande antalet av
höghastighetsgodståg.
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Bristande kapacitet hotar den ekonomiska tillväxten
Välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att EU
ska kunna säkra sina transporter av råvaror och industriprodukter.
På grund av ekonomiska faktorer, som exempelvis kravet på “just-in-time”-leveranser av råvaror är järnvägen
det mest ekonomiska transportalternativet från norra
Sverige och Finland. För vissa produkter skulle sjötransport innebära en tidsmässigt för lång kapitalbindning.
En sänkning av standardkapaciteten på järnväg skulle
leda till att företag förlorade viktig konkurrenskraft, som i
sin tur ger sämre förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Dagens järnvägssystem kan bara hantera en mindre
ökning av trafiken (5-10 procent), men trafiken förväntas öka betydligt mer. Att järnvägsprojekt tar lång tid
att planera är ett problem. Kapacitetsbegränsningarna
ökar och riskerar att bli långvariga. Om de planerade
förbättringarna inte räcker till för att möta den framtida
efterfrågan kommer den ekonomiska tillväxten i regionen
att minska.
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Åtgärder
Effektiv och välfungerande infrastruktur är en förutsättning för industrins konkurrenskraft. Förbättrade järnvägstransporter sänker kostnader och ökar tillförlitligheten.
Detta är av stor betydelse för industrins transporter och
därmed för produktion, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.

Det finns också behov av att stärka kapaciteten på
andra sträckor av den norra delen av Northern Axis för
att klara ökande gränsöverskridande transporter.
Planerade nationella investeringar i Botniska korridoren
uppgår till 2,5 miljarder euro i Finland och 3,3 miljarder
euro i Sverige. Det uppskattade investeringsbehovet
fram till 2020 är mellan 5-7 miljarder euro.

Betydande investeringar behövs i det svenska och finska
järnvägsnätet för att EU ska klara sin råvaruförsörjning
och för att industrierna ska kunna göra strategiska satsningar och investeringar.

•

Dubbelspår Sundsvall-Gävle.

•

Ny kustjärnväg Umeå-Luleå

•

Dubbelspår Mjölby-Hallsberg

Malmbanan är i akut behov av kapacitetsåtgärder. För
att klara av ökande transportvolymer till år 2015 måste
alla mötesstationer mellan Kiruna och Narvik kunna
hantera möten med långa tåg. Dessutom finns behov
av ytterligare långa mötesstationer i södra delarna av
Malmbanan (Gällivare-Luleå).

•

Ny och förbättrad järnväg Härnösand-Sundsvall

•

Upprustning Kalix-Boden

•

Dubbelspår och förbättrad bärkapacitet TampereOulu (Kokkola-Ylivieska är under konstruktion)

•

Ökad bärkapacitet Oulu-Kemi/Tornio

Det finns inga tillgängliga investeringsbidrag för dessa
åtgärder. Ökande godsvolymer är beräknade till år 2020
vilket också kräver ökad tillåten axellast, datoriserade
trafikledningssystem och troligtvis även dubbelspår på
delar av nätet på norra delen av Malmbanan.

•

Kapacitetsförbättringar Helsinki-Tampere

Gruvföretag i norra Sverige (tex, LKAB och Boliden) och i Finland
(Outokumpu och Talvivaara) genomför stora investeringar för att öka
produktionsvolymerna.
Den metallbaserad industrin (tex. SSAB, Ruukki, Outokumpu, Boliden, Metso, Cargotech, KoneCranes, och OMG) kommer att öka transporterna mellan produktionsenheter och kunder runt om i Europa.
Den skogsbaserade industrin (tex. SCA, Smurfit Kappa, StoraEnso,
Metso, Metsä och M-real) förväntas öka sina transporter av förädlat
gods och en ökning förväntas även inom bioenergisektorn.
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Ekonomi

Norra Europas basindustri transporterar en betydande
andel av sitt högvärdegods på tåg genom den Botniska
korridoren. Råvaror i norr transporteras med gradvis
förädling till de stora marknaderna i söder.
Detta transportsystem är av största betydelse, inte bara
för Sverige utan för hela Europa.
Basindustrierna står också för en betydande andel av
tillväxten, BNP och nettoexportvärdet och är mycket
viktig för den svenska och europeiska ekonomin.
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Handel med råvaror är en strategiskt viktig fråga
för EU med stor betydelse för framtiden.
Norra Europa spelar en stor roll för EU:s gruvbaserade
industri och är också viktig för den skogsbaserade
industrin.
Basindustrin visar fortsatt stark tillväxt. Potentialen för ytterligare tillväxt i framtiden är påtaglig tack vare de stora
investeringar som pågår inom gruv- och skogsindustrin.
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Kapacitetsbrisen i korridoren är ett stort hot.
Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer,
samtidigt som transportsystemet, med begränsade åtgärder, endast tål en mycket marginell ökning av trafiken
(5-10 procent).
Effekten av begränsad transportkapacitet är långsammare tillväxt, vilket påverkar den europeiska förädlingsindustrin och dess tillväxt.

Botniska korridoren bör prioriteras i den nuvarande TEN-T revideringen eftersom dess betydelse för
den ekonomiska tillväxten och för transporter av råvaror
till tillverkningsindustrin är enorm.

Betydande inverkan
En betydande del av EU:s basvaror levereras från
industrin i norra Europa. Tillväxten är stark och värdet av
nettoexporten är mycket viktig för den svenska, finska
och europeiska ekonomin.

Ekonomi

I många fall är transporter på järnväg i det enda
alternativet, eftersom tillförlitlighet, frekventa leveranser
och tidsfaktorn är avgörande för företagen för att minska
kapitalbindning i varulager. Företagen är starkt beroende
av ett välfungerande järnvägsnät för att inte förlora viktig
konkurrenskraft.

Sverige

Finland

Bruttoregionalprodukt

Upptagningsområdets andel:

» 52 % av BNP från norra Sverige
» Sverige: 36 000 euro/inv.
» Norra Sverige : 51 000 euro/inv.
Tillväxttakt 2001-2006

» 72 % av BNP
» 68 % av företagsetableringen
» 71 % av sysselsättningen
Anslutna hamnar representerar

» Sverige: + 11,9 %
» Norra Sverige: + 17,3 %

» 73 % av exporten
» 67 % av importen

Nettoexport
» Sverige: 1 400 euro/inv.
» Norra Sverige: 5 800 euro/inv.
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www.bothniancorridor.com
info@bothniancorridor.com

