
Kaubaveod RB-l
EL-i määratluses on RB suurema osa kaupade puhul tegemist
“road+rail+road” tüüpi kombineeritud transpordiga (CT-ga)



EL direktiivid “combined transport (CT)” kohta

EY ütleb tasuvusuuringus selgesti, et Rail Baltic konkureerib
lühimaamerevedudega Läänemerel. See on vastuolus EL Valge raamatuga
2011. aastast: 

Väljavõtted Euroopa Valgest raamatust:

"On the coasts, more and efficient entry points into European markets are 
needed, avoiding unnecessary traffic crossing Europe. Seaports ….”

“The target is to shift 30% of road freight of more than 300 km to by 2030, 
and more than 50% by 2050 to waterborne and rail transport”

Praeguseks on tulemus 15-20%. Reaalsus on see, et eemärk jääb täitmata, 
sest kaubaveoturg kasvab kiiremini kui mere- ja autotransport. 





CT mahud Euroopas võrreldes RB mahtudega

CT kasutajad Euroopas on kontinentidevahelised laevaliinid, suurtootjad. CT 
konkureerib autovedajatega, kes teostavad täis- ja osakoormate vedusid. 

Nn väikesaadetiste operaatoridega (DHL, DSV, Schenker, Dachser (ACE)), kes
toimivad terminal-terminal-terminal printsiibil, CT Euroopas konkureerida ei
suuda. 

Allikas:https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategie
s/studies/doc/2015-01-freight-logistics-lot2-combined-transport.pdf



Järgmisel slaidil toodud kolm esimest transpordikoridori moodustavad
ligikaudu 50% EL-sisesest CT (raudtee+maanteetransport) mahtudest. 
See iseloomustab ülealpilise liikluse tähtsust CT transpordis Euroopas.

Soovmõtlemine: RB-st saab Euroopa üks suuremaid transpordikoridore, 
sest RB-le prognoositakse 1,7-1,8 milj. TEU-d aastas. 

Tegelikkuses saab CT liiklus olla raudtee äriplaanile ainult toeks. EL-s 
annab see alla kolmandiku raudtee kogumahtudest.

Põhimahud raudteele peavad tulema klassikalisest raudteekaubast. 





EY raudteevedude kulude arvestus ja konkurentsivõime
hindamine tekitab küsimusi. Suur osa arvutuskäike on 
puudu, kuid teiste allikate põhjal saab teha järeldused, 
et:

1. konteiner blokk-rongide tegelikud kulud on 
Euroopas 30-50% kõrgemad

2. EY ei ole raudteetranspordi puhul arvestanud
kohalike kuludega vähemalt 500 eurot TEU kohta. 
Konteinerite tee ei lõpe raudteejaamas, vaid
kliendi juures ja niisugune vedu maksab. 





RB klientriikide struktuur



Mida siis Rail Baltic kaubevedude seisukohast
tegelikult tähendab?

1. Lootust, et maantee- ja meretransport liigub raudteele. See lootus on 
mahtude osas kaugelt ebarealistlik. 

2. Lootust, et Vene konteinerkaubamahud Balti riikides kasvavad sisuliselt
nullist 0.6 miljoni TEU-ni aastas. Kui enne oli üleminek 1520 
raudteesüsteemilt 1435 süsteemile planeeritud Kaunases, siis nüüd neljas
erinevas punktis. 

RB ei likvideeri 1520/1435 ülemineku vajadust, nagu meile seda ideed
serveeritakse. 37.8% RB mahtudest jääb seda jätkuvalt vajama. 



Miks ei ole Rail Baltic majanduslikult ega
sotsiaalmajanduslikult tasuv?

• 1. Liiga vähe reisijaid

• 2. 55% kaubamahtudest liigub vaid Kaunasest allpool, st
paarisajakilomeetrisel lõigul

• 3. Maanteetransport on viimasel 20 aastal muutunud oluliselt
keskkonnasõbralikumaks. Puhta õhu sääst on raudteetranspordil täna
ja tulevikus oluliselt väiksem kui veel 20 aastat tagasi. 


