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Förord 

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en kvantitativ studie där lastplatser 

kategori A, B och C, som ägs av Trafikverket i Region Väst, har utretts. Respektive 

lastplats presenteras var för sig. Underlagsmaterialet i utredningen har bestått av dels 

material tillhandahållen av Trafikverket, dels genomförda intervjuer med: 

− Kommunen lastplatsen ligger i

− De största företagen i respektive kommun

− Tågoperatörer

− De största speditörerna i närområdet

− Skogsbolag, företag som arbetar med grus- och stentäkter etc.

Beställare av utredningen från Trafikverket har varit Magnus Gustafsson. 

Ansvarig utredare från Gullers Grupp har varit Jimmie Hansson.

Lastplatserna finns på hemsidan
Trafikverkets lastplatser runt om i landet finns presenterade på Trafikverkets 
hemsida. Här går det att hitta information om lastplatsen; med bilder, var exakt 
den finns belägen, hur den är utformad och om det finns möjlighet till lagring i 
närheten.
www.trafikverket.se/lastplatser
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Laslo 

Användarna (n121) och operatörerna (n6) fick inledningsvis i intervjun svara på om de 

känner till att lastplatserna finns presenterade på Trafikverkets webbplats? Om de 

känner till detta fick de även ange om de har varit inne på webbplatsen någon gång. 

Nedan presenteras utfallet på de bägge frågorna. 

KÄNNEDOM OM LASLO 

Användarna: Åtta av tolv användare har kännedom om att lastplatserna finns 

presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Sex av dessa åtta användare har 

dessutom besökt laslo någon gång.  

Operatörerna: Fem av sex operatörer har kännedom om att lastplatserna finns 

presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Fyra av dessa fem har även besökt 

webbplatsen någon gång.  

1 De stora företagen från respektive kommun fick inte denna fråga. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖRER	

Ja	 Nej	
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Läsanvisningar 

Rapporten är strukturerad som så att varje lastplats presenteras var för sig. För 

jämförbarhetens skull är dispositionen av presentationen för respektive lastplats den 

samma. Respondenterna har grupperats in i tre kategorier, och utsagorna presenteras 

endast på kategorinivå. Kategorierna består av Kommuner, Operatörer och Användare. I 

den senare kategorin ingår järnvägsspeditörer, skogsföretag, grus- och stentäkter samt 

stora företag från respektive medverkande kommun. Kommunernas bedömning av ett 

antal påståenden gällande berörd lastplats presenteras med angiven siffra. Vid 

påståendena av negativ karaktär har de låga siffrorna fått en grön färg (1-2), medan de 

höga siffrorna har fått en röd färg (4-5) för att tydliggöra kommunens inställning till 

påståendet !"#$%. Vid påståendena av positiv karaktär har de låga siffrorna fått en 

röd färg (1-2), medan de höga siffrorna har fått en grön färg (4-5) !"#$%. Figurerna 

i PM:et presenterar enbart utfallet för de respondenter som har tagit ställning till 

respektive fråga. Antalet på de respondenter som angivit att de inte har kännedom om 

svaret presenteras endast i löptext. Presentationen av varje lastplats inleds med en ruta 

innehållandes tekniska specifikationer rörande lastplatsen. Här presenteras även antalet 

närliggande anläggningar inom respektive zon, enligt principen:  

− Närzon (zon 1): upp till 10 km från utredd lastplats.

− Lokalzon (zon 2): mellan 10 km och 20 km från utredd lastplats.

− Omlandszon (zon 3): mellan 20 och 50 km från utredd lastplats.

I flera fall har kommunerna angivit att deras egna industrispår inte har något namn, 

eller att man inte vet spårets korrekta benämning. Industrispåret kallas dock oftast för 

någonting inom kommunens ramar (oftast med anknytning till området där 

industrispåret ligger eller företaget dit spåret går), och det är denna benämning som 

även används här. Vi har även genomgående använt respondenternas egna benämningar 

och utsagor gällande exempelvis närliggande anläggningar. Detta medför att det i vissa 

fall kan vara samma anläggning som åsyftas av två respondenter, men att de benämns 

olika. I de fall där det är uppenbart att det rör sig om samma anläggning, anges 

anläggningen enbart en gång i uppräkningen av närliggande anläggningar.  

I kartläggningen av närliggande anläggningar (se översiktlig karta på nästa sida) har 

Trafikverket tillhandahållit bakgrundsmaterialet i form av en lista över hamnar, 

kombiterminaler och övriga anläggningar. Därtill har kommunernas egna industrispår 

lagts till – i de fall då kommunen uppgivit att det finns möjlighet att lasta/lossa på 

industrispåren, samt att denna möjlighet är tillgänglig för samtliga. Användarnas och 

operatörernas angivelser av närliggande anläggningar presenteras inte på översiktskartan 

då det inte finns uppgifter om huruvida dessa anläggningar är tillgängliga för samtliga. 

Det finns med andra ord fler anläggningar än de som presenteras på den översiktliga 

kartan.  



Vad är en lastplats? 
Lastplatsen är en enkel typ av godsterminal. Trafikverket tillhandahåller lastplatser 
där det är möjligt att lasta eller lossa gods till och från transporter på järnväg. 
Generellt är de öppna för alla varuslag, men det finns vissa begränsningar när det 
gäller platsernas beskaffenhet, till exempel föroreningar och nedskräpning. Vid 
vissa platser kan det finnas restriktioner för bullrande verksamhet. 

Tjänsten kapacitet på lastplats omfattar att spår och en begränsad markyta intill 
spåret (cirka 10-12 meter, räknat från ytterkant på den närmaste rälen) tillsammans 
upplåts för lastning och lossning med egna hanteringsresurser. På vissa platser 
ingår även lastkaj. Lagring av gods är inte tillåten. Lämpliga ytor i anslutning till 
lastplatser kan i vissa fall vara tillgängliga för arrenden med upplåtelsetider på 
minst 6 månader. 

Trafikverkets lastplatser har olika standard. I behovsutredningarna har vi delat upp dem i tre 
kategorier. Vi definierar kategorierna utefter standard enligt följande: 

A: Lastplats som är i god standard och kan användas omgående. 
B: Lastplats som inte är i fullgod standard och behöver besiktigas före användning. 
C: Lastplats som är i dåligt skick och behöver en större upprustning före användning. 
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Närliggande anläggningar 
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Genomsnittligt utfall 

I följande kapitel presenteras det genomsnittliga utfallet för samtliga 28 lastplatser och 

utifrån samtliga respondenters utsagor (80 användare, 6 operatörer samt 24 

kommuner).   

ANVÄNDNINGEN AV LASTPLATSERNA 

Användarna (n80) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 28 lastplatser presenteras i 

figurerna nedan.  

Användarna: I snitt har 9 % av de svarande användarna använt lastplatserna de fem 

senaste åren.  

Operatörerna: I snitt har 16 % av de svarande operatörerna använt lastplatserna de fem 

senaste åren.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSERNA – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas och operatörernas genomsnittliga behov av samtliga 28 

lastplatser i dagsläget och i framtiden. Konstateras kan här att över hälften av de 

användare som har använt lastplatsen de fem senaste åren bedömer behovet i dagsläget 

som stort eller mycket stort (svarsalternativ 4 eller 5). Ungefär var tredje användare 

bedömer behovet som inget/väldigt litet. När samtliga användare tillfrågas om det 

framtida behovet så visar det sig att de flesta (74 %) framhåller att de inte har något 

eller ett väldigt litet behov av lastplatsen (svarsalternativ 1). Endast 9 % framhåller ett 

stort eller ett mycket stort behov av lastplatsen (svarsalternativ 4 eller 5). De operatörer 

som har använt lastplatsen de fem senaste åren bedömer behovet i dagsläget som 

betydligt mindre än vad användarna gör – här är det endast var tionde operatör som 

påtalar att behovet är stort eller mycket stort (svarsalternativ 4 eller 5). En 

överhängande majoritet (65 %) framhåller dock ett visst behov genom att uppge 

svarsalternativ 3. När samtliga operatörer tillfrågas om det framtida behovet så visar det 

sig dock att en majoritet upplever sig ha inget eller ett väldigt litet behov (70 %, 

svarsalternativ 1).  

KAN LASTPLATSERNA ERSÄTTAS? 

Användarna (n80) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Utfallet för samtliga 28 lastplatser presenteras nedan.  

Användarna: För samtliga 28 lastplatser i Region Väst så framkommer förslag på 

närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.  

Operatörerna: För 24 av de 28 lastplatserna i Region Väst så framkommer förslag på 

närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.  

16	

70	

8	

12	

65	

12	

3	

4	

8	

3	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	

30	

74	

3	

6	

15	

11	

18	

3	

35	

6	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSERNA 

Användarna (n80) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet för samtliga 28 lastplatser 

presenteras nedan. 

Användarna: För 13 av de 28 lastplatserna i Region Väst så framhålls ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att 

man ska kunna/vilja använda lastplatsen. En stor andel användare har dock ingen 

kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej. 

Operatörerna: För 4 av de 28 lastplatserna i Region Väst så framhålls ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att 

man ska kunna/vilja använda lastplatsen. De flesta operatörer har dock ingen kännedom 

om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej. 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n80) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: För 22 av de 28 lastplatserna i Region Väst så framhålls ett behov av ett 

annat lastplatsläge i området. Här framhålls både önskemål om kompletterande 

lastplatser och flytt av befintlig lastplats till ett annat läge.  

Operatörerna: För 13 av de 28 lastplatserna i Region Väst så framhålls ett behov av ett 

annat lastplatsläge i området. Här framhålls både önskemål om kompletterande 

lastplatser och flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
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KOMMUNERNAS SYN PÅ BEFINTLIGA LASTPLATSER 

Nedan presenteras samtliga kommuners (n24) genomsnittliga ställningstaganden till ett 

antal påståenden som rör lastplatserna. Det faktiska medelvärdet för respektive 

påstående presenteras inom parentes efter påståendena. De färglagda sifferangivelserna 

är avrundade till närmaste heltal.   

Lastplatsen skapar en barriäreffekt (2.3) !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen (2) !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen (1.9) !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (3.0) !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (3.5) !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.8) !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god (3.1) !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

I det genomsnittliga utfallet ovan kan man konstatera att lastplatserna inte verkar skapa 

några större barriäreffekter. Trafiken till och från lastplatserna samt verksamheten vid 

lastplatserna tycks inte heller störa omgivningen i allt för stor utsträckning. Viktigt att 

poängtera är dock att utredda lastplatser används i relativt begränsad omfattning i 

dagsläget – vilket innebär att om användningen skulle komma att öka, så kan det ha en 

direkt inverkan på upplevelsen av störning. Lastplatsernas vikt för existerande företag 

och verksamheter bedöms som medel – dvs. varken viktiga eller oviktiga – men viktiga 

för framtida företagsetableringar. Att det finns en lastplats i kommunen bedöms dock 

som mycket viktigt.  
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Alingsås 

Kommun Alingsås Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 13 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B-klassificering

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen inte är tillgänglig för 

lastning/lossning av timmer, lastplatsen ej är lokaliserad på en plats så att det passar 

rådande system, att man precis har kommit igång i området och därför inte haft behov 

av en lastplats än (kan dock bli aktuellt på längre sikt) samt att man fraktar på väg 

istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden 

som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man kör kombitrafik till 100 %, man kör bara hela 

långa tåg vilket kräver terminaler samt att man tidigare har kört kalk mot försurning till 

platser som ligger nära helikopterlandningsplatser, och då har Alingsås varit bra. Men 

nu har man byggt en massa parkeringsplatser, så nu är det dåligt med svängrum för 

lastbilarna. Lastplatsen har med andra ord försämrats så pass mycket att den inte längre 

är intressant att använda.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och behovet i framtiden är obefintligt/väldigt litet för en majoritet av 

användarna. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen 

påtalar heller något behov av lastplatsen i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Göteborg, kombiterminalen samt egen 

terminal i Falköping. Samtliga angivna alternativ används i dagsläget förutom Göteborg. 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Herrljunga, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

80	 7	 13	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

100	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer har ingen kännedom om detta. Det som påtalas är att 

det aldrig är lönt att koppla 3-4 vagnar på ett diesellok, utan järnvägen måste vara 

längre för att det ska vara lönt att köra dit – minst 200-300 meter.  Det andra som 

framkommer är önskemålet om att återskapa den tidigare användbarheten, dvs. plocka 

bort parkeringsplatsen etc.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En av fjorton användare framhåller ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. En användare har ingen kännedom om detta. Det som förordas är en flytt av 

befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara någonstans i trakten 

Herrljunga/Alingsås – där man kan lossa timmer. 

Operatörerna: En av fem operatörer framhåller ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. En operatör har ingen kännedom om detta. Det som förordas är en flytt av 

befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara varsomhelst mellan Stenkullen och 

Herrljunga.  

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats till Bälinge. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara verksamheter och 

bostäder. 

Kommunen poängterar även att föreliggande lastplats sannolikt inte har använts på 20 

år. Man informerar även om att Trafikverket håller på med ett stort projekt i området. 

KOMMENTARER 

Lastplats Alingsås har inte använts av varken någon operatör eller användare under de 

senaste fem åren. Ett fåtal användare påtalar ett visst behov av lastplatsen i framtiden, 

men den stora majoriteten har inget behov av lastplatsen. Inte heller en enda operatör 

framhåller ett behov av lastplatsen framgent. Kommunen har även begränsat 

användbarheten för lastplatsen i och med upprättandet av parkeringsplatser, och har 

dessutom ambitioner att använda befintlig mark för andra ändamål.  
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Dingle 

Kommun Munkedal Närmaste större väg E6 

Lastkaj Vid spår 1: 48 m Övrigt Endast kontaktledning på spår 1 

Markyta Spår L1 & L2: 120 m Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 11 st Spår på platsen 
Spår L1: 280 m 

Spår L2: 120 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 
Spår L1: 4 m 

Spår L2: 8 m (x2) 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Den 

ene användare kan inte estimera tidsåtgången, men den andre användaren berättar att 

de använder lastplatsen 3 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Denne användare 

berättar även att de arrenderar platsen av Trafikverket, och bestämmer därmed vem som 

får nyttja lastplatsen.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av 

lastplatsen.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att den inte har passat då det mest hanteras 

rundvirke där, använder Rabbalshede istället då den ligger bättre till och har ramper, 

lastplatsen ej är lokaliserad på en plats så att det passar rådande system samt att man 

fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål 

transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 80 respektive 100.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man kör kombitrafik till 100 %. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n15) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Behovet 

tycks finnas kvarstå i framtiden för de befintliga brukarna – även för några användare 

som inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Majoriteten användare har dock inget 

behov av lastplatsen framgent. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste 

åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet tycks vara 

oförändrat (ev. något svagare) i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek.   

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Halinden, Skee, Kragenäs, Rabbalshede, 

Uddevalla hamn, Uddevalla samt Fjällbacka. Endast Uddevalla hamn används i 

dagsläget. Användaren som framhåller Rabbalshede informerar även om att den ligger i 

träda idag, då rälsen skall renoveras med anledning av bäringsklassningen.  

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Uddevalla hamn, men används inte i 

dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

73	 7	

100	

20	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

67	 17	

100	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tio användare har ingen kännedom om detta. Det som framhålls är 

mer utrymme. Användaren poängterar att det troligen inte går att göra något på befintlig 

plats, utan att man kanske måste flytta lastplatsen eller bygga en kompletterande. 

Dingle är för trång och besvärlig, och användaren behöver en lastplats och 

lagringsmöjligheter. Det är längre mellan tågen här än på andra platser.   

Operatörerna: En av fyra operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 

eller kring lastplatsen. Två operatörer har ingen kännedom om detta. Det som påtalas är 

att man måste beställa 8 veckor innan för en TK11, då det måste skickas ut en gubbe 

till platsen. En fjärrmanövrering hade därför varit önskvärt.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett 

kompletterande lastplatsläge. Lastplatslägena för flytt uppges vara Bäckefors samt ”en 

plats i närheten med mer utrymme”, det kompletterande lastplatsläget bör ligga 

närmare E6:an, längre norrut. Övriga användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

bör ligga i Skee. Övriga operatörer framhåller inget behov. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats till Gläborg eller 

Håby.   
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten framhåller även att man är i färd med att planera ett nytt 

logistikcentrum, och där diskuteras behovet av järnvägskoppling. Så det kan hända att 

företag som inte finns i kommunen idag men som kanske kommer, kan bli beroende av 

den här platsen om den får ett annat läge.  

KOMMENTARER 

Lastplats Dingle har använts av både operatörer och användare de senaste fem åren. 

Användarna som har nyttjat lastplatsen de senaste fem åren bedömer behovet i 

dagsläget som mycket stort, och behovet är även fortsatt mycket stort för några av 

användarna i framtiden. En användare påtalar dock att de numera arrenderar lastplatsen 

av Trafikverket och därmed själva bestämmer vem som får trafikera lastplatsen. 

Lastplatsen är dock inte utan alternativ: här finns flera möjliga ersättningsplatser inom 

både zon1, 2 och 3.  
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Floby 

Kommun Falköping Närmaste större väg R181 & E20 

Lastkaj Nej Övrigt Goda möjligheter för lagring 

Markyta 
Spår 12: 200x12 m 

Grus, belysning saknas 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 3 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 
Spår på platsen Spår 12: 210 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 210x35 m 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren har dock ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Vad som lastas/lossas på 

den specifika lastplatsen är dock okänt. Det förekommer inte någon årstidsvariation 

gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder en terminal i Falköping vid 

vägen till Skara istället, kör till Göteborg och lastar där, inte har några täkter i närheten, 

använder Sydveds lastplats istället samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. 

för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg 

medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man kör kombitrafik till 100 %. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Behovet tycks 

finnas även i framtiden – även för några användare som inte använt lastplatsen de fem 

senaste åren. En majoritet av användarna har dock inget behov av lastplatsen framgent. 

Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och endast en operatör 

påtalar ett behov av lastplatsen i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Åtta av elva användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping, egna terminaler, Stenstorp, 

Sydveds terminal samt terminal i Falköping. Samtliga angivna alternativ används i 

dagsläget.   

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Falköping, och används av en av 

operatörerna i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av logistikcentret i Falköping. 

73	 7	 7	

100	

7	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

83	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger egna industrispår, men hänvisar på frågan om dem till 

järnvägsnätbeskrivningen som finns på Skaraborgs Logistic Centers webbplats. I den 

beskrivningen går bl.a. följande att utläsa:  

Falköpings kommuns järnvägsnät ansluter till Trafikverkets järnvägsnät genom 

anslutning vid Falköpings Central, huvuddvärgsignal 27, mot Västra stambanans 

nedspår samt mot spår 1. Stora Ensos virkesterminal ansluter till Falköpings kommuns 

järnvägsnät strax efter växel 410. Södra skogsägarnas virkesterminal ansluter strax efter 

växel 412. Halsängs stängsel ansluter till Falköpings järnvägsnät strax efter växel U6. 

Alla växlar och gränser är markerade och väl synliga på spårkartan som finns i bilaga 1. 

Lastning och lossning kan ske på följande spår: Spår 107 på kombiterminalen Udd 4-6 

främst för virke. Udd 6 är för närvarande övergrusat. Con 1-2 främst för containers, 

vagnslaster m.m. 

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken är uppställningsplats för tåg.  

Kommunrepresentanten poängterar att kommunen satsar på logistikcentret i Falköping 

(Skaraborgs Logistic Center). Hade man inte haft logistikcentret så hade man velat ha 

kvar Floby.   

KOMMENTARER 

Lastplats Floby har använts i ytterst begränsad utsträckning de senaste fem åren, och 

behovet av den i framtiden är för majoriteten litet. En uppenbar ersättningsplats, som 

kommunen även förespråkar, är logistikcentret i Falköping.  
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Gårdsjö 

Kommun Gullspång Närmaste större väg E20 

Lastkaj Nej Övrigt Lämpar sig bra för lastning av rundvirke 

Markyta 
Spår bv5: 150 m 

Grus/bark, ej belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 7 st 

(varav 4 i Region Stockholm-Öst) 

Spår på platsen Spår bv5: 150 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 140x10 m 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

användare har ingen kännedom om användandet av lastplatsen ifråga. En av användarna 

estimerar antalet timmar per år till 20, den andre har ingen kännedom om tidsåtgången. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats så 

att det passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för 

att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören estimerar antalet timmar per år till 100.   

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man kör kombitrafik till 100 % samt att man bara 

kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) respektive stort (4). 

Behovet tycks finnas även i framtiden – även för några användare som inte använt 

lastplatsen de fem senaste åren. För majoriteten användare finns dock inget framtida 

behov av lastplatsen. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, men 

denne bedömer behovet i dagsläget som litet (2). Ingen operatör påtalar ett framtida 

behov av lastplatsen.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 10000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hallsberg, Kristinehamn samt Laxå, men 

endast Hallsberg används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Laxå, och används i dagsläget av en av 

operatörerna.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Tre av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tio användare har ingen kännedom om detta. Det som efterfrågas är 

möjligheten att lasta trailers samt ett allmänt underhåll eftersom lastplatsen är eftersatt. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

bör ligga i Älgarås om den måste ligga vid stambanan. Annars är Hova optimalt, men då 

går man ifrån stambanan och det kanske inte är så lämpligt. Övriga användare 

framhåller inget behov. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en kompletterande lastplats i Hova (läs vidare 

under Övriga kommentarer på nästa sida).    
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten påtalar att flera lokala företagare har framfört behovet av en 

lastplats för gods med järnvägsanknytning i Hova, i närheten av stationsområdet. 

Behovet är främst transport av mindre volymer av gods, vilket idag inte är möjligt via 

lastplatsen i Gårdsjö. Vänerhamn, som ligger i Otterbäcken, är Vänerns tredje största 

hamn och skeppar varje år stora mängder med zink från zinkgruvan utanför Askersund. 

Idag görs alla godstransporter till hamnen med lastbil men önskvärt ur flera aspekter 

vore att transporterna istället gick med tåg. Det kräver en ny järnvägssträckning mellan 

Hova/Gårdsjö-Otterbäcken och en ny omlastningsplats för gods från järnväg till sjöfart i 

Otterbäcken. Hamnen har under åtta år ökat sin godstransport med 31 % och en 

fortsatt positiv utveckling är att vänta, med förutsättningen att vi kan tillgodose deras 

behov av mer effektiva transporter. Här har utveckling av järnvägsförbindelser en viktig 

roll. Vidare berättar kommunen att man i sin utredning av lastplatsen förstått att 

lastplatsen i Gårdsjö inte används av de lokala företagarna, utan istället används av 

företag som inte är skrivna i kommunen. I slutet av maj i år använde företaget 

Specialvirke AB, som verkar nationellt, lastplatsen för omlastning av virke från lastbil till 

tåg. I kommunens kontakt med företaget framgick att tillgängligheten till lastplatsen i 

Gårdsjö är av stor vikt för deras fortsatta arbete och utveckling i regionen. 

KOMMENTARER 

Endast ett fåtal användare framhåller ett behov av lastplats Gårdsjö i dagsläget och i 

framtiden. Hova framkommer som ett önskemål för ett nytt lastplatsläge.  
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Hallinden 

Kommun Lysekil Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 12 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick C-klassificering

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen är stängd, att det är billigare att 

frakta på väg, att man inte har några täkter i närheten, inte är lokaliserad på en plats så 

att det passar rådande system, att lastplatsen är trång och besvärlig samt att man 

fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål 

transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man kör kombitrafik till 100 % samt att man bara 

kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och endast ett fåtal påtalar ett behov av lastplatsen i framtiden. Ingen 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen uttrycker heller något 

direkt behov av den i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Dingle, Munkedal samt Uddevalla hamn. 

Endast Uddevalla hamn används i dagsläget. 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Dingle, och används i dagsläget av en av 

operatörerna.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av två användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tretton användare har ingen kännedom om detta. Det som efterfrågas 

är lastramp och lastutrustning. Den behöver göras om till en ordentlig lastplats med allt 

vad det innebär. Användaren framhåller att lastplatsen sannolikt inte har varit i bruk de 

senaste 20 åren.   

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar en kompletterande lastplats. Det nya lastplatsläget 

bör ligga i Skee. Övriga operatörer framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i 

området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 



 32 (123)  

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: spåret från stationen till hamnen. Det finns 

möjlighet att lasta och lossa gods på spåret, och denna möjlighet är tillgängliga för de 

verksamheter som finns i hamnen. Spåret leder till hamnen där flera företag finns, bl.a. 

GM (gamla PLM) och ett antal byggföretag. Spåret används i dagsläget av företagen i 

hamnen.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara industrietableringar. 

Kommunrepresentanten poängterar att Hallinden är en viktig plats för både Lysekil och 

Sotenäs kommun. Hallinden är det optimala läget. Men man måste se på in- och utfart 

till platsen. Måste koordineras med vägplanen man tittar på just nu.  

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Hallinden de senaste fem åren, och behovet av lastplatsen i 

framtiden är obefintligt för majoriteten av respondenterna. Dock framhålls platsen som 

geografiskt optimal av kommunen. Här finns dock flera lastnings- och 

lossningsmöjligheter inom både zon 1 och zon 3. 
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Halmstad 

Kommun Halmstad Närmaste större väg E6 

Lastkaj Nej  Övrigt Lastspåret saknar kontaktledning 

Markyta 
Marklastyta 2: 115 m 

Asfalt, belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 3 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen 
Marklastyta 1: 25 m 

Marklastyta 2: 150 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 
Möjlighet till 

långtidslager. Asfalt 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n16) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av sexton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två av 

användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 576, den tredje har ingen 

kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

metallrör samt stål. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte kände till lastplatsen, att man inte 

har några täkter i närheten, lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

operatör estimerar antalet timmar per år till 50, den andre har ingen kännedom om 

tidsåtgången.   

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

kalk i storsäckar. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av 

lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel 

(3) respektive mycket stort (5). Behovet tycks finnas även i framtiden – även för några

användare som inte använt lastplatsen de fem senaste åren. För majoriteten användare

finns dock inget framtida behov av lastplatsen. En av användarna kan inte bedöma det

framtida behovet. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa

bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet är till synes oförändrat i

framtiden.

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n16) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falkenberg, Halmstad hamn samt 

hamnen. Endast Halmstad hamn används i dagsläget. 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Halmstad hamn, och används i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n16) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tio användare har ingen kännedom om detta. Det som efterfrågas är 

att platsen asfalteras så att man kan nyttja baksidan också.   

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n16) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats alternativt att det 

upprättas ett kompletterande lastplatsläge. Det nya lastplatsläget bör ligga i Fyllinge. 

Övriga användare framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: industristamspår Kistinge samt Sannarps 

industrispår. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, och denna 

möjlighet är tillgänglig för samtliga efter tillstånd från kommunen. Industristamspår 

Kistinge leder till Stena metall, Stena Recycling och Rangsells och används idag av 

Green Cargo. Beträffande Sannarps industrispår så har man ingen kännedom om det 

leder till någon verksamhet. Spåret används inte i dagsläget och man ser det heller inte 

som en möjlighet att använda spåret i framtiden eftersom det är inbyggt mellan olika 

industrier. Området behöver inte järnvägstransporter. 

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget, men däremot vill kommunen äga marken för framtida planutveckling.   

Kommunrepresentanten informerar även om att det håller på att byggas en lastplats på 

Kistinge industriområde, vilken kommer att vara färdig inom något år.  

KOMMENTARER 

Lastplats Halmstad har använts av både operatörer och användare under de fem senaste 

åren. Behovet av lastplatsen i dagsläget är tämligen medelmåttigt, men för en 

respondent bedöms det som mycket stort. Behovet verkar kvarstå även i framtiden, och 

här tillkommer det dessutom framförallt användare som påtalar ett behov av lastplatsen. 

Det finns flera alternativa anläggningar i nära anslutning (zon 1) till lastplatsen, och 

kommunen informerar även om den nya lastplatsen som håller på att byggas i Kistinge 

industriområde – vilken möjligen kan utgöra ett alternativ när den väl är färdig.    
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Herrljunga 

Kommun Herrljunga Närmaste större väg R181, R183 & E20 

Lastkaj Nej Övrigt 
Lastplats både söder och norr om västra 

stambanan. Spår 9 har kontaktledning 

Markyta Spår L1, L2 & 9 Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 10 st 
Spår på platsen 

Spår L1: 128 m 

Spår L2: 150 m 

Spår 9: 417 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 
Södra: 30x15 m 

Norra: 50x15 m 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren estimerar antalet timmar per år till 120.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder Schenker som leverantör, 

använder sig av specialfordon för att transportera betongprodukter direkt till 

byggarbetsplatserna, gärna skulle vilja använda den men Trafikverket har stängt 

lastplatsen, att man inte har några täkter i närheten, lastplatsen inte är lokaliserad på 

en plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – 

bl.a. för att produkten inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören estimerar antalet timmar per år till 100. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man blivit bortmotade då kommunen inte vill ha 

timmerbilar på platsen – så nu får man ingen kapacitet.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). Det 

tycks finnas ett visst behov av lastplatsen i framtiden – åtminstone för några av 

användarna. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, men denne 

bedömer behovet i dagsläget som inget/mycket litet (1). Framförallt en operatör påtalar 

ett stort behov av lastplatsen i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Elva användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Kättilstorp samt egen terminal i 

Falköping. Bägge angivna alternativ används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Falköping, och används i dagsläget av en av 

operatörerna.  

Enligt kommunen har man ingen kännedom om närliggande anläggningar. 

100	

73	 7	 13	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

100	

67	 17	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett 

kompletterande lastplatsläge. Lastplatsläget för flytt uppges vara någonstans på 

sträckan som möjliggör timmerlastning. Det kompletterande lastplatsläget uppges vara 

på en närliggande plats då det behövs en ersättningsplats i området. Övriga användare 

framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

bör vara i närheten av Herrljunga, men mer ostört. Övriga operatörer framhåller inget 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara en gång/cykelväg.  

Kommunrepresentanten poängterar dock att det inte finns något annat läge än det 

nuvarande stambanskorset som är rimligt för en lastplats.  

KOMMENTARER 

Lastplats Herrljunga har använts av ett fåtal under de senaste fem åren. Det som har 

lastats/lossats är rundvirke. Det framkommer dock att timmerbilar inte längre är 

välkomna på platsen – så ingen av respondenterna framhåller något behov av lastplatsen 

i dagsläget, och endast ett fåtal framhåller ett behov i framtiden. Det verkar dock finnas 

ett behov av en alternativ plats där timmerlastning är möjlig. 
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Hyltebruk 

Kommun Hylte Närmaste större väg R26 

Lastkaj Nej  Övrigt Ligger inne i samhället 

Markyta 
Spår 13: 100 m 

Grus, belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 
Spår på platsen Spår 13 

Skick A-klassificering

Lagringsyta Möjligheten är liten 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

papper. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att man 

lossar inne på eget område inomhus, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som 

passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att 

produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören kan dock inte estimera tidsåtgången.  

Operatören har ingen kännedom om verksamheten vid den specifika lastplatsen och kan 

heller inte ange om det förekommer någon årstidsvariation i användandet.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att det finns en bättre lastplats i grannorten Torup, att 

man bara kör kombitrafik till 100 % samt att man bara kör hela långa tåg och därför 

bara kör till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men denne bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Det tycks finnas 

ett visst behov av lastplatsen även i framtiden – åtminstone för några av användarna. En 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i 

dagsläget som medel (3). Framförallt en operatör påtalar ett mycket stort behov av 

lastplatsen i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Ljungby, Halmstad, Smålandsstenar samt 

egen anläggning på egen mark. Endast den egna anläggningen används i dagsläget. 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Torup, och den används i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

80	 7	 7	

100	

7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

67	

100	

17	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tolv användare har ingen kännedom om detta. Det som efterfrågas är 

en kaj, yta för omlastning så att man kommer fram med lastbilar etc. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för intresset uppges vara om man kan använda 

spåret för persontåg.  

Kommunrepresentanten informerar om att Stora Enso lastar direkt från fabrik till tåg på 

föreliggande lastplats. Den ligger bra där den ligger och bör inte flyttas. 

KOMMENTARER 

Endast ett fåtal har använt lastplats Hyltebruk de senaste fem åren. Det finns dock ett 

visst behov av lastplatsen i dagsläget, och några framhåller även ett behov av lastplatsen 

i framtiden. Utifrån kommunens horisont så framhålls förutsättningarna för lastplatsen 

som väldigt goda. Lastplatsen stör inte omgivningen på något sätt, och den bedöms 

dessutom som viktig för både existerande företag och framtida företagsetableringar.  
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Håkantorp 

Kommun Vara Närmaste större väg R47 & E20 

Lastkaj 
58x15 m 

Äng/grus, ej belysning  
Övrigt Saknar kontaktledning 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 12 st 

Spår på platsen Spår 5: 100 m 

Skick C-klassificering

Lagringsyta 
60x10 m 

Äng/grus, ej belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder Vara istället, lastplatsen ligger 

fel, den ligger efter Kinnekullebanan och ligger vid sidan av så den är inte aktuell, att 

man inte har några täkter i närheten, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som 

passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att 

spåren är för korta.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n12) och operatörernas (n0, n5) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och ett behov i framtiden framförs endast av två av användarna. Ingen 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och en operatör framhåller ett stort 

behov i framtiden. För övriga operatörer existerar inget behov framgent.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Vara, egen terminal i Falköping, 

Uddevalla hamn samt Vedum. Samtliga utom Vedum används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om detta. 

Anläggningen som anges är (ligger i): Falköping, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen har man ingen kännedom om närliggande anläggningar. 

83	 8	 8	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

80	 20	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

bör vara mellan Herrljunga och Uddevalla. Övriga användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats i nära anslutning 

till E20.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget. Däremot kan man inte uttala sig om framtida markintressen då det är 

avhängigt vad som händer med upprustningen av både Kinnekullebanan och 

Älvsborgsbanan.  

Kommunrepresentanten framhåller även att flera stora företag i kommunen har uttryckt 

ett önskemål om att i framtiden kunna köra gods på järnväg till och från kommunen. 

Bästa platsen för en sådan omlastningsplats skulle enligt kommunen vara i nära 

anslutning till E20.    

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Håkantorp de senaste fem åren, och även om det framhålls 

ett visst behov från några av respondenterna, så har det stora flertalet inget behov av 

lastplatsen i framtiden. Håkantorp omgärdas av flera lastplatsalternativ – inte minst det 

Trafikverksägda alternativet Vara.  
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Karlstad 

Kommun Karlstad Närmaste större väg E18 

Lastkaj 
1 ändkajspår &  

2 sidkajspår, 15x100 m  
Övrigt Ej kontaktledning. 

Markyta Spår 8ö: 170 m Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 
Spår på platsen 

Spår 6ö: 130 m 

Spår 7ö: 50 m 

Spår 8ö: 170 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 
125x10 m 

Grus, belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

användare estimerar antalet timmar per år till 10, den andre har ingen kännedom. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av användarna 

lastar/lossar papper, den andre har ingen kännedom om vad som lastas/lossas. Det 

förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, man 

använder egna industrispår direkt in till loss, använder sig av Vänerexpressen som 

fraktar Karlstad-Gbg, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar rådande 

system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och 

sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

operatör estimerar antalet timmar per år till 32, den andre har ingen kännedom.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av operatörerna 

lastar/lossar rundvirke, den andre har ingen kännedom om vad som lastas/lossas. Det 

förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n14) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 

respektive medel (3). Det tycks finnas ett visst behov av lastplatsen även i framtiden – 

åtminstone för några av användarna. För majoriteten förekommer dock inget behov. Två 

operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i 

dagsläget som inget/väldigt litet (1) respektive medel (3). Behovet är tillsynes oförändrat 

i framtiden.  

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 respektive 10000 

kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Sju av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Vårberg, Kil, Kristinehamn, 

Vänerexpressens lastplats samt egna lastplatser i området. Samtliga angivna alternativ 

används i dagsläget.  

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): hamnen, Kristinehamn samt Karlstad 

hamn. Endast hamnen används i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

50	

64	 7	

50	

21	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

50	

67	 17	

50	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare har ingen kännedom om detta. Det som påtalas är att 

det hade behövts en logistiklösning, för att samla och packa gods. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar en flytt av befintlig lastplats, två förordar ett 

kompletterande lastplatsläge. Lastplatslägena för flytt uppges vara Välsvikens 

industriområde eller Örsholm samt Vålberg. De kompletterande lastplatslägena uppges 

vara industriområdet i Karlstad samt en ny logistikcentral inne på eget område. Övriga 

användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats till Välsviken. Övriga 

operatörer framhåller inget behov.  

Enligt kommunen har man ingen kännedom eventuella behov av ett annat lastplatsläge i 

området.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 4 industrispår: Orrholmen, Lammberget-Örsholm samt två spår i 

Vålberg. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på spåren, men denna möjlighet är 

bara tillgänglig för samtliga på Lammberget-Örsholm samt de bägge spåren i Vålberg om 

man kan visa upp trafikeringstillstånd från Trafikverket. Orrholmen leder till Konsum 

Värmland, men används inte i dagsläget – och kommer inte heller att gå att använda i 

framtiden då det finns planer på att ta bort spåret. Lammberget-Örsholm leder till flera 

olika företag, bl.a. ST1, Stena Metall och Vänerhamn och används idag av Green Cargo. 

De bägge spåren i Vålberg leder till Älvsbyhus. Ett av spåren används idag av Älvsbyhus 

genom Green Cargo.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Kommunen kan inte uttala sig om marken är intressant för andra 

ändamål – varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten poängterar även att lastplatsen i sig inte skapar någon 

barriäreffekt, utan det är snarare spåren i sig som gör det. Man vill heller inte bedöma 

lastplatsens viktighet för existerande företag då man inte har någon kännedom om vilka 

som nyttjar lastplatsen i dagsläget.    

KOMMENTARER 

Lastplats Karlstad har använts av ett par operatörer och användare under de senaste 

fem åren, men behovet av lastplatsen i dagsläget är inte särskilt stort. När 

respondenterna blickar framåt så är behovet inte särskilt stort i framtiden heller, 

förutom för en användare. Det finns flera alternativ som kan ersätta befintlig lastplats 

inom både zon 1, 2 och 3 – och vissa av dem används redan i dagsläget.   
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Kil 

Kommun Kil Närmaste större väg R64 

Lastkaj Sidolastkaj: 85x20 m  Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Kajspår 1: 80 m 

Asfalt, belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 3 st 

Zon 3 (50 km): 8 st 
Spår på platsen Kajspår 1: 124 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 
90x10 m 

Asfalt, belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren uppger att lastplatsen används ”löpande”.   

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 

okänd). Vad som lastas/lossas har man dock ingen kännedom om. Det förekommer inte 

någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man istället skickar allt till ITS i Hallsberg 

som skickar vidare via järnväg, använder sig av Bender som transportör, att lastplatsen 

inte är lokaliserad på en plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg 

istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden 

som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Tre av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två av 

operatörerna estimerar antalet timmar per år till 100 respektive 8700, den tredje har 

ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 

okänd). Det som lastas/lossas är rundvirke. Det förekommer inte någon årstidsvariation 

gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n13) och operatörernas (n3, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men denne bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Det tycks 

finnas ett visst behov av lastplatsen även i framtiden – åtminstone för några av 

användarna. För majoriteten förekommer dock inget behov. Tre operatörer har använt 

lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) 

respektive mycket stort (5). Behovet är tämligen oförändrat i framtiden.  

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 500 respektive 1000 

kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hallsberg, Karlstad, Kils kommuns 

industrispår samt egen terminal i Kil. Samtliga angivna alternativ förutom Karlstad 

används i dagsläget. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara på industriområdet istället för dagens centrala läge. Övriga användare 

framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i närheten av Kil, men då mer tillgängligt (idag måste man passera genom 

en skrotgård). Övriga operatörer framhåller inget behov.  

Enligt kommunen föreligger behovet av ett kompletterande lastplatsläge. Föreslaget läge 

uppges vara någonstans runt Stenåsen.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Makadamspåret på Lersäters industriområde samt 

Moelvenspåret. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, men denna 

möjlighet är inte tillgänglig för samtliga. Makadamspåret leder till Lersäters 

industriområde och används i dagsläget mestadels av Mellanskog. Moelvenspåret leder 

till Moelven, men används inte i dagsläget. Man gör dock en årlig besiktning av spåret 

så att man ska kunna används spåret om behov uppstår.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara anläggandet av en park.  

Kommunrepresentanten poängterar även att det inte är tillåtet att köra lastbil i centrum, 

och att lastplatsen ligger i centrum. Därför vill man ha omlastning någon annanstans. 

Man framhåller vidare att Kil är lite av en knutpunkt för järnvägstrafiken då 5-6 linjer 

går ut, så det är viktigt att det finns möjligheter för lastning/lossning.    

Kommunrepresentanten framhåller även att de håller på med centrumplanering och 

resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. Då vill kommunen kanske använda 

ytorna till annan verksamhet. Ambitionen är att synka ihop alla frågor kring bangård, 

centrumplanering och omlastningsmöjligheter – i samverkan med Trafikverket, så att 

man inte begränsar för varandra. 

KOMMENTARER 

Frekvent använd lastplats som både användare och operatörer påtalar ett mycket stort 

behov av – både i dagsläget och i framtiden. Förutsättningarna för verksamhet vid 

lastplatsen är dock inte särskilt goda då trafiken stör omgivningen.  
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Kragenäs 

Kommun Tanum Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick C-klassificering

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 

lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar rådande system samt att man 

fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål 

transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %, att det saknas 

köryta i anslutning till spåren samt att man bara kör hela långa tåg och därför enbart kör 

till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och endast en användare påtalar ett visst behov av lastplatsen i framtiden. 

Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, men en operatör framhåller 

ett mycket stort behov av lastplatsen framgent.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till ”ett par hundra 

kvadratmeter”. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Billingsfors, Dingle, Fjällbacka samt 

Uddevalla hamn. Endast Uddevalla hamn används i dagsläget.  

Operatörerna: En av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Dingle, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Dingle. 

87	 7	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

83	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en ett kompletterande 

lastplatsläge. Lastplatslägena för flytt uppges vara Tanumshede samt Bäckefors. Var det 

kompletterande lastplatsläget bör vara har man ingen kännedom om. Övriga användare 

framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Skee. Övriga operatörer framhåller inget behov.  

Enligt kommunen har man ingen kännedom om eventuella behov av ett annat 

lastplatsläge i området.   
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget, men framtiden kan man inte uttala sig om.   

Kommunrepresentanten framhåller även att lastplatsen sannolikt inte används så 

mycket i dagsläget, men att man ändå gärna vill ha kvar platser som dessa om behovet 

skulle uppstå. Om det är ett problem att det skräpas ner på platsen så kanske 

lastplatsen kan stängas av med exempelvis en bom – för att kunna öppnas vid behov.  

KOMMENTARER 

Lastplats Kragenäs har inte används av någon under de senaste fem åren, och endast en 

operatör framhåller ett mycket stort behov av lastplatsen i framtiden. Enligt kommunen 

så är lastplatsen inte särskilt viktig för varken existerande företag eller för framtida 

företagsetableringar. Flera påtalar alternativa anläggningar, där lastplats Dingle är ett 

utav alternativen som anses som en gångbar ersättare.  
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Kville 

Kommun Göteborg Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 4 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B-klassificering

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren har dock ingen kännedom om tidsåtgången. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men vad som 

lastas/lossas är oklart. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet 

av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, man 

använder lastplats Arendal och DFDS istället, att lastplatsen inte är lokaliserad på en 

plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. 

för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg 

medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

operatör estimerar antalet timmar per år till 200, den andre har ingen kännedom om 

tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till uppställning av en av användarna, den andre har 

ingen kännedom om verksamheten vid lastplatsen. Det förekommer inte någon 

årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n14) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). En 

användare kan inte uttala sig om det framtida behovet. Övriga framhåller ett 

förhållandevis litet behov av lastplatsen. Två operatörer har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) respektive stort (4). 

Behovet kvarstår (och ökar något i styrka) i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Fjällbacka, Sävenäs samt egen anläggning 

i Arendal. Endast anläggningen i Arendal samt Sävenäs används i dagsläget.  

Operatörerna: Fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Arken, Scaniahamnen samt 

Älvsborgsterminalen. Endast Scaniahamnen används i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Sävenäs. 

100	

79	 7	 14	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

33	 33	

50	

17	

50	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar ett kompletterande lastplatsläge. Det nya 

lastplatsläget uppges vara i Bulycke eller Arkenrepan. Övriga användare framhåller inget 

behov. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats österut eller 

söderut.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Volvospåret samt Arendalspåret (man framhåller 

att det även finns några spår som inte används och att merparten av sträckorna på 

dessa ägs av Trafikverket – därför har man inte så bra koll på dem). Det finns möjlighet 

att lasta och lossa gods på bägge spåren, men denna möjlighet är inte tillgänglig för 

samtliga på Volvospåret. Vad gäller Arendalspåret så har kommunen ingen kännedom 

om lastning/lossning är möjligt för samtliga eller ej. Volvospåret leder till Volvo Cars och 

används idag av Volvo. Arendalspåret leder till Volvo Trucks och används idag av Volvo 

lastvagnar och eventuellt någon mer.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget, men i framtiden kan marken vara intressant stadsutveckling.   

Kommunrepresentanten poängterar vidare att lastplatsen inte skapar särskilt stor 

barriäreffekt i dagsläget – men kan kommat att göra det i framtiden. Detsamma gäller 

för verksamheten vid lastplatsen: den stör inte idag, men kan komma att göra det i 

framtiden om kommunen inleder stadsutvecklingen.  

KOMMENTARER 

Behovet av lastplats Kville är tillsynes störst bland intervjuade operatörer. Kommunen 

kan komma att vilja använda marken till stadsutveckling i framtiden, och då kan 

verksamheten vid lastplatsen komma att störa omgivningen. Kommunen förordar en flytt 

av lastplatsen, och det finns tillsynes flera alternativa lastplatser som skulle kunna 

ersätta befintlig lastplats.  
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Limmared 

Kommun Tranemo Närmaste större väg R27 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Spår 21: 260 m 

Grus/gräs 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 
Spår på platsen Spår 21: 207 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 
260x8 m 

Grus, ej belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 50.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av användarna 

lastar/lossar timmer, den andre har ingen kännedom vad som lastas/lossas på 

lastplatsen. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, man 

använder eget stickspår in till eget område, att Trafikverket har stängt lastplatsen och 

man nu letar spår i närheten, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att 

lossningsplatsen gjordes om till bilparkering för ett närliggande företag och därmed blev 

obrukbar för operatören (men efter Gudrun så var Limmared en av de riktigt stora 

lastplatserna när det gäller rundvirke). 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) respektive mycket 

stort (5). Några användare påtalar även ett behov av lastplatsen i framtiden, varav två 

framhåller ett stort eller ett mycket stort behov. Ingen operatör har använt lastplatsen de 

fem senaste åren, och behovet i framtiden är litet för en majoritet av operatörerna. Två 

operatörer påtalar dock ett framtida behov, varav en framhåller att behovet är stort.  

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 respektive 10000 

kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Ardagh glas, Svenljunga samt lastplats 

söder om Jönköping vid E6. Endast lastplatsen vid Ardagh glas används i dagsläget.  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

60	 7	

50	

20	 7	

50	

7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

67	 17	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Tre av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Det som efterfrågas är att lastplatsen öppnas, fungerar som den ska samt att det skapas 

bättre uppställningsplatser för bilar och att det hålls rent och iordning.  

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Fyra användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Det som efterfrågas är att sidospåret förlängs.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara inne på det egna företaget (man ligger där man ligger på grund av 

järnvägen och man vill använda järnvägen mer) samt ”en fungerande lastplats” i 

närheten av Limmared. Övriga användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Limmared – på gärdet nordväst om stationen. Övriga operatörer framhåller 

inget behov. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av ett kompletterande lastplatsläge i Brandsmo. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara upprättandet av en 

kombiterminal. Man har diskuterat med företagen och de är intresserade, men när 

kommunen har räknat på det så verkar det inte löna sig i dagsläget. 

Kommunrepresentanten framhåller vidare att lastplatsen är oerhört viktig för kommunen 

då man vill att järnvägstrafiken ska utvecklas. Det är den enda lastplatsen i kommunen. 

Man vill att fler företag ska kunna använda den samt även att Ardagh glas ska kunna 

använda den mer. Platsen ligger vid Ardagh glas industrispår och det går in till deras 

verksamhet.  

Kommunen vill att det skall satsas på denna lastplats. Kust-till-kustbanan stannar där 

nu och man vill utveckla hela Limmared och stationssamhället. Kommunen är beredd 

att satsa pengar, men behöver Trafikverkets engagemang.  

KOMMENTARER 

Lastplatsen Limmared har endast används ytterst lite av två användare under de senaste 

fem åren. Det framkommer dock ett behov av lastplatsen – både i dagsläget och i 

framtiden. Det framkommer information om att lastplatsen inte längre går att använda, 

och med anledning av detta så framförs det önskemål om att den antingen öppnas igen 

eller att det upprättas ett nytt lastplatsläge. Enligt kommunen är lastplatsen viktig och 

det finns ambitioner att satsa på järnvägstrafiken i kommunen.   
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Lyrestad 

Kommun Mariestad Närmaste större väg E20 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
75x10 m 

Gräs, belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 4 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

(varav 2 i Region Stockholm-Öst) 

Spår på platsen Bv1 

Skick C-klassificering

Lagringsyta 
60x20 m 

Gräs, belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 

lastplatsen ligger för långt bort i förhållande till verksamheten, att man inte ens visste 

att lastplatsen fanns, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar rådande 

system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och 

sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att det är 

för korta spår på platsen.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och endast en användare påtalar ett visst behov av lastplatsen i framtiden. 

Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen påtalar något 

behov i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Elva användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Mariestad, men används inte i dagsläget. 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping, Mariestad och Gårdsjö, men 

inget av de angivna alternativen används i dagsläget.  

Enligt kommunen har man ingen kännedom om lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggningar.  
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Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

100	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om det föreligger ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Enligt kommunen så finns det industrispår, men kommunrepresentanten har ingen 

kännedom om vem som äger spåren i dagsläget. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Lyrestad har inte används av någon respondent under de senaste fem åren. 

Det framtida behovet av lastplatsen är dessutom nästintill obefintligt, förutom för en 

användare som framhåller ett visst behov. Lastplatsen ligger mittemellan den A-

klassificerade lastplatsen Gårdsjö och den B-klassificerade lastplatsen Mariestad (som 

dessutom verkar vara det betydligt mer frekvent använda alternativet i kommunen), 

varpå en sammanslagning av de Trafikverksägda lastplatserna kan vara en möjlig 

lösning. 
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Mariestad 

Kommun Mariestad Närmaste större väg E20 

Lastkaj 
2 sidolastspår,  

1 ändlastspår: 12x40 m 
Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Spår f1: 55 m 

Spår f3: 80 m 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 6 st 
Spår på platsen Spår f1, f2 & f3 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 

Spår f1: 55x10 m 

Spår f3: 80x10 m 

Grus/asfalt, belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två 

användare estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 1000, den tredje har ingen 

kännedom om tidsåtgången. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men endast en 

användare har kännedom om vad som lastas/lossas, vilket är papper. Det förekommer 

inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, man 

lastar i Skövde istället, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören har dock ingen kännedom om den faktiska verksamheten vid den specifika 

lastplatsen.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att man 

bara kör hela låga tåg och därför bara kör till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), stort (4) 

respektive mycket stort (5). Behovet i dagsläget är konstant även i framtiden, men 

övriga användare framhåller ett förhållandevis litet behov av lastplatsen. En operatör har 

använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som 

medel (3). Behovet är oförändrat i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Elva användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hallsberg, Skövde och Lyrestad, men 

endast Hallsberg och Skövde används i dagsläget.   

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping samt Gårdsjö, men inget av de 

angivna alternativen används i dagsläget.   

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Det som påtalas är att det finns en järnvägsövergång i tätorten som är i behov av 

investering. Det behövs även underhållsarbete för att hålla lastplatsen i skick.  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar ett kompletterande lastplatsläge. Det nya 

lastplatsläget kan man dock inte uppge i dagsläget. Övriga användare framhåller inget 

behov. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten poängterar att lastplatsen behöver rustas upp. 

KOMMENTARER 

Lastplats Mariestad är det något populärare lastplatsalternativet av de två 

Trafikverksägda lastplatserna i kommunen. Det framkommer ett visst behov av 

lastplatsen, både i dagsläget och i framtiden, och framförallt några användare 

framhåller att behovet är stort eller till och med mycket stort. Det framkommer dock 

önskemål om att lastplatsen behöver underhållas/rustas upp.  



 77 (123)  

Mellerud 

Kommun Mellerud Närmaste större väg E45 

Lastkaj Nej Övrigt Spår 7-12 har kontaktledning 

Markyta Ja, västra sidan Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 8 st Spår på platsen 
Spår 7-12 

Spår 20-23 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 
150x25 m 

Grus/gräs 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användaren uppger att lastplatsen används ”varje vecka”. 

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 

okänd), men användaren har kännedom om vad som lastas/lossas. Det förekommer inte 

någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen ligger för långt bort och det inte 

finns några stickspår, att man själv inte använder den men att Specialvirke för det och 

att man köper från dem, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Tre av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två av 

operatörerna estimerar antalet timmar per år till 60 respektive 200, den tredje har ingen 

kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n1, n14) och operatörernas (n3, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Behovet 

verkar kvarstå i framtiden, och ytterligare några användare påtalar ett visst behov. Tre 

operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i 

dagsläget som litet (2) respektive medel (3). Behovet är oförändrat i framtiden.  

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 respektive 10000 

kvm.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Billingsfors, Bäckefors, Trollhättan samt 

Uddevalla hamn. Endast Uddevalla hamn används i dagsläget.   

Operatörerna: En av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Åmål, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen har man ingen kännedom om alternativa närliggande anläggningar. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av sju användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Sju användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Det som efterfrågas är ordning och reda, uppstyrning av ytorna samt generellt underhåll. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Bäckefors. Övriga användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara 2 kilometer nordväst om Bäckefors, i Lunnane, vid korsningen med länsväg 

172. Övriga operatörer framhåller inget behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: industrispåret Hellberg. Det finns dock ingen 

möjlighet att lasta och lossa gods på spåret. Spåret leder inte till någon verksamhet och 

har inte heller används på 15 år. Spåret är avgrävt och man ser inga möjligheter till att 

spåret kan komma att användas i framtiden. 

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten framhåller ett önskemål om att utveckla befintlig lastplats. 

KOMMENTARER 

En användare har använt lastplatsen tämligen frekvent under de senaste fem åren, och 

flera operatörer har också nyttjat lastplatsen – om än i något mindre utsträckning. Det 

förekommer ett påtagligt behov av lastplatsen, både i dagsläget och i framtiden. 

Önskemål framkommer dock från både användare och operatör om ett alternativt 

lastplatsläge i Bäckefors.  
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Stenstorp 

Kommun Falköping Närmaste större väg R46, R47 & E20 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Efter upprustning finns 

möjlighet till frilast 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 8 st 
Spår på platsen Spår 0: 170 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 20x390 m, Grus 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder en annan lastplats i närheten, 

använder en terminal i Falköping, använder Sydved istället, använder egna terminaler i 

Falköping och Stockaryd, inte har några täkter i närheten, man kör till Göteborg och 

lastar där samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus 

och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att heltåg inte ryms på platsen så därför har den inte 

varit aktuellt, man kör kombitrafik till 100 % samt att man bara kör hela långa tåg och 

därför bara kör till terminaler. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och behovet i framtiden är tämligen litet för de flesta användare. Ingen 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och behovet i framtiden är 

obefintligt.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Åtta av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping, egen anläggning, egen 

terminal i Falköping, Floby, Sydveds terminal, Skövde samt terminalen i Falköping. 

Samtliga angivna alternativ används i dagsläget.  

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Falköpingsterminalen. 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av logistikcentret i Falköping. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger egna industrispår, men hänvisar på frågan om dem till 

järnvägsnätbeskrivningen som finns på Skaraborgs Logistic Centers webbplats. I den 

beskrivningen går bl.a. följande att utläsa:  

Falköpings kommuns järnvägsnät ansluter till Trafikverkets järnvägsnät genom 

anslutning vid Falköpings Central, huvuddvärgsignal 27, mot Västra stambanans 

nedspår samt mot spår 1. Stora Ensos virkesterminal ansluter till Falköpings kommuns 

järnvägsnät strax efter växel 410. Södra skogsägarnas virkesterminal ansluter strax efter 

växel 412. Halsängs stängsel ansluter till Falköpings järnvägsnät strax efter växel U6. 

Alla växlar och gränser är markerade och väl synliga på spårkartan som finns i bilaga 1. 

Lastning och lossning kan ske på följande spår: Spår 107 på kombiterminalen Udd 4-6 

främst för virke. Udd 6 är för närvarande övergrusat. Con 1-2 främst för containers, 

vagnslaster m.m. 

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken är uppställningsplats för tåg.  

Kommunrepresentanten poängterar att kommunen satsar på logistikcentret i Falköping 

(Skaraborgs Logistic Center). Men om Trafikverket har gott om pengar så får man gärna 

ha lastplatser i Floby eller Stenstorp, men kommunen har enbart som avsikt att satsa på 

Falköping.  

KOMMENTARER 

Oanvänd lastplats som ingen har något direkt behov av i framtiden. Logistikcentret i 

Falköping är enligt kommunen och flera av respondenterna den gångbara ersättaren. 



85 (123)  

Storfors 

Kommun Storfors Närmaste större väg E12 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Spår 4: 275 m 

Grus, belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 

(varav 2 i Region Stockholm-Öst) 

Spår på platsen Spår 4: 275 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 
220x15 m 

Grus, belysning 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

användare påtalar att de slutade använda den 2011, men dessförinnan användes den 

c:a 20 timmar i veckan. Den andre användaren har ingen kännedom om tidsåtgången. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

stålrör. En användare uppger att det inte förekommer någon årstidsvariation i 

användandet, den andre framhåller att de endast använder lastplatsen under vår, vinter 

och höst.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder en annan lastplats i området, 

att man kör stora maskiner som sannolikt inte går att frakta på järnväg, att man inte har 

några täkter i närheten samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att 

produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

operatör estimerar antalet timmar per år till 1000, den andre har ingen kännedom om 

tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

stål och förorenad jord. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av 

lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n14) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). Det 

verkar dock finnas ett visst behov av lastplatsen i framtiden – åtminstone för några av 

användarna. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa 

bedömer behovet i dagsläget som medel (3) respektive mycket stort (5). Behovet är 

oförändrat i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Karlstad, Örebro, Kil kommuns spår samt 

södra industriområdet. Samtliga angivna alternativ förutom Karlstad används i 

dagsläget. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Storfors har används av både operatörer och användare under de senaste fem 

åren. Användarna framhåller inget behov av den i dagsläget, men en av operatörerna 

påtalar att behovet idag är mycket stort. I framtiden så finns det både operatörer och 

användare som anger att behovet är mycket stort av lastplatsen. Även kommunen pekar 

på vikten av lastplatsen för existerande företag och framtida företagsetableringar, men 

värt att ha i åtanke är att verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen.   
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Säffle 

Kommun Säffle Närmaste större väg E45 

Lastkaj Spår 4: 42x13 m Övrigt Kontaktledning finns 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 

Spår på platsen Spår 4: 369 m 

Skick C-klassificering

Lagringsyta Nej 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, 

använder Åmål istället, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att man 

bara kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och behovet i framtiden tycks endast finnas för två av användarna. Ingen 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen framhåller heller något 

större behov av lastplatsen i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Karlstad, Grums, på den egna tomten, 

Göteborgs hamn, egen lastplats på området samt Åmål. Endast Åmål och Göteborgs 

hamn används i dagsläget. 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Åmål, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

87	 7	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

83	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Bäckefors. Övriga användare framhåller inget behov. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Värmlandsbro. Övriga operatörer framhåller inget behov. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten poängterar även att det är viktigt att de har en lastplats i 

kommunen.  

KOMMENTARER 

Ingen har används lastplats Säffle de senaste fem åren, och endast två användare 

framhåller ett behov av den i framtiden. Lastplats Säffle ligger förhållandevis nära den 

B-klassificerade lastplatsen Åmål, vilken även framhålls som ett gångbart

ersättningsalternativ av både användare och operatörer.
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Sävenäs 

Kommun Göteborg Närmaste större väg E20 

Lastkaj Spår 39: 24x1,2 m Övrigt 
Ej elektrifierat. Belysning finns. Platsen 

är instängslad 

Markyta 100x300 m Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 4 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen Spår 39: 170 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 100x300 m. Grus 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

användare estimerar antalet timmar per år till 10, den andre har ingen kännedom om 

tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

spånskivor. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder lastplats Arendal istället, inte 

har några täkter i närheten, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar 

rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten 

(grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören kan dock inte estimera tidsåtgången.  

Operatören har ingen kännedom om verksamheten vid den specifika lastplatsen och kan 

heller inte ange om det förekommer någon årstidsvariation i användandet.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att man 

bara kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 

respektive medel (3). En användare påtalar ett visst behov av lastplatsen i framtiden, 

men den stora majoriteten har inget behov framgent. En operatör har använt lastplatsen 

de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet är 

tillsynes oförändrat i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Arendal, Göteborgs hamn samt Göteborg. 

Samtliga angivna alternativ används i dagsläget. 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Scaniahamnen samt Älvsborgsterminalen. 

Endast Scaniahamnen används i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

50	

73	 13	

50	

13	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

33	 33	

100	

33	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. Det nya 

lastplatsläget uppges vara i Bulycke eller i Arkenrepan. Övriga användare framhåller 

inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av ett kompletterande lastplatsläge söderut eller 

möjligtvis österut.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Volvospåret samt Arendalspåret (man framhåller 

att det även finns några spår som inte används och att merparten av stäckorna på dessa 

ägs av Trafikverket – därför har man inte så bra koll på dem). Det finns möjlighet att 

lasta och lossa gods på bägge spåren, men denna möjlighet är inte tillgänglig för 

samtliga på Volvospåret. Vad gäller Arendalspåret så har kommunen ingen kännedom 

om lastning/lossning är möjligt för samtliga eller ej. Volvospåret leder till Volvo Cars och 

används idag av Volvo. Arendalspåret leder till Volvo Trucks och används idag av Volvo 

lastvagnar och eventuellt någon mer.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten poängterar även att det är bra att få reda på kapacitetstaket. 

Idag verkar det vara låg nyttjandegrad på Sävenäs. Kommunen skulle vilja veta hur 

mycket man kan belasta den i framtiden. Om Kville försvinner så kanske inte Sävenäs 

räcker till.  

KOMMENTARER 

Lastplats Sävenäs ligger i ett kluster av andra anläggningar i Göteborg, bl.a. nära den 

Trafikverksägda Kville. Lastplatsen har använts i begränsad utsträckning av ett fåtal, 

och behovet av lastplatsen är inte översvallande – varken för användare eller operatörer. 

Dock kan användandet av lastplatsen komma att öka, åtminstone om Kville skulle 

försvinna. Förutsättningarna för Sävenäs bedöms som väldigt goda av kommunen.  
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Trollhättan 

Kommun Trollhättan Närmaste större väg E45 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
150 m 

Grus, ej belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 3 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 15 st 
Spår på platsen Ett (1) spår 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 150x6 m. Grus 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Ingen av användarna kan dock estimera tidsåtgången. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

vitvaror. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man har spår in på eget område, att man 

använder DSV:s lastplatser, inte har några täkter i närheten, att lastplatsen inte är 

lokaliserad på en plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället 

för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt 

på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören kan dock inte estimera tidsåtgången.  

Operatören har ingen kännedom om verksamheten vid den specifika lastplatsen och kan 

heller inte ange om det förekommer någon årstidsvariation i användandet.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n2, n14) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 

respektive litet (2). En användare påtalar ett visst behov av lastplatsen i framtiden, men 

den stora majoriteten har inget behov framgent. En användare kan inte uttala sig om det 

framtida behovet. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne 

bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet är tillsynes oförändrat i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): SAAB:s gamla lastplats (Whirlpools), 

Uddevalla hamn, eget spår samt Vänersborg. Endast SAAB:s gamla spår samt Uddevalla 

hamn används i dagsläget. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av ett kommunalt spår som ligger en bit bort 

från befintlig lastplats. Spåret är dock inte elektrifierat.  

50	

79	

50	

14	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

50	 33	

100	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Övriga har ingen kännedom om detta. Det som påtalas är bättre 

infrastruktur kring järnvägen mer generellt.  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara på Stallbackens industriområde respektive ”ett mindre centralt läge”. 

Övriga användare framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats till 

Stallbacksområdet.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Stallbacken. Det finns möjlighet att lasta och lossa 

gods på spåret, men ett företag har växlingsavtalet så de sköter in och ut. Kommunen 

som ägare tillåter dock vem som helst att nyttja spåret. Spåret leder till ett antal 

verksamheter, men den stora aktören är SAAB Nevs. Spåret används idag av företagen 

verksamma på Stallbacken.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken är eventuellt ett parkeringshus.  

Kommunrepresentanten poängterar även att barriäreffekten skapas av spåren, inte 

lastplatsen.    

KOMMENTARER 

Endast ett fåtal har använt lastplats Trollhättan de senaste fem åren, och inget stort 

behov framhålls direkt av lastplatsen i framtiden. Marken är intressant för kommunen 

för andra ändamål, varpå en flytt av lastplatsen till Stallbacken förordas av kommunen. 
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Töreboda 

Kommun Töreboda Närmaste större väg R200, R202 & E20 

Lastkaj 
55x12 m 

Asfalt/gatsten, belysning 
Övrigt Kontaktledning 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 

(varav 1 i Region Stockholm-Öst) 

Spår på platsen 

Spår 5: 112 m 

Spår 6: 74+80 m 

Spår 7: 117 m  

Skick B-klassificering

Lagringsyta 50x24 m. Asfalt/grus 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att man 

inte hade kännedom om lastplatsens existens, att lastplatsen inte är lokaliserad på en 

plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. 

för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg 

medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att 

spåren är för korta. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och i framtiden är det endast två användare som påtalar ett visst behov. 

Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och en av operatörerna 

påtalar ett visst behov i framtiden. För övriga operatörer är det framtida behovet väldigt 

litet eller obefintligt.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Elva användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Gårdsjö samt Mariestad, men inget av 

angivna alternativ används i dagsläget. 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Laxå, och används i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

87	 13	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

17	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara ett mindre centralt läge. Övriga användare framhåller inget behov av ett 

annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara ett perifert läge med större svängrum. Övriga operatörer framhåller inget 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats till ett nytt 

industriområde i södra delen av Töreboda.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: utmed Västra stambanan, i centrala Töreboda. Det 

finns ingen möjlighet att lasta och lossa gods på spåret, och det leder inte heller till 

någon verksamhet. Spåret används inte i dagsläget och man vet inte heller hur mycket 

som faktiskt är kvar av rälsen. Det finns dock möjlighet att spåret kan komma att 

används i framtiden. Kommunen har en detaljplan med en plats för en lastplats i ett 

industriområde. Så det finns möjlighet att utveckla då de både har mark och utrymme.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats.  

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Marken ligger nära Götakanal, mellan kanalen och centrum, 

och därför vill kommunen äga marken. 

Kommunrepresentanten framhåller att man gärna ser att man kan byta plats på 

lastplatsen och utveckla söderut istället, och på så sätt kombinera Trafikverkets behov 

med företagens behov.    

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Töreboda de senaste fem åren och det framtida behovet är 

tämligen litet. Handlingsutrymmet verkar vara tämligen begränsat med anledning av 

lastplatsens centrala läge. Både kommun och brukare förordar en flytt av lastplatsen. 
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Uddevalla 

Kommun Uddevalla Närmaste större väg E6 

Lastkaj 
Sidokaj: 65 & 45 m 

Ett spår har ändkaj 
Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Spår sb31a: 65 m 

Asfalt 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 3 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 11 st 

Spår på platsen 

Sb31a: 136 m 

Sb31b: 124 m 

Sb33: 146 m 

Skick A-klassificering

Lagringsyta Spår sb31a: 130x8 m. 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Fyra av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Endast en av användarna kan dock estimera tidsåtgången, och denne gör det till 200 

timmar per år i snitt.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods för tre av användarna. För 

den fjärde förekommer även uppställning (fördelning okänd). Det som lastas/lossas är 

kakel och timmer (två av användarna vet inte vad som lastas/lossas på lastplatsen). Det 

förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att man 

lastar och lossar i hamnområdet istället, att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats 

som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att 

produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 

operatör estimerar antalet timmar per år till 2500, den andre har ingen kännedom om 

varken tidsåtgång eller typ av verksamhet vid lastplatsen.  

Lastplatsen används för uppställning. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande 

användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n4, n14) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Fyra användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 

respektive mycket stort (5). Det stora behovet som framhålls dagsläget finns även kvar i 

framtiden för några av användarna. För majoriteten förekommer dock inget behov av 

lastplatsen framgent. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 

dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) respektive medel (3). Det 

framkommer även ett visst behov av lastplatsen i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): hamnen, Kuröd, Trollhättan, Uddevalla 

hamn samt egna lastplatser i hamnen. Endast Uddevalla hamn samt Kuröd används i 

dagsläget.  

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Uddevalla hamn, men används inte i 

dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

25	

64	 7	 7	

75	

21	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

50	

50	 17	

50	

17	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Nio användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Det som efterfrågas är dels en kran, dels att man får en elektrifierad anslutning direkt in 

till det egna området (vilket användaren påtalar är något som man diskuterar med 

Trafikverket just nu).  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 

Lastplatsläget som framhålls är i industriområdet i hamnen. Övriga användare 

framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar ett kompletterande lastplatsläge på före detta Volvos 

område. Övriga operatörer framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen har man ingen kännedom om eventuella behov av ett annat 

lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Kuröd samt Uddevalla hamn. Det finns möjlighet 

att lasta och lossa gods på bägge spåren, och denna möjlighet är tillgänglig för samtliga 

med tillstånd/avtal. Kuröd leder till Stena Metall och används idag av Stena oh Green 

Cargo. Uddevalla hamn leder till hamnen och alla de företagen där och används av bl.a. 

av Green Cargo, Uddevalla hamnterminal samt en mängd andra företag.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Kommunen kan inte uttala sig om marken är intressant för andra 

ändamål – i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten informerar även om att ett resecentrum planeras en bit bort 

från lastplatsen.    

KOMMENTARER 

Lastplats Uddevalla har använts tämligen frekvens av flera av operatörerna och 

användarna under de senaste fem åren. Behovet av lastplatsen i dagsläget är påtagligt – 

framförallt hos användarna. Även i framtiden förekommer ett mycket stort behov av 

lastplatsen bland några av respondenterna. Lastplatsen ligger dock tämligen nära 

alternativa anläggningar, där Uddevalla hamn är ett av alternativen som nämns.  
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Vara 

Kommun Vara Närmaste större väg E20 

Lastkaj Nej Övrigt Halva spåret är elektrifierat 

Markyta Spår 3: 200 m Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 11 st 

Spår på platsen Spår 3: 200 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta Nej 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att spårkapaciteten är för liten, finns inte 

möjlighet att lasta vagnslaster samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för 

att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % s amt att man 

bara kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men några av användarna framhåller ett visst behov av lastplatsen i 

framtiden. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen påtalar 

heller något direkt behov av den i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): egen terminal i Falköping, Uddevalla 

hamn, Håkantorp samt Vedum. Endast den egna terminalen i Falköping samt Uddevalla 

hamn används i dagsläget.  

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping samt Herrljunga. Inget av 

angivna alternativ används i dagsläget. 

Enligt kommunen har man ingen kännedom om närliggande anläggningar. 

67	 20	 7	 7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

83	 17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Övriga har ingen kännedom om detta. Det som efterfrågas är dels 

möjlighet att lasta vagnslaster, dels mer kapacitet på spåren. Man framhåller att man 

hade använt lastplatsen om det var bättre kapacitet. Nu är det för tajt med slottar för att 

transportera via tåg.  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar ett kompletterande lastplatsläge. Det 

kompletterande läget bör upprättas i anslutning till användarens fabrik. Övriga 

användare framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge 

i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats till en plats i nära 

anslutning till E20.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget. Däremot kan man inte uttala sig om framtida markintressen då det är 

avhängigt vad som händer med upprustningen av både Kinnekullebanan och 

Älvsborgsbanan.  

Kommunrepresentanten framhåller även att flera stora företag i kommunen har uttryckt 

ett önskemål om att i framtiden kunna köra gods på järnväg till och från kommunen. 

Bästa platsen för en sådan omlastningsplats skulle enligt kommunen vara i nära 

anslutning till E20.    

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Vara under de senaste fem åren. Ingen operatör påtalar heller 

något särskilt behov av lastplatsen i framtiden, men ett fåtal användare framhåller att 

det kan uppstå ett behov framgent. Inom zon 3 finns det flera alternativa anläggningar, 

och en anläggning som framhålls som ett gångbart ersättningsalternativ av både 

användare och operatörer är terminalen i Falköping.  
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Varberg 

Kommun Varberg Närmaste större väg E6 & R41 

Lastkaj 
Änd- & sidolastkaj: 

9x65 m.  
Övrigt Asfalt, belysning finns 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 2 st Spår på platsen 
Spår 419.3sb 

Spår 4193-sb 

Skick C-klassificering

Lagringsyta Nej 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 1000 respektive ”någon enstaka 

gång”.  

En användare använder endast lastplatsen till lastning/lossning av gods, en till 

uppställning och den tredje har ingen kännedom om verksamheten vid lastplatsen. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

helt avhängigt kunden. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att man använder Varbergs hamn istället, att 

man inte har några täkter i närheten, att man har en egen lastplats, att lastplatsen inte 

är lokaliserad på en plats som passar rådande system samt att man fraktar på väg 

istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden 

som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatören kan dock inte estimera tidsåtgången. Operatören har ingen kännedom om 

verksamheten vid den specifika lastplatsen och kan heller inte ange om det förekommer 

någon årstidsvariation i användandet.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 %. 

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas (n1, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3), stort (4) 

respektive mycket stort (5). Behovet bedöms som stort eller mycket stort för tre av 

användarna även i framtiden, men för övriga föreligger inget behov. En operatör har 

använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som 

medel (3). Behovet är tillsynes oförändrat i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falkenberg, spår in på eget område, 

Varbergs hamn samt egen lastplats på Sträng betong. Samtliga lastplatser utom 

Falkenberg används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): hamnen samt Varbergs hamn, men endast 

hamnen används i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

80	

33	 33	
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7	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	

83	

100	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett 

kompletterande lastplatsläge. Lastplatsläget för flytt uppges vara närmare den egna 

anläggningen, lastplatsläget för en kompletterande lastplats uppges vara Väröbruk. 

Övriga användare framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i anslutning till bangården – men nu med ett längre spår. Övriga operatörer 

framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats en kilometer norr 

om befintligt läge.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 3 industrispår: Värö, Susvind samt från Varberg omlastning till 

industrihamnen. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på samtliga spår, men 

denna möjlighet är bara tillgänglig de med trafikeringsavtal hos kommunen. På 

Väröspåret går det inte att komma till med bilar då det är en omlastningsbangård med 

fyra spår. Väröspåret leder till Södra och används idag av Green Cargo. Susvindspåret 

leder till ett 30-tal företag, bl.a. Swedwire, Nordic Bulkers, och används idag av Green 

Cargo. Industrihamnspåret leder till hamnverksamheten och används idag av Green 

Cargo.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både i 

dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara det nya stationsområdet.  

Kommunrepresentanten berättar vidare att föreliggande lastplats kommer att tas bort 

2019 i samband med att Trafikverket går igång med byggnation av projekt 

Varbergstunneln. En ny plats är planerad i höjd med Getteröns naturum, en bit norrut. 

Samrådshandlingar för detaljplaner återfinns på kommunens webbplats.  

KOMMENTARER 

Lastplats Varberg har använts av ett par respondenter, och några av dem framhåller ett 

tämligen stort behov av lastplatsen – både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsen 

kommer dock att tas bort i samband med projektet Varbergstunneln.  
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Väring 

Kommun Skövde Närmaste större väg R200, R49 & E20 

Lastkaj 
65x8 m 

Gräs, ej belysning 
Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Bv1: 120 m 

Grus, ej belysning 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 10 st 
Spår på platsen Bv1: 110 m 

Skick B-klassificering

Lagringsyta 70x10 m 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att Göteborg är deras huvudterminal för allt gods 

från Mellaneuropa, lastplatsen ligger inte rätt till, man inte har några täkter i närheten, 

att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats som passar rådande system samt att man 

fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten (grus och sten) inte tål 

transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 

anledningar som framkommer är att man bara kör kombitrafik till 100 % samt att man 

bara kör hela långa tåg och därför bara kör till terminaler.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, men tre uppger att de har ett visst behov av lastplatsen i framtiden. Ingen 

operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen operatör framhåller 

heller något behov av lastplatsen i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): egen anläggning i Falköping, Gårdsjö, 

Falköping samt Skövde. Endast den egna anläggningen i Falköping samt Skövde 

används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Falköping samt Mariesjöterminalen. 

Endast Mariesjöterminalen används i dagsläget.  

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

73	 7	 20	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	
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Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 

skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar ett kompletterande lastplatsläge. Det nya 

lastplatsläget uppges vara centralt i Skövde. Övriga användare framhåller inget behov av 

ett annat lastplatsläge i området. 

Operatörerna: En operatör förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Skövde på gamla Karlsborgsbanan. Övriga operatörer framhåller inget 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 

ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten framhåller vidare att kommunen har Sveriges största 

regementsstad hos sig och de har mycket transporter, så platsen är intressant både för 

näringsliv och förbanden. 

Kommunrepresentanten berättar även att det finns en terminal vid Skövde C som 

Jernhusen äger – Mariesjöterminalen. Jernhusen vill sälja terminalen men det är i 

dagsläget oklart om kommunen skall gå in.   

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Väring de senaste fem åren, och det framtida behovet av 

lastplatsen är förhållandevis litet. Väring ligger mittemellan Trafikverkets A-

klassificerade lastplats Gårdsjö och terminalen i Falköping – vilka bägge anges som 

gångbara ersättningsalternativ till befintlig lastplats. Det framkommer dock önskemål 

om ett alternativt lastplatsläge i Skövde.  
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Åmål 

Kommun Åmål Närmaste större väg E45 

Lastkaj Nej Övrigt Två spår har kontaktledning 

Markyta 

Vid utdraget spår 20 

och frilast 1 (130 m). 

Spår 7 & 9: 290 m 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

Spår på platsen 

Spår 7: 290 m 

Spår 9: 290 m 

Spår 20: 130 m 

Frilast 1 

Skick A-klassificering

Lagringsyta 130x10 m 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av tolv användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två av 

användarna estimerar antalet timmar per år till 50 respektive 200, den tredje 

användaren har ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

eldfast materiel, timmer samt ”beror på kund”. Det förekommer ingen årstidsvariation 

gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 

Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen inte är lokaliserad på en plats 

som passar rådande system samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att 

produkten (grus och sten) inte tål transportkostnaden som frakt på järnväg medför.  

Operatörerna: Två av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 800 respektive 3000.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 

containrar samt rundvirke. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 

något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

ANVÄNDARE	

Ja	 Nej	

OPERATÖR	

Ja	 Nej	
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas (n3, n12) och operatörernas (n2, n6) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Behovet 

framhålls som mycket stort även i framtiden av dessa användare, men för övriga så 

föreligger inget behov. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 

dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) respektive mycket stort 

(5). Behovet är tillsynes oförändrat i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: En av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Karlstad samt Mellerud, men inget av 

alternativen används i dagsläget.  

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 

detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Vålberg, men används inte i dagsläget. 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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100	

25	

Idag	

Fram@den	

ANVÄNDARE	

1	 2	 3	 4	 5	
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50	 33	

50	

17	

Idag	

Fram@den	

OPERATÖR	

1	 2	 3	 4	 5	
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av användarna framhåller att lastplatsen behöver ett generellt 

underhåll. Resterande användare framhåller att de inte har någon kännedom om detta. 

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 

eller kring lastplatsen. Två operatörer framhåller att det inte har någon kännedom om 

detta. Den ena operatören efterfrågar längre lastningskapacitet (500 meter) samt 

Gudrunbrygga. Den andre framhåller att spår 6 bör rivas och göras om till köryta för 

containerbilar. Man bör dessutom slopa spåren öster om bangården och flytta 

verksamheten till spår 9 – för rundvirkeshantering.  

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 

adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 

lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 

goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 

spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 400 

meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta (vid 

hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) om 

lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 

något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget 

uppges vara i Bäckefors. Övriga användare framhåller inget behov av ett annat 

lastplatsläge i området. 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Bondegatan/Östra Bangatan. Det finns möjlighet 

att lasta och lossa gods på spåret, men denna möjlighet är inte tillgänglig för samtliga 

då spåret arrenderas ut. Spåret leder förbi ett industriområde, men används inte i 

dagsläget. Möjligheterna att använda spåret i framtiden är avhängiga godstrafikens 

utveckling. Om det skulle börja användas kommer det att krävas underhåll.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 

föreliggande lastplats. 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt !"#$% 
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen !"#$% 
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar !"#$% 
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen !"#$% 
Beskaffenheten på anslutande vägar är god !"#$% 

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Åmål är en tämligen välanvänd lastplats – åtminstone för några operatörer och 

användare. Behovet råder det dock inget större tvivel om: flera framhåller att behovet är 

mycket stort – både i dagsläget och i framtiden.  
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