
Ulf Harrysson om Xylems nya transportupplägg  

Paketlösningar
ger kaPacitet

kombi väntar
På lyftet 

en tidning från trafikverket om gods och affärer • nr 1.2012

Jag vill lämna  
en bättre värld  
efter mig.”

lars yngström,  
vd för tågaB: 

SEX procent ökade godstrafiken på statliga järnvägsnätet under 2011. Sammanlagt 
1,2 miljoner tåg rullade på banorna. Punktligheten för godstågen var 76,2 pro-
cent under förra året. Leverans till kund var ännu bättre. Närmare 95 procent 
av godset levererades till kund i rätt tid.  KÄLLA: TRAFIKVERKET
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U nder ett års tid har jag ut-
rett hur vi kan få mer ka-
pacitet i vårt transport-
system. Under arbetet har 

det blivit tydligt att bristerna inte går 
att bygga bort. Visst behöver vi bygga 
nytt i delar av systemet, inte minst på 
järnvägssidan. Men framför allt måste 
vi hitta andra lösningar för att öka ka-
paciteten.

Inom Trafikverket arbetar vi efter 
fyrstegsprincipen. Vi frågar oss först 
om transportbehovet går att lösa på 

annat sätt. I 
steg två opti-
merar vi sys-
temet genom 
att använda det 

smartare. I steg tre bygger vi om be-
fintliga anläggningar för högre effek-
tivitet och slutligen, när inget annat 
fungerar, bygger vi nytt.

Det vi nu föreslår handlar mycket om 
de tre första stegen. Inte bara för att 
de är billigast, utan för att de ofta går 
snabbt att genomföra och därför ger 
snabba resultat. Vi föreslår åtgärder 
där de gör störst nytta.

Med större och tyngre laster för-
bättrar vi effektiviteten och minskar 
miljöpåverkan. Branschen kan bidra 
med mer effektiva logistikupplägg. Tra-
fikverket kan prioritera infrastruktur till 
utpekade kombiterminaler och ham-
nar. Vi måste ha en konkurrensneutra-
litet mellan trafikslagen så att vi an-
vänder den kapacitet som finns.

Den viktigaste åtgärden vi föreslår är 
ökade satsningar på drift och under- 
håll. Vi måste kunna lita på att vägar 
och järnvägar fungerar och i högre 
grad förebygga fel istället för att av-
hjälpa fel.

Sverige är ett exportberoende land. 
Väl fungerande transporter är en nöd-
vändighet för 
vårt samhälle. 
Vi har alla i 
branschen en 
viktig uppgift 
att fylla.
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Vi vintersäkrar växlar
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när Öresundsbron byggdes slogs Mal-
mö och Köpenhamns olika hamnbolag 
ihop till ett gemensamt. CMP, Copen-

hagen–Malmö Port, startade sin verksamhet 
2001 och tio år senare, en blåsig septemberdag 
2011, invigdes det nya hamnområdet. 

– Då flyttade vi ut färjetrafiken och roro-trafi-
ken och i samma ögonblick lyftes 1 100 lastbilar 
bort från centrum. Samtidigt kortades färjor-
nas gångtid med 30 minuter tur och retur, säger 
Johan Röstin, vd för CMP.

Roro är en förkortning av engelskans roll on 
roll off och betyder att fordon kan köras av och 

Norra hamnen i Malmö är en del av 
Öresund som omvandlats till industrimark 
och färjehamn. Fyllnadsmassor från  
Citytunneln har skapat det 150 hektar  
stora hamnområdet och flyttat Malmö 
närmare Köpenhamn.
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Johan Röstin, vd för CMP, 
Copenhagen Malmö Port. 
Norra hamnen är omlast-
ningscentral för bilar som 
säljs i norra Skandinavien.  
Foto: Kasper Dudzik

 
MALMÖ HAMN 

sticker ut
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på färjorna. För färjorna är det enklare 
att lägga till och lastbilarna kommer lätt-
tare ut på Yttre Ringvägen och vidare ut 
på motorvägarna. Förhoppningen är att 
etableringen ska gynna näringslivet och 
locka fler till Norra hamnen. 

Johan röstin började som vd i april 2009. 
Uppdraget var att skapa en tillväxtstra-
tegi, men den ekonomiska krisen gjorde 
att han i stället fick skära kostnader och 
minska den svenska personalstyrkan med 
41 personer. 

– Första månaden på jobbet fick vi en 
resultatdipp på 73 procent jämfört med sam-
ma månad året innan, minns Johan Röstin.

Världsekonomin har fortsatt att gunga, 
men Johan Röstin har framtidstro och 

2010 var bolagets vinst 116 miljoner kro-
nor. Bilar, olja och kombitrafik står för 
största volymökningen.

Från CMP:s glasade kontorsbyggnad 
kan Johan Röstin notera konjunkturen 
när han ser ut över anlöpta bilbåtar och 
trafiken av bilar. Det är japaner, japaner. 
Över allt japaner. Toyota har sin nordiska 
omlastningscentral här liksom Subaru, 
som är senaste tillskottet. En drömetable-
ring, enligt Johan Röstin. 

affärerna handlar om att få så mycket 
gods över kaj som möjligt. Volym är peng-
ar. 2011 rullade 402 000 bilar över kaj. 
Från Norra hamnen skickas bilarna vida-
re i Sverige, till övriga nordiska länder 
och de baltiska länderna samt Ryssland. 

Drygt en miljard kronor har investerats 
i Norra hamnen. Satsningen står Malmö 
kommun för och enligt beräkningar ska 
den vara betald inom 45 år. EU har bidra-
git med sex miljoner euro och i flera sam-
manhang lyft fram hamnbygget som ett 
föredöme för att underlätta omflyttning 
mellan trafikslagen. 

förutom färjeterminalen har en ny contai-
nerterminal tagits i bruk. Ny är också den 
86 meter höga kranen som gör det möjligt 
att lasta och lossa många fler fartyg samti-
digt. Kranen har fått namnet Pippi. Johan 
Röstin noterar nöjt att världens (kanske) 
starkaste kran fått ett kvinnonamn. Pippi 
är inte bara stark, den är energisnål också. 

Nyast i hamnen är kombiterminalen 

CMP ägs  gemen- 
samt av  utvecklings- 

bolaget By&Havn (50 procent), 
 Malmö stad (27 procent) samt  
ett 20-tal privata intressenter   

(23 procent).  CMP har 404  
anställda. 2010 omsatte  

CMP 675 miljoner  
kronor.

Dubbelt upp. Lastbilar kör på färjorna på två plan. Placeringen av den nya terminalen har kortat färjornas gångtid  till tyska Travemünde med 
30 minuter tur och retur. Foto: Kasper Dudzik
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Storleken är Malmö hamns fördel, säger Johan Röstin. För att knyta ihop hamnom-
rådet är en bro planerad över inre hamnbassängen i Industrihamnen. Kombitermi-
nalen invigdes vid årsskiftet och har utrymme att växa med ytterligare tre spår från 
nuvarande två. Utredning pågår om hur hamnjärnvägen kan förbättras. Foto: Kas-
per Dudzik

”Affärerna handlar 
om att få så mycket 
gods över kaj som 
möjligt.”

med 800 meter dubbelspår som invigdes 
i januari. Härifrån kör TX Logistik tåg-
pendlar till Stockholm och Eskilstuna. 
Svensk Tågkraft AB ansvarar för växling-
en med sina dieseldrivna TMX-lok, även 
kallad ”gammeldansk” med anspelning på 
det danska ursprunget. En växel har lagts 
in strax innan spåren slutar och gör väx-
lingen smidigare då loken kan köra ut på 
andra spåret.   

– 80 procent av kombitrafiken består 
av trailrar. Men när isen lägger sig i norra 
Sverige kommer fler containrar med tåg, 
säger Johan Röstin.

Järnvägen till och från Norra ham-
nen behöver förbättras, och i februari får 
Johan Röstin en utredning på sitt bord 
om hur det kan ske. Utrymme finns att 

Norra Hamnen Oljehamnen

Östra Hamnen

Mellerstra Hamnen

Frihamnen

Västra Hamnen

Inre Hamnen

Malmö

IndustrihamnenIndustrihamnsrännanCentralhamnsrännan

Nyhamnen

Frihamnen

Dubbelt upp. Lastbilar kör på färjorna på två plan. Placeringen av den nya terminalen har kortat färjornas gångtid  till tyska Travemünde med 
30 minuter tur och retur. Foto: Kasper Dudzik
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fakta norra hamnen
•	Ny roro-trafik kan höja omsättningen med 
tiotals miljoner. 
•	CMP:s avtal med rederierna är hemliga. 
•	Priset för att lägga till sätts efter storlek, 
last, regelbundenhet och det arbete som 
krävs för att ta emot båten. 
•	Malmö hamns officiella tariff är fem kro-
nor och fem öre per bruttoton. 
•	fartyg som kommer regelbundet får ofta 
rabatter av varierande storlek.  

från Citytunneln lagt sig till rätta. Norra 
hamnens fördel är ytan, säger Johan 
Röstin. Här finns markutrymme att växa 
på. Sett till volym kan Malmö hamn växa 
med 500 procent. Dessutom talar läget till 
Malmös fördel. 

– Historiskt har logistiknavet legat i 
Göteborg och Borås, men för många nord-
iska företag kan det lika väl vara Malmö 
eller Köpenhamn.

Johan röstin arbetar för att marknadsfö-
ra CMP hos kinesiska företag. Han säger 
att intresset från öster är stort. Förra året 
besökte sju kinesiska delegationer CMP. 

Johan Röstin delar sin tid mellan Mal-
mö och Köpenhamn. Om Malmö har bil-
båtarna kommer kryssningsfartygen till 
Köpenhamn. Och de blir bara fler och fler 
trots finanskriser. En motsvarande mil-
jardsatsning görs på dansk sida för att 
bygga en ny kryssningshamn längre ut 
från nuvarande hamn. 2013 ska den nya 
kryssningshamnen stå färdig.

monica näslund

bygga ytterligare tre spår vid kombitermi-
nalen. Med ökad trafik måste också säker-
heten förbättras. Det handlar bland annat 
om att bygga bort sju plankorsningar. 

intill containerterminalen ligger ett större 
område tänkt att bli logistikpark. Där ska 
företag med behov av sjötransporter kun-
na etablera sig. 2013-2014 kan de första 
företagen börja bygga. Då har kalkstenen 

”Historiskt har logistiknavet 
legat i Göteborg och Borås, 
men för många nordiska fö-
retag kan det lika väl vara 
Malmö eller Köpenhamn.”

Planerna för Norra hamnen väcktes redan för 20-talet år sedan. Fyllnadsmassor från väg- och järnvägsbyggen i Skåne ligger till grund för det nya hamn-
området. I bakgrunden Malmös högsta kännetecken, Turning torso. I Västra hamnen råder byggboom av bostäder. I december kunde  Johan Röstin räkna 
till 13 byggkranar från CMP:s kontor på motsatta sidan. Foto: Kasper Dudzik

Malmö hamn har omkring 400 fast anställda.  
Bilarna hanteras av ett 60-tal fast anställda plus 
dagsarbetare som varierar efter behov.  
Foto: Kasper Dudzik
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Nu ska Safer, fordons- och trafiksäker-
hetscentrum vid Chalmers i Göteborg, 

studera kopplingen mellan ouppmärksam-
ma förare och trafikolyckor.

Data från 3 000 instrumenterade bilar 
ska ge forskarna sambandet mellan oupp-
märksamhet och olycksrisk. Studien är den 
största som gjorts. 

risken för att en olycka ska inträffa ökar 
om föraren släpper vägen med blicken för 
att fingra på sin smarta mobiltelefon. 

Det är det amerikanska forskningspro-
grammet Strategic highway research Pro-
gram som har gett uppdraget till Safer. 

forskarna ska undersöka hur ouppmärk-
samhet hänger ihop med risken att råka ut 
för en upphinnandeolycka. en upphinnan-
deolycka är en kollision där en bil kör in i ett 
framförvarande fordon. Den typen av olyck-
or är mycket vanliga.

– Det gäller att förstå hur du exempel-
vis ska använda din mobiltelefon eller byta 
radiokanal. Vissa sätt är farligare än an-
dra, och det är viktigt att förstå vilket som 
är rätt, säger Trent Victor från Volvo och 
forskningsledare inom förarbeteende på 
Safer.

studerar sambandet smarta  
mobiltelefoner och trafikolyckor

Papper på route 61
Green Cargo och rederi aB Trans-
atlantic har inlett ett samarbete 

kring en båt-tåg-lösning över östersjön. 
40 000 ton papper från finland kommer 
årligen att fraktas i Transatlantics ny-
öppnade färjelinje ”route 61” över öst-
ersjön. I Gävle hamn tar Green Cargos 
tåg vid med transport till Drammen ut-
anför Oslo. 
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green cargo har  
slutat dra kombitåg

Vid tidtabellskiftet i december 2011 
upphörde Green Cargo med två 

kombitågslinjer mellan Malmö och han-
nover respektive Malmö och krefeld. 
kombitågen har gått sex dagar i veckan i 
båda riktningarna sedan april 2010, och 
hela tiden med underskott.

Forskningscentret Safer har fått uppdraget 
att granska data från 3 000 bilar och studera 
sambandet mellan bilolyckor och att använda 
smarta mobiler i bilen. 

klartecken till ny  
malmhamn i narvik
Gruvblaget Northland resources 

har fått klartecken till att anlägga en 
malmhamn strax söder om Narvik. 

Tillståndet innebär att den nya järn-
malmsgruvan i Pajala tar ytterligare 
ett steg mot start. Planen är att an-
lägga en kaj, en avlastningsstation 

för järnvägsvagnar, en lagerbyggnad 
och en plats där fartyg på upp till 

180 000 ton ska kunna lastas.

ny terminalägare
i göteborgs hamn

från årsskiftet är aPM Terminals 
ägare av containerterminalen i 

Göteborgs hamn. Terminalen är Skan-
dinaviens största och hanterar cirka 
800 000 containrar om året. 

Göteborgs hamn aB upplåter mark, 
kajer och byggnader i hamnen via ett 
koncessionsavtal. avtalet löper på 25 år 
och ger aPM Terminals rätt att driva och 
utveckla terminalverksamheten. aPM 
Terminals är en av världens fyra störs-
ta terminaloperatörer i hamnar världen 
över, med 60 containerterminaler i 33 
länder. Bolaget ingår i den danska kon-
cernen aP Möller-Maersk. keld Peder-
sen är ny vd.

novotrans till salu?
franska statsjärnvägen, SNCf, 
överväger att sälja sitt dotterbolag 

Novatrans som kör kombitrafik. Novo- 
trans har 260 anställda och har gått med 
57 miljoner euro i förlust de två senaste 
åren. 
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80
avfallsbolaget Sita sänker hastigheten 
för sina tunga fordon. Teknisk utrustning 
ska hjälpa föraren att köra sparsamt och 
miljöriktigt.

km i timmen
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Utredningen ska visa vad som kan för-
bättras i det befintliga systemet, vad som 
kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, 
och vilka möjligheter som finns på längre 
sikt till år 2050. 

– Det är främst inom järnvägen som vi 
ser kapacitets- och effektivitetsbrister, 
men fördelen för Sverige är att vi inte har 
kapacitetsbrist i alla trafikslag. Inom sjö-
farten finns till exempel en stor potenti-
al även om införandet av svaveldirektivet 

kan påverka Östersjöfarten negativt på 
kort sikt. Ekonomiska och administrativa 
styrmedel kan användas för att stötta och 
styra person– och godstrafiken mot en 
effektivare användning av transportsys-
temet, inom och mellan trafikslag, berät-
tar Lena Erixon, som leder kapacitetsut-
redningen.

för att öka kapaciteten inom järnvägen 
behöver man titta på möjligheterna att 

separera snabbgående och 
långsam trafik genom att 
avsätta vissa spår till viss 
typ av trafik. Underhåll och 
trimning är fortsatt viktiga 
åtgärder där även mindre 
insatser som samtida infar-
ter, förlängda mötesspår och 
hanteringen vid olyckor och 
stopp ger effekt.

– Vi ser att storstads-
områdena växer och även 
trängseln på väg och järn-
väg i takt med att arbets-
pendlingen och godsdist-
ributionen ökar. Inom 

kapacITeTsuTRedNINgeN

brist på kapacitet  
kan inte byggas bort

vägtrafiken är citylogistiken ett större 
kapacitetsproblem och där vill vi titta på 
möjligheterna för godstrafik att under 
vissa tider utnyttja kollektivkörfälten, 
säger Lena Erixon om utredningen som 
också pekar på att vägars och järnvägars 
bärförmåga i vissa delar är för låg i för-
hållande till godstransporternas tyngd. 
Det gäller till exempel transporter för 
basindustrier som skogs- och gruvnäring-
arna. Där vill utredningen se över möjlig-
heterna att köra med längre, större och 
tyngre fordon på vissa sträckor för att öka 
effektiviteten, men det ställer då också 
krav på infrastrukturen.

– Vi föreslår åtgärder där de gör störst 
nytta, till exempel bör sträckan Åstorp–
Teckomatorp åtgärdas så att tunneln 
genom Hallandsås ger full kapacitet när 
den tas i bruk, fortsätter Lena Erixon.

Utredningen sträcker sig mot år 2050 och 
prognoserna visar på mycket stora trafik-
ökningar som kommer att påverka både 
effektivitet och kapacitet i systemet, men 
också möjligheterna att uppnå miljömå-
len, både de svenska och EU:s. 

Genom arbetet med kapacitetsutredningen har det blivit allt tydligare att bristerna i 
transportsystemet inte kan byggas bort. Paketlösningar med styrmedel, kontinuerligt 
underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder ska ge ett effektivt, robust och håll-
bart transportsystem. Nya investeringar kommer att behövas. 

”Vi ser att stor-
stadsområdena 
växer och även 
trängseln på väg 
och järnväg i takt 
med att arbets-
pendlingen och 
godsdistributio-
nen ökar.”

Lena Erixon leder kapacitetsutred-
ningen. Foto: Christina Sundien
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Utpekade väg- och järnvägsnät för gods

Centrala hamnar för gods

Centrala kombiterminaler för gods

Utpekat järnvägsnät för gods

 
Utpekat vägnät för gods

– Det här måste vi kunna hantera om vi 
ska klara mobiliteten och samtidigt gå 
mot ökad hållbarhet, säger Lena Erixon. 

ett strategiskt nät för långväga gods pekas 
ut i rapporten. Det består av vägar, järn-
vägar och omlastningspunkter i form av 
kombiterminaler, hamnar och flygplatser. 

– Sverige behöver prioritera vad och 
hur vi gör för att få starka och väl fung-
erande stråk och flöden som ger ökad 
kapacitet, fortsätter Lena Erixon, som 
också menar att branschen kan bidra till 
att minska störningar och nå tuffa miljö-
mål. Transportköpare och utförare har 
ett ansvar och det behövs åtgärder för att 
nå mer effektiva logistikupplägg som kan 
möta kraven på miljöprestanda. 

Trafikverket samlar nu in synpunk-
ter på utredningen, såväl via remissvar 
som via hearingar. Senast den sista april 
slutredovisas kapacitetsutredningen till 
regeringskansliet. 

Karin Paulsson

Läs  
utredningen på  

www.trafiverket.se/ 
kapacitet

Trafikverket har i samver-
kan med näringslivet och 
andra aktörer tagit fram 
ett förslag till strategiskt 
godsnät med vägar, järn-
vägar och omlastnings-
punkter i form av kombi-
terminaler och hamnar.

Utvecklingen för godstrafiken är en större utmaning än den för persontrafiken. Vi går mot 
tyngre transporter och större mängder av gods, och det finns inga enkla svar på hur miljö-
krav och kapacitetsbehov ska mötas, säger Lena Erixon. Foto Christina Sundien
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Direktör med cykel och fjällräven-
jacka. Med bas i Kristinehamn har 
Lars Yngströms Tågab fått fram 
sparsamma och miljövänliga lös-
ningar för godstrafik.
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Lars Yngström är entreprenören som hellre talar om samhällsansvar och miljö än 
aktieutdelning. Sedan 18 år leder han Tågåkeriet i Bergslagen, det enda av de nya 
tågbolag som startade i början på 1990-talet som finns kvar i dag. 

Lars 
   Yngström

en vinnare i värmland

Lars Yngström möter med cykel vid stationen i 
Kristinehamn. Han är klädd i fjällrävenjacka och 
ser inte ut som en verkställande direktör eller vice 
ordförande i en branschförening.

– Jag äger ingen bil, jag har cykel och årskort på 
SJ. Det är billigare att hyra en bil när jag behöver, 
förklarar han när vi promenerar längs plattformen 
bort mot Tågabs kontor.

Men det är ingen blåögd miljökämpe som jag 
stämt möte med. Lars Yngström är en företags-
ledare med snart två framgångsrika decennier 
bakom sig i en tuff bransch. Tågab har växt från 
två lok och 13 anställda 1994, till 30 lok och över 
hundra anställda i dag. Företaget driver gods- och 
persontrafik och har en nybyggd verkstad där man 
servar såväl egna som andra bolags fordon.

När jag frågar vad som driver honom talar han 
om miljön.

– Jag vill bidra till att lämna en bättre värld efter 
mig. Det finns inget mer miljövänligt trafikslag än 
eldriven tågtrafik, säger Lars.

Ändå började historien om Tågab med tre gamla 
danska diesellok.

i början på 1990-talet arbetade Lars på SJ Gods i 
Kristinehamn. Ledningen anlitade konsulter som 
hårdhänt räknade på lönsamhet och utvecklings-
möjligheter för olika delar av verksamheten i hela 
Sverige. Det såg dystert ut för östra Värmland.

Samtidigt väcktes idén om att starta matarbolag 
som kunde fånga upp godstrafik längre ut i nätet 

och sedan slussa den vidare till de större linjer-
na. Lars Yngström bestämde sig tillsammans med 
några kollegor för att starta Tågåkeriet i Bergsla-
gen. Men hur kunde de få lönsamhet där SJ Gods 
inte klarade det?

– På SJ Gods hade jag bara en bromspedal, det 
gällde hela tiden att skära ner. På Tågab fick jag 

”Jag vill bidra till  
att lämna en 
bättre värld efter 
mig.”

Ibland kan även en chef i ett företag med en informell och platt organisation peka med hela 
handen. Firmabilen är ytterligare ett begagnatfynd.
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även en gaspedal. Ett mindre företag kan fatta 
snabbare beslut och har lättare att anpassa sig till 
marknaden. Det finns två hemligheter: att ha per-
sonal med många kompetenser och att sänka kapi-
talkostnaderna.

Det var här ”gammeldanskarna” kom in. Tågab 
köpte tre danska diesellok på väg till skrot. Två var 
kördugliga, det tredje köptes som reservdelslager, 
men blev snart lok igen. Loken var billiga och pas-
sade Tågabs behov, och de var ”större, starkare och 
snabbare” än andra tillgängliga lok.

Dieselloken är inte så miljövänliga som ellok, 
men mycket bättre än lastbilar. Dessutom körde 
Tågab ofta på oelektrifierade sträckor. I dag är bil-
den en annan, Tågab kör nu till 85 procent med 
eldrift. Det är ett resultat av Trafikverkets elektri-
fiering av sträckan Kristinehamn–Nykroppa, som 
blev klar i december, och att Tågab för några år 
sedan köpte fem begagnade Rc-lok från Österrike.

– Samarbete är en nyckel till Tågabs framgång. 
Vi har alltid samarbetat med SJ Gods och senare 
Green Cargo, och det har alla parter tjänat på. Det 
har även varit viktigt att vi är ett komplett företag, 
med egna lok, vagnar och verkstad.

Lars Yngström pekar på företagets regionala för-
ankring och samarbete med godskunderna i områ-
det. I dag fraktar Tågab främst rundvirke, conta-
inrar, bilar och takpannor. Företaget jobbar helst 
med transporter med start- eller slutpunkt i Värm-
land och Bergslagen, eller som passerar genom 
regionen.

– Vi har aldrig haft någon marknadsföringsbud-
get och vi raggar inte kunder på andra håll i landet. 

Tågab överlever och växer, men är det ett lön-
samt företag? Någon aktieutdelning till ägarna 
(Lars Yngström, några medarbetare till, samt ett 
par större godskunder) har det inte blivit på senare 
år. Vinsterna går främst till investeringar i företa-
get. I andra hand kan det bli resultatbonus till alla 
anställda. Aktieägarna kommer i tredje hand.

 tågab gjorde en vinst på drygt 4 miljoner kronor 
både 2009 och 2010, vilket är en minskning från 
tidigare, trots ökad omsättning. Lars Yngström 
sticker inte under stol med att början på 2011 var 
tuff. De senaste vintrarna har drabbat företaget 
med avstängda banor, hjulskador och elmotorska-
dor.

Lars beskriver sig som en obotlig optimist, men 
han pekar på några problem. Det främsta är kapa-
citetsbristen. Han förordar många små åtgärder, 
som att bygga fler triangelspår, mötesstationer 
och partiella dubbelspår. Han är även rädd för att 
all tillgänglig kapacitet ska låsas upp av samhälls-
stödd persontrafik. Det måste finnas plats för ad 
hoc-tider, där ny godstrafik snabbt kan komma 
upp på spåren, eftersom kundernas behov föränd-
ras snabbt.

Höjda banavgifter är också ett hot, menar han, 
speciellt sådana som kräver jobb med rapportering 
och kontroll. Han är även bekymrad över fler reg-
ler och ökad byråkrati.

– Vi startade Tågab med tomma händer, fem 
miljoner lånade kronor och två stora lok. Vi hade 
inte kunnat starta företaget med lika små med-
el i dag. Inte med alla de myndighetskrav som nu 
finns, säger Lars Yngström.

text & foto: göran fält

lars 
yngström

> ålder: 60
> Profession: Vd för Tåg-
åkeriet i Bergslagen, vice  
ordförande i Branschfören-
ingen Tågoperatörerna
> Bakgrund: - Jag har haft
förmånen att få studera och  
arbeta med det jag vill, t.ex. 
egen tågservering paral- 
lellt med studier sista året i  
gymnasiet, frilansjournalist, 
deltidsstudier på universitet,  
konduktör och produktions- 
ledare på SJ.
> familj: fru och två vuxna 
barn.
> Bor: kristinehamn
> trivs med att göra: 
Motion till husbehov, vil-
ket bl.a. har resulterat i två 
”klassiker”. 
> om att åka tåg: ett ci-
viliserat och socialt sätt att 
förflytta sig, bra för miljö-
samvetet och en mycket 
lång geografilektion!

”Vi har aldrig haft 
någon marknads-
föringsbudget 
och vi raggar inte 
kunder på andra 
håll i landet.”

Ellok och diesellokomotor. Tågab startade med tre begagnade danska diesellok, men i dag drivs Lars Yngströms tåg till 85 
 procent med el. 
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cargonets besked att avveckla sin 
svenska kombitrafik fick godstrafik-
marknaden att börja skaka och trans-
portköpare att protestera. nu fortsät-
ter trafiken tillfälligt och delvis i ny 
regi.

– Det vi ser är nog slutklämmen på de 
gamla statliga monopolens svanesång. 
Det säger Tomas Arvidsson, medlem i 
Godstransportrådet i Småland. 

Mängden gods på järnväg har ökat 
sedan avregleringen, men det samlade 
ekonomiska resultatet är inget att göra 
vågen för, som Tomas Arvidsson säger. 

Cargonet, dotterbolag till norska NSB, 
anger också dålig lönsamhet som grund 
för sitt beslut. 

vårt upplägg har höga krav på kvalitet. 
Efter två hårda vintrar har kundernas 
förtroende sjunkit. Vår punktlighet har 
inte varit tillräckligt hög, säger Bjarne 
Ivar Wist, kommunikationsdirektör på 
Cargonet.

Cargonet hänvisar också till höjda 
banavgifter som grund till beslutet. Men 
höjningen är ännu inte helt införd. 

– Det är riktigt, säger Bjarne Ivar 
Wist. Men beslutet beror både på att vi 
drabbats av järnvägens dåliga kvalitet 
och på att terminalhanteringen ändrats.

Att vara terminaloperatör ingår i Car-
gonets affärsmodell. Men när terminal-

hanteringen konkurrensutsattes och 
Cargonet förlorade upphandlingar tap-
pade bolaget ett ben att stå på.

– Flexibiliteten har försvunnit när 
andra aktörer sköter terminalerna. Ter-
minalerna kompenserar inte för avvikel-
ser från linjen, säger Bjarne Ivar Wist.

Cargonets trafikupplägg har innebu-
rit ett omfattande transportnät. Model-
len kräver en stor administration med 
säljorganisation och bokningssystem. 
Administrationen är lika stor oavsett 
transporternas fyllnadsgrad. Och fyll-
nadsgrad är pengar. 

Cargonet har lämnat alla svenska 
linjer utom kombitrafiken på sträckan 
Göteborg–Umeå/Luleå samt Malmö–
Umeå/Luleå via Nässjö. Den fortsätter 
fram till sista mars. Samtidigt fortsätter 
bolaget att förhandla med andra aktörer. 
Men det ser inte ljust ut, enligt Bjarne 
Ivar Wist. Det krävs ökade volymer. 

Det tar många år att konvertera från 
järnväg till väg eftersom det inte finns 
tillräckligt med lastbilar för att ersätta 
tågtrafiken. Problemet har uppmärk-
sammats av Handelskammaren i Norr-
botten. Näringslivet i norra Sverige har 
uttalat sitt stöd för kombitrafiken. 

vår tillverkningsindustri har samma 
kostnad för lastbil som för tåg, men för 
många är järnvägen en del i företagens 
miljöprofil och man är beredd att betala 

ett högre pris för transporten även om 
den är mindre flexibel, säger Andreas 
Lind, vd för Norrbottens handelskam-
mare. 

i den tillväxtboom vi upplever i Norr-
botten behöver vi en pålitlig infrastruk-
tur. Här har järnvägen och sjöfarten 
stor betydelse. Försvinner kombitrafi-
ken kommer det att påverka vår natur 
och fler kommer att dö på vägarna, säger 
Andreas Lind. 

Kombitågen mellan Göteborg och 
Sundsvall dras nu av Rush Rail åt Inter-
container Scandinavia, ICS. Det finns  
fler aktörer som tittar på att ta över 
andra sträckor från Cargonet, men inget 
är klart.

Att trafiken övertagits av andra tycker 
Tomas Arvidsson är ett positivt tecken. 

– Vi har ett guppigt år framför oss, 
men det finns andra upplägg som med 
tiden och med andra affärsmodeller kan 
ge starka och stabila flöden. 

Han tror att de mindre godstågsope-
ratörerna har framtiden för sig. 

– De mindre företagen är mer snabb-
fotade. Dessvärre har de gamla statli-
ga monopolföretagen svårare att möta 
marknadens behov. 

– Men vi behöver inte fler godstågso-
peratörer. Vi behöver godstågsoperatö-
rer som växer.

monica näslund

kombitrafik väntar på lyftet
Redan förra hösten beslöt Cargonet att lägga ner sin svenska kombitrafik. Efter protester fortsätter delar av trafiken fram till mars. Foto: Kasper Dudzik
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åkare med koll på farten
stor eller liten åkare spelar ingen roll. 
Båda inser vinsterna med att deras 
förare håller rätt fart. godset har träffat 
två åkare vars förare stressar mindre 
och har koll på hastigheterna.

En varm nos möter i Nybro. Bordercollien 
Hella hälsar före matte Jessica Gunnars-
son. Svansen viftar med samma envet-
na energi som Jessica jobbat med frå-
gor kring körsätt och hastigheter. Nybro 
Transport har deltagit i Trafikverkets 
hastighetsmätningar sedan starten 2007. 
Senaste mätningen visar att jobbet gett 
effekt. Det betyder inte att åkeriets förare 
är fläckfria. Däremot att ledningen är tyd-
lig med vad den vill. 

– Förarna vet vad som gäller här. 
Nybro Transport är ett familjeföre-

tag, grundat av Mats Gunnarsson. Barnen 
Jessica och Johan har tagit över, men 
 75-årige Mats är fortfarande i farten. 

Åkeriet har 95 
förare och 120 
fordon. Bilarna 
rullar cirka 
500 000 mil 
om året, mest i 
Småland, Skå-
ne och Väster-
götland.

Företaget 
miljöcertifie-

rades år 2000 och då blev det naturligt 
att titta på hastigheter och bränsleför-
brukning. I mitten av 90-talet utbildades 
förarna att köra sparsamt, men ganska 
snart var de tillbaka i gamla gängor igen. 

Nybro Transport är en del i familjen Gunnarssons koncern. Mats startade åkeriet på 60-talet och i dag kör man huvudsakligen åt Schenker. 
Johan Gunnarsson och Jessica Gunnarsson har tagit över verksamheten. I den ingår även bordercollien Hella. Foto: Kasper Dudzik

Nu är bilarna utrustade med ett tek-
niskt system som visar hur fordonet kan 
köras mest lönsamt och som ger en bild 
av förarens körsätt. Varje dag får föraren 
ett kvitto på hur han eller hon accelere-
rar, bromsar eller kör tomgång. De tunga 
bilarna har farthållare som är satta till 82 
km i timmen. 

– Vi mäter och följer upp, säger Jessica 
Gunnarsson. Så har vi ett bonussystem 
kopplat till detta. Det är inga jättepengar 
men det räcker för att sporra förarna.

fördelen med att få ned hastigheterna är 
att stressen försvinner. På pluskontot är 
minskat däckslitage, minskat slitage över-
lag och minskade bränslekostnader. 
– Och minskade utsläpp, inflikar Mats 
Gunnarsson.

”Kunden väljer den 
som är billigast. Vi 
är miljöcertifiera-
de eftersom det är 
ett sätt för oss att 
minska våra kost-
nader. ”
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Det lönar sig att påverka förares kör-
sätt. Det visar Trafikverkets senaste has-
tighetsmätning av yrkesförare. allt fler 
håller hastighetsgränserna även om fort-
körarna fortfarande är för många.

Sedan 2007 mäter Trafikverket has-
tigheten på tillfrågade åkerier, taxibolag 
och bussbolag samt på övrig yrkestra-
fik. Senaste mätningen gjordes hösten 
2011. Mätningarna görs med laserinstru-
ment på vägar som är hastighetsbegrän-
sade till 50, 70, 80 och 90 kilometer i 
timmen. Jämförelser med tidigare mät-
ningar visar att hastigheten överlag sjun-
ker, undantaget på 80-vägar som mättes 
första gången 2011. 

– Man kan se mätningarna som en 
ögonblicksbild. resultaten är inte till-
räckliga för att generalisera en hel 
bransch, säger elin Säfström, projektle-
dare i Trafikverket.

hon kan dock glädjas åt att de aktörer 
som Trafikverket samarbetar med kring 
säkerhet- och miljöfrågor visar ett tyd-
ligt bättre resultat. Det gäller framför allt 
åkerier.  

– vi jämför resultaten med de åkerier 
som vi samarbetar med och övriga åke-
rier, och där kan vi se en tydlig skillnad. 
Dessa åkerier har lägre medelhastighe-
ter, de är bättre på att hålla hastigheten 
och de kör för fort i något lägre utsträck-
ning.
hastighetsefterlevnaden är bäst vid 90 
kilometer i timmen. Den är sämst vid 50 
km i timmen. Lastbilar med släp är något 
sämre än lastbilar utan släp på att hålla 
hastigheten på 50-vägar. 

– Det är olyckligt för det ökar risken 
för oskyddade trafikanter. Där måste vi 
jobba vidare. Det är svårt att sätta in 
stödsystem och det är svårt att motivera 
med tjänade pengar, säger elin Säfström. 

Trots allt ser hon 
en trend mot lägre 
hastigheter på 50- 
och 70-vägar. Även 
här finns en skillnad 
mellan de åkerier  
som Trafikverket 
samarbetar med och 
övriga åkerier. 

Mycket har förändrats för åkare sedan 
han började köra 1967. 

– Då var vinstmarginalen 20 procent 
och det gällde att komma fram så fort som 
möjligt. I dag är vinstmarginalen 2 till 3 
procent och det gäller att köra så spar-
samt som möjligt, säger Mats Gunnars-
son.

Miljöcertifieringen handlar inte främst 
om att vinna kunder, säger Jessica Gun-
narsson. 

– Kunden väljer den som är billigast. 
Vi är miljöcertifierade eftersom det är ett 
sätt för oss att minska våra kostnader. 

daniel Johansson är tredje generationen 
i Varubud AB. Företaget startades 1946 
i Eskilstuna och har i dag 20 förare och 
17 fordon. Åkeriet kör bud- och lastbilar i 
Mälardalen. Varubud har deltagit i de två 
senaste hastighetsmätningarna och 2011 
blev det ”fina siffror”. Ingen av förarna 
har kört mer än sex kilometer i timmen 
för fort över gällande hastighetsgräns, 
vilket är den gräns där polisen bötfäller 
hastighetsöverträdelser. 

De tunga lastbilarna är fartspärrade 
till 90 kilometer i timmen. Men åkeri-
et har tillsammans med förarna fattat 
ett principbeslut att hastigheten inte ska 

Utbildad förare 
lättare på foten

vara högre än 80 kilometer i timmen på 
90-vägar. 

– Det sparar bränsle och är bra för tra-
fiksäkerheten, säger Daniel Johansson.

Varubuds förare har deltagit i Tra-
fikverkets hastighetsutbildning ”Rätt 
fart”.  Daniel Johansson tycker inte att 
ålder avgör körsätt, men han ser ett tyd-
ligt samband med stress och körbeteende.

– När stressen ökar blir foten gärna-
tyngre på gaspedalen.

Han vet inte riktigt varför åkeriet visar 
så bra resultat. Han tror att det är flera 
faktorer som bidragit, som att förare får 
betalt för sin arbetstid även om de kom-
mer in en halvtimme senare. 

– Varubud är ett familjeföretag med 
trygg och stabil utveckling. Vi har en 
mycket liten personalomsättning och ser 
till att hålla vagnparken ny och fräsch.

Trafikverket planerar ingen ny has-
tighetsmätning under 2012, vilket både 
Daniel Johansson och Jessica Gunnars-
son beklagar. Daniel Johansson vill fort-
sätta samarbetet och Jessica Gunnarsson 
är bestämd på att åkeriet fortsätter mäta 
sina förares hastigheter.

monica näslund

Daniel Johansson på Eskilstunaåkeriet Varubud har 
inlett arbetet att miljöcertifiera åkeriet. Alla förare 
har gått Trafikverkets hastighetsutbildning. Foto: 
Varubud

Det nya kyl- och fryshuset är en del i familjen Gun-
narssons koncern. Här finns kapacitet att frysa in 
45 ton/dygn. Foto: Kasper Dudzik 

Mäta och följa upp är ledord för Jessica Gunnars-
son. Hastighetsmätningarna visar att arbetet gett 
resultat. Få förare kör för fort. Foto:Kasper Dudzik 
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vattenpumptillverkaren Xylem Water 
solutions i småländska emmaboda 
har med stöd av trafikverkets logis-
tikanalys kapat flera miljoner av sin 
transportbudget. och det finns mer 
att spara.

Lösningen  är att vissa transporter flyt-
tats från flyg till båt. Vägen dit har gått 
genom att kartlägga olika produkters 
transportvägar och fraktkostnader.

Det började med leveranserna till det 
australiska försäljningsbolaget under 

2009 och fort-
satte med leve-
ranserna till 
Argentina under 
2010.

– Med en egen 
insats på cirka 
200 000 kronor 
minskar vi kost-
naderna på dessa 
för oss relativt 
små marknader, 
med ungefär två 
miljoner kronor. 
Mycket tack vare 

att produkter som tidigare skickades med 
flyg nu går med båt, förklarar Ulf Har-
rysson, strategisk inköpare av transport-
tjänster inom Xylem och en av drivkraf-
terna bakom bolagets kostnadsjakt. 

Bolaget, som bildades 1901, tillverkar 
dränkbara vattenpumpar under varumär-
ket Flygt, efter ingenjören Hilding Flygt. 
Än i dag lever Flyg-andan kvar i Emma-
boda. Företaget är ortens och regionens 
största privata arbetsgivare med över 
1 200 anställda. 

När Australienprojektet avslutats drogs 
slutsatsen att det fanns mer besparingar 
att hämta. Ulf fick ledningens klarteck-
en att även ta sig an Argentina. Samma 
metod användes genom att kartlägga 
kostnader för ett antal artiklars trans-
portvägar.

– Vår analys av Australien visade bland 
annat att flera produkter skickades med 
flyg varje vecka. Att lägga om dessa till 
båt med en bättre framförhållning mins-
kade våra transportkostnader för vissa 
artiklar med 90 procent och minskade 
koldioxidutsläppen med 615 ton. Tala om 
att ”plocka lågt hängande frukter”!

Xylems systematiska arbete med miljö-
förbättringar och minskade utsläppsvär-
den uppmärksammades 2010 av Tra-
fikverket. Eva Hultgren från Trafikverket 
fick upp ögonen för Xylem och undrade 
om företaget ville genomföra en logistik- 
analys. Svaret kom snabbt och var posi-
tivt. Två konsultföretag gick igenom 
Xylems logistiska flöden: Analysen påvi-
sade flera besparingsmöjligheter i flermil-

jonersklassen, bland annat 
förbättringar av emballage 
för att dubbelställa mer gods. 

– Eftersom vi producerar 
och säljer miljövänliga pro-
dukter vill vi naturligtvis 

arbeta seriöst med att minska 
företagets miljöpåverkan så 

mycket det går lokalt och globalt, förkla-
rar miljöhandläggaren Anna Johansson.

transportanalysen för argentina visade på 
ännu större besparingspotential – näs-
tan 40 procent utsläppsminskning för ett 
20-tal produkter. Antalet flyguppdrag 

rena vinsten  
ta sjövägen

”Att lägga om till 
båt med bätt-
re framförhåll-
ning minskade 
våra transport-
kostnader med 
90 procent och 
minskade koldi-
oxidutsläppen 
med 615 ton.”

Anna
Johansson
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med destination Argentina minskade från 
186 år 2010 till 96 förra året. 

– Vissa artiklar skickade vi med flyg av 
ren hävd. Ingen hade ifrågasatt detta för-
rän vi gjorde vår analys. Det argentin-
ska säljbolagets farhågor om att kunden 
skulle drabbas av sämre leveranssäkerhet 
kom också helt på skam.

Ulf Harrysson poängterar även de mju-
ka besparingar som är svårare att eko-
nomiskt beräkna: bättre förståelse och 
dialog mellan Xylem och deras försälj-
ningsbolag samt bättre planering hos sälj-
bolagen.

Xylem har nu dragit igång ett nytt projekt 
tillsammans med företagets sjö- och flyg-
speditör, Geodis-Wilson, under arbets-
namnet ”Top 15” där de allra största sälj-
bolagens leveranser kartläggs:
– Ta bara USA som är vår största mark-
nad globalt. Vi tittar nu på att lägga till 
ytterligare en flyghubb i Los Angeles till 
de fem som vi idag använder i USA: New 
York, Chicago, Atlanta, Houston och 

Seattle. Beräkningar som Geodis-Wil-
son tagit fram visar att det finns potential 
att minska miljöutsläppen med nästan 15 
procent med ytterligare en hubb. Troligt-
vis kommer vidare beräkningar att visa 
att pengar även här går hand i hand med 
miljöbesparingar.

stefan Bratt

Efter det två lyckades 
projekten med Aus-
tralien och Argen-
tina, berättar trans-
portinköparen Ulf 
Harrysson att Xylem 
ser över leveransked-
jorna till ytterligare 
15 länder. Foto:  
Kerstin Ericsson

Detta är xylem
Xylem |’zīl m| Grekiskt ord för en vävnad i 
växter som suger upp vatten från rötterna.
•	amerikanskt företag med 12 000 anställ-
da med representation i 150 länder. 
•	Marknaden för Xylems produkter, hela 
kedjan från pumpar till kompletta vattenre-
ningsanläggningar värderas till cirka 30 mil-
jarder dollar. 
•	Xylem hade en omsättning på 1,8 miljarder 
dollar 2010. 

Gjutgodset som snart förädlas till Xylems dränkbara 
vattenpumpar ligger på pall efter pall inne på det stora 
området i utkanten av Emmaboda. Foto: Kerstin Ericsson
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laNdeT RuNT

Med säkerhet och kvalitet som grund 
ska Green Cargo bli lönsamt. Med det 
synsättet har vi lyft vårt rörelseresultat 
med 242 miljoner sedan föregående år 
och vår punktlighet till kund inom utlo-
vad timme till 93 procent. Vi ska efter 
två svåra vintrar tillbaka till 95 procents 

punktlighet. Trots 
ett positivt resul-
tat ska lönsamhe-
ten förbättras för 
att klara framtidens 
investeringar. Ska 
vi erbjuda hållbar 

järnvägslogistik för det svenska näringsli-
vet även i morgon kan vi inte vara en låg-
prisaktör som kör med avskrivet material 
och låg kvalitet.

Vi arbetar med många detaljer för att 
öka punktligheten. Tågen ska avgå i tid 
och lokunderhållet ska utvecklas.Den här 
vintern kör vi med en ny kolslitskena i lo-
kens strömavtagare som klarar vintern 
bättre, och driftstörningarna har minskat 
betydligt. Trafikverket gör sin del och där 
hoppas jag de återupptar takten i träd-
säkringen av järnvägen. Stormar kommer 
och träden faller men de ska inte nå fram 
till kontaktledningar och bana. 

Näringslivet ska kunna lita på gods-
järnvägen. Vinterns oro runt kombitrafi-
ken har satt tågbolagens lönsamhet och 
de pågående banavgiftshöjningarna i fo-
kus. På två år har Green Cargos banav-
gifter ökat med 68 procent och höjning-
arna fortsätter. Planen är att dubbla dem 
till 2013 och fyrfaldiga dem till 2021, jäm-
fört med 2009 års nivå. förhoppningen 
från landets tågoperatörer är ett stopp 
och en utvärdering av banavgiftshöjning-
arna. Vi vill värna järnvägens och Sveri-
ges konkurrenskraft.

Den felande länken på Inlandsbanan 
mellan kristinehamn och Nykroppa 

har nu spänningsatts och tågtrafiken rull-
lar. för ungefär 200 miljoner kronor, varav 
eU:s strukturfond bidragit med 35 miljoner 
kronor, öppnar sig nya möjligheter för gods- 
och persontrafiken. Tågåkeriet i Bergslagen 
har startat direkt persontrafik mellan Bor-
länge och Göteborg.

 – Detta är ett första steg att skapa ett ro-
bustare järnvägsnät i Bergslagen. Vi kom-
mer att fortsätta investeringarna på Berg-
slagsbanan mellan kil. och Ställdalen fram 
till 2017, förklarade Trafikverkets biträdan-
de regionchef för region Väst, Bengt ryhed, 
när elektrifieringen invigdes den 16 januari. 

felande länk elektrifierad

Värna järnvägens 
konkurrenskraft!

testar Långa forDon
fÖr bättre MiLJÖ 

Trafikverket samarbetar med indu-
strin i en test med långa fordon. Det 

handlar om en fordonskombination på 32 
meter, lastad med styckegods, som går i 
skytteltrafik på sträckan Göteborg–Malmö. 

– Upprinnelsen är de goda resultat som 
skogsindustrins ett-projekt (en trave till) 
har visat, berättar anders Berndtsson på 
Trafikverket. Där sparas 20 procent bräns-

”Tågen ska 
avgå i tid, 
lokunderhål-
let utvecklas.”

sKÖter båDe väg ocH Järnväg

för första gången i Sverige har en 
gemensam upphandling av drift och 

underhåll på väg och järnväg genomförts. 
Det är driftområde Sollefteå och bande-
len forsmo–hoting. 

ett syfte med projektet är att prova om 
effektiviteten ökar genom samordning av 
väg- och järnvägsunderhåll. fyra entre-
prenörer lämnade anbud och NCC roads 
vann. 

eU-råDgivare i its 

Trafikverkets ställföreträdande generaldi-
rektör Lena erixon har utsetts av eU- 
kommissionen till ledamot i den europe-
iska rådgivande gruppen för intelligenta 
transportsystem. MIk aeL STörhr , 
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El på banan mellan Kristinehamn och Nykroppa 
öppnar för nya möjligheter för gods-och person-
trafiken. Foto: Stefan Bratt 

tUng träff

Den 11 – 12 maj hålls en veteranbilsträff för 
kommersiella fordon i Sveriges Vägmuse-
um i Borlänge. arrangör är Åkerihistoriska 
sällskapet och Sveriges Vägmuseum.

le per fraktat ton timmer och koldioxid-
utsläppen minskar med lika mycket. Nu 
testas detta koncept inom en helt annan 
bransch. 

 Vi ska förvalta sats-
ningen så att pengar-
na gör skillnad. Men 
det kommer att ta år 
innan vi är ikapp be-
hoven.”

gunnar malm, trafiKverKets general-
direKtör
om hur verket ska fördela de extra fem miljar-
der som regeringen satsar på infrastruktur.
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felande länk elektrifierad

Under 2011 ökade godstrafiken 
på det statliga järnvägsnätet med 
sex procent. Sammanlagt 1,2 mil-
joner tåg rullade på järnvägen för-
ra året. 

76,2 procent av godstågen kom 
i tid under 2011. Närmare 95 pro-
cent av godset levererades i rätt 
tid till kund. Trafikverket redovi-
sar nu sin punktlighet tillsammans 
med tågoperatörerna.

– Vi kommer att redovisa to-
talbilden månadsvis. Vi gör det i 
samarbete med tågföretagen som 
ett led i att gemensamt redovisa 
utvecklingen, se orsaker och göra 
förbättringar, säger Gunnar Malm, 
generaldirektör på Trafikverket.

Inledningen på 2011 präglades 
av en hård vinter i hela landet. Se-
nare under året har mycket regn 
inneburit översvämmande banval-
lar, och stormar orsakade att träd 
föll över kontaktledningar. 

– Vi har en hårt ansträngd ka-
pacitet i delar av järnvägssyste-
met. Det får till följd att små stör-
ningar får stora konsekvenser, 
säger Gunnar Malm. 

för att ytterligare förbättra kva-
liteten i järnvägssystemet inför 
Trafikverket kvalitetsavgifter un-
der 2012. Det innebär att den part 
som orsakar en försening större 
än fem minuter ska betala en av-
gift till den andra parten. Syftet är 
att stimulera till kvalitetshöjande 
åtgärder för att minimera felen

– Trafikverket satsar mer på un-
derhåll och har gjort anpassning-
ar till banarbeten i tågplanen. Vi 
satsar också på trafikledning, där 
trafikinformation är en viktig del. 
Vi jobbar hela tiden tillsammans 
med tågoperatörerna för att få en 
mer stabil och pålitlig järn- 
vägsanläggning. Detta  
är emellertid ett om- 
fattande arbete  
som kommer  
att ta tid.

Trafikverket testar i vinter ny teknik för att 
säkra spårväxlar mot snö och is. Metoder 

som prövas är blåsning med torr luft, tryckluft 
och induktionsvärme. 

Bland 1 600 kritiska växlar görs en priorite-
ring för översyn av snöskydd och växelvärme.

en vinterhandbok och en e-utbildning har 
också tagits fram. 

Under två föregående vintrar har tågtrafiken 
haft stora problem med snö och is som fast-
nat i spårväxlar. Nu prövas flera nya lösningar i 
projektet Vintersäkra spårväxlar, som startade 
2010.

– en del av de nya metoder vi prövar behöver 
testas ytterligare en vinter. andra åtgärder hop-
pas vi ska ge resultat redan den här vintern, sä-
ger projektledare elin Söderström. 

Trafikverket har identifierat ungefär 1 600 
kritiska växlarna som måste fungera för att tå-
gen ska rulla. en prioritering görs bland dessa 
för att kunna åtgärda de växlar som behöver 
rustas upp med rätt standard på snöskydd och 
växelvärme.

en vinterhandbok har tagits fram och en e-ut-
bildning genomförs i Järnvägsskolans regi. På så 
sätt ska kunskapen om vinterunderhåll öka hos 
entreprenörer och underhållspersonal.

 ett antal nya metoder och tekniker studeras 
i projektet:
•	 Blästring med kolsyreis som tar bort snö 

och is i växlarna. kolsyreisen dunstar se-
dan bort.

•	 Blåsning med torr luft som gör att snö 
och is försvinner.

•	 Blåsning med tryckluft.
•	 Induktionsvärme, av samma typ som på 

moderna spishällar, som styr mot en viss 
temperatur för att smälta snö och is.

•	 Lågvoltsvärme, som smälter snö och is 
mellan stödräl och växeltunga. Spar 40 
procent i energiförbrukning jämfört med 
tidigare system.

•	 fjärrvärme för uppvärmning av växlar på 
bangårdar.

göran fält

vintersäkra växlar  
med luft och värme

mer gods  
på banan

Elin Söderström leder projektet vintersäkra spårväxlar. Några av Trafikverkets 1 600 kritiska växlar finns vid 
Göteborgs central. Foto: Kasper Dudzik 
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Koll på trafikslagen? 

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Här kan  
du testa dig 

själv

Världens största fraktflygplan Antonov 
AN-225 är sällan sedd vid svenska 
flygplatser. 2011 landade den vid ett 
par tillfällen på Arlanda flygplats.  
Hur stor lastkapacitet har fraktplanet?
1 275 ton
X 250 ton
2 Planet har flygförbud

Vad är Spectra?
1 Trafikverkets nya webbverktyg för special- 
 transporter på järnväg.
X Skurkorganisation i Bondfilmer
2 Spårentreprenörernas centrala tillsynings- 
 register, version a.

Webbplatsen yrkestrafiken.se stängdes i februari. Infor-
mationen har flyttats till andra webbplatser. Vilka?
1 Transportstyrelsen och Polisen
X Polisen och Svensk Åkeritidning
2 Trafikverket och Transportstyrelsen

Inseglingsrännan till Norrköpings 
hamn har blivit bredare och djupare. 
Samtidigt har en ny kombiterminal 
och containeranläggning byggts.  
Vad heter hamnen?
  1 Pampers
  X Pampas
  2 Pampus

Vad är detta?
1 Trafikverkets nya snösmältare  
 för godsbangårdar
X Trafikverkets ekologiska  
 ogräståg  som borstar  
 bort sly och ogräs i spåret
2 Godståg som på vintern kör  
 oplogade spår

Malmbanan är landets enda järnväg 
som tillåter 30 tons axellast. Här går 
malmtågen från LKAB i Kiruna till 
hamnen i Narvik. Banan har utsetts  
till landets vackraste.  
Vad är norska namnet på Malm-
banan?
1 Nabobanen
X Bjørnfjellsbanen
2 Ofotenbanen

Wim är förkortning för en ny vägutrustning som Trafikverket 
låtit installera. Vad är wim? 
1 Weather information monitor, Trafikverkets app för   
 väglagsinformation i realtid.
X Weight in motion, vägvåg som mäter tung trafik i farten
2 Winter investment manager, engelsk term för Trafikver-
kets funktion ”snögeneral”

För att avlasta Sundsvalls centrum från tung genomfarts- 
trafik byggs 20 km ny E4, kallad E4 Sundsvall. Trafiken 
kommer bland annat att ledas över Sundsvallsfjärden via 
en 1 420 meter lång bro. Vad kallas bron? 
1 Sundsbron 
X Dubbelkrum 
2 Sundssprånget 

Om du förlorat ditt körkort, till vilken myndighet 
vänder du dig då? 
1 Trafikverket 
X Transportstyrelsen 
2 Länsstyrelsen 
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Rätta svar: 1. X 2.1 3.2 4.1 5.X 6.X 7.2 8.X 9.2


