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Slungar 7 500 ton i timmen

Jag tänker ofta
på risken
att köra på någon”

BENGT RAMLID,  
KOLLEGAHJÄLPEN: 

0,3 Den totala trafiken på Trafikverkets spåranläggningar ökade med 0,3 procent
mellan 2014 och 2015, mätt i tågkilometer. Persontrafiken ökade med 1,8
procent och godstrafiken minskade med 4,1 procent. K ÄLL A: JÄRNVÄGENS K APACITET 2015
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 Att det finns stora utmaning-
ar inom godstransportområ-
det stod klart när ett hundra-
tal personer från många olika 

branscher samlades på Godsetdagen i 
januari. Men jag slogs också av den iver 
och vilja att nå förbättringar som prägla-
de diskussionerna. 

En aspekt som än en gång blev be-
lyst är att det inte bara är politiska be-
slut och ekonomiska styrmedel som 

påverkar fram-
tidens gods-
transporter, 
deltagarna i 
Godsetdagen 
lyfte fram att 
kundernas köp-
beteenden är 
minst lika vikti-

ga. Det innebär att det ställs stora krav 
på oss som arbetar med dessa frågor 
att ständigt följa utvecklingen, att tidigt 
kunna identifiera trender och beteen-
demönster och därmed förutse föränd-
rade behov och förutsättningar. Utifrån 
det måste vi kunna anpassa såväl pro-
dukter och tjänster som den grundläg-
gande infrastrukturen. 

På andra platser i den här tidningen 
kan du läsa mer om flera olika delar 
som Trafikverket bidrar med på områ-
det. Det handlar till exempel om längre 
och tyngre transporter, och de tester 
av elvägar som alldeles snart är verk-
lighet. Och inte minst om de möjlighe-
ter som nu öppnas i och med att tun-
neln genom Hallandsås är klar och 
trafiken rullar på riktigt.

Just nu pågår dessutom Sverigeför-
handlingens förhandlingsarbete för 
fullt och höghastighetsjärnvägen tar 
viktiga kliv mot ett  
förverkligande. Det  
är en spännande tid  
vi lever i!

FO
T

O
: V

O
LV

O

” Jag slogs av 
den iver och 
vilja att nå för-
bättringar som 
präglade God-
setdagen”
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Tåg med  
tacostillbehör blev  
Året klimatkomet.  

FOTO: MOSTPHOTOS.COM



GODSET • NR 1. 2016 3 

Norrman ny vd  
för ScanMed

Sven Marius Utklev Gjeruldsen har 
utsetts till tillförordnad vd för den 

europeiska godskorridoren ScanMed. 
Lars Stenegard lämnade i december upp-
draget som vd av hälso-
skäl. Utklev Gjeruldsen är 
internationell seniorråd-
givare vid norska Jernba-
neverket. Han är nu vd för 
ScanMed till juni, när en 
ny ordinarie vd beräknas 
vara utsedd. 

Trafikverket och järnvägsbranschen 
stärker nu samarbetet kring plane-

ringen av trafiken och åtgärder i infrastruk-
turen. Arbetet initierades av infrastruktur-
minister Anna Johansson, och har lett fram 
till en handlingsplan som är inriktad på fyra 
områden: 
- Förbättrad beskrivning av infrastrukturen  
i Järnvägsnätsbeskrivningen, samt  
- tidigare dialog inför planering av trafik 
(kapacitetstilldelning), 
- planering av infrastrukturåtgärder (under-
hållsplan och investering) och 

- samverkan i banarbetsplanering vid extra 
medel och tillkommande arbeten.

Projektet Stärkt branschsamverkan star-
tades av Trafikverket tillsammans med 
branschorganisationerna Näringslivets 
transportråd, Tågoperatörerna, Svensk kol-
lektivtrafik och Föreningen Sveriges järn-
vägsentreprenörer. 

– Genom samverkan kan vi skapa bättre 
lösningar för att möta behovet av fler resor 
och transporter i kombination med ökat be-
hov av arbete på järnvägen, säger projektle-
daren Urban Seydlitz. 

Starkare samarbete 
med branschen

 Mest sopor och 
 goda tankar”
”Returfrakter är guldgruvor; vi 
jobbar hela tiden för att hitta 
något till våra lastbärare. Men 
vi kämpar ju med en urbanise-
ringstrend. De stora städerna – 
Stockholm, Oslo, Köpenhamn – 
är enorma konsumtionsorter. Vi 
kör massor av gods dit och vi får 
kämpa för att hitta något att köra 
tillbaka. För man producerar inte 
så mycket där – det är mest so-
por och goda tankar.”

BO HALLAMS,  
MARKNADSDIREKTÖR  
PÅ SCHENKER

   i en paneldebatt om framtidens  
   utmaningar för gods och logistik.
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Fler kör lastbil  
med bältet på

VTI:s årliga mätning av bilbäl-
tesanvändning visar att ande-

len bältade förare av tunga fordon var 
väsentligt högre år 2015 än tidigare 
år, cirka 69 procent. Som jämförelse 
var bara 5–7 procent av förarna av 
tunga fordon bältade år 1999. 

Taxiförarna, med närmare 97 pro-
cent i mätningen år 2015, är nästan  
i nivå med personbilsförarna.

Observationerna gjordes i au-
gusti–september 2015. Samman-
lagt observerades drygt 57 300 
personbilar, cirka 1 200 taxibilar 
och nästan 8 900 övriga bilar, hu-
vudsakligen lastbilar.   
Källa: VTI

Green Cargo expanderar  
i Karlshamns hamn

Godstrafiken på järnväg till och från 
Karlshamns hamn har sedan års-

skiftet dubblats från en till två avgångar 
per dag. 

– Karlshamns hamn har bra förutsätt-
ningar att bli Sveriges port mot öst. Vi 
vill expandera och har en dialog med 
Trafikverket om bland annat tillgång till 
spår”, säger Sohana Josefsson, Green 
Cargos marknads- och kommunikations-
chef. 

Sven Marius
Utklev  
Gjeruldsen

Arlanda behöver  
en fjärde bana

Inom det närmaste decenniet behöver Stockholm 
Arlanda flygplats en fjärde start- och landnings-

bana. Detta för att klara den beräknade ökningen 
av flygtransporterna. Det är en av de preliminära 
slutsatserna i den statliga utredningen om Stock-

holmsregionens framtida flygkapacitet. 
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Demonstrationssträckan ligger mellan 
Kungsgården och Sandviken på E16. I ena 
riktningen förses vägen med stolpar som 
bär upp elledningar över det högra kör-
fältet. Stolparna står med 60 meters mel-
lanrum och skyddas av ett räcke. Utan-
för vägområdet, vid en rastplats, placeras 
en transformator för lågspänd likström 
av samma typ som i spårvagnsnät. Under 
den tvååriga testperioden kommer inte 
den vanliga trafiken att påverkas.

Vägen kommer att trafikeras med Sca-
nias hybridlastbilar som försetts med en 
påbyggnadsutrustning bakom hytten. Via 
en strömavtagare matas 750 volt likström 
till ett elhybridsystem i fordonet. Ström-
avtagaren på lastbilen kan koppla upp sig 
automatiskt i hastigheter upp till 90 km/
tim. När lastbilen sedan lämnar det elek-
trifierade nätet övergår den till diesel-
hybridsystemet. 

Elväg Gävle blir Sveriges allra första 
elväg, möjligen också den första i världen. 
Detta är det ena av två projekt som valts ut 
av Trafikverket i samråd med Vinnova och 

Energimyndigheten. Det andra projektet 
är Elways där beslut om en demonstra-
tionssträcka vid Arlanda tas senare i år. 

Projektet Elväg Gävle, som samordnas av 
Region Gävleborg, har 77 miljoner kro-
nor i offentlig finansiering som kombine-
ras med 48 miljoner kronor från närings-
livet. Sandvik, Ovako, SSAB, Siemens och 
Scania är med i satsningen tillsammans 
med de kommunala elbolagen i Gävle 
och Sandviken samt Högskolan i Gävle. 
Till projektets partner hör också Ernst 
Express som kör lastbilarna. Det betyder 
att systemutvecklare och fordonstillver-
kare deltar i projektet tillsammans med 
speditörer och transportköpare.

Sent i höstas sattes fundamenten på 
plats längs demonstrationssträckan. 
Under mars börjar man montera av stol-
par och kontaktledning.

Systemet kräver inte kontinuerlig ström-
försörjning. Det ska räcka med att vägen 
har laddningssträckor med jämna mellan-
rum, och framför allt i långa backar. Fordo-

nen kan dessutom köras på diesel som 
en standardlastbil.

Planen är att i nästa steg bygga en 
elväg mellan Gävle hamn och Bor-
länge. Kostnadskalkylen ligger på  
1,2 miljarder kronor. 

– Om vi tittar på demosträckan så 
är Gävle–Borlänge en trång sektor 

Snart rullar första 
eltradaren på E16

och vi kör mycket med bil där i dag, säger 
Per Bondemark, inköpschef på SSAB. Och 
vi vill köra mer fossilfritt, det är helt klart 
intressant. Jag tror att det är viktigt med 
piloter där man kan testa och utvärdera 
ny teknik, och se om det bär sig kommer-
siellt. För SSAB som företag är det spän-
nande, för det hänger ihop med hur man 
kan utveckla lättare fordon som kan ta 
större nyttolast. 

Region Gävleborg, Sandvikens kom-
mun och Sandbacka park ska tillsammans 
ansvara för ett besökscenter i Sandvi-
ken. Här kommer också olika forsknings-, 
utvecklings- och projektgrupper att sam-
las för att arbeta med frågor om säkerhet, 
affärsmodeller, regelverk, drift och under-
håll samt utveckling av kringtjänster.

Det andra projektet, Elways, drivs av 
Roserbergs Utvecklings AB. En testanlägg-
ning finns vid Arlanda sedan 2012. Över-
föringen av el sker via elskena i vägba-
nan till en strömavtagare på lastbilarnas 
undersida. Tekniken testas än så länge 
i en skyddad miljö, men i höst kan ett 
beslut tas om att bygga en två kilometer 
lång demonstrationssträcka på allmän 
väg. Sträckan kommer att trafikeras av ett 
testfordon som ägs av ABT-bolagen och 
som ska användas av PostNord för trans-
porter mellan flygplatsen och logistikcen-
tret Stockholm Nord vid Rosersberg. 

LARS LINDSTRÖM 

Mer information finns på: 
trafikverket.se/elvagar, elways.se, elvag.se 

Före midsommar kan de första eldrivna lastbilarna rulla på allmän väg i Sverige. Just 
nu monteras kontaktledningsstolpar längs den två kilometer långa demonstrations-
sträckan på E16 i Gävleborgs län. Den teknik som används är spårvagnslikande, med 
kontaktledningar 5,4 meter över körbanan.  

Fundamenten sätts på plats utanför Sand-
viken. I vår reser man de 50 stolparna som 
ska bära upp kontaktledningen över E16.  
FOTO: JAN NYL ANDER
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ELVÄGAR PÅ FLERA SÄTT
Elektromobilitet är samlingsnamnet på en 
mängd tekniska lösningar och system som 
kan användas för att transportera människor 
och varor med hjälp av elkraft.

Elvägar
Forskningen arbetar i huvudsak med tre 
tekniska system för tunga fordon:
• Kontaktledning över körbanan och ström-
avtagare på fordonets tak.
• Elskena i körbanan och strömavtagare 
under fordonet.
• Induktion, trådlös överföring via elektro-
magnetiskt fält.

Fordon för elvägar
Lastbilar som utnyttjar eldrift kan ha tre 
tekniska lösningar:
• Seriehybrid, drivs av elmotor. Förbrän-
ningsmotorn används enbart för att gene-
rera elen till elmotorn och för att ladda bat-
teriet vid behov.
• Parallellhybrid. Fordonet kan drivas av 
antingen el- eller förbränningsmotor.
• Powersplithybriden är en kombination 
av en parallellhybrid och en seriehybrid. 
Både förbränningsmotor och elmotor dri-
ver hjulen.
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Nordlig terminal kan  
ändra flödet runt Stockholm 

I december öppnade Kombiterminal 
Stockholm Nord i Rosersberg norr 
om Stockholm. Den nya terminalen 
möjliggör mer gods på räls och färre 
lastbilstransporter genom centrala 
Stockholm och på den hårt belastade 
Essingeleden.

Kombiterminal Stockholm Nord ligger 
inom Kilenkryssets område Stockholm 
Nord Logistikcenter, ett stenkast från E4 
och Ostkustbanan, och nära Arlanda flyg-
plats. Här flyttas containrar och trailrar 

från tåg till lastbil eller från väg till järnväg.
Terminalen drivs av Yilport Holding som 
bland annat också äger och driver ostkus-
tens största containerhamn, Gävle contai-
nerterminal, och Norges största contai-
nerhamn Sjursøya i Oslo.

– Stockholm Nord är en öppen terminal, 
tillgänglig för alla, men ska förhoppnings-
vis även bidra till ökad import med järn-
väg till Stockholm och resten av Mälar-
dalen via Gävle. Terminalen kan även 
minska godstransporter på lastbil genom 
Stockholm från södra Sverige, säger Jonas 
Norlén, marknadskoordinator på Yilport 

Holding. Vi fyller ett logistiskt tomrum i 
norra Stockholm och Mälardalen.

Under uppstartsfasen trafikerar fyra järn-
vägspendlar Stockholm Nord varje vecka, 
lastade med containrar och trailrar. Tra-
fiken kommer succesivt att utökas under 
våren och sommaren.

Den nya kombiterminalen har en kapa-
citet på 200 000 lyft per år, och kan lasta 
om alla typer av gods som kan lyftas med 
kran. Anläggningen består bland annat av 
två stora rälsbundna Gantrykranar och 
fyra 750 meter långa spår med plats att ta 



GODSET • NR 1. 2016 7 

emot och lasta eller lossa fyra fullängds-
tåg samtidigt. 

– Vårt mål är att ta emot åtminstone 
150 000–200 000 TEU inom ett par tre 
år, säger Jonas Norlén.

200 000 TEU motsvarar 100 000 styck-
en 40 fots containrar.

Yilports Nordenchef, Eryn 
Dinyovszky, tror att den nya 
kombiterminalen leder till 
att gods och varor hittar nya 
vägar till norra Stockholms 
växande logistikcentra. 
Kopplingen till Gävle som 

importhamn för Stockholm och Mälar-
dalens är viktig. 

– Vi har mjukstartat och haft tid och 
möjlighet att finjustera anläggningen 
både när det gäller kranar och datasy-
tem. Nu fungerar allt som förväntat och 
i linje med den normala processen när 
vi driftsätter nya terminaler, säger Eryn 
Dinyovszky.

Ett generellt nordiskt problem tycker 
Eryn Dinyovszky är en brist på realtids-
data, möjligheten för kunden att följa hela 
transporten. När det gäller den typen av 

transparenta system ligger Sverige och 
Norge många år efter andra delar av värl-
den. 

– Kunderna vill kunna följa sitt gods, i 
realtid. Europeiska kunder har haft och 
har alltför stort fokus på fraktkostnaden. 
Men vi hoppas att kunna erbjuda denna 
service så småningom, och att våra kun-
der är beredda att betala för denna högre 
servicenivå. 

HANS HELLBERG OCH TINA EDLUNDH

Fotnot: TEU står för tjugofotsekvivalent, ett ISO- 
standard mått på containrar. 20 fot är 6,058 meter.

Eryn
Dinyovszky

Stockholm

Gävle

Stockholm Nord

Arlanda

Järnvägslänken Gävle Containerterminal–Stockholm Nord innebär bland annat ett smartare omlopp av tom-
ma containrar. Åter i Gävle används containrarna för export och därmed minskas kundernas kostnader.



GODSET • NR 1. 20168  

Tågoperatörernas nye vd Björn Westerberg vill ha en kraftsamling för att förbät-
tra järnvägens konkurrenskraft. Han vill skjuta upp införandet av det europeiska 
signalsystemet ERTMS och satsa de 30 miljarder som frigörs på att hämta igen det 
eftersläpade järnvägsunderhållet. 

Björn Westerberg kommer direkt från riksdagen 
till Tågoperatörernas kontor vid Humlegården 
i Stockholm. Han har varit med på ett möte där 
järnvägsutredningens slutrapport presenterades.

– Gunnar Alexandersson berättade om sitt 
betänkande och om de frågor som behöver utre-
das vidare. Järnvägen har många komplexa frå-
gor. Men ibland kan det finnas enkla lösningar, och 
handlar det om att bestämma sig och att genom-
föra, exempelvis längre och tyngre godståg. Ska 
det vara 750 eller 1 000 meter långa tåg? Om vi 
bestämmer oss och genomför detta blir det tydligt 
och vi kan anpassa planering, investeringar och 
underhåll efter det, säger Björn Westerberg gil-
lande.

Han tillträdde som ny vd för Tågoperatörerna i 
april 2015. Han utstrålar både otålighet och fram-
tidstro när han bläddrar i utredningsrapporter och 
presenterar statistik. Han efterlyser handlings-
kraft från politiker och myndigheter, för att för-
bättra villkoren för godstrafik på järnväg.

Han ger en bild av dålig punktlighet, efterslä-
pande underhåll, brist på kapacitet och osunda 
konkurrensvillkor i förhållande till lastbilstrafi-
ken. Det ger alltför låg lönsamhet för godstrafiken 
på järnväg.

– Våra 13 medlemsföretag som kör gods gör en 
sammanlagd förlust på 400 miljoner kronor per år. 
De minskar antalet anställda och höjer produktivite-
ten. Att i det läget lägga på oss fördubblade banavgif-
ter och höga kostnader för ERTMS är inte hållbart, 

om vi vill föra över mer gods från väg till järnväg.
Björn Westerberg vill inte att branschföreningen 

ska framstå som en kravmaskin.
– Vi vill inte komma till ett dukat bord. Vi vill 

vara med och duka bordet. Vi vill vara med och 
forma den nationella planen, vara med och påverka 
infrastruktur- och underhållsplaneringen. 

– Vi har tjatat och gnällt i många år på att Tra-
fikverket måste ändra sig. Nu upplever vi att Tra-
fikverket håller på att förändras på flera områ-
den, både i vilja och attityd, kultur och ledarskap, 
inriktnings- och underhållsplanering samt orga-
nisatoriskt. Vi har bra kontakter med Trafikver-
ket och generaldirektör Lena Erixon, som lyssnar 
på oss. Nu ligger det på oss från operatörssidan att 
vara konstruktiva, säger Björn Westerberg.

Tågoperatörerna har tagit fram en lista på de 40 
viktigaste projekten som bör genomföras om Tra-
fikverket får nya pengar. Branschsamarbetet för 
ökad punktlighet, Tillsammans för tåg i tid, är ett 
annat exempel på hur medlemsföretagen kan bidra 
till bättre kvalitet i järnvägen. 

– Vi har initierat en fordonsgrupp där vi driver 
frågorna om fordonsunderhåll. Vi har gjort studier 
av de vanligaste felen, som dragkraft, strömavta-
gare och dörrar. Vi vet var problemen finns och 
vet hur vi ska jobba framåt med dem tillsammans, 
säger Björn Westerberg.

Björn Westerberg valde att lyfta fram frågan om 
gods på järnväg när han tillträdde. Fungerande 

”Lägg all kraft  
       på underhållet”

”Ska vi nå klimat-
målen måste  
vi använda järn-
vägen ordentligt. 
Nya höghastig-
hetsbanor behövs 
för att frigöra ka-
pacitet för gods 
på dagens stam-
banor.”
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BJÖRN 
WESTERBERG
> Aktuell: Ny vd för 
branschföreningen Tåg-
operatörerna sedan april 
2015
> Bakgrund: Projektleda-
re och affärsstrateg på  
SJ AB, konsult och företags-
ledare inom it-branschen. 
Civilekonom från Handels-
högskolan i Stockholm,  
magisterexamen från 
Standford university.
> Ålder: 54 år.
> Bor: Lidingö.
> Familj: Fru och två barn.

godstrafik är helt avgörande för Sverige som indu-
strination. Enligt Tågoperatörernas vision kan 
godstrafiken på järnvägen fördubblas till 2050.

– För att lyckas med det räcker 
det med att vi får över tio procent av 
dagens lastbilstrafik på järnväg. Det 
borde inte vara så svårt, säger Björn 
Westerberg.

Men då får inte kostnaderna öka i en 
bransch som går på knäna under tyng-
den av låg lönsamhet.

– Vi har inget emot att betala ökade 
banavgifter om kvaliteten på infra-
strukturen höjs, men där är vi inte i 
dag. Därför bör banavgifterna frysas på 
nuvarande nivå tills underhållsskulden 
hämtats igen och kapaciteten höjts.

Det nya europeiska signalsystemet ERTMS är en 
bra tanke på sikt, för att underlätta tågtrafik över 
gränserna i Europa. Men systemet är inte färdig-
utvecklat och det är för tidigt att införa det på fler 
banor i Sverige, menar Tågoperatörerna.

– Det skapar kostnader för järnvägsföretagen 
för nya system ombord på tågen, utan att ge någon 
nytta tillbaka för oss eller godskunderna. Det är 

kostnader som våra medlemsföretag har mycket 
svårt att få täckning för hos kunderna.

– Skjut upp införandet av ERTMS i tio år. Vi före-
slår att de 30 miljarder som finns i den 
nationella planen för ERTMS i stället 
ska användas till att förbättra underhål-
let, för att stärka godstrafiken. Kraft-
samla på godset de närmaste fem åren, 
så kan vi få en väldig utväxling för 
svensk export. Funkar inte järnvägen 
går kunderna någon annanstans på en 
global marknad. 

– Om vi ska nå klimatmålen måste vi 
använda järnvägen ordentligt. Nya hög-
hastighetsbanor behövs för att frigöra 
kapacitet för gods på dagens stambanor. 
Ju tidigare vi kan bygga nya stambanor, 

desto mer kapacitet kan vi få för gods, säger Björn 
Westerberg.

Trots de många problemen är han optimist. Tåg-
operatörerna möter ökat gehör hos både politiker 
och Trafikverket. Miljökompensationen till gods på 
järnväg som regeringen anslagit pengar till i budge-
ten är ett exempel på det. 

TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT

”Vi vill vara med 
och duka bordet. 
Vara med och 
forma den na-
tionella planen, 
och påverka in-
frastruktur- och 
underhållsplane-
ringen.”

– Nya höghastighetsbanor behövs för att frigöra kapacitet för gods på dagens stambanor. Ju tidigare vi kan bygga nya stambanor desto mer kapacitet kan vi får 
för gods, säger Tågoperatörernas vd Björn Westerberg.
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I praktiken betyder det att 74-tonsekipage kan börja 
rulla på vissa utpekade delar av det allmänna vägnätet 
under 2017.

– Vi kommer att föreslå att man inrättar en ny bä-
righetsklass för de vägar som klarar de tyngre fordo-
nen, säger Trafikverkets biträdande planeringsdirektör 
Tommy Jonsson.

Trafikverket vill på sikt uppgradera hela BK1-vägnä-
tet till den högre bärighetsklassen. Men till att börja 
med handlar det om att upplåta en begränsad del av 
vägnätet för de tyngre transporterna. Sedan ska detta 
vägnät utökas successivt med fokus på huvudvägnätet 
och ett prioriterat vägnät i skogslänen. Det är framför 
allt broarna som begränsar bärigheten. 

I dag ingår totalt 43 lastbilar i försöken med tyng-
re och längre vägfordon. Inom skogsnäringen finns 28 
fordon med en bruttovikt på mellan 68 och 74 ton. De 
flesta av fordonen används för rundvirke och ett min-
dre antal för flistransporter. Uppföljningen visar att 
bränsleförbrukningen per tonkilometer blir upp till 13 
procent lägre jämfört med en 60-tons lastbil. Kost-
nadsbesparingen ligger på omkring tio procent.

Ett av fordonen har en bruttovikt på hela 90 ton och 

I vår lägger regeringen ett förslag om att inrätta en ny viktklass för lastbilar på 74 ton.
Det beskedet kommer från infrastrukturminister Anna Johansson.

dessutom en längd på 30 meter. Det har varit med se-
dan starten av ETT-projektet, En trave till, och trans-
porterar rundtimmer från Överkalix till Munksunds 
sågverk i Piteå. 

För de flesta vägtransporter är det inte vikten utan vo-
lymen som är begränsande. Därför pågår också för-
sök med längre lastbilar. I Sverige rullar i dag ett 
tiotal fordon som är upp till 32 meter långa. 
Sedan 2012 kör Kallebäcks åkeri två for-
don mellan terminaler i Göteborg och Mal-
mö med allt ifrån potatischips till järnpul-
ver. Transporterna ger 25 procent bättre 
bränsleeffektivitet räknat per volymenhet 
jämfört med standardfordon. Besparings-
potentialen är i många fall betydligt bättre 
än så, konstaterar Lennart Cider på Volvo. 

– När volymen är den begränsande faktorn 
blir samhällsnyttan med långa fordon mycket 
stor. De långa lastbilarna får ta 80 tons last, men 
de når sällan upp dit trots att de går proppfulla med 
gods, förklarar Lennart Cider. 

STIG MEITON

Lastbilar på 74 ton kan rulla 2017

TYNGRE OCH LÄNGRE
Trafikverket har i uppdrag att  
presentera lösningar för High  

Capacity Transport, HCT – större,  
tyngre och längre transporter på väg  

och järnväg. För järnvägen handlar det  
om stråk för godståg som är 750 meter 

långa med 25 tons axellast. 
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Södra Skog testar en flisbil på 74 ton. Försöken med tyngre fordon följs upp av Skogforsk.
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Många lokförare kan vittna om svåra höst- och vinter-
dagar på Hallandsås. Otaliga godståg har fastnat i de 
branta lutningarna på väg upp mot Grevie station. Nu 
är lokförarnas mardröm över. Och tunnlarna genom 
Hallandsås spar tid och pengar för godstrafiken.

Längre och 
tyngre tåg  
genom åsen

FO
T

O
: K

A
SP

ER
 D

U
D

Z
IK



GODSET • NR 1. 201612  

Green Cargos godståg 5521 från Sävenäs 
godsbangård i Göteborg med destination 
Malmö godsbangård har kommit näs-
tan halvvägs på sin färd när lokföraren 
Jonas Svarén kör in på rangerbangården i 
Halmstad. Dags för omlastning av några 
vagnar samt en timmes rast och lite snack 
med Hallandskollegorna.

Några mil bort väntar Hallandsås som 
nu innebär en färd i en 8,6 kilometer lång 
tunnel.

– Jag kan med lite stolthet säga att 
åsen aldrig fick mig. Jag hade inte jobbat 
länge som lokförare innan mina kollegor 
krasst konstaterade att en dag skulle det 
bli stopp även för mig på åsen. Så blev det 
inte, jag vann över åsen, säger Jonas Sva-
rén och skrattar.

Kollegan Bo Persson erkänner utan 
omsvep att han fastnat ett par gånger på 
åsen:

– Så var det. Du visste aldrig om åsen 
skulle trilskas med dig eller inte. Det gäll-

de att alltid ha 
fullt i sandboxar-
na. Samtidigt kan 
jag tycka att lite av 
charmen är borta 
när du i hundra 
kilometer i tim-

men susar igenom ett knappt nio kilome-
ter långt betongrör. Jag kommer också att 

”Jag kan med lite 
stolthet säga att 
åsen aldrig fick 
mig”

Green Cargos godståg 5521 har passerat tunneln på sin väg mot Malmö. Tåget    med 17 vagnar väger nästan 1 000 ton. FOTO: KERSTIN ERICSSON– Det är onekligen skillnad att köra genom tunneln jämfört med att dra ett tåg över åsen, 
konstaterar lokföraren Jonas Svarén. FOTO: STEFAN BR AT T
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sakna alla underbara morgonstunder, för 
en sak är säker – sträckan över åsen var 
väldigt naturskön, säger Bo Persson.

Rasten är över, och Jonas Svarén får kör-
signal från Trafikverkets trafikcentral 
i Göteborg. Det nästan 1 000 ton tunga 
tåget med sina sjutton vagnar börjar rulla 
söderut. Efter knappt 20 minuters färd 
skymtar de två tunnelmynningarna i 
fjärran. En minut senare är vi inne i tun-

neln. Ytterligare åtta minuter senare har 
vi passerat den nya stationen i Förslöv.

– Ja, det är onekligen skillnad på att åka 
över åsen och under åsen. Om du hade otur 
kunde du få hålla på länge med att ta dig 
över åsen. Inte minst om du hade myck-
et last på kroken, säger Jonas och anropar 
trafikcentralen i Malmö som nu har över-
tagit det operativa ansvaret för färden. 

Vi kommer tidigt till Jonas bostads-
ort, Kävlinge. Där blir det stopp efter-

som Malmö godsbangård är full. Vi får 
vackert vänta ”en stund” på att köra in 
till godsbangården. Efter en dryg timmes 
väntan kommer en ny körorder. Klock-
an är strax före tre när tåg 5521 rullar in 
på godsbangården. Jonas krokar av loket 
från lasten och rangerpersonalen tar 
över. I morgon väntar en ny tur någon-
stans i södra Sverige. 

STEFAN BRATT

Green Cargos godståg 5521 har passerat tunneln på sin väg mot Malmö. Tåget    med 17 vagnar väger nästan 1 000 ton. FOTO: KERSTIN ERICSSON
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Per Tryding, vice 
vd för Sydsvenska 
handelskamma-
ren, är övertygad 
om att tunneln 
genom åsen kom-
mer att medföra 
positiva effekter 
för näringslivet på 

västkusten.
– Vi håller nu på att omdefiniera väst-

kusten. Tidigare har vi varit snabba med 

att dela in västra Sverige i två delar men 
någon slags osynlig gräns i Halmstad. 
Nu tror vi att denna gräns kommer att 
lösas upp mer och mer.

Per Tryding tror inte att godstrans-
porterna på järnväg kommer att öka 
snabbt, men på lång sikt tror han på en 
rejäl tillväxt:

– Vi är ganska övertygade om att vi 
bara sett början på den kapacitetsökning 
som vi förutspådde för några år sedan. 
Tunnelns öppnande gagnar utan tvekan 

godstransporter på järnväg, även om flö-
det av lastbilar på E6 naturligtvis är en 
stark konkurrent.

Han är inte förvånad om det handlar 
om samma typ av inlärningskurva som 
för Stora Bält-bron i Danmark. 

– När Bältbron öppnades blev det ing-
en omedelbar ketchupeffekt, men i dag 
har godstransporterna på järnväg tagit 
fler och fler marknadsandelar från väg-
transporterna. 

STEFAN BRATT

Västkusten delas inte längre av åsen 

Åstorp

Teckomatorp

Söderåsbanan

M
arkarydsbanan

Hässleholm

Kristianstad

Ängelholm

Helsingborg

Lund

Malmö

Trelleborg

Halmstad

Genom att tunnlarna genom Hallandsås nu öpp-
nats slipper godstågen omvägen via Markaryds-
banan och Hässleholm. Söderåsbanan är en an-
nan flaskhals som nu vidgats tack vare mötesspår 
och fjärrstyrning.

gan på godstrafik genom Hallandsås. Det 
finns utrymme för fler godståg om efter-
frågan ökar, säger Tore Edbring, kapaci-
tetsanalytiker på Trafikverket i Malmö.

Öppnandet av tunnlarna innebar ett stort 
lyft för kapaciteten förbi själva Hallands-
ås, med en ökning från 4 till 24 per-
son- eller godståg i timmen. Men för att 
godstrafiken skulle kunna dra full nytta 
av detta behövde även Söderåsbanan, 
Åstorp–Teckomatorp, rustas upp.

Under 2015 byggde Trafikverket om den 
enkelspåriga Söderåsbanan. Bland annat 
infördes fjärrstyrning, och ett mötesspår 
tillkom i Billesholm. Därmed kan banan 
klara den ökning i trafiken som skett 
sedan tunnlarna genom Hallandsås 
öppnats. Tore Edbring bedömer att det 
finns utrymme för att öka trafiken till 
30–35 godståg per dygn, om efterfrågan 
skulle öka.

Nästa etapp av utbyggnaden av Söderås-
banan beräknas komma igång 2019. Då 
byggs ytterligare två mötesspår. Den upp-
rustningen görs främst för att kunna köra 
Pågatåg på banan. Men kortare avstånd 
mellan mötesstationerna kommer även att 
gynna godstrafiken.

Dubbelspåret genom Hallandsås är en 

Tunnlarna genom Hallandsås gör att 
godstågen får en timmes kortare körtid 
Malmö–Göteborg, och tågvikterna kan 
ökas med 15–30 procent.

– Det är jättebra. Vi spar tid, personal och 
tåg, säger Green Cargos infrastrukturchef 
Pelle Andersson.

Vagnvikten kan ökas med 200–400 ton 
per tåg tack vare att tågen nu slipper de 
branta backarna över Hallandsås. Det är 
en ökning med 15–30 procent.

– Det innebär exempelvis att volymer 
som tidigare krävde fyra tåg nu kan köras 
med tre tåg. Det är fantastiskt mycket. 
Sträckan Malmö–Göteborg blir mellan 
3,5 och 7 mil kortare för oss. Den största 
minskningen får vi för de tåg som vi tidi-
gare körde via Markaryd. Det här inne-
bär att vi tjänar en timme. Allt det här 
gör att vi får kortare ledtider och spar på 
produktionskostnader för lok, vagnar och 
personal, säger Pelle Andersson. 

Sedan tunnlarna genom Hallandsås 
öppnats går cirka 20 godståg per dygn 
genom dem, medan tre till fyra godståg 
per dygn leds via Markarydsbanan. Det 
finns kapacitet för att öka trafiken till 
30–35 godståg per dygn genom åsen.

– Vi har nu gott och väl den kapacitet 
som behövs för att möta dagens efterfrå-

Tunneln spar tid och tåg

viktig pusselbit för att det ska gå att 
utöka längden på några dagliga gods-
tåg från 630 till 730 meter i triangeln 
Hallsberg–Göteborg–Malmö. Längre 
godståg kan sänka kostnaderna med 
10–20 procent för företag som kör 
gods på tåg. Då är dubbelspår en vik-
tig förutsättning. Det krävs även nya 
bromstabeller och anpassning av sig-
nalerna. Men det senare är kostnads-
effektiva åtgärder som kan genom-
föras ganska snabbt, enligt en rapport 
som Trafikverket lämnade till reger-
ingen 2015. 

GÖRAN FÄLT 

Tunnlarna gör att tågvikten förbi Hallandsås kan ökas med upp till 30 procent. Volymer som tidigare krävde fyra tåg kan därmed klaras med tre tåg.

FOTO: FOTO: L ARS LYDIG
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av världens största contai-
nerhamnar ligger vid kus-

terna i Sydostasien, främst Kina. 
Ungefär 30 procent av alla glo-
bala sjöfrakter passerar Malacka- 
sundet som förbinder Indiska 
oceanen och Stilla havet. 

Sänkt hastighet  
efter skakningar

Efter rapporter om att lokförare och 
resenärer på några tåg har upplevt 

skakningar och vibrationer på den ny-
byggda sträckan vid Hallandsås har has-
tigheten sänkts från 200 till 140 km/tim.

– Vi kan inte se att det har något med 
tunneln att göra. Problemen har rappor-
terats från ett fåtal tåg på hela den nya 
sträckan Vejbyslätt–Båstad, säger Erik 
Lööv, projektchef på Hallandsås. 

– Vi satte först ner hastigheten till 30 
km/tim. Vi kontrollerade och besiktade 
tunneln och spåret utan att hitta några 
fel. Då beslutade vi om en komfortned-
sättning till 140 km/tim. Efter det har 
inga nya problem rapporterats. Med den 
nedsättningen klarar vi tågens tidtabeller.

Det finns flera teorier om vad som kan 
ha orsakat vibrationerna. De kan bero på 
de nya spåren, fordonens hjul, eller sam-
verkan mellan dessa. Trafikverket utre-
der nu orsaken tillsammans med tågbo-
lagen. 

Trafikverket satsar runt 1,8 miljar-
der kronor på vinterväghållning på de 

statliga vägarna. När det snöar och är halt 
åtgärdas först de största vägarna som an-
vänds av många, och som ingår i större 
godsstråk, medan mindre vägar med få re-
sande får vänta något längre. 

– Som väghållare vet vi att frustratio-
nen blir stor när vägarna blir svåra att ta sig 
fram på. Om det dessutom blåser starka 
vindar hjälper plogning bara tillfälligt efter-
som ny snö blåser in över vägarna direkt, 
säger Lennart Helsing, presskommunikatör 
på Trafikverket. 

Han betonar att både yrkesförare och 
privatbilister har ett stort ansvar att anpas-

sa körningen efter rådande väglag. 
– Vi saltar vägarna av trafiksäkerhets- 

och framkomlighetsskäl. Kombinationen 
av högtrafikerade vägar och temperatur-
växlingar innebär att salt är den enda lös-
ningen. 

Klimatförändringarna medför större tem-
peraturväxlingar i hela landet. Det innebär 
att saltet behövs i områden där det tidigare 
inte var nödvändigt, såsom i Jämtland där 
man för tio år sedan inte saltade. 

– Men olyckan i sig orsakas av mer än 
halka, annars skulle ju alla åkt av om det är 
den enda faktorn, konstaterar Lennart Hel-
sing. 

KERSTIN ERICSSON

Växlande vinterväder
kräver mer salt 

 För första gången 
 i historien kan  
vi få en nedgång 
 i sjöfarten till 
följd av att till-
verkning flyttas 
 från Kina till  
 länder närmare  
 marknaden.”

JEAN-PAUL RODRIQUE,  
PROFESSOR VID HOFSTRA UNIVER-
SITY, USA, I EN TRENDSPANING PÅ 
TRANSPORTFORUM
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Var tionde dödsfall på vägarna är i själva verket ett självmord. Ofta blir en lastbil inblan-
dad i vad som ser ut som en vanlig olycka. Samtidigt som Trafikverket nu satsar stort på 
att förhindra självmord på järnvägen har ett motsvarande arbete startat på vägsidan.

Stängsel räddar liv

Det är ofta svårt att avgöra om ett dödsfall 
i trafiken är ett självmord. Men genom att 
förfina olycksanalyserna har Trafikverket 
krympt mörkertalet. 

I dag går det att slå fast att omkring tio 
procent av alla dödsfall på vägarna är sui-
cid, som den medicinska termen lyder.

Det betyder omkring 30 fall per år.
Ofta blir en tung lastbil inblandad, 

antingen genom en kollision med bil 
eller genom att en person kastar sig ut på 
vägen. 

Kenneth Svensson är sakkunnig på 
Trafikverket, och har lett arbetet med att 
utveckla den förfinande klassningsmeto-

den för dödsfall i trafiken.
– Syftet med vårt arbete är att rädda liv. 

Nollvisionen omfattar alla. Med stöd av 
ny kunskap kan vi arbeta för att vägarna 

utformas på ett sätt som hin-
drar de impulshandlingar 
som vissa självmord är, säger 
han.

Mötesseparering och rens-
ning av sidoområden från 
träd och utskjutande bergs-
klackar kan göra vägarna 

säkrare samtidigt som det minskar risken 
för självmord.

– Vid sidan av att varje dödsfall är en 

tragedi, är detta ett verkligt arbetsmiljö-
problem för lastbilsförare, säger Kenneth 
Svensson. 

Metoden att särskilja suicid från olycksfall 
börjar nu också att användas inom järn-
vägstrafiken. 

– På järnvägen är andelen självmord 
med dagens sätt att räkna kanske så högt 
som 70-80 procent av alla dödsfall, men 
också här kan vi minska mörkertalet med 
stöd av den förbättrade metoden, säger 
Anna-Lena Andersson som är Trafikver-
kets expert på psykosociala orsaker till 
trafikolyckor. 

Kenneth
Svensson

Bengt Ramlid, präst och lastbilsförare, är en av dem som jobbar ideellt i Kollegahjälpen.
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HÄR FINNS STÖD OCH HJÄLP
Karolinska institutet har en webbplats för 
självmordsprevention. Här finns tips på 
vad man kan göra för att hjälpa andra och 
telefonnummer till hjälptelefon:  
ki.se/nasp/fa-stod

Självmordslinjen har telefonnummer  
90 101. Den är bemannad dygnet runt.

KOLLEGAHJÄLPEN
Kollegahjälpen är ett nätverk av särskilt 
utbildade åkeriföretagare och lastbilsförare 
som hjälper kollegor som råkat ut för 
olyckor, rån eller överfall. Nätverket har 
skapats av TYA och Sveriges Åkeriföretag.

Kollegahjälpen når du via telefon  
020-59 60 00.  

GRUNDEN ÄR DJUPSTUDIER
Trafikverkets metod för suicidklassning  

av dödsfall i trafiken har utvecklats i sam-
arbete med Rättsmedicinalverket och 

Transportstyrelsen samt Suicidprevention 
i Väst och Sahlgrenska akademin. Grun-
den för metoden är de djupstudier som 
Trafikverket gör av varje dödsolycka på 

väg. Med stöd av ytterligare data och en 
psykosocial utredning kan en expertgrupp 

säkrare bedöma vilka dödsfall  
som är självmord. Metoden  

har vunnit internationell  
uppmärksamhet.

Hon har tidigare arbetat som sjukhus-
kurator och kan intyga att ingen yrkesfö-
rare går oberörd från en personpåkörning 
med dödlig utgång. 

– Även om föraren egentligen vet att 
han eller hon inte kunnat göra något för 
att undvika händelsen, plågas de ofta av 
skuldkänslor. Förare påverkas på olika 
sätt. Vanliga symptom är sömnlöshet, oro 
och att man återupplever händelsen. Det 
kan till och med leda till att man byter 
arbete efter olyckan.

Trafikverket sätter nu upp stängsel längs 
de sträckor av järnvägen som är mest 
utsatta för spårspring. Varje år omkom-
mer omkring 100 personer på järnvä-
gen. Fram till 2020 satsar Trafikverket en 
miljard kronor på stängsel, kameraöver-
vakning och andra åtgärder. Målet är att 
halvera antalet dödsolyckor.

– Det är jättebra 
att det här fenome-
net uppmärksam-
mas och att vi får 
mer kunskap, säger 
Bengt Ramlid. Han 
är en av det 40-tal 
kollegor från Hap-
aranda i norr till 
Malmö i söder som 
på ideell basis sva-
rar i Kollegahjäl-
pens jourtelefon.

Bengt är präst, 
men har periodvis varvat arbetet i kyrkan 
med att köra långtradare på natten. Han 
har också flera års erfarenhet av att köra 
distributionsbil i hemstaden Malmö. 

– Jag tänker ofta själv på risken att 
köra på någon. Rädslan för en olycka är 
något som de flesta lever med till och 
från. En förare som har varit inblandade 
kan vara fysiskt oskadd. Tankarna på vad 
som egentligen hände kan dyka upp efter 
veckor eller månader, säger han. 

Till Kollegahjälpen kan man ringa ano-
nymt.

– Vi vet hur det är att sitta bakom rat-

ten, och finns till för alla lastbilsförare 
som behöver stöd eller bara vill prata om 
sina funderingar. Vi uppmuntrar dem som 
behöver det att ta emot professionell hjälp, 
säger Bengt Ramlid. 

STIG MEITON

”Jag tänker ofta 
själv på risken 
att köra på nå-
gon. Rädslan 
för en olycka  
är något som 
de flesta lever 
med till och 
från.”

Trafikverket satsar en miljard kronor på stängsel och kameraövervakning längs med järnvägen. Målet är 
att halvera antalet dödsolyckor till år 2020.
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Årets klimatkomet har tilldelats Mac- 
Andrews OPDR Scandinavia AB för en 

lösning som kombinerar sjöfart över Nord-
sjön med en tågpendel genom södra Sve-
rige till Oslo. Ett heltåg från Helsingborg 
levererar varor till Oslo, och rullar sedan 
tillbaka mot Hallsberg, där det omlastas 
och går åter till Helsingborg. Där lastas va-
rorna på MacAndrews OPDR Scandinavia:s 
båt mot England.

Utmärkelsen delas ut av Green Cargo 
på seminariet Hållbar logistik. Utmärkel-
sen går till det företag som utifrån sina för-
utsättningar har gjort stora förbättringar i 
logistik på ett sätt som minskar klimatav-
trycket. 

Tåget Helsingborg–Oslo är bland an-
nat lastat med de varor som behövs för en 
lyckad taco-middag. Från Hallsberg består 
en del av lasten av dryck som ska släcka 
törsten i England. Lösningen att kombinera 
tåg med båt medför att koldioxidutsläppen 
minskar med nästan 95 procent, jämfört 
med om transporterna av taco-produkter 
och dryck skulle ha gått med lastbil. 

Tacos på tåg blev  
Årets klimatkomet”Transportsmart” blev ett av de mest 

använda orden under Godsetdagen i 
Stockholm den 21 januari. Godset-dagen 
arrangeras av Trafikverket i samarbete 
med branschorganisationen Tågopera- 
törerna, Sveriges åkeriförbund och Trans-
portföretagen. I år samlade arrange-
manget 125 deltagare och en lång rad 
talare. 

Enligt de prognoser som Trafikver-
ket använder, kommer godstrafiken att 
öka med över 50 procent fram till 2030. 
Samtidigt måste utsläppen från trafiken 
minska rejält för att vi ska nå klimatmålen. 
Många av diskussionerna under dagen 
landade i hur man löser den ekvationen. 
En av dagens enkätfrågor visade stor enig-
het om att det är transportköparna som 
har mest makt att påverka hur framtidens 
transporter ska utvecklas.

Erika Svanström, kommunikationschef 
på Sveriges åkeriföretag, berättade om 
satsningen på Fair transport, ett kvali-
tetsarbete som medlemsföretagen ge-
nomför med betoning på trafiksäkerhet, 
hållbarhet och socialt ansvar. 

–Våra medlemmar satsar på justa 
transporter. Nu hänger det på transport-
köparna, vi vill hjälpa dem att göra bättre 
affärer, sa hon.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 
 betonade vikten av att skapa ett robust 
transportsystem:

– I första hand måste vi nu ta hand om 
det vi har. Samtidigt kan vi trimma och 
använda systemet på ett bättre sätt. Vi 
vill prioritera underhåll framför investe-
ringar, sade Lena Erixon. 

Smarta transporter  
på Godsetdagen

Järnvägsunderhållet har blivit elva 
procent billigare utan att kvaliteten 

har försämrats, enligt en doktorsavhand-
ling av Kristofer Odolinski, VTI. Underhål-
let öppnades för konkurrens 2002. Kristo-
fer Odolinski har använt data från 1999 till 
2011 som underlag för att med en ekono-
metrisk modell beräkna effekten på kost-
naden av konkurrensen.

– Under den tiden har vi fått mer för 
pengarna i förhållande till de mått på kva-
litet som jag haft tillgång till. Det finns 
fler kvalitetsmått som jag hade önskat ha 
med, som till exempel förseningar, säger 
Odolinski. 

BILLIGARE UNDERHÅLL  
ÄR INTE SÄMRE
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BRA RESULTAT FÖR ELVÄGAR
VTI har tillsammans med Viktoria 
Swedish ICT och Trafikverket tagit 

fram en körsimulator för elvägar.  
Simuleringarna visar att energiförbruk-
ningen minskar rejält  
och att förarna 
inte upplever 
några större 
skillnader 
mellan att 
köra på el-
väg och van-
lig väg. 
FOTO: VTI/ 

K ARIN ANDERSSON

Mingel på Godsetdagen: Mats Erkén, Mana-
ging director på ScandFibre AB, Joachim Glas-
sell, näringslivspolitisk expert på Svensk handel, 
Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB och 
ordförande i Näringslivets transportråd samt 
Maria Nygren, vice vd och näringspolitisk chef 
på Transportföretagen.

NY TÅGPENDEL  
JÖNKÖPING–ÅRSTA

En ny tågpendel mellan Jönköping 
och kombiterminalen i Årsta startas 

av det norska transportföretaget Bring. 
Bland kunderna finns Ikea. Den nya tåg-
pendeln beräknas ersätta 13 000 lastbils-
transporter och minska utsläppen av kol-
dioxid med 11 500 ton per år. 
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DATA OM VÄG OCH JÄRNVÄG 
ÖPPNAS FÖR ALLA

Sedan årsskiftet är Trafikverkets data 
om Sveriges vägar och järnvägar öpp-

na för alla. Informationen, som är gratis, kan 
bland annat användas för att utveckla nya di-
gitala tjänster för resor och transporter.

Tacos på tåg blev  
Årets klimatkomet Volvokoncernen har utvecklat ett 

samarbete som innebär att dess 
Tåg 8 som levererar lastbilsde-
lar till fabriken i Gent i Belgien går 
fullastade med livsmedel tillbaka 
till Sverige. Lösningen sparar både 
pengar och miljö.  

Tåg 8 transporterar lastbils-
hytter från Umeå via Älmhult till 
Gent två gånger om dagen fem 
dagar i veckan. Historiskt har 
dock bara tio procent av lastkapa-
citeten utnyttjats på returresor-
na till Sverige och Volvo har länge 
sökt en lösning för att nyttja över-
kapaciteten.

Sedan förra sommaren har Vol-
vo ett samarbete med logistikfö-
retaget Scanlog som säljer frakt-
utrymmet till sina kunder. Det 
innebär att Tåg 8 i dag går ful-
lastade hem till Sverige med livs-
medel som drycker, konserver och 
torrvaror. Livsmedlen lastas om 
till lastbil i Älmhult och Hallsberg.

Anders Bergström, som ansvarar 
för närsjöfart och järnvägstran-
sporter inom Volvokoncernen, är 
mycket nöjd med lösningen som 
ger kostnadsbesparingar både för 
Volvo och samarbetspartners. 
Och som innebär totalt sett lägre 
miljöpåverkan eftersom livsmed-
len annars skulle gått med lastbil 
till Sverige.

– Särskilt bra känns det att vi 
lyckats hålla ledtiderna och vår 
precision i leveranserna trots att 
vi nu har återlastning i Gent och 
två nya lossningspunkter i Sve-
rige. Samarbetet visar att det går 
att öka mängden returfrakter på 
tåg när man har en bra affärsmo-
dell, rätt vilja och rätt partners, 
säger Anders Bergström.

Han är också noga med att fram-
hålla att flödet av lastbilskompo-
nenter och livsmedel till och från 
tågen sker med lastbil.

– Det är vår övertygelse att op-
timala transportlösningar ofta är 
en kombination och samverkan av 
olika transportslag, till exempel 
tåg och lastbil.  

En smal och delvis krokig del av väg 50 
från Askersund och norrut till Åsbro byggs 

om till mötesfri väg med mitträcke. Sträckan är 
viktig för både tung trafik och pendlingstrafik. 
Den är i dag hårt belastad. Trafikverket bygger 

om i etapper, med början vid Rude någon kilo-
meter söder om Askersund. Hela bygget ska 
vara färdigt hösten 2018. Cykel- och gångtrafi-
ken separeras från vägen, där hastigheten höjs 
till 100 km/tim.  

Väg 50 rätas ut vid Askersund

Volvotåg återlastas 
med livsmedel

Väg 50 förbi Askersund och norrut byggs om till mötesfri väg med separat gång- och cykelväg. 

NY KONTAKTLEDNING
HÄSSLEHOLM–LUND

Hela kontaktledningsanläggningen på 
Södra stambanan mellan Hässleholm 

och Lund byts ut fram till 2018. Upprustning-
en är en del av det långsiktiga arbetet med 
att få järnvägssystemet mer driftsäkert. På 
sträckan passerar ett tåg i varje riktning var 
femte minut. Fundamenten för de nya kon-
taktledningsstolparna är redan på plats. Under 
de tågstopp som planerats in från slutet av 
mars utförs även en rad andra underhållsarbe-
ten, så att stopptiden utnyttjas maximalt. 

ÖKAD BÄRIGHET
TILL ÄLMHULT

Från april till oktober är väg 120 mellan 
Delary och Älmhult avstängd. Trafiken 

leds om från E4 till Älmhult, vilket gör att Trafik- 
verkets entreprenör kan arbeta koncentrerat 
med att bygga om vägen. Bärigheten höjs, hela 
överbyggnaden byts ut och sidoområdena för-
bättras. 

Trafikverket har stora mängder data om 
landets infrastruktur. I den nationella 
vägdatabasen NVDB finns uppgifter om 
alla statliga, kommunala och enskilda vä-
gar. Uppgifterna kommer från Trafikverket, 
Lantmäteriet, Sveriges kommuner,  
Transportstyrelsen och från  
skogsnäringen. 
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Här är maskinen som kan trotsa snöfall, 
storm och snödrev 24 timmar i sträck. 
Den ska hålla Malmbanan öppen för trafik 
även i det värsta vintervädret. Trafik-
verkets nya snöslunga testas just nu av 
leverantören i Abisko.

Den stora snöslungan på norra Malmba-
nan är en av de få maskiner som Tra-
fikverket äger och tillhandahåller för 
underhållsentreprenören. Maskiner av 
den här typen, som hör till de kraftigaste 
snöslungorna i världen, är så speciella att 
de ses som en strategisk resurs som Tra-
fikverket behöver ha kontroll över.
Snöslungan är avgörande för att kunna 
hålla trafiken öppen vintertid på den hårt 
väderutsatta Malmbanan. Världens nord-
ligaste elektrifierade järnväg går över kal-

fjäll där kraftiga snöfall och hårt snödrev 
kan skapa drivor på många meters höjd. 
Då krävs det rejäla doningar för att hjälpa 
tågen att ta sig fram i alla väder.

Malmbanans nuvarande snöslunga är 
över 30 år gammal. Den är sliten och det 
börjar bli svårt att få tag på reservdelar. 
En förstudie 2010 ledde till ett beslut om 
upphandling, som vanns av den schwei-
ziska leverantören Zaugg. Den nya maski-
nen har högre kapacitet än den tidigare, 
men framför allt är den betydlig moder-
nare med hög driftsäkerhet och bättre 
arbetsmiljö. Underdelen, som står kvar på 
spåret när man vänder på maskinen, är 
byggd av Matisa med enbart standardde-
taljer, vilket borgar för att maskinen ska 
gå att underhålla under lång tid framöver.

Efter en rad tester samt godkännande 
från Transportstyrelsen och Trafikverket 
överlämnas den nya snöslungan officiellt 
till Trafikverket vid en ceremoni i Abisko 
den 7 april. 

GÖRAN FÄLT

Slungar 7 500 ton i timmen

Efter att ha testats i 200 timmar överlämnas den nya snöslungan till Trafikverket i början av april. 

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge
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NYA SNÖSLUNGAN
Längd: 16,5 meter
Vikt: 70 ton
Kapacitet: 7 500 kubikmeter snö/tim
Max röjningshastighet: 20 km/tim
Max röjningsmått: Höjd 365 cm,  
bredd 600 cm
Max transporthastighet: 70 km/tim
Drivmedel: Diesel, tank för 3 500 liter
Pris: 78 miljoner kronor
Motorer: 2 st Cat à 470 kW/s (630 hk)


