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 Regeringen har nyligen tagit be-
slut om den nationella planen, 
alltså åtgärder i transportsys-
temet de kommande tolv åren. 

Det är satsningar på en bra bit över 
500 miljarder kronor, varav ungefär 
hälften vardera till nyinvesteringar res-
pektive drift och underhåll.

Den senaste tiden har främst järn-
vägen diskuterats flitigt i såväl media 

som inom poli-
tiken. järnvägen 
är dyr att både 
bygga och un-
derhålla, men 
behövs på för-
bindelser där 

stora mängder människor och gods 
transporteras. men järnvägen kan inte 
ensam lösa transportbehoven.

Ett väl fungerande transportsystem 
är en viktig del för att utveckla vårt 
samhälle. alla fyra trafikslagen behövs 
och kompletterar varandra, men det är 
vägen som är grunden i att skapa god 
tillgänglighet i hela landet. vägarna är 
flexibla, kan ge plats för olika sorters 
trafik och kan relativt enkelt anpassas 
efter nya och alternativa fordon. vägen 
är ett öppet system där trafikanterna 
själva kan ta en stor del av ansvaret för 
att välja andra vägar vid störningar.

Vi utvecklar och förvaltar ett trans-
portsystem där vi ska åstadkomma 
tillgänglighet, säkerhet och god miljö. 
vi vill skapa goda förutsättningar för 
människor att välja boende, arbete och 
fritid, och samtidigt skapa största möj-
liga nytta för våra skattemedel. i detta 
har alla aktörer ett ansvar.

många vill vara med i den diskus-
sionen. Det är bra, men vi måste alltid 
sträva efter saklighet och gemensamt 
värdeskapande.

”Alla fyra trafik-
slagen behövs 
och komplette-
rar varandra”
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 – Vår stora potential ligger i godstrafi-
ken. Här finns 110 mil järnväg som kan 
ta mycket mer trafik än nu, säger Otto 

Nilsson, vd sedan 2011 för Inlandsbanan AB 
som ägs av de 15 kommunerna längs banan.

Anledningen till att staten byggde banan 
1907–1937 var att öka möjligheterna att trans-
portera råvaror genom Norrlands inland.

Råvarorna finns fortfarande där. Inlandsba-
nan passerar genom skogrika trakter. Inom ett 
avstånd på fem mil från järnvägen finns en tred-
jedel av Sveriges skogar, och en del av virket 
därifrån transporteras redan på banan.  

Säg Inlandsbanan och många tänker nog 
på turisttrafiken sommartid. Men på den 
110 mil långa järnvägen fraktas också gods, 
och hittills i år har virkestransporterna 
varit fler än vanligt. Stormarna Hilde och 
Ivar har satt sina spår. 

Klassiska 
järnvägsspår
MED PLATS FÖR GODS 

Otto Nilsson är vd för  
Inlandsbanan AB.

Godståget mot 
Strömsund passerar 
här en fackverksbro 
norr om Östersund.
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cer, ett logistikföretag som ägs av 230 
åkerier och har huvudkontor i Östersund.

 – Vi ser positivt på att kombinera lastbil 
och tåg. Rent ekonomiskt skulle det vara 
dyrare att köra virket på lastbil hela vägen 
till industrin och vi skulle behöva ha dub-

belt så många bilar 
för att klara detta, 
säger Christofer 
Mattsson, logistik-
chef på Reaxcer. 

I dag finns 
godstrafik främst 
på södra delen 

av Inlandsbanan, där transporterna av 
bränsletorv från Sveg till Uppsala via 
Mora har pågått länge. Här fraktas ock-
så virke söderut till sågverk och massa-

Terminaler som ägs av olika skogsföretag 
finns i exempelvis Sveg, Hoting och Vin-
lidsberg söder om Storuman. Hit kom-
mer virket på lastbil, lastas om till tåg och 
transporteras vidare till industrin på först 
Inlandsbanan och sedan Trafikverkets 
banor.

I synnerhet under den här vintern har 
trycket varit stort på terminalerna i södra 
Norrland. Stormarna Hilde och Ivar i slu-
tet av 2013 fällde mängder av skog som 
måste komma till industrin så snart som 
möjligt.

– Inlandsbanan är viktig för att vi ska 
kunna köra vårt virke på tåg i så stor 
utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt 
är det i år, när vi har så mycket stormfällt 
virke som måste ut. I genomsnitt kör vi 

fem fullängdståg i veckan från Hoting till 
kusten. Det motsvarar nästan 1 000 last-
bilar i månaden, berättar Lars Stefans-
son, tågtransportledare på SCA, i slutet 
av mars.

För att öka virkestransporterna på banan 
behövs fler terminaler.

– Vårt mål är att det ska finnas en ter-
minal var tionde mil. Och terminalerna 
ska ha gott om plats för lagring av virke 
och råvara för biobränsle. Det ska finnas 
virkesmätning och det ska finnas möjlig-
heter för flisning, säger Mats Westling, 
trafikchef på Inlandsbanan AB.

Det är också en fördel om terminalerna 
är öppna för alla. En sådan terminal finns 
i Brånan nära Åsarna. Den drivs av Reax-

”Virket som lastas 
på tåg motsvarar 
närmare 1 000 
lastbilar i måna-
den”

Från SCA:s terminal vid Inlandsbanan i Hoting körs i genomsnitt fem fullängdståg i veckan till industrin med framför allt stormfällt virke.   

Infranords personal har varit ute och jobbat längs 
banan söder om Ulriksfors. Nu vänder de på mo-
tordressinen för att ta in den under tak. 

Stationen i Ulriksfors öppnades 1912 och 
härifrån går en 5 kilometer lång bibana 
till Strömsund.    
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inlandsbanan ab
inlandsbanan aB (iBaB) förvaltar på upp-
drag av staten järnvägen mellan mora och 
Gällivare. Bolaget ägs av de 15 kommunerna 
längs banan. 
i iBaB-koncernen ingår även två dotterbo-
lag:

  inlandståget aB, som bedriver person- 
och godstrafik på inlandsbanan och an-
gränsande banor.

  inlandsbanan Turism aB, som säljer och 
organiserar turistresor i anslutning till ba-
nan.
Totalt antal anställda är ca 60.
Godstrafik, bruttotonkilometer, 2013: 60 
miljoner. mål 2017: 400 miljoner.
Driftbidrag från staten (via Trafikverket) 
2014: 129 miljoner kronor.

industri. En kontinuerlig godstransport 
går mellan Östersund och Strömsund två 
gånger i veckan, med last av i första hand 
trävaror och cement. 

På försök har kalktransporter genom-
förts från Orsa till LKAB i Gällivare.

– Där ser vi en stor potential för fram-
tiden och ett bra sätt att använda hela 
banan, säger Otto Nilsson. 

För att klara transporterna rustades 
tre mil av banan norr om Arvidsjaur, med 
bidrag från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Biobränsle är en annan framtidsmöjlig-
het. För tre år sedan gjorde skogsnäring-
ens forskningsinstitut Skogforsk en studie 
om tillgången på bioenergi i Norrlands 
inland. Den kom fram till att det finns 
stora mängder skogsbränsle i anslutning 

till banan, som därmed skulle kunna bli 
en pulsåder för transporter av bioenergi 
till befolkningstäta områden som Mälar-
dalen.

Ytterligare en möjlighet är omledning 
av trafik när trafiken på stambanan av 
olika skäl är stoppad. Under 2013 fung-
erade sträckan Gällivare–Storuman ett 
par gånger som omledningsbana för både 
SSAB:s stålpendel Luleå–Borlänge och 
fisktåg mellan Narvik och Oslo. 

Det finns alltså möjligheter – och så 
finns det hinder. 

Ett hinder är bärigheten. Största till-
låtna axellast (STAX) är 22,5 ton på 60 
procent av banan, medan den bara är 
20 ton på sträckorna Sveg–Brunflo och 

Från SCA:s terminal vid Inlandsbanan i Hoting körs i genomsnitt fem fullängdståg i veckan till industrin med framför allt stormfällt virke.   

Trafikchef Mats Westling vill se välutrustade termi-
naler var tionde mil längs Inlandsbanan. Här på  
terminalen i Brånan strax norr om Åsarna. 

Classe Nyström och hans kolleger 
har varit söder om Ulriksfors och 
tagit bort en tillfällig hastighets-
nedsättning på grund av avverk-
ning i närheten av spåret.
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Inlandsbanan är strategiskt viktig för 
omledning av trafiken om det inte går 
att köra på stambanan i norr.

Det konstaterar Håkan Persson, 
enhetschef för långsiktig planering på 
Trafikverkets verksamhetsområde 
Samhälle.

– Mellan Umeå och Luleå är Inlands-
banan det enda spår som finns kvar om 
det blir stopp på stambanan mellan Vän-
näs och Boden. Den möjligheten har 
utnyttjats vid några tillfällen, säger han.

Det statliga bidraget till Inlandsbanan 

AB är reglerat i ett avtal. Utöver denna 
ersättning gör Inlandsbanan AB äskan-
den om ytterligare åtgärder på banan. 
Trafikverket bedömer dessa behov inom 
ramen för verkets budgetunderlag som 
årligen skickas till regeringen. I årets 
budgetunderlag föreslog Trafikverket 
en marginell höjning av bidraget till 
Inlandsbanan.

 - När vi bedömer Inlandsbanan, så 
bedömer vi den på samma sätt som om 
den vore en av Trafikverkets lågtrafike-
rade banor. De har liksom Inlandsba-

nan behov av stora reinvesteringar och 
de flesta av dem har dessutom betydligt 
mer trafik, berättar Håkan Persson och 
tillägger:

– Inlandsbanan är en del av transport-
systemet. För oss är det viktigaste att 
transporterna kommer fram och att vi 
använder de gemensamma skattemedlen 
på det samhällsekonomiskt mest effekti-
va sättet. Om det är på järnväg, väg eller 
sjö – det är en helhetsbedömning som vi 
måste göra.  

Strategiskt viktig vid omledning   

Arvidsjaur–Gällivare. Det ledde exempel-
vis till att stålpendeln fick gå med lättare 
last och lägre hastighet än normalt under 
omledningen. 

– Vårt mål är att STAX ska vara 22,5 
ton på hela banan år 2022, säger Otto 
Nilsson.

Ett annat hinder är att banan saknar 
ett fjärrstyrt trafikledningssystem, vilket 
innebär att tågklareringen sköts manuellt. 
För närvarande används trafiklednings-
systemet Tam 2014. Planen är att införa 

ERTMS regional, vilket ska vara klart 
under år 2023.

– Vi vet att det har varit problem med 
ERTMS i början, men vi räknar med att 
det är barnsjukdomar som går över, säger 
Otto Nilsson. 
– Med ERTMS får vi förutsättningar att 
kraftigt öka kapaciteten på banan, och det 
är det övergripande målet för allt vi gör.   

text: Stina LiLjaS 
Foto: KerStin ericSSon

Inlandsbanan AB har ansvar för järnvägen 
mellan Mora och Gällivare. Undantaget är 
den ett par mil långa sträckan mellan Brunflo 
och Östersund, som ingår i Mittbanan, för-
valtad av Trafikverket.

På Reaxcers terminal i Brånan norr om Åsarna lastas virke som går söderut, bland annat till sågverk i  
Dalarna. Som på många andra platser i södra Norrland handlar det i år om mycket stormfällt virke.

Arjvidsjaur
Kåbdalis

Gällivare

Jokkmokk

Storuman

Hoting
Strömsund

Ulriksfors
Östersund

Brunflo
Åsarna

Sveg

Orsa
Mora
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signaler

om nya stambanor för snabbare tåg 
byggs mellan stockholm och Göte-

borg/malmö ökar kapaciteten för godstra-
fik på västra stambanan och södra stam-
banan. Det konstaterar Trafikverket i den 
rapport om nya stambanor som lämnades 
till regeringen den 28 februari.

näringsdepartementet begärde i januari 
ett fördjupat underlag från Trafikverket, för 
att regeringen ska kunna ta ställning till en 
fortsatt utbyggnad av nya stambanor för 
snabba tåg.

De första etapperna av de nya stam- 

banorna, järna–linköping och mölnlycke– 
Bollebygd, ingår i Trafikverkets förslag till 
ny nationell transportplan. Besked om hur 
regeringen ser på den fortsatta utbyggna-
den av de nya stambanorna behandlas i  
beslutet om den nationella planen.

en ny stambana för snabba tåg stock-
holm–Göteborg/malmö skulle kosta  
110–170 miljarder kronor. en väsentlig del 
av finansieringen skulle kunna komma från 
högre uttag av banavgifter från de tågbolag 
som kör på den nya banan.   

nya stambanor 
ger gods mer utrymme

trafiksäkerhets-
brott enklare 
följa upp i eU 

Från 1 maj blir det enk-
lare för myndigheter 

inom eu att följa upp tra-
fiksäkerhetsbrott som görs 
med fordon som är regist-
rerade i en annan medlems-
stat. utbytet av information 
ska öka.  

regeringen har beslutat 
om en lagändring som gör 
detta möjligt.   

tysta varubilar  
kör på natten

Tysta, eldrivna lastbilar som kör ut 
varor på nätterna kan bli ett sätt 

att förbättra framkomligheten i centrala 
stockholm. ett försök startar under året 
i anslutning till den strategiska inrikt-
ning för bättre leveranstrafik 2014-2017 
som stockholms stad tar fram för att 
underlätta varutransporter och minska 
deras trafikpåverkan. med tysta fordon 
kan gods distribueras kvällar, nätter och 
tidiga morgnar utan att störa boende. 
Fordonsnyttjandet ökar samtidigt som 
transporterna blir färre dagtid.   

forskning om  
fordonskonvojer

ett europeiskt forskningsprojekt 
som leds av scania ska under tre 

år utveckla ett system för konvojer med 
lastbilar. Fordonskonvojer minskar luft-
motståndet och bränsleförbrukningen, 
vilket bedöms kunna ge en stor minsk-
ning av den tunga trafikens utsläpp av 
växthusgaser. 

i det system man vill utveckla ska åke-
rier utifrån sina transportuppdrag kunna 
fastställa optimala rutter med hänsyn 
till bränsleförbrukning. Förarna får infor-
mation om var de ska ansluta till andra 
lastbilar för att bilda en konvoj. systemet 
ska ge tydliga besked om olika alternativ 
med hänsyn till bland annat väder, trafik-
situation och leveranstider.  

isfria växlar  
med jordvärme

jordvärme kan hålla järnvägsväx-
lar fria från snö och is. en metod för 

det har godkänts i Tyskland efter fyra års 
tester. 

i ner till 100 meter djupa hål under 
växeln placeras rör. De fylls med flytande 
koldioxid som förångas av värmen i mar-
ken och stiger uppåt. värmen från gasen 
avges under rälerna i växeln och smälter 
snö och is på dem. Då kyls gasen av och 
återgår till vätska som cirkulerar ner i rö-
ren igen för att ta upp jordvärme på nytt. 
Processen fungerar av sig själv när det är 
kallare i luften än i marken. 

installationen blir dyrare än för elektrisk 
växelvärme, men kostnaden tjänas in på 
tio år och driften blir sedan billigare, enligt 
de försök som gjorts i Tyskland.  

Norra Sverige vill  
satsa på fordonsgas

De fem kommunerna skellefteå, härnösand, Piteå, 
sundsvall och örnsköldsvik ingår i ett projekt som vill 
satsa på fordonsgas. För 40 miljoner ska två nya gas-

tankställen byggas och samtidigt ska kapaciteten på två 
befintliga höjas. hälften av  pengarna söks från eu och 

Ten-T.  

illusTr aTion: susanne enGman 
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skånemejerier satsar stort på fordonsgas som drivmedel. Det har sänkt koldioxidutsläppen i 
förhållande till hur mycket som transporteras med 10 procent på tre år. målet är 30 procents 
reduktion till 2020. Åtta nya bilar som kör på flytande fordonsgas klarar även långa transporter.

Vid Skånemejeriers anläggning i Malmö 
lastas en färgglad långtradare med juice, 
yoghurt, fil och andra mejeriprodukter. 
I kväll ska godset vara framme vid ICA:s 
lager i Järfälla.

Den nya Volvolastbilen rullar från Skå-
ne till Stockholm på flytande fordonsgas 
– LNG (liquefied natural gas). Att köra så 
långt på gas hade inte varit möjligt med 
mejeriets tidigare gasbilar, eftersom de 
drivs med komprimerad gas som ger en 
räckvidd på högst 30 mil.

– Bilar som tankas med flytande for-
donsgas har i princip obegränsad räck-
vidd, förklarar Börje Olofsson, transport-
chef på Skånemejerier. Flytande gas tar 
betydligt mindre plats än komprimerad, 
dessutom är bilarna hybridfordon som 
även kan gå på diesel.

De nya bilarna är det senaste steget i 

Skånemejeriers satsning på att minska 
utsläppen från transporterna med hjälp 
av gasdrivna bilar. Ett arbete som belö-
nats med utmärkelsen Årets lyft från 
Godstransportrådet i Skåne och Blekinge.

– Det är roligt att visa vad man kan 
uppnå med långsiktigt arbete och begrän-
sade medel. Man måste brinna lite för det 
här för att nå framgång. Och det behövs 
bidrag från alla håll för att det ska gå 
ihop, säger Börje Olofsson.

Han pekar på bilderna som täcker hela 
sidan på den nya långtradaren. Med vack-
ra motiv av mejeriprodukter och betande 
kossor blir hela bilen en rullande reklam-
pelare som berättar om den miljöanpassa-
de transporten.

Skånemejeriers satsning på fordonsgas 
började på 1990-talet, då företaget miljö-
certifierades.

– Vi såg att transporterna var en viktig 
del av vår miljöpåverkan och valde att sat-
sa på fordonsgas för att minska utsläppen.

I dag drivs 22 av Skånemejeriers 54 for-
don för distribution till butikerna med for-
donsgas. Mejeriet har även investerat i en 
egen tankanläggning för komprimerad for-
donsgas. Dessutom finns nu åtta bilar som 
drivs med flytande gas, för att hämta mjölk 
på gårdar och för långväga utleveranser.

Satsningen har varit möjlig tack vare att 
Skånemejerier har deltagit i projekt som 
LB 30, KLIMP och Civitas SMILE. Alla 
chaufförer som kör för Skånemejerier är 
dessutom utbildade i Heavy Eco-driving. 
Och man har deltagit i kampanjen ”Rätt 
fart så klart”, tillsammans med Trafik-
verket.

– Att hålla hastigheten är bra för miljön 

Skånemejerier når långt med flytande fordonsgas
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och trafiksäkerheten men också för eko-
nomin, påpekar Börje Olofsson. 

Fordonsgas består av 50 procent biogas 
och 50 procent fossilgas. Den ger minska-
de utsläpp av växthusgaser och reduce-
rar även andra miljöfarliga utsläpp. Men 
gasen kräver dyra investeringar.

– Vore det lika billigt som diesel behöv-
de vi inte sitta här som förebilder; då skul-
le alla redan köra på fordonsgas. Jag skul-
le önska att statsmakterna satsade mer på 
att stödja sådana här investeringar, säger 
Börje Olofsson.

Skånemejerier har klarat investeringarna 
tack vare bidrag från projektpengar. Meje-
riet har köpt in biogasbilar och sålt dem 
vidare till de åkerier som sköter transpor-
terna. Miljö har funnits med som ett krav i 
mejeriets upphandling av transporter.

– Intresset har varit stort från åkeri-
erna. Genom samarbetet med oss har de 
också kunnat profilera sig i miljöfrågan 
mot sina övriga kunder.

Vad har Skånemejerier vunnit?
– Vi har stärkt vårt varumärke  

och vår miljöprofil, säger Skåne- 
mejeriers miljösamordnare Fredrik 
Javensköld. Det är svårt att mäta i pengar, 
men miljöfrågan är allt viktigare för kon-
sumenterna. Vi kommer att fortsätta att 
arbeta med alternativa bränslen för att 
minska miljöpåverkan från våra transpor-
ter, för att på det sättet ha kvar förtroen-
det hos både kunder och konsumenter.  

text: göran FäLt
Foto: KaSper dudziK

Skånemejerier når långt med flytande fordonsgas Börje Olofsson, 
transportchef, 
Skånemejerier.

Fakta LNG
Flytande naturgas, lnG (liquefied  

natural gas), är naturgas som har kylts  
ner till vätska och därmed minskat i volym 

mer än 600 gånger. Gasen tar betydligt min-
dre plats när den lagras i vätskeform. Därför 

 kan lnG ersätta tjockolja som drivmedel 
inom sjöfart och diesel till tunga fordon.  

utsläppen av svavel minskar med  
99 procent vid övergång från  

tjockolja till lnG.
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– Jag vill hitta en långsiktigt hållbar strategi som än 
mer påvisar nyttan av den skonsamma miljöverksam-
het som våra medlemmar bedriver, säger Pia Berglund.
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sedan den första februari leds en av landets äldsta branschorganisationer, 
sveriges redareförening, av Pia Berglund. att hon kommer från Transportstyrelsen 
väcker mer uppmärksamhet än att hon är första kvinnan på vd-posten. 

Pia 
   Berglund

vd:n som kom från andra sidan

En västmanländska från Västerås som brinner för 
den svenska sjöfartens framtid och framgång. Med 
Pia Berglund vid rodret ska redareföreningen bli 
mer öppen och engagera sig i debatten om framti-
dens satsningar på infrastruktur. 

I hennes bakgrund finns såväl myndighetsarbete 
inom EU i Lissabon som juristbefattningar på stat-
liga Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 

Utanför Pia Berglunds kontor på Södra Hamnga-
tan i Göteborg hänger porträtten i långa rader på 
företrädarna – enbart män.

– Det faktum att jag skulle bli den första kvinna 
som leder redareföreningens verksamhet var något 
jag tog upp med styrelsen på ett tidigt stadium. 
Men det betraktades inte som något anmärknings-
värt. Snarare är det mer delikat inom vissa kretsar 
att jag precis har lämnat en myndighet som en del 
av våra medlemmar uppfattar som direkt fientligt 
inställd till deras verksamhet, alltså Transportsty-
relsen, säger hon och ler.

Hon har precis haft ett möte med föreningens mil-
jö- och säkerhetskommitté där miljö varit ett av 
de aktuella ämnena. Med en mamma som haft en 
kommunalpolitisk karriär inom Centerpartiet, är 
miljö ett av Pia Berglunds hjärteområden. 

– Min verksamhet handlade tidigare mycket 
om att grotta ner sig i och analysera olika detaljer, 
bland annat miljöområdet inom EU. Nu kan jag i 
stället arbeta mer med helheten och dessutom för-
söka hitta en långsiktigt hållbar strategi som än 

– Jag hoppas kunna etablera ett ökat samar-
bete och förståelse för gemensamma frågor 
som hela transportnäringen har i dag. Vi pra-
tar för lite med varandra om frågor som berör 
hela branschen, säger Pia Berglund.
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pia 
berglUnd
> ålder: 45
> Bor: i norrköping, men 
planerar att flytta till Göte-
borg.
> gör: vd för branschor-
ganisationen sveriges  
redareförening.
> Bakgrund: utbildad 
speditör. efter några års 
speditörsarbete studier i 
transportekonomi och juri-
dik vid handelshögskolan 
i stockholm. har arbetat 
inom eu:s sjösäkerhets-
myndighet i lissabon och 
som jurist på sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen.
> Intressen: resor och en 
och annan golfrunda.
> det visste du inte: hon 
har ett förflutet som rug-
byspelare i england. 

mer påvisar nyttan av den skonsamma miljöverk-
samhet som våra medlemmar bedriver.

hur ska du göra det?
– För det första måste jag naturligtvis lyssna 

in vad medlemmarna vill, men jag tror också att 
redareföreningen måste bli mer öppen och aktiv i 
debatten. Det har varit lite för mycket ”knyta han-
den i fickan”-mentalitet. Vi måste ut i samhället 
och tala om vad vi vill och vad vi kan bidra med i 
vårt samhälle. 

– Vi har till exempel lekt med tanken att göra 
någon form av krisaktivitet så att det blir tydligt 
vad som händer om stora hamnar här på Västkus-
ten stänger i en vecka. Hur snabbt blir det då tomt i 
butikernas hyllor och i industriernas lager?

Sjöfarten har precis som andra transportnäringar 
haft några tuffa år under lågkonjunkturen. vad vill ni 
göra inom redareföreningen för att öka sjötransport-
tonnaget? 
– Det handlar inte om enbart vår situation. Vi är, 
liksom andra transportnäringar, beroende av att 
hela transportkedjan fungerar och kan bidra till 
att behålla den konkurrenskraft som vårt lands 
industri har. 

vilket stöd hoppas du få av myndighetssverige i 
ert arbete med framtidens sjöfart?

– I länder med framgångsrikt samarbete mellan 
näringen och myndigheter, som Danmark, så har 
myndigheterna ett uppdrag att verka för näringen. 
I Danmark skrivs till exempel den danska flagg-
ningens utveckling in i departementets reglerings-
brev som ett konkret mål att mäta mot. Jag undrar 
när det gäller svenska förhållanden om det bara är 
redareföreningen som har uppdraget att värna om 
den svenska flaggan?

eU:s regelverk om inre vattenvägar har framställts 
av regeringen som en stor möjlighet för sjöfarten, 
inte minst insjösjöfarten. hur ser ni på detta?

– Problemet är att näringen och politiken inte var 
med från början när regelverket togs fram av EU. 
Vi i Sverige sade helt enkelt att vi inte var intres-
serade av inre vattenvägar och i dag sitter vi med 
ett regelverk som inte riktigt passar oss. Då blir det 
särregler som vi inte är ense om med myndighe-
terna. 

– Min tolkning är att vi nu måste acceptera 
situationen och försöka påverka inom EU för att 
regelverket ska justeras. Våra medlemmar som är 
intresserade av inre vattenvägar kommer inte att 
acceptera särregler om dessa inte är mycket väl 
motiverade!

vilken vision har ni om insjösjöfart?
– Vi har funderat på om vi ska ge i uppdrag 

till någon akademisk institution att ta fram en 
beräkning över hur mycket som vi samhälls-
ekonomiskt skulle spara, framför allt för andra 
trafikslag, om sjöfarten avlastade tågsystemet. 
Det är i alla fall den vision vi arbetar med – en 
samhällsekonomisk nytta för hela transportkedjan.

du har arbetat i nästan 15 år inom en myndighet. 
vad fick dig att byta till den privata sfären?

– En anledning är att jag verkligen brinner för 
sjöfarten efter att ha jobbat med trafikslaget i stort 
sett i hela mitt yrkesliv. När jag fick frågan om vd-
uppdraget behövde jag inte lång betänketid, efter-
som sjöfart är ett av mina verkliga hjärtebarn. 

text: SteFan Bratt
Foto: jorMa VaLKonen

– Min styrelse vill att vi inom Sveriges Redareförening ska bli en mer kreativ partner och få bort uppfattningen om att våra medlemmar bara är nejsägare. Vi vill 
vara en del av lösningen när det gäller utvecklingen av svensk sjöfart, säger föreningens nya vd, Pia Berglund.

”Vår vision är  
samhällsekono-
misk nytta för 
hela transport-
kedjan.”
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signaler

stormvirke  
får dispens

extremt stora mängder stormfällt 
virke måste nu under våren trans-

porteras ut ur skogen i västerbottens, 
jämtlands, västernorrlands och Gävle-
borgs län. För att inte riskera angrepp av 
skadeinsekter ska virket vara ute 15 juli. 
virket är ett resultat av stormarna ivar 
och hilde i slutet av förra året. 

enbart transporter på järnväg räcker 
inte, och Trafikverket ger därför dispen-
ser för tyngre last än normalt på vissa 
vägar.

Dispenserna upphör den 15 juli, men 
transporterna kommer att fortsätta un-
der hela året eftersom virket ska vidare 
från terminaler till industri.  

begagnad matolja 
bränsle för flyg

över 1 500 avgångar med flygplan 
drivna av hållbara biobränslen har 

redan lyft från olika flygplatser i värl-
den, berättade iaTa:s senior vice presi-
dent för member & external relations, 
Paul steele, vid svenskt flygs konferens 
i stockholm. Bränslet har i många av 
dessa plan till en del bestått av återan-
vänd, begagnad matolja.  

Transportstyrelsen har lämnat en rap-
port till regeringen om hur man ska få 

yrkestrafiken att bättre följa de regler som 
finns. 

när det gäller cabotage, föreslås en för-
ändring i förordningen om internationella 
vägtransporter inom europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet. Den ska ge polisen 
ökat stöd att begära de uppgifter som krävs 
vid kontroll på väg. enligt gällande eu-be-
stämmelser kan man inte ställa krav på att 
frakthandlingar ska medföras i fordonet.

– Det vi däremot kan och ska ställa krav 
på är att transportföretaget visar de uppgif-

ter som förordningen kräver vid en kontroll. 
Då kan exempelvis elektronisk överföring 
vara en nog så viktig möjlighet för transpor-
tören att visa att man faktiskt följer de reg-
ler som finns, säger Yvonne Wärnfeldt, ut-
redare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen föreslår också en ny 
lag om åtgärder för att hindra fortsatt färd: 
omhändertagande av frakthandlingar, for-
donsnycklar eller registreringsskyltar samt 
klampning av fordon. vid klampning förses 
fordonet med ett mekaniskt lås eller elek-
tronisk utrustning som medger intensiv- 
övervakning.  

Cabotage och klampning
i nya förslag till regler

bredaste bron 
byggs över  
bosporen

Turkiet bygger världens 
bredaste hängbro över 

Bosporen, sundet mellan  
europa och asien. Bron blir 
nästan 60 meter bred och  
får åtta körbanor och två  
järnvägsspår i samma plan. 
Bropelarna, pylonerna, blir 
drygt 320 meter höga. De  
lutar inåt och smalnar av upp-
åt. Bron blir den tredje över 
Bosporen. 
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Bete gör  
flygplatsen säkrare

     Getter och lamadjur används för  
  att beta av gräs och buskar i den  
 mer svåråtkomliga terrängen  
 kring chicagos flygplats  
  o’hare. Projektet är en  
   del i flygplatsens hållbar- 
     hetsprogram. 
       när växtligheten äts upp trivs inte fåglar  
         i området, något som annars kan ställa till  
             stora problem för flygtrafiken.  
                                                  FoTo: mosTPhoTos.com32

0 platser i Sverige ska 
i fortsättningen nås 
av Green Cargos 
godstrafik. 
Det är ett av resultaten 
av företagets översyn 
av verksamheten, som 
bland annat innebär 
minskning av perso-
nalstyrkan.   

strukton störst  
efter köp

strukton rail blir den största pri-
vata järnvägsentreprenören i nor-

den genom sitt köp av Balfour Beatty rail 
skandinavien. affären omfattar all pågå-
ende verksamhet som Balfour Beatty har 
i sverige och Danmark, inklusive perso-
nal och fordon. Företagen med samman-
lagt cirka 900 anställda har tidigare haft 
samarbeten, bland annat om underhål-
let av stambanan genom övre norrland. 
strukton rails största kunder i sverige 
är Trafikverket och Trafikförvaltningen 
inom stockholms läns landsting.  
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åkeriägaren Per höök i filipstad arbetar 
engagerat för att han och kollegerna ska 
få bättre villkor. 
   – min drivkraft är att tillsammans med 
lastbilstillverkaren få fram en genera-
tion lastbilar med ökad lastförmåga som 
ger oss skogsåkare förutsättningar för 
att verksamheten ska vara lönsam, 
säger han.

Per Hööks åkeri är ett av de företag som 
deltar i utvecklingsprojekt med längre 
och tyngre fordon. Åkeriet verkar i Värm-

Vill utveckla 
framtidens lastbilar

ekonomi och miljö vinner på att fordon kan  
lasta mer än vad som nu är tillåtet.
det är tanken bakom utvecklingsprojekt  
i olika delar av landet. ett 15-tal extra  
tunga eller extra långa fordon rullar  
på dispens på de svenska vägarna.  
fyra tillhör Per höök.

land och Dalsland och har satsat på fyra 
74-tonsekipage som levererar virke till 
Stora Ensos anläggningar i regionen. 

Per Höök driver eget åkeri sedan år 
2000.

– Vi hamnade i skogen för sju–åtta 
år sedan, då vi 
bestämde oss för 
att utveckla verk-
samheten från 
att  ha varit ett 

ganska lokalt underhållsföretag i Filip-
stad, med maskintransporter och vägun-

derhållsmaskiner.
Han blev tillfrågad av Stora Enso om 

han ville delta i projektet. 
– För min del var det ett ganska lätt 

beslut eftersom jag alltid varit mån om 
att kunna stötta branschen med min erfa-
renhet och bidra till utvecklingen av nya, 
effektiva och därmed lönsamma fordon.

Per Höök köpte en 74-tonnare med så 
kallat linksystem till att börja med. Något 
år senare satsade han på nästa bil.  

I dag kör åkeriet med fyra 74-tonnare. 
– Den version vi kör med  har dragfor-

”En möjlighet att 
få bättre ekono-
mi.”
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don, dolly och trailer. Vi har två bilar med 
linksystem som har gått nästan 70 000 
mil och två modulsystem som gått knappt 
20 000 mil, säger Per Höök, när han 
mumsar på en tradarmacka under en kort 
rast mellan två hämtningar.

– För mig är fordonsköpen som vilken 
investering som helst. Mitt deltagande i 
testerna ser jag som en möjlighet för oss 
åkare att faktiskt ha chansen att få bätt-
re ekonomi när vi kan lasta tyngre och 
förhoppningsvis tjäna mer per kubik vi 
transporterar. 

Bredvid Per sitter Robin Johansson, 
nyanställd av Per och med mindre än 
två månader bakom ratten. Även Robin 
är nöjd med att köra ett så tungt ekipage 
som 74 ton:

– Visst är det annorlunda än en nor-
mal 60-tonnare, men min bil går väl-
digt stabilt på mindre vägar. Det är dock 
lite vingligare eftersom tyngdpunkten är 
högre. Det märks framförallt i tvära kur-
vor.

En av Pers käpphästar i projektet är att 
få fram en bil som inte kräver många års 
körerfarenhet. 

– Ungtuppar som Robin ska kunna han-
tera fordonet lika väl som jag med tiotu-
sentals mil i bagaget, säger Per. 

Per Höök har kört 60 ton i många år och 
han är förvånad över hur stabilt 74-tonna-
ren uppträder, inte minst i skogen.

– När två axlar och bättre bromsar 
läggs till, så känns det inte att lasten är 14 
ton tyngre. Det är mycket stabilt, säger 

fordon som testas
EN traVE tILL (Ett) 
virkesbilar som kör i norrbotten.
längd: 30 meter
Bruttovikt: 90 ton
antal axlar: 11

StörrE traVar (St) 
virkesbilar som kör i främst värmland.  
en sT-bil körs på det förnybara bränslet rme. 
längd: 24 meter
Bruttovikt: 74 ton
antal axlar: 9

Ett CoIL tILL (ECt)  
lastbilar som kör stålrullar (coils) mellan 
hamnen i sölvesborg och volvo i olofström.
längd: 24 meter
Bruttovikt: 74 ton
antal axlar: 9

Duo 
Dubbeltrailer som kör styckegods 
mellan Göteborg och malmö.
längd: 32 meter
Bruttovikt: 80 ton
antal axlar: 11

Högsta tillåtna längd för fordon på 
svenska vägar är 25,25 meter och  
högsta tillåtna bruttovikt är 60 ton. 
Transportstyrelsen ger föreskrifter för  
fordon som är längre än 25,25 meter.  
Trafikverket ger dispens  
för fordon som är  
tyngre än 60 ton.

Per.
Rasten är över. Per åker norrut medan 

Robin åker de kilometer som är kvar till 
Gruvöns sågverk 
utanför Karlstad. 

Per Hööks åke-
ri har totalt fyra 
bilar och kör så 

kallat gruppupplägg. Där ingår nio bilar 
samt en separatlastare, alltså en lastbil 
med sidoförflyttningsförmåga och lyft-
kran. Att lasta en 74-tons bil med lastaren 

Per Höök hinner byta några ord med kollegan Henrik Nord som precis anlänt till Gruvöns sågverks tim-
merterminal med ett nytt lass med timmer med den nyaste av åkeriets 74-tonnare.

tar sju, åtta minuter. 
– Jag har kört grupp nu i sju år och det 

fungerar bättre och bättre för min och 
företagets del. Vad jag nu har upptäckt är 
att däckförbrukningen av någon anled-
ning börjar sticka i väg, vilket direkt kos-
tar mycket pengar. Jag har haft en diskus-
sion med Stora Enso om detta. Men det är 
ingen tvekan om att mitt deltagande i pro-
jektet har medfört att åkeriet har utökat 
verksamheten. 

text och Foto: SteFan Bratt

”Det känns inte att 
lasten är 14 ton 
tyngre.”

läs mer om   
längre och tyngre  

på sidan 16
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många aktörer deltar i olika projekt 
där längre och tyngre fordon testas. 

Gemensam utgångspunkt för utveck-
lingsprojekten är att längre och tyngre 
lastfordon är bra för både ekonomi och 
miljö. Varje fordon kan ta mer last, vilket 
innebär lägre kostnader och minskade 
utsläpp per transporterat ton gods. Tra-
fiken minskar, eftersom färre bilar trans-
porterar samma mängd gods. Dessutom 
är bedömningen att vägslitaget inte ökar, 
eftersom de längre och tyngre fordonen 
har fler axlar som fördelar vikten. Däre-
mot är bärigheten på broarna ett problem.

Först ut att driva försök var skogsnä-
ringen, vars forskningsinstitut Skogforsk 
år 2006 tog initiativ till det projekt som 
fick namnet ”En trave till”. 

Flera utvecklingsprojekt pågår och många 
aktörer deltar, allt från fordonstillverkare 
och transportföretag till forskningsinsti-
tut och myndigheter, som Transportsty-
relsen och Trafikverket.

– Just nu finns ett 15-tal tunga eller 
långa fordon i olika projekt. Många fler är 
intresserade, och vi räknar med att bevil-
ja fler ansökningar under våren, berättar 

Thomas Asp, Trafikverket. 
Han är delprojektledare inom HCT 

(High Capacity Transport) som utveck-
lingsarbetet kallas med ett gemensamt 
namn. Och han betonar att det kräver sin 
man, eller kvinna, att delta i projekten.

– De som deltar ska vara intresserade 
av att pröva sig fram och beredda på att 
redovisa, följa upp och delta i mässor. 

thomas asp har jobbat med frågorna 
sedan 2007 och konstaterar att när många 
olika aktörer är inblandade blir det posi-
tiva sidoeffekter. 

– Ett exempel är högkvalitativa stålsor-
ter, som gör att man kan bygga tunnare 

och lättare utan 
att bärförmå-
gan försämras. 
Även andra tek-
niska lösningar 
som bidrar till att 
bränsleförbruk-

ningen minskar har utvecklats. 
– Vi ser nu i projekten att bränsleför-

brukningen för de fordon som är både 
längre och tyngre minskar med 20 pro-
cent per transporterad tonkilometer. För 
fordon som är enbart tyngre minskar för-

brukningen med 10 procent. 
En utmaning är att vägnätet och fram-

för allt broarna ska klara de längre och 
tyngre transporterna, vilket inte ens 
Europavägarna gör nu. Exempelvis får de 
Duo-lastbilar som går mellan Göteborg 
och Malmö ta en omväg förbi en bro på E6 
som inte klarar 80 ton. 

– Det här går naturligtvis att lösa. Två 
tredjedelar av landets godstransporter 
går på ett fåtal vägar, så vi får fokusera på 
att förstärka dem. Men önskemålet är för-
stås att få med så stor andel som möjligt 
även av övrigt vägnät, säger Thomas Asp. 

Den mest aktuella frågan just nu är att 
höja tillåten bruttovikt till 74 ton, men 
med nuvarande maxlängd på fordons-
kombinationen. De fordon som även är 
längre kommer att beröras i ett nästa steg.

– Det finns en stark vilja att höja till 74 
ton, men för närvarande finns inga beslut. 
I den färdplan för införandet av HCT-for-
don som vi hittills jobbat med har 2016 
varit målet, men det är möjligt att det kan 
bli tidigare.  

Stina LiLjaS

tyngre och längre 
bra för samhället

”När många olika 
aktörer deltar blir 
det positiva sido-
effekter.”
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skevning 

spårvidd

höjdläge, sidoläge och slitage 

ballastprofil

sidoläge
höjdläge

rälsprofil

rä�or och vågor

vagnen som  
har koll på spåret

dag och natt håller mätvagnar koll på 
tillståndet för Trafikverkets spår. På ett 
år rullar de 70 000 kilometer. huvudspå-
ren mäts sex gånger per år.

Den nyaste vagnen IMV 200 kan kontrol-
lera spår och kontaktledning i 200 km/
tim. Spårlägesfel som kan vara urspår-
ningsfarliga larmas direkt till trafikled-
ningen. 

Körningar med mätvagnar är en viktig 
del av säkerhetsbesiktningen och bedöm-
ningen av järnvägens tillstånd.  Trafik-
verket ansvarar för besiktningen och har 
upphandlat uppdraget av Infranord, vars 
mätenhet är ackrediterad som provnings-
laboratorium.  

Den gula vagnen, med en front som 
påminner om ett snabbtåg, började 
användas 2013. Vagnen är en ombyggd 
schweizisk restaurangvagn försedd med 
mätutrustning och en manöverhytt, som 
gör det enkelt att ändra körriktning utan 
att behöva flytta loket.

under mätvagnen finns lasrar och kame-
ror för att mäta spårvidd, skevning, höjd- 
och sidoläge, rälsförhöjning, rälsprofil 
och rälsslitage. Ett optiskt system mäter 
läge och slitage på kontaktledningen. Trå-
den och spårets omgivning videofilmas 
även för att kunna studeras i efterhand.

De mätdata som vagnen registrerar 
visas i kurvdiagram på bildskärmar vid 
operatörsplatsen. Positionen bestäms med 
GPS på någon meter när. 

Varje kväll skickas mätdata från vag-

nens datorer till Infranords mätenhet i 
Borlänge. Där förs de in i Trafikverkets 
analysverktyg och databaser.

Om ett urspårningsfarligt spårlägesfel 
registreras går ett larm direkt i vagnen. 
Operatören ringer då upp trafikledning-
en och sänder e-post med information om 
felet. Följden blir hastighetsnedsättning 
eller trafikstopp, beroende på hur allvar-
ligt felet är.

antalet urspårningsfarliga spårlägesfel  
ökade från 2009 fram till 2011.  Under 
2013 blev felen färre, vilket delvis kan för-
klaras med ändrade gränsvärden och fär-
re mätfel. 

Mätvagnens körningar handlar inte 
bara om att hitta urspårningsfarliga fel. 
De är en viktig del av tillståndsbedöm-
ningen av järnvägen, som ger underlag 
för analys av utvecklingen och stöd för 
åtgärdsplanering. Även mindre akuta fall av 
exempelvis dåligt spårläge registreras – fel 
som behöver åtgärdas för att inte utvecklas 
till att bli urspårningsfarliga, eller som kan 
påskynda banans nedbrytning.  

Mätvagnarna fångar dock inte in alla 
fel; exempelvis måste lösa befästningar 
upptäckas genom att underhållspersonal 
går och kontrollerar spåren. Den besikt-
ningen utförs i dag av entreprenörerna 
inom Trafikverkets underhållskontrakt. 

göran FäLt

Gr aFik: annica GusTaFsson

Den nyaste mätvagnen ute på 
uppdrag. Här passeras Bollnäs. 
FoTo: Gör an FälT
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landet runt

År 1998 kom metoden sparsam kör-
ning till sverige genom sveriges Tra-

fikskolors riksförbund (sTr), som snart 
fick stöd av dåvarande vägverket.

sedan dess har drygt 85 000 personer 
utbildats i metoden. 885 miljoner kronor 
har sparats genom minskad bränsleför-
brukning. av dem som utbildats är 30 100 
förare av tunga fordon och nära 3 000 fö-
rare av arbetsmaskiner.

historien om metoden berättas i skriften 
”sparsam körning – där tanken bär fram-
åt”. Den kan beställas eller laddas hem från 
Trafikverkets webbutik. 

Körningen som sparat 885 miljoner

aNNa LuNDmaN  
NY uNDErHåLLSCHEF 

anna Lundman är ny chef för trafik-
verkets verksamhetsområde underhåll. 

hon har lång erfarenhet inom trafikverket 
och tidigare Banverket och var senast chef för 
projekt Mälarbanan. tidigare har hon arbetat 
bland annat som projektledare på Förbifart 
Stockholm. 

”Trenden stäm-
mer inte med 
utvecklingen  
i samhället i  
övrigt.”

motorVaGN För koNFErENS
nu finns en motorvagn att hyra för kon-
ferenser med upp till 14 personer. Denna 
rullande konferenslokal är från början en 
”rälsbuss” från 1980-talet. vagnen ägs av 
Trafikverket och bokas via sveriges järn-
vägsmuseum i Gävle. 

E4 FörbättraS 
I JöNköPING
under våren, sommaren och hösten kom-
mer e4 genom huskvarna och jönköping 
att förbättras. Bland annat byggs trafik-
platser om och broar repareras för att 
höja trafiksäkerheten och öka framkom-
ligheten. arbetena innebär störningar, ef-
tersom trafiken 
kommer att le-
das förbi arbets-
platserna med 
sänkt hastighet  
i ett eller två 
körfält. 

att minska antalet självmord är det vik-
tigaste för att nå målet om en halvering 
av antalet döda och svårt skadade i järn-
vägsolyckor till 2020. Det visar den första 
årsrapporten om branschens gemensam-
ma säkerhetsarbete.

2012 startade det målstyrda, syste-
matiska säkerhetsarbete som järnvägens 
aktörer bedriver efter förebild från nollvi-
sionen för vägtrafiken. vid järnvägens år-
liga säkerhetskonferens i örebro presen-
terades den första resultatrapporten som 
analyserar läget 2013. 

analysgruppen bakom rapporten be-
står av järnvägsaktörer som ingår i Grupp 
för nationell samverkan inom järnvägs-
området (Gns järnväg).

antalet dödade i järnvägsolyckor mins-
kar inte och per-
sonpåkörningar är 
helt dominerande. 
Det stora proble-
met är att antalet 
självmord ökade 
under 2013, trots 
att det inte är en 

sådan trend i samhället totalt sett. av 
sammanlagt 105 omkomna i järnvägs-
olyckor under förra året bedöms 90 ha 
begått självmord. 

Vid plankorsningar kvarstår problemen 
med relativt många påkörda och dödade 
personer.

Det snabbaste sättet att vända olycks-
kurvan neråt igen är att hindra människor 
från att ta sig ut på spåret. en del arbe-
ten med stängsel på utsatta platser och 
sträckor pågår. kameraövervakning är på 
gång. vid plankorsningar behöver det bli 
svårare att krypa under bommarna eller 
gå runt dem.

under 2013 omkom ingen i samband 
med elolyckor, arbete i spår, urspårningar 
eller kollisioner. Förbättringsåtgärder har 
resulterat i färre olyckor och tillbud vid 
arbeten på järnvägen. Fortsatta insatser 
behövs för att göra säkerheten vid arbete 
i spår mer överblickbar, enligt rapporten. 
likaså behöver man gå vidare med före-
byggande arbete som minskar risken för 
katastrofala järnvägsolyckor. Fyra områ-
den pekas ut: solkurvor, rälsbrott, växelfel 
och spårlägesfel.  

Bo ingerStaM

aVtaL För bättrE 
VäG GENom HoForS
e16 genom hofors förbättras snabbare 
än planerat tack vare ett avtal mellan 
Trafikverket, region Gävleborg och ho-
fors kommun om gemensam finansiering. 
2015 byggs nya cirkulationsplatser, låg-
fartszoner och en gång- och cykelpas-
sage. 

i stället för 2018 blir spårbytet klart  
på sträckan Boden-Bastuträsk på stam-
banan genom övre norrland. hastigheten 
på sträckan är nu nedsatt av säkerhets-
skäl. 

2016
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transportföretag som behöver söka 
dispens för transporter som är bre-

dare, längre eller tyngre än vad som är 
tillåtet i grundbestämmelserna, kan nu få 
lägre avgift när de ansöker.  
Förutsättningen är att företagen tar större 
ansvar för att ansökan är komplett och där-
med avlastar handläggarna. För att bli före-
tagsanvändare måste kunden genomgå en 

Körningen som sparat 885 miljoner

Trafiken kan fortsätta på banan 
mellan mellerud och Billings-
fors. Trafikverkets generaldirek-
tör Gunnar malm har beslutat att 
järnvägsunderhållet ska fortsätta 
på sträckan, där pappersmassa 
och timmer transporteras. som-
martid går turisttrafik med per-
sontåg. 

sedan december 2013 
råder tillfälligt trafikstopp 
av säkerhetsskäl. Banan ska 
rustas och öppnas åter för 
trafik senast i september 2014. 
västra Götalandsregionen och 
Trafikverket finansierar upprust-
ningen.

Trafikverket kommer att fort-
sätta underhålla också järnvägen 
mellan munkedal och lysekil till 
juni 2015. Banan har inte trafi-
kerats sedan 2010, men intresse 
finns för att använda banan igen.

Tidigare hade Trafikverket avi-
serat att underhållet kunde kom-
ma att upphöra på banorna till 
Billingsfors och till lysekil, men så 
blir nu inte fallet.

Däremot har Trafikverkets sty-
relse beslutat att underhållet ska 
upphöra från december 2014 på 
följande banor: sandarne–stug-
sund, härnösand–älandsbro, 
hamrångefjärden–norrsundet, 
snyten–kärrgruvan, lomsmyren–
vika, malung–malungsfors, råg-
sveden–malung och Timsfors–
markaryd.

Dessa banor har låg eller ing-
en efterfrågan på trafikering samt 
stort behov av underhåll och upp-
rustning. 

under tre år kan tågbolag nu 
söka tid i spår om det uppstår 
nya transportbehov. Då görs en 
bedömning om det är motiverat 
att återuppta underhållet. andra 
aktörer har också möjlighet att 
ta över ansvaret för underhållet. 
när de tre åren har passerat kan 
Trafikverkets styrelse besluta om 
nedläggning. 

Begränsad framkomlighet, sprickor, pott-
hål och ojämna vägar. Det är vår och där-

med problem med tjälskador.
Den gångna vinterns ovanligt många väx-

lingar kring fryspunkten har gjort att de belagda 
vägarna har drabbats hårt. när det tinar rinner 
vatten ner i sprickor i asfalten. om det sedan 
blir minusgrader fryser vattnet till is och expan-
derar. Då blir det skador på vägbanan och det 
kan gå fort.

Grusvägar tinar inte lika snabbt, men när det 
översta lagret is har smält kan de bli instabila 
och i värsta fall ”flytande”. Detta kan förvärras 

om det regnar innan all tjäle har släppt.
Trafikverkets driftentreprenörer lagar de 

sprickor, hål och ojämnheter som uppstår i ti-
der av tjällossning. Tjälskadorna märks ut med 
varningsmärken och lagas permanent när tjälen 
har gått ur marken helt. 

sverige är långt och problemen med tjälska-
dor varierar tidsmässigt över landet. en aktuell 
bild av läget finns alltid på ”läget i trafiken” på 
Trafikverkets webbplats. välj geografiskt områ-
de och klicka på tjälskador under ”välj informa-
tion” till höger på sidan. 

tjälskador ett säkert vårtecken

fortsatt trafik 
till billingsfors
och lysekil

kostnadsfri utbildning och teckna avtal med 
Trafikverket.

- Företagen är mycket positiva till arbets-
sättet eftersom de får möjlighet att påverka 
bland annat färdväg, lastberäkning och for-
donskombination, och kan få sin dispensan-
sökan snabbare hanterad, säger charlotta 
strand johansson, sektionschef för område 
Transportdispenser inom Trafikverket. 

DISPENS kaN SökaS tILL LäGrE aVGIFt

illusTr aTion:  
susanne enGman 
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In kommer begagnade lok. Ut åker 
upprustade lok med radiostyrning. 
Svensk Tågkraft i Nässjö förser 
marknaden med lok att hyra, och 
efterfrågan växer.
I verkstaden står just nu ett diesellok från 
Luxemburg, ett av de senaste tillskotten 
hos Svensk Tågkraft som både hyr ut lok till 
godsoperatörer och reparerar andras lok. 

Att bygga om det luxemburgska loket 
till svenska förhållanden tar 5-6 måna-
der. Säkerhetssystemet byggs om helt, till 
svensk ATC. Dessutom får loket radio-
styrning, i likhet med alla andra lok som 
Svensk Tågkraft äger. Hytterna renoveras 
och får mer värme, och ny ytterbelysning 
monteras liksom motorvärmare. Uppemot 

1 000 meter elkabel dras genom loket 
innan allt är klart.

Marknaden för uthyrning av lok blir allt 
större, enligt den bedömning som företa-
gets vd Anders Löfgren gör.

– Under årens lopp har vi lyckats hit-
ta lok i främst Danmark, men även ute 
i övriga Europa. Nu börjar det dock bli 
svårt att få tag på begagnade diesellok.

Inriktningen för framtiden är därför att 
satsa mer på ellok, som är både lönsam-
mare och miljövänligare. Två ellok har 
nyligen köpts in, medan företagets övriga 
19 lok går på diesel.

Att bygga om ett utländskt lok till svens-
ka förhållanden är ett omfattande och inte 
så vanligt uppdrag för verkstaden. Betyd-

Dragkraft att hyra

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

ligt vanligare är mindre reparationer, och 
det som oftast repareras är bromsarna.

– Ett normalt servicejobb på lok tar 
mellan tre och fem dagar, berättar Anders 
Löfgren.

– Men vi jobbar inte bara på verksta-
den, utan vi är även ute i fält. Vi måste all-
tid vara tillgängliga för att kunna rycka ut 
när lok får problem ute på spåret. 

Svensk Tågkraft har tolv anställda. 
Efter ett jobbigt 2012 återhämtade före-
taget sig under 2013 och ser nu framtiden 
an med tillförsikt.

– Intresset för tågtransporter blir allt 
större och vi har mycket att göra dygnet 
runt, säger Anders Löfgren.  

Stina LiLjaS

Det här loket från Luxemburg kan dra ett tåg på 1 300-1 400 ton. Det byggs om i Nässjö för att passa svenska förhållanden. Dessutom får det ny färg. Lila och 
gult blir ett minne blott. FoTo: kersTin ericsson


