
Sårbar länk till Göteborgs hamn byggs ut 

tuff budget för 
banhållningen

teSter i
grön KOrridOr

en tidning från trafikverket • nr 2.2015

Ska man förändra 
ska det göras i  
upphandlingen”

OLOf MOen,  
tranSPOrtfOrSkare: 

4 liter. Så mycket mer bränsle drar en tung lastbil på tio mil om 
hastigheten är 90 km/tim i stället för 80 km/tim. Tidsvinsten 
är däremot bara cirka 50 sekunder per mil.     
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 På Södra stambanan har Tra-
fikverkets trafikledningsverk-
samhet gjort tester för att hitta 
nya prioriteringsregler. Tidigare 

har alltid tåg i tid prioriterats, men det 
finns andra faktorer som också behöver 
tas hänsyn till, till exempel anläggning-
ens kvalitet. när trafikledarna själva fått 
göra dessa bedömningar visar det sig 
att den totala punktligheten på sträckan 
har förbättrats märkbart, och nu jobbar 
vi vidare med testresultaten för att hitta 
ännu bättre lösningar. 

öppnandet av godskorridoren oslo/
stockholm–Palermo närmar sig men en 
rad viktiga uppgifter återstår. ett inten-
sivt arbete pågår nu för att analysera 

marknadsbe-
hov och för att 
kunna erbjuda 
förplanerade 
bokningsbara 
tåglägen bland 
annat. gemen-
samma ruti-

ner för trafikledning ska etableras och 
inte minst ska trafikpåverkande inves-
terings- och underhållsarbeten sam-
ordnas. Tilldelningen av tåglägen sker 
under våren 2015 och kommer att ha 
prioritet över den nationella planering-
en som tillkommer senare. 

Jag vill också passa på att rikta ett grat-
tis till rush rail som har fått godstrans-
portrådets i Mittsveriges pris årets lyft 
2014. genom effektivare transportlös-
ningar kan 25 procent färre tåg trans-
portera samma volymer gods som ti-
digare. det har de åstadkommit med 
modernare fordon och ökad flexibilitet i 
planeringssystemen vilket ger minskad 
miljöpåverkan och ökad kapacitet i järn-
vägssystemet. 

det här är tre exempel  
på vikten av att tänka  
nytt och sträva framåt.  
det gör vi hela tiden i  
Trafikverket. 

Grön korridor för smarta  
Europatransporter.

”Nu jobbar vi vi-
dare med resul-
taten för att hit-
ta ännu bättre 
lösningar.

illusTr ATion: susAnne engMAn
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Farleden södertälje hamn–landsort 
 ska anpassas för att klara tyngre och 
längre fartyg än i dag. södertälje hamn 
tog initiativ till en åtgärdsvalsstudie redan 
2013, när det stod klart att bränslehante-
ringen vid louddens hamn skulle flyttas. 
Trafikverket slutförde åtgärdsvalstudien 
tillsammans med sjöfartsverket, södertälje 
hamn och södertälje kommun 2014. slut-
satsen är att det är samhällsekonomiskt 
lönsamt att utföra kapacitetshöjande åt-
gärder av farleden.

– åtgärdsvalsutredningen har tittat på 
olika scenarion och kommit fram till att en 
större ombyggnad är det mest lämpliga, 
berättar Hans larsson, utredare på Tra-
fikverket.

nu ska sjöfartsverket gå vidare med en 
utredning som omfattar projektering, mil-

jökonsekvensbeskrivning, teknisk utredning 
och simulering av olika farledslösningar. 
den beräknas vara färdig i slutet av 2015. 
Trafikverket står för finansieringen och har 
budgeterat 25 miljoner kronor till utredning-
en. åtgärderna innefattar även en upprust-
ning av godsbangården och förbindelse- 
spår till södertälje hamn.

i inriktningsbeslutet för utformningen av 
den nya farleden står det att det kommer 
att krävas kapacitet för fartyg på 215–220 
meters längd och med ett maximalt djup-
gående på 11,5 meter. Maximal fartygs-
bredd blir samma som i dag, 34,2 meter. 
utbyggnaden är inte finansierad. det är 
heller inte klart om södertälje hamn kom-
mer att få ta över bränslehanteringen från 
loudden. 

Maria MalM

lönsamt att bygga ut  
farleden Södertälje–landsort

ny infrastruktur- 
kommission

en infrastrukturkommission ska 
titta närmare på alternativ finan-

siering och organisering av sveriges in-
frastruktur. Fokus ligger på transport-
systemet och KTH-forskaren Björn 
Hasselgren leder arbetet. i kommissio-
nen ingår Allan larsson (tidigare finans-
minister, s), Maria Wetterstrand (tidiga-
re språkrör, MP), stefan Attefall (tidigare 
bostadsminister, Kd), och Pia Kinhult 
(tidigare regionråd, M). initiativtagare är 
MTr, nCC, Peab, ramböll, skanska, Vei-
dekke och WsP. 

– Kommissionen vill bredda diskus-
sionen om ägande och organisering av 
infrastruktur i sverige. landet behöver 
alternativ till traditionell anslagsfinansie-
ring, och effektivare modeller för sam-
hällsbyggnad, säger Björn Hasselgren i 
ett pressmeddelande.  Bland annat an-
ser han att det finns många intressanta 
exempel på offentlig-privat samverkan, 
oPs, att lära sig av. 

en slutrapport från infrastrukturkom-
missionen förväntas i mitten av septem-
ber 2015. 

torbjörn Suneson leder 
trafikverket tillfälligt

regeringen har tillsatt Torbjörn sune-
son som tillförordnad generaldirektör 

för Trafikverket från och med den 1 mars, 
efter gunnar Malm som har gått i pensi-
on. Torbjörn sunesson var tidigare senior 
rådgivare i Trafikverket, och dessförinnan 
chef för strategisk utveckling 2010–2012 
och chef för verksamhetsområdet samhäl-
le (numera Planering) 2012–2014. Han har 
även varit professor i landskapsarkitektur 
vid slu i uppsala. 
 

trafikverket  
tar över Jtf

Från och med den 1 januari 2016 tar 
Trafikverket över förvaltningen av 

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. JTF 
är ett regelverk som tidigare förvaltats av 
Transportstyrelsen. 

regelverket är avgörande för att kun-
na garantera en hög säkerhet inom järn-
vägstrafiken i sverige.

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter 
reglerar trafiken på stora delar av det 
svenska järnvägsnätet. i samband med 
att Transportstyrelsen slutar förvalta 
dessa regler måste infrastrukturförvalta-
re och järnvägsföretag själva ta över an-
svaret för detta.

efter en gemensam överenskommel-
se med Transportstyrelsen går nu Tra-
fikverket in och tar över ansvaret för re-
gelverket.

Förutom förvaltningen av föreskrifter-
na kommer Trafikverket, i samråd med 
aktörer i järnvägsbranschen, utreda och 
föreslå lämpliga åtgärder så att regelver-
ket även i fortsättningen motsvarar bran-
schens behov. 
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Efter en intensiv debatt om behovet av 
bättre järnvägsunderhåll kan resultatet te 
sig förvånande. Trafikverket får mindre 
pengar till banhållning 2015 än 2014  
– 6,5 miljarder kronor. Förra året låg 
anslaget på 7,1 miljarder. Enligt plane-
ringsramen sänks anslaget ytterligare 
nästa år, till 6,3 miljarder. Först 2017 ökar 
anslaget till 7,2 miljarder.

– Nivån på anslaget är en politisk fråga, 
konstaterar Morgan Rehn, ställföreträ-
dande chef för järnvägssystem på verk-
samhetsområde Underhåll på Trafikver-
ket. Vårt uppdrag är att beskriva läget i 
anläggningen så tydligt som möjligt för 
regeringen och riksdagen, och sedan 
använda de anslag vi får på bästa sätt.

Trafikverket prioriterar underhållet 
av väg och järnväg utifrån regeringens 
transportpolitiska mål, den nationella 
transportplanen och Trafikverkets drift- 
och underhållsstrategi.

– Syftet med underhållspla-
nen är att nå de mål som är 
uppsatta. Åtgärderna vi tar 
fram ska göra att anläggning-
en fungerar och att vi slip-
per tågförseningar på grund 
av fel i infrastrukturen, säger 

Morgan Rehn. Planering är en ständigt 
pågående process. Det är inte en sta-
tisk plan. Om förutsättningarna ändras, 
exempelvis genom att vi får andra ekono-
miska ramar eller oförutsedda händelser i 
anläggningen, måste vi planera om.

– Processen kring att ta fram en plan 
bygger på Trafikverkets uppdrag. En vik-
tig del är den tolvåriga nationella trans-
portplanen som beskriver vad vi ska pri-
oritera. Det är utifrån de övergripande 
dokumenten som vi jobbar med drift- och 

Tuffa prioriteringar  
för banunderhållet

underhållstrategi, där vi försöker peka ut 
vilka som är de viktigaste områdena. Vi 
ska möta kundernas förväntningar, skapa 
en långsiktig hållbarhet och vara kost-
nadseffektiva. Utifrån det gör vi vår prio-
ritering av de anslag vi har. 

vad är prioriterat i underhållsplanen?
– Säkerheten kommer alltid först. 

Vi kompromissar aldrig med säkerhe-
ten. Sedan ska vi skapa en driftsäker och 
robust anläggning som fungerar. När det 
gäller driftsäkerhet prioriterar vi storstä-
der i första hand och de största stråken i 
andra hand. Vi utgår från kunderna och 
satsar på de banor där det går mest och 
viktigast trafik. 

vilka är de viktigaste underhållsinsatserna 
för godstrafiken?

– Det finns ett 30-tal åtgärder på över 
10 miljoner kronor i planen som vi utför 
på de stora pulsådrorna. Dessa åtgärder 
kommer både person- och godstrafiken 
till del. 

de banorna som inte prioriteras kan ju vara 
viktiga för enskilda godskunder?

– Det finns behov för både gods- och 
persontrafiken på dessa banor. Vi gör pri-
oriteringar och beskriver vilka följder det 
får, det vill säga att underhållsskulden 
kommer att öka. Då tvingas vi föränd-

Trafikverket får 600 miljoner kronor mindre till banhållning 2015 än förra året. den nya
underhållsplanen för 2015–2017 bygger därför på tuffa prioriteringar. Järnvägsunderhål-
let styrs i första hand till storstäderna och de stora stråken.

Så görS priOriteringarna
Prioriteringen av underhållsmedel för järn-
väg baseras på den nationella transport-
planen som beslutades av riksdagen 2014. 
säkerheten prioriteras högst, därefter 
punktlighet och robusthet. 

under perioden 2014–2025 koncentreras 
åtgärderna till storstadsområden och stör-
re stråk.
• För banor i storstadsområden ska det 
uppdämda behovet av åtgärder elimineras 
till 2025.
• För banor i större stråk och som samman-
binder storstadsområden, samt Malmba-
nan, kommer en halvering av det uppdämda 
behovet att ske fram till 2025. 
• På övriga delar kommer det uppdämda 
behovet av underhållsåtgärder att öka un-
der perioden fram till 2025.

den aktuella underhållsplanen hittar du 
på trafikverket.se, sök på ”underhållspla-
nen 2015–2017”. 

Morgan 
Rehn
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ra banstandarden och sänka hastigheten 
eller tonnaget.

vad ryms inte i planen?
– Ett antal objekt som fanns med i pla-

nen före årsskiftet finns nu inte med, 
exempelvis spårbyten Boden–Bastuträsk 
och Ransta–Tillberga, och växelbyten 
i Örebro. Vi har ett jättestort behov av 
åtgärder på många banor. Då får vi priori-
tera, och de banor som har mindre trafik 
har lägst prioritet.

Spårbytet Boden–Bastuträsk påbörjades  
i somras. varför skjuts det upp?

– När förutsättningarna förändras i 
planeringsprocessen måste vi prioritera 
om. Förra året var extremt svårplanerat, 
med osäkra ekonomiska förutsättningar. 
När regeringen ville satsa 1,2 miljarder 
extra på järnvägsunderhåll gjorde vi en 
plan för det och då var Boden-Bastuträsk 
med. När budgeten inte gick igenom i 
riksdagen och vi dessutom fick lägre 
anslag än 2014 fick vi göra om planen, och 
då måste vi senarelägga ett antal åtgärder, 
säger Morgan Rehn. 

 göran Fält

UndErhållSplanEn 2015−2017
Åtgärder över 10 miljoner kronor
• storlien−gränsen, åtgärder bank
• ånge bangård, kontaktledningsupprustning
• Hudiksvall−sundsvall, spårbyte
• storvik−Borlänge, spårbyte
• Hallsberg, konvertering signalställverk
• satsning på arbetspendling i stockholmsområdet, byte av signalteknik
• Yttersträngsbyten, underhållsområde Öst
• Jakobshyttan, byte ställverk och stationsdator (elkraft)
• Hallsberg−Tälle, spårbyte
• skövde och Väring, spårväxelbyte
• laxå−Falköping, kontaktledningsbyte
• göteborg−Alingsås, spårbyte och tunnelåtgärder
• Avvattningsåtgärder, underhållsområde Väst
• Alvesta−Älmhult, spårbyte
• Vislanda−Mosselund, spårbyte
• åstorp, bangårdsupprustning
• Teckomatorp−Kävlinge, spårbyte
• Hässleholm−lund, fundamentsättning kontaktledning
• Kävlingeån, byte av bro
• Trelleborg, spårväxelbyte
• lockarp−Trelleborg, spårbyte

stockholm
• Hagalund bangård, kontaktledningsupprustning
• solna, kraftmatning signalställverk
• getingmidjan stockholm C−stockholm södra, underhåll på bl. a. strömbroarna
• gamla årstabron, renovering etapp 3
• Älvsjö, kraftmatning signalställverk
• norra, mellersta och södra rönningetunnlarna, södra strömstunnlarna och Bränningetunneln

FoTo: eriK HolMsTedT
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sveriges största skogsbrand i modern tid 
bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i 
nordöstra delen av surahammars kom-
mun, nära gränsen till sala kommun. 

efter att räddningsinsatsen formellt 
avslutades den 11 september konstatera-

des att 13 800 hektar skog drabbats och 
ett 25-tal byggnader brann ner eller ska-
dades. Branden krävde ett dödsoffer, då 
en timmerbilschaufför omkom. 

en del av brandområdet kommer att 
bli naturreservat.

SverigeS StörSta SKOgSbrand
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kamp mot tiden  
när brandvirket ska ut 
i somras pågick en kamp mot lågorna. 
ett drygt halvår senare pågår en 
kamp mot klockan när skogsägarna 
ska hinna transportera ut virke mot-
svarande mer än 10 000 timmerbils-
transporter från skogsbrandområdet 
i västmanland, innan tjälen släpper i 
vägarna och virket ruttnar.

– Det är inga små volymer det handlar 
om. Fram till påsk planerar vi att forsla 
ut 313 000 kubikmeter virke, vilket mot-
svarar mer än 15 års samlad avverkning 
för vår del. Allt måste klaffa och vår pla-
nering måste fungera i hela kedjan, från 
transporten till mottagningen på ter-
minal eller sågverk, konstaterar Johan 
Klingberg. 

Johan är distriktschef för den största 
skogsägaren i det brandhärjade området, 
AB Karl Hedin. Innan tjällossningen ska 
företagets olika sågverk och terminaler ta 
emot cirka 7 000 timmerbilar. Totalt ska 
över 10 000 timmertransporter köras ut 
från området före påsk.

Andra stora skogsägare i området är 
Bergvik Skog, Sveaskog, Västerås stift och 
flera privata ägare. 

Svåröverskådliga 13 800 hektar skog 
– 138 miljoner kvadratmeter – härjades 
av elden under de dryga två veckor som 
släckningsarbetet pågick.

– Just nu, konstaterar Johan Klingberg 
när vi träffas sista februaridagen, går det 
dock sakta men säkert åt fel håll eftersom 
vi börjar få dagstemperaturer väl över 
nollan. Huvudsaken är att det blir kalla 
nätter. Då klarar skogsvägarna påfrest-
ningen som det markant ökade antalet 
transporter medför, förklarar han.

Johan Klingberg uppskattar att skogs-
åkarna som de anlitar än så länge har 
lyckats forsla ut ungefär 110 000 kubik-

meter virke ur skogen, det vill säga en 
dryg tredjedel. Samtidigt har någonstans 
mellan 40 000–50 000 kubikmeter fors-
lats ned till större vägar. Målsättningen är 
att den sista transporten ska vara slutförd 
innan påskhelgen. Högre temperaturer 
medför också risk för att virket ruttnar 
eller angrips av skadeinsekter innan det 
hinner tas tillvara.

av den totala volym som ska avverkas 
kommer ungefär 70 procent att vara tim-
mervirke och resten brännved, som råva-
ra till pellets eller annat biobränsle.
Slitaget kommer att bli extra hårt på de 
enskilda vägar som timmerbilarna använ-
der. I början av mars fattade  regeringen  
därför beslut att avsätta 17 miljoner kro-
nor extra i bidrag till markägare för 
utökade kostnader av enskilda vägar i 
samband med branden eller i återställ-
ningsarbetet efter branden. Trafikver-
ket ska administrera ansökningarna till 
bidragen.

– Trafikverket har inte någon skyldig-
het eller ens rättighet att utföra åtgär-
der på enskilda vägar förutom i samband 
med akuta krissituationer, förklarar Karl 
Åkerlind.

Karl är projektledare för drift och 
underhåll inom Underhållsområde Väg 
Västerås/Fagersta. Han är en av Tra-
fikverkets medarbetare som varit enga-
gerade i branden ända sedan den större 
räddningsinsatsen startade den 5 augusti 
förra året. Under brandinsatsen samord-
nade Karl bland annat vägreparationer 
och trädsäkringar för att räddningsstyr-
korna skulle kunna ta sig fram till de olika 
brandhärdarna.

– Jag anser att vägnätet i brandområdet 
var i bättre skick inför vintern än innan 
branden startade. För närvarande har vi 
tillsammans med vår entreprenör, Svevia, 

hög beredskap för att genomföra punktin-
satser om det behövs nu när medeltempe-
raturen stiger, förklarar Karl.

Vi står på en vändplats för timmerbilar-
na i det norra brandområdet, där branden 
rasade som värst den 4 augusti. Här drog 
en ”eldstorm” fram över området bara 
några kilometer öster om världsarvet 
Engelsbergs bruk och samhället Ängels-
berg. Kontrasten mellan den gula 
skördare som fortfarande arbetar i sko-
gen och fonden av svarta trädstammar är 
slående. 

Väl ute på länsvägen igen konstaterar 
Karl Åkerlind att de omfattande timmer-
transporterna kommer att orsaka skador 
på vägnätet när tjällossningen börjar.

– Med största sannolikhet är det vägar-
na inne i själva brandområdet som först 
går sönder medan det statliga vägnätet 
påverkas i mindre omfattning, säger Karl 
Åkerlind. 

När det närmar sig påsk är det lyckligt-
vis fortfarande kalla nätter och låg luft-
fuktighet, vilket bådar gott för att man 
ska hinna få ut virket i tid. 

text och Foto: steFan Bratt

Karl Åkerlind, Trafikverket
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när höghastighetsjärnvägarna mellan Stockholm, göteborg och Malmö öppnas för trafik omkring 2035 
blir det mer plats på nuvarande stambanor för godstransporter. Hur mycket mer utreds av trafikverket. 
i höst blir utredningen klar.

Höghastighetsjärnvägarna 
 – även en satsning på godset

det största infrastrukturprojektet på en 
mansålder. En lika stor samhällsomvand-
ling som när stambanorna drogs genom 
landet. Sverigekartan ritas om. 

De övergripande beskrivningarna av 
Sverigeförhandlingen, där höghastighets-
järnvägarna är en viktig del, ger bilden av 
ett lyft för infrastrukturen i Sverige. Men 
inte bara det. Satsningen ska leda till ökat 
bostadsbyggande och tillväxt i kommuner 
och regioner längs den nya järnvägen. 
Dessutom väntas en utveckling av kollek-
tivtrafiken och de tre största städerna.

När höghastighetsbanorna står klara, 
sannolikt runt 2035, tar de hand om den 
långväga persontrafiken och den snabba 
regionaltågstrafiken. Lokal och långsam  
regional persontrafik blir kvar på de 
befintliga stambanorna och godstrafiken 
väntas få mer plats. 

– Vi tror att godstransporterna vinner 
på att höghastighetsbanorna byggs. Men 
hur mycket, det vet vi inte. Men eftersom 
de snabba fjärrtågen och de snabba regio-
naltågen försvinner från Södra och Väs-

tra stambanan, bör det bli mer utrymme 
för gods, säger Sven-Åke Eriksson, utred-
ningssekreterare på Sverige-
förhandlingen.   

Sverigeförhandlingens 
organisation är tillsatt av 
regeringen och jobbar i 
anslutning till regerings-
kansliet. Den leds av de två 
förhandlingspersonerna 
HG Wessberg och Catharina Håkansson 
Boman. Just nu är arbetet inne i en fakta-
fas som beräknas pågå fram till 2016. 

Trafikverket tar fram underlag och ana-
lyser, bland annat när det gäller olika 
sträckningar för höghastighetsjärnvä-
garna. Peter Bernström leder det projekt 
inom Trafikverket som ana-
lyserar effekterna av olika 
sträckningsalternativ och 
trafikeringsupplägg. 
– Det vi gör nu är att analy-
sera olika trafikeringsupp-
lägg utifrån Trafikverkets 

basprognos. Därefter ska vi göra en för-
djupad studie av godstransporternas för-
utsättningar. Vi räknar med att den blir 
klar under hösten, säger han. 

Höghastighetsjärnvägarna ska gå mel-
lan Stockholm, Göteborg och Malmö via 
Jönköping.  

Delar av de nya banorna har kommit 
långt i planeringen, som exempelvis Göte-
borg–Borås och den så kallade Ostlänken 
mellan Stockholm och Linköping. 

Höghastighetsjärnvägarna kommer 
inte att gå in till centrum i de tre stora 
städerna. Höghastighetsjärnvägen mot 
Stockholm slutar i Järna, den mot Göte-
borg slutar i Almedal/Mölndal och den 
mot Malmö slutar i Lund. Därifrån går 
höghastighetstågen på samma spår som 
övrig tågtrafik.

Trafikverket gör nu åtgärdsvalsstudier 
av järnvägssträckorna Borås–Linköping 
och Jönköping–Malmö. Det innebär att 
alternativ för höghastighetsjärnvägarnas 
sträckning tas fram och analyseras. 

stina liljas

Sven-Åke
Eriksson

Peter
Bernström
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göteborgs hamnbana, en av de viktigaste länkarna för 
svensk export och import, byggs ut för att säkra trans-
porterna till och från göteborgs hamn för många år 
framåt. den mest sårbara punkten, järnvägsbron över 
göta älv, byggs nu ut tidigare än planerat.

Sårbar 
länk får  
dubbla spår 
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Ungefär 30 procent av svensk import och 
export passerar via Skandinaviens största 
hamn, i Göteborg. Av det gods som färdas 
i container tar ungefär hälften tåget till 
eller från fartyget i det pendeltrafiksys-
tem som Göteborgs hamn målmedvetet 
byggt upp sedan början av 2000-talet. 

Tillväxten är stadig, en eller två nya 
pendlar startar varje år. Just nu rullar 
25 pendlar om dagen mellan hamnen och 
godsterminaler i Sverige och Norge. Sam-
manlagt transporterade de förra året 
ungefär hälften av de 800 000 containrar 
som passerade hamnen.

– Att det är så stor andel av godset som 
går på järnväg till och från hamnen tror 
jag är världsrekord, och det bygger på att 
vi har ett fantastiskt bra järnvägsnät i 
Sverige, säger Magnus Kårestedt, vd för 
Göteborgs hamn. 

– Vi kan nå många orter från Göteborg 
och kan till exempel transportera mycket 
skogsprodukter. Där är järnvägen över-
lägsen.

Systemets akilleshäl är att tågen bara har 
en väg ut och in, längs den enkelspåriga 
Hamnbanan som ansluter till Bohusba-
nan. Blir det stopp av någon anledning 
kan det snabbt börja kosta pengar för 
näringslivet.

Trafikverket började analysera Hamn-
banans sårbarhet för några år sedan. 
I den nationella planen för Sveriges 
transportsystem fram till 2025 finns en 
utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan 
med.  Men det framgick av studien att det 
fanns goda skäl att skynda på en speci-
fik del av utbyggnaden, nämligen Marie-
holmsbron. En så kallad lyftsvängbro som 

tågen måste passera över Göta älv och 
som öppnas för fartygstrafiken flera gång-
er per dygn. Trafikverket samlade därför 
Göteborgs stad, hamnen, Västra Göta-
landsregionen, Handelskammaren och 
Volvo till diskussion – alla med ett stort 
intresse av att minimera risken för stör-
ningar i järnvägstransporterna.

– Skulle bron till exempel bli påkörd av 
ett fartyg och inte gå att stänga, vad får 

det för konsekvenser 
för svenskt närings-
liv? Vi ville beskriva 
hur sårbart systemet 
är, berättar Håkan 
Wennerström som 
är chef för Tra-
fikverket Region 
Väst. 

– När vi började 

 Marieholmsbron är den enda förbindelsen över Göta älv för transporterna på Hamnbanan. Nu byggs en ny bro bredvid den  gamla för att minska sårbarheten i systemet. FoTo: JorMA VAlKonen

Av de 800 000 containrar som årligen 
passerar Göteborgs hamn tar ungefär  
hälften tåget. FoTo: gÖTeBorgs HAMn

Håkan Wennerström
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analysera konsekvenserna blev både vi 
och näringslivet överraskade. Ett produk-
tionsstopp på Volvo kostar 50 miljoner om 
dagen. För Stora Enso blir det 25 miljo-
ner på två, tre dagar. Får vi ett stopp som 
varar mer än en vecka, kostar det närings-
livet mer än 100 miljoner om dagen. 

Mot den bakgrunden enades parterna om 
att göra gemensam sak och tidigarelägga 
en utbyggnad, vilket i praktiken innebär 
att en ny järnvägsbro av samma typ byggs 
bredvid den gamla. I stället för att den 
skulle börja byggas 2018 står nu en tred-
jedel av Södra Marieholmsbron klar. Till-
sammans gick Göteborgs stad, Göteborgs 
hamn, Västra Götalandsregionen och 
Volvo in med 315 miljoner kronor. Ham-
nen satsade det största beloppet näst efter 
kommunen, 85 miljoner kronor.

– Förskotteringen var väl ingenting vi 
önskade men det var vårt sätt att visa att 
vi menade allvar. Utbyggnaden av bron 
låg för sent i planen för att vi skulle kun-
na sova gott om natten. Det fanns många 

intressenter som låg på, Näringslivets 
transportråd har till exempel beskrivit 
Hamnbanan som en topp fem-priorite-
ring, berättar Magnus Kårestedt.

Och trycket på Hamnbanan lär knap-

”Får vi ett stopp 
som varar mer än 
en vecka kostar 
det näringslivet 
mer än 100 mil-
joner kronor om 
dagen.”

 Marieholmsbron är den enda förbindelsen över Göta älv för transporterna på Hamnbanan. Nu byggs en ny bro bredvid den  gamla för att minska sårbarheten i systemet. FoTo: JorMA VAlKonen

Magnus Kårestedt. FoTo: gÖTeBorgs HAMn
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past lätta. Göteborgs hamn räknar med 
en fortsatt kraftig ökning av antalet 
containrar som passerar kajen. Förut-
om containrarna kommer också alltmer 
skogsrelaterat gods i konventionella järn-
vägsvagnar för att lastas i containrar i 
hamnens närhet. 

Världens största containerfartyg anlö-
per Göteborgs hamn men förberedelserna 
pågår redan för att ta emot nästa gene-
rations fartyg, vilket kräver muddring av 
farleden in och ut ur hamnen. Trafikver-
ket jobbar för tillfället med en åtgärds-
valsstudie om detta. Hamnen investerar 
också i ännu större kranar, trots att även 
dessa tillhör världens största. 

Tågtransporterna är en viktig del i 
utvecklingsplanerna och man uppskattar 
att trafiken på Hamnbanan kommer att 
öka med 65 procent till 2035. 

– Vi tror på en fortsatt ökning på järn-
vägen. Framför allt är järnvägen i kombi-
nation med sjöfart en riktigt bra lösning  
eftersom man använder varje trafikslag 

där det är som smartast, säger Magnus 
Kårestedt.

Utbyggnadsplanerna för Hamnbanan 
består av fem etapper varav fyra finns 
med i Trafikverkets nationella plan. Den 
femte, mellan Kville bangård och Pölse-

bo, ska antingen gå 
i tunnel eller sänkas 
ned, men det blir en 
senare fråga. Ham-
nen och Trafikverket 
bedömer att den sista 
etappen kommer att 
behövas så småning-

om, men att de fyra första kommer att ge 
en tillräcklig ökning av kapaciteten tills 
vidare. 

– Vi har kommit överens om att bygga 
ut i den takt som det behövs och känner 
oss väldigt trygga med den dialog vi har 
med Trafikverket kring prognoserna för 
Hamnbanan, säger Magnus Kårestedt.

däremot löser inte utbyggnaden av 
Hamnbanan problemen i andra delar av 

” Vi har kommit 
överens om att 
bygga ut i den 
takt som det  
behövs.”

järnvägssystemet. Västra stamba-
nan är hårt belastad och näringslivet 
trycker på för att godset ska få bättre 
möjligheter att ta vägen väster om 
Vänern. 

– Vi satsar 1,2 miljarder på Bergslags- 
banan för att man ska kunna köra mer 
gods väster om Vänern, vilket gör att 
vi möter trycket från en ökad person-
trafik på Västra stambanan, säger 
Håkan Wennerström. 

stina gerhardt

Arbeten pågår i Göta älv och i slutet av nästa år ska den nya bron stå klar. FoTo: JorMA VAlKonen

götebOrgS 
haMnbana

göteborgs hamnbana är en nio kilometer  
lång godsjärnväg mellan Bohusbanan och skan-
diahamnen, över Hisingen. Banan ska byggas ut 

till dubbelspår och utbyggnaden görs i fyra etap-
per fram till 2021. södra Marieholmsbron är en 
av dessa. den började byggas 2014 och ska stå 

klar i slutet av 2016. de andra etapperna är eriks-
berg–Pölsebo, Pölsebo–skandiahamnen (göteborgs 

hamn) och Kville bangård som ligger mellan  
Hamnbanan och Marieholmsbron. Kville  

bangård är en viktig knutpunkt för  
omlastning av godståg.
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utsläppen av svavel från fartygstrafi-
ken sjönk kraftigt när de skärpta eu-

reglerna trädde i kraft vid årsskiftet. det 
visar färska mätningar som forskare vid 
Chalmers gjort vid inloppet till göteborgs 
hamn. Forskare har arbetat sedan 2006 
med att utveckla en ny metod för att över-
vaka utsläppen från fartygstrafiken, utan 
att behöva göra tidsödande inspektioner 
ombord. Tekniken, som är världsunik, an-
vänds sedan fyra år på försök i en mätsta-
tion placerad vid nya Älvsborgs fästning 
intill inseglingsrännan till göteborg. där 

registreras och analyseras utsläppen från 
passerande fartyg kontinuerligt. Mätning-
arna visar att svavelutsläppen minskade 
med cirka 80 procent när de nya reglerna 
började gälla. under årets två första veck-
or analyserades närmare 200 fartygspas-
sager och av dessa klarade nästan hälften 
det nya gränsvärdet på 0,1 procent. under 
de föregående fyra åren har utsläppen i ge-
nomsnitt legat på en nivå som motsvarar 
ett svavelinnehåll i bränslet på 0,6–0,7 pro-
cent. 

Mindre svavelutsläpp 
efter direktivet

Mässa och kon-
ferens för smarta 
transporter

den 19–21 maj är det dags 
för mässan logistik och 

Transport i göteborg. På pro-
grammet står bland annat ett 
seminarium med godstransport-
råden om hur samverkan mel-
lan varuägare och andra aktörer 
kan ge lägre transportkostnader, 
bättre logistikupplägg och miljö-
vänligare transporter. På semina-
riet presenterar fyra företag sina 
lösningar för effektivare trans-
porter och en av dem kommer 
att bli vinnare av utmärkelsen 
årets lyft. 

Miljönytta före  
längd och vikt

europaparlamentet har godkänt 
eu-kommissionens förslag till för-

ändringar av vikt- och dimensionsdirekti-
vet, uppger Trafikanalys. det blir därmed 
möjligt för lastbilstillverkare att för-
bättra designen på lastbilarna även om 
de därigenom överskrider de nu gällan-
de vikt- och längdbegränsningarna, om 
det innebär ökad säkerhet och förbätt-
rad miljöprestanda. Viktöverskridning 
med upp till ett ton kan tillåtas för tek-
nikimplementering, till exempel nya mo-
torer eller batterier, är nödvändig för al-
ternativa bränslen. lastkapacitet räknas 
dock inte. För att underlätta för intermo-
dala transporter höjs längdgränsen med 
15 cm för att passa en standardcontainer 
på 45 fot. 
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norra länken ansluten 
till essingeleden

den 16 mars öppnade norra län-
kens södergående tunnlar för tra-

fik och därmed är norra länken nu an-
sluten till essingeleden. Öppningen ägde 
rum ett halvår före tidplanen. de avslu-
tande arbetena i de norrgående tunnlar-
na från essingeleden mot e4/e20 n kan 
nu fortsätta. detta innebär en del instal-
lationsarbeten och tester av säkerhets-
systemen, innan tunnlarna öppnas för 
full trafik i båda riktningarna våren 2016. 
Öppningen kommer då att äga rum 1,5 år 
före den ursprungliga tidplanen. 

127 000 ton färsk fisk
transporterades med tåg från Narvik till Oslo genom 
Sverige 2013. Det innebär en tiodubbling av volymen 

sedan trafiken startade 1994. 
 

Källa: Norska Jernbanemagasinet

ny vd för  
tågoperatörerna 

i april tar Björn Westerberg över 
vd-posten för Tågoperatörerna  

efter Christel Wiman som går i pension. 
Björn Westerberg kommer närmast från 
sJ där han arbetat sedan 2007 som pro-
jektledare och affärsstrateg. 
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i de europeiska godskorridorerna ska det vara smidigt 
att transportera gods mellan länderna. i en grön korridor 
ligger fokus på miljövänliga transportlösningar. inom 
projektet greCor har man testat några idéer i praktiken. 

Grön korridor 
sätts på prov

Mellan Oslo och den holländska storstads-
regionen Randstad löper en av Europas 
så kallade gröna korridorer, ett stråk där 
det ska vara enkelt och attraktivt att välja 
hållbara lösningar för att frakta gods. En 
nyckel till detta är möjligheten att effek-
tivt kombinera trafikslag, vilket ställer 
krav på omlastningspunkter och hinter-
landtransporter, det vill säga anslutning-
arna vidare ut till slutdestinationen. 

Projektet GreCOR, Green Corridor 
Oslo–Ranstad, har arbetat med korrido-
ren sedan 2012. Projektet är ett samar-
bete mellan myndigheter, akademi och 
näringsliv i de berörda länderna. Trafik-
verket är så kallad lead partner och sam-
ordnare. 

− Vi har gjort en inventering av trans-
portsystemet i korridoren avseende på 
både väg och järnväg. Det handlar om att 
undanröja hinder, i såväl infrastrukturen 

Gröna kOrrIdOrEr
eu-kommissionen lanserade begreppet 

gröna korridorer 2007. Mellan 2010 och 
2012 hade Trafikverket tillsammans med 
sjöfartsverket och Vinnova ett regerings-

uppdrag att driva den svenska delen av ar-
betet. För tillfället är Trafikverket engagerat 
i flera olika eu-projekt om gröna korridorer. 
ett av projekten är swiftly green som ska ta 
fram en ”verktygslåda” för gröna korridorer. 

Verktygslådan ska kunna tillämpas i  
utvecklingen av de nio korridorerna  

i eu:s transportnät, Ten:T.

som i administrationen. Innovationer och 
tekniska lösningar är också viktiga delar, 
säger Pernilla Ngo, Trafikverkets projekt-
direktör för GreCOR.

EU:s nordsjöprogram, Interreg IVB, har 
finansierat GreCOR till hälften den andra 
hälften har projektdeltagarna bidragit 
med. Budgeten är på drygt 37 miljoner 
kronor. GreCOR skulle avslutats i decem-
ber 2014 men har förlängts i sex månader 
för att bland annat sprida resultaten från 
de pilotprojekt som genomförts av ett 
antal partner. Syftet med piloterna är att 
visa på konkreta lösningar för korridoren 
och väcka näringslivets intresse.
− Mycket av arbetet går ut på att bygga 
kontakter och föra ut tanken med gröna 
korridorer. Men det är i pilotprojekten 
man verkligen kan ta på resultaten, säger 
Pernilla Ngo. 

Pernilla Ngo FoTo:sTinA gerHArdT
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Marknadsplats för transportköpare
Små och mellanstora företag som ska köpa transpor-
ter tar ofta hjälp av en tredjepartslogistiker. Professio-
nal Intelligent Transport System, PITS, är en e-tjänst 
där transportköpare själva ska kunna jämföra trans-
portalternativ med hänsyn till pris, tid och koldioxidut-
släpp, och dessutom boka direkt. E-tjänsten ska skapa en 
”marknadsplats” för mindre företag, med full transpa-
rens. 

– PITS befinner sig på experimentstadiet. Det finns 
grundkrav som måste uppfyllas för att ett sådant här 
verktyg ska kunna komma ut på marknaden, berättar 
Han Jongstra på holländska Target Holding som har 
utvecklat piloten.

Att transportörerna samarbetar och delar med sig av 
sin information till systemet är en sådan förutsättning, 
och för detta krävs dess-
utom en standard för 
variabler såsom tider, 
priser och koldioxid-
utsläpp. Utvecklarna 
bakom PITS rekommen-
derar också att en opar-
tisk organisation förvaltar transportörernas kommersi-
ellt känsliga uppgifter om rutter,  och kontrollerar att de 
stämmer. 

– PITS förutsätter en överenskommelse mellan alla 
transportsäljare som använder marknadsplatsen. Det 
skulle tillåta sökmotorn att presentera en intermodal 
rutt som involverar flera leverantörer.

svensk-holländsk pendel
Den 29 januari anlände det första tåget på den nya gods-
pendellinjen från Coevoerden i nordöstra Holland till 
Malmö. Tre gånger i veckan avgår tåget och det ska ska-
pa bättre möjligheter för intermodala förbindelser för 
holländska och svenska företag. Tidigare har nästan allt 
gods på sträckan transporterats med lastbil eller fartyg. 
Linjen drivs av tyska Kombiverkehr.

– Vi siktar på att utveckla förbindelsen till en daglig 
pendel som ansluter till våra partners nätverk, som Green 
Cargo i Sverige. Vi vill också se om det är möjligt att 
ansluta till andra destinationer på vägen, berättar Jeroen 
Hartsuiker på den holländska provinsen Drenthe som är 
en partner i projektet. 

För att pendeln ska bli framgångsrik måste näringsli-
vet se att den är ett alternativ med hög kvalitet. I dag är 

en godspendel mellan Sverige och Holland, naturgas-
lastbilar och ett bokningssystem för transportköpare 
– det är tre av de pilotprojekt som drivits inom greCOr.

gröna piloter
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Man kan tycka att det borde kunna rulla för 
egen maskin. Men även ett fabriksnytt tåg 
behöver transporthjälp till leveransorten där 
det ska tas i trafik. en transport som kräver 
en lång rad tillstånd i de olika länderna.

det är tidig morgon i Trelleborg. Färjan 
från Rostock har precis lagt till och bog-
visiret har öppnats. Ett lok kör ombord 
och efter en stund kör det ut med ett ski-
nande nytt persontåg med fem vagnar. 
Det är ett av 50 tåg som ska levereras till 
Norge från den schweiziska tillverkaren 
Stadler. Ännu är tågen inte helt klara för tra-
fik och dessutom är de inte anpassade för att 
köra på järnvägen i de olika länder som pas-
seras. Därför får de draghjälp från Schweiz 
genom Tyskland, över Östersjön till Sverige 
och vidare till Drammen i Norge.

Det är Schenker Schweiziska AG, tyska 
Transa Spedition och svenska Schenker 
AB Rail Logistics and Forwarding som 
ansvarar för transporten. Ansvaret inne-
fattar också ansökningar om alla tillstånd 
som behövs i de olika länderna. 

”Om vi hade kun-
nat köra tåget 
själva hela vägen 
hade det varit  
enkelt.”

Tågen tar tåget

FlEr prOjEkT
Två andra pilotprojekt genomfördes 
inom grecor. det ena gick ut på att 

köra med längre tåg, 730 meter jäm-
fört med dagens 630 meter. detta 

testades framgångsrikt mellan Öre-
bro och göteborg i september. det 
andra projektet handlade om con-
tainerpråmar i pendeltrafik mellan 

hamnarna i Amsterdam och  
rotterdam.

en del aktörer fortfarande motvilliga till att trans-
portera på järnväg, menar han, och det krävs att de 
stöder initiativet från start. 
– Det mentala skiftet kan komma från behovet att 
minska klimatpåverkan, ökande trängsel på vägar-
na och andra faktorer som hotar den traditionella 
transportindustrin.

gasdrivna försök
Postnord har tillsammans med Volvo gjort försök 
på sina ordinarie rutter att köra lastbilar tankade 
med diesel med inblandning av flytande naturgas, 
LNG, och biogas, LBG. LBG ger i princip noll kol-
dioxidutsläpp från själva förbränningen och har 
därför en överlägsen potential. 

– LNG-förbränningen ger också minskade kol-
dioxidutsläpp jämfört med dieselförbränningen, 
men denna minskning äts upp av att en liten andel 
metangas passerar motorn utan att förbrännas 
i dessa första generationens metandieselfordon, 
säger Björn Mårdberg, som ansvarat för testerna 
på Volvo.

Eftersom metan är en mycket starkare växthus-
gas än koldioxid, räcker det med att bara en liten 
mängd metan glider igenom motorn oförbränd för 
att nyttan med koldioxidminskningen ska tillintet-
göras. 

– Nästa generations metandieselbilar kommer 
att bygga på den nya HPDI-tekniken, High Pres-
sure Diesel Injection. Dessa motorer är från början 

anpassade till gas och 
behöver bara några 
procent dieselin-
blandning. Problemet 
med metanläckage 

ska även vara eliminerat i dessa motorer. Förhopp-
ningen är att de totala växthusgasutsläppen då 
skall minska med upp till 20 procent för LNG-drift 
och 80 procent för LBG-drift, säger Björn Mård-
berg. 

stina gerhardt

Peter Nerheden, Schenker
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– Det är en massa dokument. Tillstån-
den omfattar bland annat att vi får köra 
den här typen av transport på den här 
sträckan, tekniska data och tillåten has-
tighet på de olika delsträckorna. Men i 
Sverige har vi ändå ett rätt smidigt sys-
tem mot till exempel Tyskland, säger 
Peter Nerheden, säljare på Schenker AB 
Rail Logistics and Forwarding. 

För att transporten ska bli effektiv kopplas 
två tåg med vardera fem vagnar samman 
redan i Schweiz. I Basel nära tyska grän-
sen tar ett nytt lok över och kör till fär-
jan i Rostock. I Trelleborg kopplas tågen 
samman igen och en privat aktör kör 
tåget till Drammen. Där tar Stadlers per-
sonal hand om tågen och anpassar dem 
till den norska trafiken. 

– Olika bestämmelser i varje land vi 
passerar innebär också olika lokförare 
och olika lok. Om vi hade kunnat köra 
tågen själva hela vägen hade det varit 
enkelt. Med godståg däremot behöver vi 
inte de tillstånden, vilket är tur eftersom 
vi kör cirka 30 000 vagnar om året, säger 
Peter Nerheden. 

Varje land tåget passerar kräver sina 
egna tillstånd. Allt måste vara klart innan 
transporten från Schweiz börjar. I Sveri-
ge ansöker man om tillstånden hos Trans-
portstyrelsen. 

Två färjor behövs, eftersom bara ett tåg 
får plats åt gången. Tåget avgår från 
Schweiz tisdag kväll och kommer fram 
till Drammen på fredagen. Förutom till-
stånden från Transportstyrelsen krävs 

Tågen tar tåget

även en transportplan från Trafikverket 
inför varje resa inom Sverige. 

– Transportplanen visar varje station 
som tåget ska passera, med ankomsttid 
och avgångstid. De måste förnyas för var-
je transport, säger Peter Nerheden. 

Framtiden för Schenker AB Rail Logis-
tics and Forwardings tågtransporter ser 
lovande ut. Just nu pågår leveransen av 
ytterligare 20 tåg till Norge med option 
på 100 till som NSB AS, tidigare Norges 
Statsbaner, beslutat köpa från Stadler.

– Vi levererar också fem tåg beställda av 
MTR Express, till Sverige med exakt sam-
ma upplägg som till Norge, fast vi kör dem 
till Tillberga utanför Västerås. Nu har vi 
levererat tre av dem och det fjärde är på 
gång, säger Peter Nerheden. 

Kerstin ericsson

Peter Nerheden, Schenker
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svensk export ökade med 3,1 procent 
under 2014 jämfört med år 2013, en-

ligt Kommerskollegium. därmed har ex-
porten ökat varje kvartal i två år. Även im-
porten fortsatte att öka under 2014. För 
varuimporten blev uppgången 6,3 procent.

exportökningen till storbritannien gick 
upp 13 procent och därmed har landet blivit 
sveriges tredje största exportmarknad ef-
ter norge och Tyskland. Även exporten till 
usA ökade kraftigt, med 12 procent. 

Totalt ökade sveriges varuexport till  
eu-länderna med 4 procent. importen från 

eu-länderna ökade med totalt 6 procent 
och varuimporten från ryssland ökade med 
19 procent. det är framförallt importen av 
rysk råolja som ökat kraftigt. 

efter de framgångsrika försöken 
med alkobommar i stockholm och 

göteborg vill regeringen se över möjlighe-
ten till en mer permanent lösning i strate-
giskt utvalda hamnar. det första försöket 
med alkobommar i Frihamnen har nyli-
gen utvärderats. det visar att rattfylleriet 
kring färjor är mer utbrett än i övriga trafi-
ken men också att bommarna har en för-
byggande effekt. Av de kontrollerade fö-
rarna i Frihamnen hade 0,7 procent 0,2 
promille i utandningsluften. det kan jäm-
föras med drygt 0,2 procent i trafiken to-
talt, vilket var siffran 2013. Att kontrol-
lera alkoholpåverkan vid färjor är därmed 
ett effektivt sätt att minska rattonykter-
het och rattfylleri. Varje år dör omkring 70 
personer i alkoholrelaterade trafikolyckor 
i sverige.  

Andelen alkoholpåverkade förare som 
körde i land från färjorna minskade under 

försöksperioden, under de sista dagarna 
åkte ingen förare fast i bommen. 

Just nu pågår en andra omgång försök 
med alkobommar i Frihamnen i stockholm. 
eftersom det hittills haft positiva effekter 
har det fått förlängt fram till sommaren.

Trafikverket får nu i uppdrag av regering-
en att analysera vilka hamnar som kan vara 
aktuella för att installera permanenta alko- 
bommar. 

permanenta alkobommar  
ska minska rattfylleriet

Malmbanan behöver få ökad ka-
pacitet för att klara framtidens 

transporter, och dubbelspår är bästa lös-
ningen. det är resultatet av en fördjupad 
åtgärdsvalsstudie för den svenska delen 
av Malmbanan mellan Kiruna och riks-
gränsen. därför går Trafikverket nu vi-
dare och tar fram en järnvägsplan för en 
första etapp med dubbelspår, den fem 
mil långa sträckan Peuravaara–Bergfors. 

– Vår åtgärdsvalsstudie av Malmbanan 
visade att enklare åtgärder inte räcker, 
säger Arnold Vonkavaara, chef för Tra-
fikverket region nord. 

Järnvägsplanen ska innehålla omfatt-
ning och placering av dubbelspåret, an-
läggningskostnad för projektet och en 
analys av samhällsekonomiska effekter 
av utbyggnaden. Tidigast 2019 kan byg-
gandet börja. i dag finns finansiering för 
att ta fram järnvägsplanen, men inte för 
att bygga ut banan.

Trafikverket har stämt av åtgärdsvals-
studien med studier av norska ofotba-
nen, riksgränsen–narvik. På sikt kom-
mer järnvägsplaner att tas fram även för 
sträckan Bergfors–riksgränsen. 

Malmbanan kan  
få dubbelspår

GOdS I SVErIGE
så många miljoner ton gods transporte-
rades under 2014. (2013 års siffra inom 
parentes)

        lastbil: 272,3 (281,1)

        järnväg: 67,9 (67,3)

        sjöfart: 166,8 (161,6)

siffrorna för luftfart hade inte publicerats 
än när tidningen gick i tryck. 
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dhl byGGEr  
jäTTElaGEr I ESkIlSTUna

dHl bygger lager på 60 000 kva-
dratmeter i eskilstuna med när-

het till tre trafikslag: e20, svealandsba-
nan och eskilstuna flygplats. i närheten 
finns eskilstuna kombiterminal med dag-
liga tågpendlar till hamnarna i göteborg, 
Halmstad, Malmö och Trelleborg. An-
läggningen kommer också att rymma 
stickspår för att kunna lasta och lossa 
tåg. 

Fyra år TIll För  
EFFEkTIVarE TranSpOrTEr

under tre år har lindholmen sci-
ence Park i göteborg haft i uppdrag 

att driva Closer, en neutral plattform för 
samverkan inom transporteffektivitet. Må-
let är att utveckla samarbeten för hållbara 
transportlösningar mellan näringsliv, aka-
demi och myndigheter. uppdraget har nu 
förlängts med fyra år. Verksamheten fi-
nansieras av Vinnova och ett flertal part-
ner, däribland Trafikverket. 

Temaområden är intermodala transpor-
ter och gröna korridorer, citylogistik, och 
high capacity transports, dvs tyngre och 
längre fordon. utrikeshandeln har ökat
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permanenta alkobommar  
ska minska rattfylleriet

en ny upphandlingsmodell med ruttoptimering 
kan ge stora kostnadsbesparingar och miljövin-
ster. Vid ett försök med en detaljhandelskedja i 
storstockholmsområdet minskade körsträckan 
med 41 procent och bilarnas fyllnadsgrad ökade 
med 34 procent.

studien i stockholm är ett Foi-projekt (forsk-
ning och innovation) med finansiering från Tra-
fikverket. den omfattar ett statiskt transport-
flöde från en varuägare till drygt 300 butiker. 
normalt sköts distributionen med 18 fordon.

Försöket i storstockholm visade på stora 
möjliga kostnadsbesparingar och miljövinster. 
Antalet rutter kunde minskas från 18 till 13 och 
antalet turer från 28 till 17. Fem färre fordon be-
hövdes. För fordonen i det ruttoptimerade sys-
temet ökade fyllnadsgraden från 53 till 87 pro-
cent och antalet leveranser per rutt ökade från 
18 till 25, vilket innebär ökad lönsamhet på for-
donen. den totala körsträckan minskade med 
41 procent, med motsvarande minskat trafik-
arbete och miljöbelastning. Körtiden minskade 
med 24 procent. 

ruttoptimering är i sig inte nytt, men här blir 
den utgångspunkt och styrs av beställaren, inte 
av utföraren.  

– det intressanta är ruttoptimering som en 
del i planerings- och upphandlingsprocessen. 
ska man förändra ska det göras vid själva upp-

handlingen, säger olof Moen, transportforskare 
som lett studien. 

genom att vända på perspektivet och ruttop-
timera redan i planering och upphandling ska-
pas en ny affärsmodell. Varuägaren eller trans-
portköparen tar kontroll över distributionen 
med egen transportplanering. utifrån denna tas 
upphandlingsunderlaget fram i samverkan mel-
lan parterna. Transportföretagen lämnar anbud 
på pris per kilometer, timme och volym enligt 
det ruttoptimerade underlaget.

en upphandlingsform med ruttoptimering och 
digital information i alla led ger full transparens. 
Både transportköpare och transportföretag sit-
ter med färdiga körrutter som facit vid förhand-
lingar.

innovationen med ruttoptimering vid upp-
handling kommer från den offentliga sektorn. 
godset har tidigare berättat om hur Ystad, 
Tomelilla och simrishamn har använt modellen 
och framgångsrikt samordnat kommunernas 
livsmedelsleveranser.

Även företag kan göra liknande vinster, som 
studien i stockholm visar.

– så när man ser de här resultaten kan man 
fråga sig: varför används inte ruttoptimering i 
mycket större utsträckning? säger olof Moen. 

Bo ingerstaM

ruttoptimering ger  
vinster i ny affärsmodell

 Det finns en del 
 intressanta  
 saker, som man  
 så här i efter- 
 hand kan skratta  
 åt. Till exempel  
 att några började 
titta på var vi  
 var någonstans,  
 om jag var mer  
 på Vägverket än 
 på Banverket.  
 Så då beslut- 
 ade vi i organisa- 
 tionskommittén 
  att varannan  
 dag sitta på  
 Vägverket och  
 varannan på  
 Banverket, bara 
 för att inte  
 skapa rykten.”
utdrag ur boken Vägen till Trafikver-
ket där gunnar Malm bland annat 
berättar om uppdraget att bilda ett 
nytt statligt verk på sex månader, ett 
arbete han ledde innan han fick 
rollen som generaldirektör. Boken 
finns att beställa som pdf i webbuti-
ken på trafikverket.se. gunnar Malm 
gick i pension i slutet av februari i år.
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I slutet av januari blev det klart att 
den del av E20 genom Västra Göta-
land som fortfarande inte är mötesfri 
ska byggas ut. Längs en cirka tio mil 
lång sträcka ska vägen byggas ut till 
antingen 1+2-väg med mitträcke eller 
2+2-väg. Bygget har delats in i fem 
etapper: förbi Vårgårda, Vårgårda–
Vara, förbi Skara, Götene–Mariestad 
och förbi Mariestad. 

E20 i Sverige förbinder Malmö, 
Göteborg och Stockholm och har stor 
betydelse för regionala, nationella och 
internationella godstransporter. E20 
 har också en viktig strategisk posi-
tion som knutpunkt för gods och per-
sonresor från Örebro län, Stockholm, 
Dalarna, Västmanland och östra 
Värmland. 

Utbyggnaden ingår i den natio-
nella planen för transportsystemet 
2014–2015, och har blivit möjlig tack 
vare ett avtal mellan staten, Västra 
Götalandsregionen, de fyra berörda 
kommunalförbunden och Västsven-
ska Handelskammaren. Avtalet säk-
rar fyra miljarder kronor till E20, som 
kommer att bli helt mötesfri genom 
Västra Götaland till 2025. 

Maria MalM

E 20 blir helt mötesfri  
genom Västra Götaland

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge
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Vill du ha en egen  
prenumeration på Godset? 
Det är gratis och tidningen 
kommer fem gånger per år. 

Skicka ett mail till 
godset@trafikverket.se. 


