
Lösningarna som ger plats åt fler och smartare transporter
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Jag brukar säga att 
de har två minuter 
på sig att åka.”

ANDERS FORSMAN, 
TRAFIKVERKET: 

84,5 miljarder tonkilometer uppgick det långväga godstransportarbetet till 2015 
(järnvägs-, sjö- och lastbilstransporter över tio mil). Det är en minskning med 
500 miljoner tonkilometer sedan 2014, och 10,3 miljarder tonkilometer lägre 
än toppåret 2008.    K ÄLL A:TR AFIKVERKETS ÅRSREDOVISNING
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kring järnvägstrans-
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De digitala 
möjligheterna

GODSET ÄR EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET FÖR DIG SOM ARBETAR MED TRANSPORTER
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 2010 och omfattar verksamheten vid  
tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för 
långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar.  
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 Den digitala utvecklingen  
 går framåt med stormsteg 
och skapar oändligt många 
möjligheter till att ställa om 

olika verksamheter. Tänk tio år tillbaka 
i tiden, hur såg din vardag ut då jämfört 
med i dag? 

Transportbranschen är väldigt in-
tressant ur den här aspekten. Trafik-
verket har tagit fram strategier för att 
på bästa sätt delta i den digitala ut-

vecklingen. 
Bland annat ska 
vi fördjupa vårt 
samarbete med 
andra myndig-
heter och kom-
muner. Vi ska 
kontinuerligt 
kalibrera digita-

liseringens möjligheter och risker mot 
behoven av att utveckla väg- och järn-
vägssystemet samt öka kundnyttan 
och effektiviteten i våra leveranser.

En intressant fråga som Trafikverket 
jobbar med på området är förutsätt-
ningarna för självkörande bilar. Om vi 
ställer in siktet ännu lite längre ser vi 
förarlösa fordon även till sjöss och i 
luften.  

Strategin ringar också in satsning-
ar på förändringsledarskap, kultur och 
det livslånga lärandet. Med det kom-
mer vi bland annat kunna stärka vår 
kundorientering och ha ett proaktivt 
förhållningssätt till att använda digita-
liseringens möjligheter för att förbättra 
verksamheten. 

Trafikverket ska utveckla sin för-
måga att hantera och analysera stora, 
ibland ostrukturerade, datamängder. 
Det kommer att bli ovärderligt i en mer 
automatiserad tillvaro.  
Utmaningarna är  
många, möjlig- 
heterna ännu fler! 

“Ställer vi in  
siktet ännu lite 
längre ser vi fö-
rarlösa fordon 
även till sjöss 
och i luften.”
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Vilka och hur stora möjligheter finns 
det att utveckla sjöfarten inne i landet 

och längs med den svenska kusten? Det 
är en av de frågor som regeringen har gett 
Sjöfartsverket i uppdrag att analysera i nära 
samarbete med Trafikverket.

Infrastrukturminister Anna Johansson 
har vid flera tillfällen påpekat att kommersi-
ell sjöfart, såväl person- som godstranspor-
ter, skulle kunna öka markant.

– I första hand har vi fått i uppdrag att 
studera och analysera möjligheterna till 
ökad sjöfart mellan olika hamnar i Sverige. 
Vårt uppdrag har precis inletts och ett för-
sta möte för att diskutera det fortsatta ar-
betet kommer att ske i början av april, säger 
Niklas Hermansson, avdelningen för natio-
nell planering i Gävle.

Enligt det nya regeringsuppdraget ska 
Sjöfartsverket och Trafikverket, i dialog 
med Transportstyrelsen, analysera utveck-
lingspotentialen för inlandssjöfarten och 

kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventu-
ella hinder samt föreslå åtgärder som ger 
bättre förutsättningar för sjöfartens gods- 
och persontransporter. Regeringen poäng-
terar också att analysen ska ha ett trafik-
slagsövergripande perspektiv. Det gäller 
inlandssjöfart i relation till kustsjöfart såväl 
som till övriga trafikslag.

– Sjöfarten på Mälaren är en intressant 
del där vi tidigare har pekat på utvecklings-
möjligheter, inte minst för inlandssjöfar-
ten, och där det även sker insatser för att 
öka sjöfartens konkurrenskraft kontra andra 
transportslag, säger Niklas Hermansson. 
Han syftar bland annat på uppgraderingen 
av slussarna i Södertälje kanal, breddning 
av kanalen samt muddring av de allmänna 
farlederna till hamnarna i Västerås och Kö-
ping.

Analysen ska redovisas till Näringsdepar-
tementet senast den 31 december i år. 

TEXT OCH FOTO: STEFAN BRATT

Trafikverket utreder  
ökad sjöfart inom Sverige

Tar fram pris på  
rustade stambanor 

Regeringen har gett Trafikverket i 
uppdrag att räkna på vad det skulle 

kosta att höja kapaciteten och hastigheten 
på dagens stambanor Stockholm–Göte-
borg och Stockholm–Malmö. 

Trafikverkets senaste beräkningar vi-
sar att det skulle kosta 190–320 miljar-
der kronor att bygga nya stambanor i 
form av höghastighetsjärnväg. Det är en 
kraftig ökning jämfört med den tidigare 
beräkningen. Regeringen vill därför veta 
vad det skulle kosta att i stället uppgra-
dera motsvarande delar av dagens stam-
banor. 

 Vi som kommit 
 hit i dag vet att 
 hela Sveriges  
 exportindustri 
 står och faller 
 med den här 
bron.”

INFRASTRUKTURMINISTER ANNA 
JOHANSSON VID INVIGNINGEN AV 
SÖDRA MARIEHOLMSBRON ÖVER 
GÖTA ÄLV DEN 29 MARS. 

Det blir spårbyte  
i sommar

Genom att Trafikverket omfördelar 
resurser kan en tredje etapp av 

spårbytet Boden–Bastuträsk genomföras 
i år. Etappen är en 41 kilometer lång 
sträcka mellan Bastuträsk och Träsk-
holm. Tidigare i år blev det klart att 
etapp 2 genomförs i sommar, mellan 
Älvsbyn och Storblåliden.  

LYSSNA PÅ JÄRNVÄGSPODDEN

Nyfiken på järnvägsbranschen? Var tredje 
vecka bjuder Trafikverket på nyheter och för-
djupningar i Järnvägspodden. Nästa avsnitt 
publiceras den 9 maj på Trafikverkets webb-
plats.Här rullar det första tåget över södra Marie-

holmsbron. FOTO: K ASPER DUDZIK 

trafikverket.se/
om-oss/nyheter/
jarnvagspodden

Grattis containern 60 år!



GODSET • NR 2. 20164  

vattenvägar. Den godstrafik som före-
kommer på svenska sjöar bedrivs framför 
allt med oceangående fartyg. I decem-
ber 2014 fick Sverige ett nytt regelverk 
för inlandssjöfart, till att börja med för 
Vänern, Mälaren och Göta älv. Det gav i 
stort sett klartecken för godstrafik med en 
enklare form av fartyg, pråmar. Förebil-
den är dock inte rostiga soppråmar utan de 
moderna, energieffektiva fartyg med precis 
manövrering som finns på kontinenten.

– Det handlar om att bygga en helt ny 
marknad i Sverige. Jag brukar säga att om 
den stora sjöfarten är bussverksamhet så 
är det här taxiverksamhet, findistribu-
tion, säger Johan Lantz.

  Ännu finns det inga IVV-fartyg  i Sve-
rige. Regelverket 
för inlandssjöfart 
är inte helt kom-
plett,  men fram-
för allt krävs en 
transportköpare 

som är beredd att vara först ut. 
Avatar har deltagit som partner i flera 

projekt om nya transporter på vattnet. Ett 
av dessa handlar om transport av flytande 
bränslen på Mälaren, ett projekt som även 

– En före detta partner från ett rederi i 
Belgien var här. Han kunde inte fatta hur 
det kan vara så lite trafik när vi har några 
av världens bästa farleder, berättar Johan 
Lantz, vd för rederiet Avatar Logistics 
som har som mål att bli först ut. 

Han var nyanställd på Sjöfartsverket 
när han fick en remiss i knät, som han 
uttrycker det. Det handlade om att utreda 
möjligheten för inlandssjöfart i Sverige. 
Med sin bakgrund i rederibranschen såg 
han en affärsmöjlighet. Det gjorde även 
de två svenska rederierna Thun och Ahl-
marks, och det holländska pråmrederiet 
VT Group som är specialiserade på tank-
sjöfart. Johan Lantz fick posten som verk-
ställande direktör när de tre rederierna 
tillsammans startade Avatar Logistics 
förra året.

Affärsidén är att utföra godstransporter 
med så kallade IVV-fartyg, fartyg för inre 

Trafikverket varit aktör i. Bakgrunden är 
att två oljehamnar i Stockholm, Loudden 
och Bergs, ska stänga till 2020. Det inne-
bär att 1,5 miljon ton bränsle per år ska 
landa någon annanstans. Södertälje hamn 
kan bli aktuellt. I dag går transporterna  
från bränslehamnarna med lastbil.

– Vi har undersökt scenariot att 
köra vattenvägen till de norra och öst-
ra delarna av Stockholmsområdet. Till 
exempel till Bromma flygplats, berättar 
Johan Lantz.

– Även sjömackar och vägfärjor har 
behov av bränsle. Dem skulle man kunna 
ta på samma slinga. Fartyget har sex last-
rum vilket gör att man kan vara flexibel 
mellan olika bränsleprodukter.

I ett annat projekt är det Trafikverket som 
är varuägaren, och transportköparen blir 
de entreprenörer som ska bygga Förbifart 
Stockholm. Det handlar om de miljontals 
ton sten som ska sprängas bort under byg-
get. Trafikverket har bestämt att stenen 
ska fraktas bort till sjöss och inte addera 
till trängsel och slitage på vägarna. 

Längre och tyngre lastbilar och tåg, elektriska vägar och inlandstransporter till 
sjöss. På flera fronter pågår arbetet för att hitta sätt att använda infrastrukturen 
mer effektivt – lösningar som sparar energi och pengar.  
    Utvecklingen drivs såväl av Trafikverket och andra myndigheter som av 
målmedvetna privata aktörer. Godset har tittat närmare på några nya alternativ för 
energismarta godstransporter.

Europas floder och kanaler trafikeras 
av pråmfartyg med allt från kemikalier 
till livsmedel. Men inlandsfartygen 
lyser med sin frånvaro på de svenska 
farvattnen, trots att ett regelverk för 
inlandssjöfart nu finns på plats.

Sjön ligger öppen
för modiga kunder

”Kunden vill inte 
betala mer för att 
köra båt än bil.”

  MER GODS  
MINDRE  
ENERGI
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ISEN EN UTMANING
Något som är speciellt i de svenska farvatt-
nen är isläget på vinterhalvåret. Avatar del-
tar i EMMA-projektet, ett Interreg-projekt 
finansierat av EU med syfte att utveckla  
inlandssjöfarten i Östersjöregionen. Andra 
svenska deltagare är Trafikverket, Sjöfarts-
forum och Sjöfartsverket. Avatar kommer i 
projektet att studera hur man kan bygga ett 
kostnadseffektivt inlandsfartyg som klarar 
isförhållandena. 

VÅGHÖJDEN AVGÖR
Det svenska regelverket för inlandssjöfart är 
inte komplett. De tekniska kraven på farty-
get är bestämda medan kraven på befälha-
varens certifikat, lotsplikt och besättnings-
storlek fortfarande är under utredning. Det 
finns fyra zoner för inlandssjöfart, som defi-
nieras utifrån våghöjd. Vänern tillhör zon ett, 
med en våghöjd på upp till två meter, medan 
Mälaren klassas som zon tre, där vågarna är 
max 0,6 meter. 

– Det styr marknaden. Entreprenörerna 
har inte gjort det här förut och det utma-
nar oss som logistikföretag. Annars blir 
det lätt biltransport eftersom tåg inte är 
aktuellt i det här fallet, säger Johan Lantz.

Att ta hit ett IVV-fartyg från kontinen-
ten kostar någonstans kring en halv mil-
jon kronor, eftersom det inte kan gå för 
egen maskin över havet utan måste bog-
seras. Därför vill Avatar ha ett påskrivet 
kontrakt med en ”modig kund”. 

– Kunden vill inte betala mer för att 
köra båt än bil. Men det är konkurrens-
kraftigt på kontinenten så varför inte här? 
Det gäller bara att hitta på en smart lös-
ning, med bra fyllnadsgrad. 

Även i Vänern kikar Avatar på bränsle-
transporter. Men Johan Lantz ser också 
möjligheter för containertrafik. 

– I Vänern finns bra logistiklägen, 
framför allt Karlstad och Kristinehamn 
som ligger mitt emellan Oslo och Stock-
holm. Det är bra platser för ett central-
lager, säger han.

Pråmar skulle också kunna ersätta last-

bilar för citylogistik, till exempel för att 
köra livsmedel in till butikerna och köra 
avfall för återvinning på tillbakavägen. I 
Paris kör pråmar med livsmedel in till sta-
den varje dag, med färdiga containrar till 
varje butik. Containrarna lossas på en kaj 
200 meter från Eiffeltornet. På eftermid-
dagen kör pråmarna i väg, spåren sopas 
igen och turisterna kan fortsätta flanera.

– Om de kan lyckas med det i en mång-
miljonstad kan vi väl klara det i Stock-
holm, tycker Johan Lantz.

Förutom en modig kund efterlyser han 
politiska styrmedel som kan göra sjötrans- 
porter mer konkurrenskraftiga. 

– Sjötransporterna betalar infrastruk-
turavgifter på ett sätt som de andra tra-
fikslagen inte gör. Om man menar allvar 
med att lyfta gods från land till sjö måste 
man tänka till som beslutsfattare. Men 
man kan inte låta utvecklingen brom-
sas och gnälla över avgifter. Man måste 
utmana och driva hela tiden. Det gör vi 
med Trafikverket till exempel. 

STINA GERHARDT

Johan Lantz är vd för Avatar, rederiet som helt fokuserar på den nya form av inlandssjöfart som nu är tillåten i Sverige.
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Elvägar och HCT-ekipage är två sätt 
att ta vara på kapaciteten i vägnätet. 
Samma mängd gods kan förflyttas 
med mindre belastning på miljö och 
plånbok.   
I juni börjar de första lastbilarna rulla på 
Sveriges första elväg, på E16 utanför Gäv-
le. Nu ska teknik, funktion och säkerhet 
prövas på allvar, på en två kilometer lång 
demonstrationssträcka. 

När elvägar så småningom tas i regul-
jär drift kommer det till en början att 
vara som självständiga system mellan två 
punkter, från en produktionsanläggning 
till en utskeppningshamn till exempel. 
Men konceptet kan skalas upp.

– Det som är riktigt intressant är de sto-
ra godsstråken där vi har mycket trafik, 

El och ökad last tar 
vara på kapaciteten 

som till exempel E4, E6, E20 och några 
riksvägar. Om man elektrifierar några av 
dem kan man komma åt väldigt mycket 
av trafikarbetet, säger Anders Berndtsson 
på Strategisk utveckling på Trafikverket. 
Elvägar är en av de frågor han arbetar 
med som har fokus på energieffektivitet. 

– Själva tanken är att vi använder den 
kapacitet vi har. Till skillnad från järn-
vägen finns det ingen kapacitetsbrist i 
vägsystemet förutom vissa tider i stor-
stadsområdena. Alternativet är inte att 
köra allt på järnväg, den möjligheten till 
överflyttning finns inte. 

Elvägar är ett alternativ som är relativt 
enkelt att ta till sig för de som transpor-
terar gods på väg. Vissa investeringar i 
nya dragfordon krävs förstås; däremot 

blir driftskostnaderna betydligt lägre. Det 
väcker frågan om näringslivet därmed 
borde stå för en del av notan. 

Företagspartners i elvägs-
projektet har redan satsat 75 
miljoner av de totalt 200 mil-
joner kronor som demonstra-
tionssträckorna kostar att 
utveckla. Ett offentligt-privat 

partnerskap för att finansiera 
en fortsatt utveckling av elvä-

gar är tänkbart, enligt Anders Berndtsson.
– Det kanske inte är staten som måste 

stå för hela den här lösningen. Ett indu-
strikonsortium skulle kunna vara med 
och på så vis få rätten att driva det under 
en period. Det finns så mycket pengar 
att spara att man på ganska kort sikt kan 
återbetala investeringskostnaden. 

Anders
Berndtsson

  MER GODS  
MINDRE  
ENERGI
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Dubbla lasten minskar 
bränslet med en tredjedel
Höganäs AB är en av dem som nyligen 
har börjat testa tyngre ekipage, för sina 
transporter av metallpulver från Höga-
näs till Västhamnen i Helsingborg. Tack 
vare den större lasten beräknas bränsle-
förbrukningen minska med upp till  
35 procent per transporterad container. 

– Den nya lastbilen kan transportera 
två i stället för en container med färdigt 
metallpulver. På sikt blir det möjligt för 
oss att halvera transporterna genom 
tätorten, säger Johan Walther, logistik-
chef på Höganäs AB. 

– På logistikmässan i Göteborg för två 
år sedan kom jag och företrädare för Volvo 
lastvagnar att tala om hur lasterna kunde 
optimeras. Därefter kom transportföreta-
get GDL Transport AB in i projektet. Vårt 
samarbete ger oss möjlighet att utvärdera 
användningen i stadsnära och urbana mil-
jöer, berättar Johan Walther.  

Volvo har utvecklat den nya fordons-
kombinationen tillsammans med Para-
tor i Bollnäs. Tre av axlarna är lyftbara, 
vilket minskar rullmotståndet och där-
med bränsleförbrukningen när fordonet 
körs tomt tillbaka. Eftersom ekipaget 
håller sig inom tillåten längd krävs det 
ingen förordning från Transportstyrel-
sen, utan det räcker med dispens från 
Trafikverket.

– Ingen av oss har gått in i detta först 
och främst av ekonomiska skäl, utan det 
är ett projekt för att minska transporter-
nas miljöpåverkan, säger Johan Walt-
her. 

KERSTIN ERICSSON

Det 23 meter långa ekipaget kommer att transpor-
tera åtta till tio containrar om dagen fem dagar i 
veckan. Fordonet har nio axlar där tre av dem är lyft-
bara. Bruttovikten är 74 ton och lastvikten 54 ton.  
FOTO: ANDERS ANDERSSON

Å andra sidan är elpriset ingen kon-
stant faktor. När fossila bränslen fasas ut, 
vilket regeringen har satt en deadline för 
till 2030, uteblir också skatteintäkter till 
den statliga kassan. 

– Jag misstänker att priset på el då 
kommer att gå upp. Den typen av strate-

giska frågor måste 
vi också gå djupa-
re in i. Vi kan inte 
bara utveckla tek-
niska lösningar, 
utan måste titta 
på vad det inne-
bär samhällseko-

nomiskt och företagsekonomiskt, säger 
Anders Berndtsson.

Det som reglerar tempot för hur snabbt 
ny teknik får fotfäste är ekonomiska styr-
medel, menar han. Nya drivmedel kan till 
exempel beskattas så att de blir lika dyra 
som att köra på diesel, eller så kan de få 
vara billiga. 

– Det är ytterst de ekonomiska förut-
sättningarna som är avgörande, eller de 
legala. Man kan ju tänka sig, även om jag 
inte tror att det är sannolikt, en lagstift-
ning om fossila drivmedel, kvoter eller 

totalförbud. Men hur inför man regelverk 
som riskerar att skada samhället? Det 
finns en balans mellan hur regelverket 
utformas och vilka möjligheter det finns 
att leva upp till det regelverket.

En annan form av energieffektiva trans-
porter är High Capacity Transports, 
HCT. Här handlar det i stället om mer 
gods per fordon. I debatten lyfts ibland 
farhågan att utvecklingen av HCT-trans-
porter på väg innebär ett hot mot järn-
vägstransporterna. Anders Berndtsson 
menar att det inte är fråga om en konkur-
rens mellan trafikslagen, utan en fråga 
om fler eller färre lastbilar.

– Det är Trafikverkets policy att varje 
trafikslag har en skyldighet att förbättra 
sina egna prestationer. Vi kan inte hålla 
tillbaka utvecklingen inom ett trafikslag 
med motivet att det hotar ett annat, säger 
han och fortsätter:

– Det är bara att konstatera att alla 
kommer att behövas. Det innebär också 
att varje trafikslag måste specialisera sig, 
och utveckla de starka sidorna i ett sam-
manhållet system. 

STINA GERHARDT

”Det är ytterst  
de ekonomiska 
förutsättningar-
na som är avgö-
rande.”

ELDRIFT PÅ ALLMÄN VÄG
I projektet Elväg Gävle testas trafik 

med lastbilar som matas via kontakt-
ledningar över vägen (bilden). Projek-
tet E-Road Arlanda är baserat på en 

elskena i vägbanan. De två systemen 
testas genom en stor innovationsupp-

handling som drivs av Trafikverket, 
Vinnova och Energimyndigheten.
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tåg per dygn Hallsberg–Malmö har fallit 
väl ut för Scandfibre som är specialisera-
de på järnvägstransporter för skogsindu-
strin. Siktet är inställt på att kunna köra 
två långa tåg per dygn från 2017.

– Genom att varje tåg tar med sig mer 
last har vi kunnat ställa in ett tåg per 
vecka. Därmed frigör vi kapacitet på spå-
ret för andra tåg. Det är också en viktig 
effekt av längre godståg, säger Pär Sund.

Hector Rail har nu även fått klartecken att 
köra 730-meters godståg Malmö–Katri-
neholm och Malmö–Göteborg. Trafiken 
med 730-meterståg Malmö–Katrineholm 
har kommit i gång. Hector Rails vd Mats 
Nyblom är mycket nöjd med att Trafikver-
ket snabbt kunde göra det möjligt att köra 
15 längre godståg i veckan.

– Det var en väldigt ansträngd konkur-
renssituation för vår kund 
Samskip Van Dieren som kör 
trailrar på tåg. Deras konkur-
renter som kör trailrar med 
bil hela vägen har fått radi-
kalt sänkta kostnader genom 
de låga bränslepriserna. Det 

har satt en väldig press på vår gemensam-
ma affär som bygger på tågtransporter 
den långa sträckan från Ruhrområdet upp 
till Sverige, säger Mats Nyblom.

– Jag tog kontakt med Trafikverkets 
generaldirektör Lena Erixon. Hon age-
rade snabbt. Sedan har vi jobbat tillsam-
mans med Trafikverkets projektgrupp för 
att snabbt få möjlighet att köra längre tåg 

Sedan december 2015 kör Scandfibre 
Logistics ett 730 meter långt tåg 
varje dag från Hallsberg till Malmö. 
Tåget är lastat med pappersrullar till 
kunder i Europa.
 – Nu får vi med mer gods på varje 
tåg, det innebär billigare transporter, 
säger Pär Sund, logistikutvecklare på 
Scandfibre. 

Nu har 730 meter långa godståg börjat gå 
i reguljär trafik i Sverige. Det är hög tid 
enligt Mats Nyblom, verkställande direk-
tör på Hector Rail, som äger de lok som 
drar Scandfibres tåg. 

– Sverige tillåter Europas längsta last-
bilar, men vi har fram till nu haft Euro-
pas kortaste godståg. Det är på tiden att vi 
återställer järnvägens konkurrenskraft, 
säger Mats Nyblom.

I Sverige har godstågen varit högst 630 
meter långa, med undantag för Malm-
banan som klarar 750 meter långa tåg. I 
många länder i övriga Europa körs 740–
750 meter långa godståg. Enligt EU:s krav 
ska det från 2030 gå att köra 740 meter 
långa tåg i ett stomnät för gods. 

Sverige har sedan 1990-talet byggt nya 
mötesspår för 750 meter långa tåg. Till-
sammans med utbyggda dubbelspår bör-
jar den satsningen nu ge utdelning.

Ett 730 meter långt godståg får med sig 
15 procent mer betalande last än ett 
630-meterståg. Upplägget med ett längre 

Längre godståg  
lyfter lönsamheten

på de här sträckorna. Vi upplever samar-
betet med Trafikverket väldigt positivt, 
säger Mats Nyblom.

Trafikverket startade 2016 ett projekt för 
längre, tyngre och större godståg. Det 
projektet fick tillsammans med Trafikver-
kets kapacitetscenter ta sig an Hector 
Rails önskemål om att köra längre tåg, 
och hitta lösningar i tidtabellerna.

– Vi börjar nu kunna skörda frukterna av 
den utbyggnad som har gjorts av 750 meters 

Pär Sund är logistikutvecklare på Scandfibre.

Mats
Nyblom

  MER GODS  
MINDRE  
ENERGI



GODSET • NR 2. 2016 9 

Scandfibre kör ett upp till 730 meter långt godståg per dag från Hallsberg till Malmö. Den 29 mars bestod tåget av 27 vagnar och vägde 2 269 ton. Tågvikten 
var denna dag den begränsande faktorn. Tåget var 707 meter långt inklusive de två loken. Ett påskjutningslok behövs för att klara den branta stigningen upp till 
Skymossen.

mötesspår sedan 1990-talet. Främst gäller 
det i södra Sverige i triangeln mellan Göte-
borg, Hallsberg och Malmö, säger biträdan-
de projektledare Jimmy Johansson. 

Även om längre mötesspår och dubbel-
spår finns som viktiga förutsättningar, är 
möjligheten att köra längre godståg kopp-
lad till hur mycket övrig trafik som körs 
på de berörda sträckorna. Västkustba-
nan har exempelvis inte så många långa 
mötesstationer. Men ett lägre trafiktryck 
på den banan gör att det ändå går att köra 
några långa godståg där.

– Man får se de här första tågen som 

piloter för att testa vad systemet klarar 
av i form av längre tåg. Vi tittar på vilka 
åtgärder som behövs i den nya nationella 
planen från 2018 för att möjliggöra tra-
fik med fler långa godståg, säger Jimmy 
Johansson.

Trafikverket och Scandfibre har även bör-
jat titta på möjligheterna att köra längre tåg 
från Hallsberg direkt till kontinenten, och 
därigenom avlasta Malmö rangerbangård.

Nya mötesspår gör det möjligt att köra 
med 750 meter långa tåg, men de längsta 
tåg som är tillåtna i Sverige är än så länge 

730 meter. Det beror på att det inte finns 
några bromsprocentstabeller för läng-
re tåg. Trafikverket arbetar nu med att 
ta fram tabeller för längre och därmed 
tyngre tåg.  

TEXT: GÖRAN FÄLT
FOTO: KERSTIN ERICSSON

Fotnot:
Bromstal anger bromsvikten i procent av tåg-
vikten. Det bromstal som behövs är beroende 
av tågets vikt, längd, hastighet och banans lut-
ning. Ju högre hastighet ett tåg har och ju stör-
re lutning, desto högre måste bromstalet vara. 
Bromstalet framgår av bromsprocentstabeller.
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Rastplatser som blockeras av uppställda fordon har blivit ett problem för lastbilsförare som 
behöver ta sina kör- och vilotidsraster. Trafikverket och Polisen region Väst har nu ökat insat-
serna mot trafikfarliga felparkeringar.

Trafikverkets rastplats i Sandsjöbacka har tidvis varit blockerad av olovligt uppställda lastbilar och släp, de flesta från ett utländskt åkeri. Sedan Trafikverket och 
polisen har ökat insatserna mot trafikfarligt parkerade fordon har problemen i Sandsjöbacka minskat. FOTO: PETER BEHRMAN

Ökade insatser mot  
rastplatsfusk

POLISEN BÖTFÄLLER
Enligt 43 § i väglagen krävs det  

tillstånd för verksamheter som är till  
men för vägens drift, brukande och trafik-

säkerhet. Trafikverket kan ingripa mot sådan 
verksamhet utan att koppla in kronofogden.

Fordon som står längre tid än tillåtet kan 
bötfällas. Eftersom rastplatsen  
är en del av allmän väg är det  

bara polisen som kan  
utfärda böterna.

På Trafikverkets Facebooksida har en lastbilsförare 
laddat upp en film som visar hur han möts av ett 20-
tal trailrar och dragfordon som blockerar rastplatsen i 
Sandsjöbacka vid E6 i Halland. De flesta fordonen till-
hör ett utländskt åkeri. Filmen har fått stor uppmärk-
samhet.

Trafikverket arbetar tillsammans med polisen för 
att minska problemen. Nu har läget förbättrats i Sand-
sjöbacka. Men problemet har en tendens att flytta till 
andra rastplatser; även Spekeröd söder om Stenungs-
sund har drabbats.

Att forsla bort olovligt uppställda trailrar är inte helt 
enkelt. Den som fraktar bort ett fordon blir ansvarig 
för det och lasten, som måste köras till en säker upp-
ställningsplats.

– Vi kan göra akutflytt av fordon som står trafikfar-
ligt på ramper eller på vägrenen, säger Jerry Steen, re-
gional säkerhetschef på Trafikverket. Efter vårt senas-
te möte med polisen har insatserna mot fordon som 
står trafikfarligt parkerade ökat.

Jenny Wester är chef för polisens trafiksektion i regi-
on Väst. Hon håller med om att trafikfarligt uppställda 
fordon längs E6 är ett stort problem. Polisen har fått in 
många tips, särskilt när det gäller Sandsjöbacka.

– Vi har ökat vår synlighet vid Sandsjöbacka, och har 
även bötfällt många fordon. Vi fokuserar på det trafik- 
farliga beteendet när fordon ställs upp på av- och på-

farterna. Sedan 25 januari har vi bötfällt 30 fordon 
som stannat på motorväg. Flertalet av dem var 
lastbilar, säger Jenny Wester.

Jenny Wester upplever att problemen 
i Sandsjöbacka har minskat. Men po-
lisen har begränsade resurser och 
små möjligheter att ingripa mot då-
lig ordning inne på själva rastplat-
serna.

Enligt Anders Forsman, projekt-
ledare på Underhåll på Trafikverket, 
är olovlig uppställning bara ett av 
problemen på Trafikverkets rast-
platser. Missbruket omfattar även 
bosättningar och camping. På rastplat-
sen i Sandsjöbacka tillåts högst tio tim-
mars parkering. Men Trafikverkets projekt-
ledare har inte möjlighet att hålla ständig koll på 
rastplatserna. 

– Några företag använder rastplatser som omlast-
ningsplatser. De parkerar släp som låser upp platser-
na. Tillgången på parkeringsplatser längs E6 motsva-
rar inte alls behovet. Vid mina rastplatsbesök brukar 
jag säga till chaufförerna att de har två minuter på sig 
att åka, om fordonet är trafikfarligt placerat, säger 
Anders Forsman. 

GÖRAN FÄLT
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Lönsamt  
samarbete 

i Insjön

Ett detaljhandelsbolag, ett sågverk och en husfabrik har inlett ett lönsamt samarbete 
för att minska tomtransporterna. Samma containrar tar asiatiska varor till Insjön 
och vänder tillbaka med sågad svensk gran till Asien. Ett öppet företagsklimat och 
30 centimeter har stor betydelse för framgången. 

Bengt-Åke Pers, Tomoku hus, Jör-
gen Fernvik, Bergkvist-Insjön och Per 
Kristiansson, Vänerexpressen har till-
sammans med Clas Ohlson hittat ett 
lönsamt samarbete med containrar 
för import och export.

11GODSET • NR 2. 2016
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Clas Ohlsson hämtar 65 procent av sina 
varor i Asien. Bergkvist-Insjön och Tomo-
ku hus exporterar det mesta av produktio-
nen till Asien. Det fanns alltså goda förut-
sättningar för att samordna transporterna 
till och från Insjön. Men det har ändå inte 
varit självklart. Bakom framgången med att 
samutnyttja containrar ligger ett avance-
rat logistiskt pussel med containerstorlekar, 
rederiupphandlingar och lagringstider.

Tåget med containrar från hamnen i 
Göteborg rullar in på kombiterminalen i 
Insjön, söder om Leksand, klockan 11.15. 
Det silverfärgade Traxx-loket bromsar in 
och stannar längst in på bangården. Någ-
ra minuter senare har ett diesellok växlat 
in hälften av vagnarna på spåret närmast 
lastkajen. 

Den röda containertrucken river upp 
ett lätt dammoln när den rullar fram för 
att lyfta av den första containern. Vilken 
container som ska av först är ingen slump. 
Ett it-system håller exakt koll på varje 
container och vart den ska.

Många av containrarna är lastade med 
varor från Asien. De lyfts över på lastbilar 
och körs den korta sträckan till Clas Ohl-
sons lager i Insjön. Där lagras och butik-
packas varorna, innan de körs ut till före-
tagets 204 butiker i fem länder.

Andra containrar är tomma och ställs 
upp i olika staplar på terminalen. De ska 
fyllas med sågade trävaror från Bergkvist-
Insjön eller huskomponenter från Tomo-
ku hus. Snart ska de vända åter mot Asi-

en, tillsammans med de containrar som 
tömts på varor vid Clas Ohlsons gigantis-
ka lager, och därefter fyllts med svenska 
trävaror för export.

Om cirka 40 dygn ska de svenska pro-
dukterna vara framme i Japan, Kina eller 
Korea. 

Det är långt från Insjön till Sydkinesiska 
sjön. Men Asien känns ändå nära i den 
lilla industriorten i Dalarna. Nyligen var 
den japanske ambassadören här på besök, 
berättar fotografen Lars. 

Cirka 65 procent av Bergkvist-Insjöns 
produktion av sågade trävaror går på 
export till Asien. 

– Tidigare sålde vi mycket till Japan. 
Sedan var vi med på världsutställningen 

”Det blir en slags 
mellanlagring 
som vi har fått 
klartecken för, 
trots att rederier-
na inte gärna vill 
ha burkarna ute 
längre än nödvän-
digt”

Ett it-system håller koll på varje enskild container i tåget, så att truckföraren vet i vilken ordning de ska lastas av och vart de ska ta vägen.

Marie Enbäck har varierande ar-
betsuppgifter på kombiterminalen 
i Insjön. Hon fungerar både som 
chaufför, växlare och lastare.
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i Shanghai 2010 och sedan dess säljer vi 
mer och mer till Kina. Vi har ett försälj-
ningskontor i Shanghai med tre anställda. 
Kineserna efterfrågar svensk gran, främst 
för möbeltillverkning, berättar Jörgen 
Fernvik, chef för produktionsplanering 

och logistik på 
Bergkvist Insjön. 

Tomoku hus i 
Insjön ägs av japa-
ner; 95 procent 
av företagets pro-
duktion säljs till 
Japan. Det hand-

lar om komponenter till trähus, som upp-
förs på plats i Japan. Svenska trähus är 
uppskattade eftersom materialet har god 
motståndskraft mot jordbävningar.

– I Sverige har vi bra råvaror och ett 
traditionellt kunnande om att bygga trä-
hus, förklarar Bengt-Åke Pers, chef för 
material och produktionsplanering på 
Tomoku hus.

I den andra riktningen hämtar Clas 
Ohlson 65 procent av sina varor från till-
verkare i Asien. Därmed möts två stora 
godsflöden vid kombiterminalen i Insjön.

Containrar ägs av rederierna. Normalt 
skulle Clas Ohlson upphandla en frakt 
från Kina, lasta ur sina varor i Insjön och 
skicka tillbaka tomma containrar med 
tåget till Göteborg. Åt andra hållet skulle 
Bergkvist och Tomoku ta upp tomma con-
tainrar till Insjön för att fylla dem med 
sina produkter. På en global nivå kan det 

låta rätt korkat, men det är fullt normalt 
ur ett enskilt företags perspektiv. 

Men så satte sig de tre företagen i Insjön 
ner med Vänerexpressen, som driver kom-
biterminalen åt Bergkvist–Insjön och 
ansvarar för tågtransporterna Insjön–
Göteborg. Tillsammans såg företagen att 
de kunde tjäna pengar på att minimera 
transporterna av tomma containrar.

– Eftersom alla tre företagen är kunder 
hos oss har jag insyn i deras olika godsflö-
den och behov. Därmed kunde jag hjälpa 
till att sy ihop lösningar som gynnar alla, 
säger Per Kristiansson, vd på Vänerex-
pressen.

Men det fanns en del hinder som måste 
övervinnas. Godset har väldigt olika 
karaktär. Små konsumentprodukter ska 

Ett it-system håller koll på varje enskild container i tåget, så att truckföraren vet i vilken ordning de ska lastas av och vart de ska ta vägen.

Peter Bergestål är transportchef på Clas Ohlsson.

”Kineserna efter-
frågar svensk 
gran, främst för 
möbeltillverk-
ning.”
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BERGKVIST-INSJÖN AB
Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges  
största familjeägda sågverksföretag.  
Huvuddelen av verksamheten finns  
vid sågverket i Insjön.  
65 procent av produktionen  
exporteras till Asien.

CLAS OHLSON
Clas Ohlson grundades 1918 som en post-
orderfirma i Insjön. I dag importeras 65 
procent av varorna från Asien 
till företagets centrallager i 
Insjön. Där lastas allt om och 
butikpackas för 205 butiker  
i 5 länder.

TOMOKU HUS
Tomoku Hus AB i Dalarna tillverkar trä-
huskomponenter som väggblock, fönster 
och fönsterdörrar 
samt husmodeller 
i klassisk dalastil. 
Företaget har sin 
främsta marknad 
i Japan. 

fraktas i samma behållare som stora 
insatsvaror. Clas Ohlson klarar sig bra 
med vanliga 20-fotscontainrar, medan 
Bergkvist behöver extra höga 40-fotare, 
med beteckningen high cube. De är 30 
centimeter högre än vanliga 40-fotare. 
Det är viktiga centimetrar om man ska 
frakta skrymmande trävaror på ett kost-
nadseffektivt sätt till Asien.

– Vi försöker styra våra varor från Asi-
en till 40-fots high cube-containrar i så 
stor utsträckning som möjligt, så att de 
sedan kan användas för Bergkvists och 
Tomokus transporter från Insjön, säger 
Peter Bergestål, transportchef på Clas 
Ohlsson.

Det blir inte dyrare för Clas Ohlson att 
använda 40-fots high cube-containrar. 
Begräsningen är att det kan vara viss brist 
på den typen av containrar i kinesiska 
hamnar.

Samarbetet har nu nått så långt att cir-
ka en tredjedel av de containrar som Clas 
Ohlson tar till Insjön används av Berg-
kvists och Tomoku hus. Att minska tom-

körningarna sparar stora pengar för de 
inblandade företagen. Dessutom är upp-
lägget bra för miljön; även om ett eldrivet 
tåg har låg miljöbelastning ska det helst 
inte rulla tomt.

– Det här är en smidig och kostnads-
effektiv transportlösning, säger Jörgen 

Fernvik. Vi sparar 
pengar och minskar 
utsläppen från våra 
transporter. Dess-
utom gör upplägget 
att vi alltid har con-
tainrar tillgängliga 
på plats här i Insjön.

Per Kristiansson förklarar att även rederi-
ernas goda vilja har betydelse för att det 
hela ska fungera.

– Vi måste få rederierna att acceptera 
att vi får ha containrar längre tid utanför 
deras depåer. Det blir en slags mellanlag-
ring här i Insjön som vi har fått klartecken 
för, trots att rederierna inte gärna vill ha 
burkarna ute längre än nödvändigt.

Att få till liknande lösningar på 
andra orter skulle inte vara lika 
enkelt, påpekar han.

– Det är en otrolig skillnad här. 
Våra kunder i Insjön inser att de har 
gemensamma intressen när de arbe-
tar på en liten ort. De är villiga att 
sitta ner tillsammans och prata på ett 
sätt som kan vara svårt att få till på 
andra ställen. Det finns en lång tra-
dition av företagande och samarbete 
om järnvägstransporter här i Insjön, 
säger Per Kristiansson.

De tre företagen är mycket nöjda 
med att transportera sina varor i con-
tainrar på järnväg.

– Det fungerar jättebra att köra alla 
varor från hamnen i Göteborg till vårt 
lager i Insjön med tåg. I de flesta fall 
håller tågen tiden alldeles utmärkt, 
säger Peter Bergestål på Clas Ohlson.

TEXT: GÖRAN FÄLT
FOTO: LARS DAHLSTRÖM

Tåget med containrar från Göteborgs hamn rullar in punktligt på kombiterminalen i Insjön. Det dras av ett Traxx-lok med en dragkraft på 2 000 ton. I dag är 
tåget inte fullt, detta för att inte bygga upp ett för stort lager av containrar i Insjön inför påskens avstängning av Marieholmsbron i Göteborg.

”Våra kunder i 
Insjön inser att 
de har gemen- 
samma intres-
sen.”
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Den 6 april anlände sex lastbilskonvojer 
till Rotterdams hamn, som deltagare i 

European Truck Platooning Challenge. Det 
var första gången lastbilskonvojer rullade 
över landsgränser. Konvojerna hade färdats 
från olika städer i Europa, bland annat från 
Södertälje och Göteborg. Scania och Volvo 
var två av de sex lastbilstillverkare som del-
tog i utmaningen. 

Under konvojkörning, eller platooning, är 
lastbilarna uppkopplade mot varandra. De 
anpassar automatiskt hastighet, avstånd 
och inbromsning efter ledarfordonet med 
hjälp av radar- och kamerateknik. Avstån-

det mellan bilarna kan därmed hållas nere, 
vilket innebär att luftmotståndet minskar. 
Bränsleförbrukningen sänks och säkerhe-
ten ökar. I Scanias konvoj kördes ekipagen 
dessutom med en extra trailer, med en to-
tallängd på 32 meter. 

Regelverken i olika länder skiljer sig åt. 
Därför är det ännu inte möjligt att utnyttja 
fördelarna med konvojer i full skala på eu-
ropeiska vägar. Initiativet European Truck 
Platooning Challenge kommer från EU:s 
ordförandeland Holland, i ett försök att 
lyfta fram vilka förändringar i reglerna som 
skulle krävas. 

Lastbilskonvojer  
sprängde gränser

Dansk-tysk tunnel 
närmare byggstart

Det danska bolaget Fe-
mern A/S, som leder pro-
jektet att bygga Fehmarn 

Bält-tunneln, har fått klartecken 
av danska folketinget att inleda 
kontraktsförhandlingar med en-
treprenörer. Planen är att villko-
rade kontrakt ska skrivas under 
maj månad, i väntan på klarteck-
en från Tyskland. Tunneln ska 
förbinda danska Rødby och tyska 
Puttgarden. 

Startskott för del  
av Norrbotniabanan 

Trafikverket har tecknat det första 
kontraktet för Norrbotniabanan. 

Det gäller järnvägsplan och systemhand-
ling för den 14 kilometer långa delsträck-
an mellan Umeå och Dåva där det finns 
en industripark. Regeringen har uttalat 
att man vill se en byggstart 2018, men fi-
nansieringen är inte klar. Trafikverket ska 
också ta fram järnvägsplan för resten av 
delsträckan upp till Skellefteå.

En ny kustnära järnväg mellan Umeå 
och Luleå skulle ge möjlighet till både 
tyngre och längre tåg. Dagens stambana 
genom övre Norrland har stora lutningar, 
tvära kurvor och låga hastigheter. Norr-
botniabanan är kostnadsberäknad till 
29 miljarder kronor. Projektet finns inte 
med i den nationella transportplanen för 
2014-2025. 

Gällivare bangård  
rustas upp

I mitten av april påbörjades en be-
hövlig upprustning av Gällivare ban-

gård som har drygt hundra år på nack-
en. Upprustningen ökar kapaciteten på 
Malmbanan. Trafikverket förlänger spå-
ren på bangården så att långa malmtåg 
kan mötas och så att fler tåg får plats. 
Kontaktledningar, belysning och växlar 
byts ut. Dessutom uppdateras tekniken 
uppdateras till dagens standard. 

2%
Så mycket ökade mängden 
 gods som hanterades i 
svenska hamnar sista  
kvartalet 2015 jämfört med 
samma period 2014.              
K ÄLL A: TR AFIK ANALYS

Göteborgs hamn växer
Göteborgs hamn expanderar med 
en ny terminal i ytterhamnarna på 

Hisingen. Det är den största hamnut-
byggnaden sedan 1970-talet. Terminalen  
beräknas stå klar efter 2020. 

Scania och Volvo deltog i ett europeiskt konvojrally till Rotterdam.

Godsprofil på ny post
Rikard Engström, tidigare chefs-
strateg på Trafikverket med ansvar 

för gods och logistik, lämnar i maj Tra-
fikverket för att bli vice vd på föreningen 
Svensk Sjöfart. 

FO
T

O
: V

O
LV

O

FO
T

O
: M

O
ST

PH
O

T
O

S.
C

O
M

FOTO: THOMAS JOHANSSON



GODSET • NR 2. 201616  

Jonas Westlund är chef för avdelning-
en Kapacitetsplanering på Trafikverket 
och ansvarig för projektet som går under 
namnet ”Upprustning av järnvägen mel-
lan Stockholm och Göteborg”. 

– Nytt är att vi har en gemensam styr-
ning över hela stråket, med ett sam-
lat grepp över allt som händer i form av 
arbeten och vad det innebär för trafiken, 
berättar han.

Det är en mängd olika arbeten som 
redan har påbörjats och kommer att 
genomföras på sträckan under de kom-
mande åren. Förutom underhåll av räls, 
spår och kontaktledningar, som varit pla-
nerat sedan länge, har problemet med ver-
tikalsprickor i rälen tillkommit. Sprick-
orna är ett utmattningssymtom i material 
som levererats för flera decennier sedan 
och som nu kräver snabba åtgärder. I båda 
ändar av stråket pågår dessutom stora 
investeringsarbeten som påverkar tågtra-
fiken: Citybanan i Stockholm och Marie-
holmsbron i Göteborg. Även en del nya 
stationer ska byggas, och befintliga sta-
tioner ska byggas om så att längre tåg kan 
stanna där.  

För att optimera tågtransporterna under 
de omfattande arbetena längs Västra 
stambanan har en operativ styrgrupp ska-
pats, som tar en ny typ av helhetsgrepp. 

Samlat grepp för  
minskade störningar
Ett stort antal underhållsarbeten är i gång på Västra stambanan och kommer att fortsätta fram till år 2020. Främst 
handlar det om att byta ut räls, spår och kontaktledningar, men också om nya eller förändrade stationer. Arbetena 
kommer att ske på hela banan mellan Stockholm och Göteborg. För att orsaka så få störningar som möjligt för tåg-
trafiken använder Trafikverket ett nytt helhetsgrepp. 

Riskanalyser av de olika arbeten som 
behöver göras på banan kommer kopp-
las till trafiken och en totalsyn på hela 
stråket. Nytillkomna arbeten ska pakete-
ras ihop och utförs samtidigt med redan 
avtalade banarbeten. 

Den typen av optimering är inget nytt, 
menar Jonas Westlund. Det är däremot 
den samlade styrningen. Tidigare har 
sträckan mellan Stockholm och Göteborg 
delats in i tre områden. Grovt räknat har 
det rört sig om området som SL:s pen-

deltåg trafike-
rar, linjen från 
Katrineholm via 
Hallsberg ner 
mot Skövdetrak-
ten, och sedan 

västra Götaland från Skövde ner till Göte-
borg. Det kunde innebära att problem på 
en av sträckorna hanterades oberoende 
av hur detta påverkade de andra område-
na. Konsekvensen blev nya konflikter som 
gjorde att tågen inte kom fram i tid. 

Nu arbetar styrgruppen med hela 
sträckan och koordinerar arbetena så att 
trafikflödet kan passera. För godstrafiken 
handlar det i synnerhet om att säkerställa 
att godset kommer fram till och från den 
stora noden, hamnen i Göteborg.

– Vid de större trafikavbrott som arbe-

tena kräver ska godstrafiken ändå kunna 
gå, på omledningssträcka. Det får inte fin-
nas något hinder för godstrafiken. Om vi 
har avtalat med kunderna att infrastruk-
turen mellan Göteborg och Stockholm ska 
se ut på ett visst sätt, då ska den verkli-
gen göra det under hela året, säger Jonas 
Westlund.

Styrgruppen kommer också att vara 
uppmärksam på de anslutande linjerna på 
Södra stambanan och Värmlandsbanor-
na, för att snabbt kunna se om händelser 
där kan skapa problem på Västra stamba-
nan. 

– För den nuvarande tågplanen är vi i 
ett operativt läge som är som det är. För de 
kommande åren har vi en helt annan möj-
lighet att påverka. Där kommer vi ännu 
mer än hittills att göra riskanalyser av hur 
de olika banarbetena påverkar trafiken.  

I förlängningen tillför underhållsarbetet 
och investeringarna mer kapacitet i syste-
met, flexiblare hantering av trafiken och 
möjlighet att ta emot mer trafik på banan, 
till exempel på de stationer som kommer 
att kunna ta emot längre tåg. 

– Det leder i sin tur till ökad robusthet 
och punktlighet, säger Jonas Westlund. 

PIA HINTZE

”Det får inte finnas 
något hinder för 
godstrafiken.”
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Stockholm

Göteborg

Hallsberg

Skövde

Falköping
Herrljunga

Alingsås

Västra stambanan
Mälarbanan
Järna–Alby
Godsstråket/Södra stambanan och F–N
Värmlandsbanan
Svealandsbanan
Älvsborgsbanan V
Älvsborgsbanan och Göteborg–Borås

OMLEDNINGSSTRÄCKOR

Upprustning  
Stockholm–Göteborg
Fram till 2020 genomför Trafikverket en rad punkt-
insatser på sträckan Göteborg–Skövde. Kontakt-
ledningsbyten, plattformsbyggen och spårutbygg-
nader samordnas med underhållsinsatser på hela 
stråket Göteborg-Stockholm. Vid de större trafik-
avbrotten finns omledningsvägar för godstrafiken. 
Kartan visar de större insatserna under 2016.

RISKANALYSER
Trafikverket utvecklar sitt ar-

betssätt och förbättrar samord-
ningsinsatserna längs hela strå-
ket Göteborg–Stockholm. Bland 
annat kommer Trafikverket att 
göra fler riskanalyser för säk-

rare bedömningar av hur banar-
beten påverkar trafiken. 

Hallsberg: 
Dubbelspår genom  
godsbangården 

Hallsberg: 
Inkoppling av ställverk 

Skövde–Falköping: 
Kontaktledningsupprustning

Stenkullen: 
Förbigångsspår 

Herrljunga: 
Ny plattform

Göteborg–Alingsås: 
Rälsbyte
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MER FORSKNING OM GODS?
Kan en samlad satsning på forsk-
ning och innovation (FoI) inom 

godsområdet bidra till ett mer samman-
hållet godstransportsystem? För att sva-
ra på den frågan genomför Closer en för-
studie på uppdrag av Trafikverket. Målet 
är att kartlägga behovet av en triple helix-
satsning, där akademi, näringsliv och of-
fentlig sektor deltar.  

Så utnyttjades  
kapaciteten 2015

Nu finns en analys av järnvägens 
kapacitet för 2015 tillgänglig. Tra-

fikverket har följt upp utnyttjandet och 
även identifierat begränsningar av kapa-
citeten i järnvägssystemet. 

Allvarliga kapacitetsbegränsningar 
finns runt storstäderna Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Det samma gäller för 
delar av Södra stambanan, Västra stam-
banan, Värmlandsbanan, Ostkustbanan, 
Kust-till-kust-banan och godsstråket ge-
nom Bergslagen söder om Hallsberg.

Totalt sett har utnyttjandet av kapa-
citeten ökat något och trafiken fördelas 
jämnare över dygnet. Godstrafiken har 
minskat något under 2015 medan per-
sontrafiken har ökat längs flera sträckor.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa 
hela rapporten "Järnvägens kapacitet 
2015". 

Haraldsmåla i Småland är första plat-
sen i landet som har fått värmekame-

ror som varnar bilisterna för vilt. Värme- 
kamerorna, som har satts upp på E22 i  
Haraldsmåla söder om Ålem, känner av 
allt som är varmare än omgivningen. Sys-
temet reagerar på större vilt som vildsvin, 
rådjur och älg. Om ett djur närmar sig vä-
gen signalerar systemet till stora varnings-
skyltar med blinkande lampor och en bild 
av en älg. 

Värmekamera varnar för vilt

FEL BILDTEXT I FÖRRA NUMRET

Det här är Maria Nygren, vice vd och 
näringspolitisk chef på Transportföre-

tagen (t v) och Erika Svanström, kommuni-
kationschef på Sveriges Åkeriföretag. Båda 
var med på Godset-dagen i slutet av januari. 
Tyvärr blev deras namn förväxlade under 
en bild i förra numret av Godset. 

MAXFART IGEN GENOM ÅSEN
Efter rapporter om vibrationer från ett an-
tal persontåg sänktes maxhastigheten ge-
nom Hallandsåstunneln. Trafikverket ut-
förde mätningar, slipade rälsen och gjorde 
mindre justeringar av spårläget. På de tåg 
som rapporterat problem svarvades hju-
len. Testkörningarna visade att åtgärder-
na gav effekt och hastigheten kunde höjas 
igen. Vibrationer kan förekomma, oftast 
på långa raksträckor. Det är inte en säker-
hetsrisk utan en komfortfråga. 

miljarder tonkilometer 
uppgick det kortväga 
transportarbetet till  
under 2015, det vill säga 
lastbilstransporter upp 
till tio mil. (6,2 miljarder 
2014)  
K ÄLL A: 
TR AFIKVERKETS ÅRSREDOVISNING

Drönare testas  
för leveranser till sjöss

Rederiet Maersk testar att utföra 
mindre leveranser med drönare, till 

fartyg som inte kan lägga till vid kaj. Det 
kan handla om leveranser av till exempel 
reservdelar, post eller mediciner. Ett för-
sta test gjordes med en burk kakor till 
besättningen på ett tankfartyg. 

Normalt sett brukar leveranserna gö-
ras med pråmar, men drönare är ett be-
tydligt billigare alternativ. För att drö-
nare ska kunna användas för leveranser 
till tankfartyg krävs att de inte på något 
sätt riskerar att orsaka gnistor, ens om 
de kraschar. Drönare skulle också kunna 
användas för inspektioner av fartyg eller 
för att hålla utkik efter pirater i högrisk-
områden. 

NORRA LÄNKENS  
TUNNLAR KLARA

Ett och ett halvt år tidigare än planerat, 
den 4 april, öppnade Norra länkens norr-
gående tunnlar. Tunnlarna förbinder  
Essingeleden med Norra länken. Det inne-
bär att ett av norra Europas största tun-
nelprojekt är färdigt. 6,
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Långväga godstransportarbete, 
miljarder tonkilometer

Den nya internationella godskor-
ridoren ScanMed RFC mellan 
Stockholm/Oslo och Palermo har 
startat. Förhoppningarna är stora  
om att förenkla godstransporter-
na genom att de olika ländernas 
infrastrukturhållare samverkar.

– Starten på ScanMed RFC får 
tyvärr en mycket begränsad om-
fattning, långt under de förvänt-
ningar som funnits. Förutom att 
flera statliga myndigheter har en 
allmänt låg ambitionsnivå, har 
Danmark en föråldrad lagstift-
ning. Dessutom har Tyskland om-
fattande ramavtal för järnvägstra-
fik med tågbolag som prioriterar 
persontrafiken och den nationella 
trafiken högst.

Det säger Tommy Jonsson,  
Trafikverket, före detta ordföran-
de i Management Board för Scan-
Med RFC.

Sverige ville starta med 40 för-
planerade tåglägeskanaler över 
Öresundsbron, men dessa har re-
ducerats till åtta stycken. Orsaken 
är att Danmark inte har förändrat 
lagen enligt ett EU-direktiv som 
ändrades 2001. Tågoperatörer 
som tidigare år har fått tidtabeller 
av de danska myndigheterna har 
genom den gamla lagen företrä-
desrätt i kommande tågplaner.

Tyskland försöker på olika sätt 
att få den internationella tågtrafiken 
till att bli nationell. De internationel-
la godsvagnar som går genom lan-
det ska köras i nationella tyska tåg.

 – Alla fördelarna med gods-
korridornätet riskerar nu att slås 
omkull av en föråldrad lagstiftning 
i Danmark och styrmekanismer 
om hur olika tåg prioriteras i Tysk-
land.  Nu krävs att Sverige och EU 
sätter press på länderna att öpp-
na upp sina järnvägsnät för inter-
nationella godståg. Moderna och 
hållbara järnvägstransporter gyn-
nar svensk exportindustri. Det är 
dumt att göra det krångligare än 
det behöver vara, säger Tommy 
Jonsson. 

GÖRAN FÄLT

Gruvindustrin kan bli först ut med att ta 
självkörande lastbilar i drift. Scania har 

tillsammans med KTH, Linköpings universitet, 
SAAB och Autoliv arbetat med att ta fram en 
helt självkörande lastbil för svårare miljöer som 

gruvor. Nästa stora demonstration är i maj och 
sista demonstrationen är i en riktig gruva i höst. 
Målet för projektet är att en självkörande lastbil 
ska vara i drift om ett eller två år. 

Ökning på väg – minskning på järnväg 

Dansk lag bromsar 
svenska godståg

Självkörande transporter i gruvan

Så här fördelades det långväga godstransport-
arbetet i Sverige under 2015, i miljarder tonkilo-
meter. Järnvägens transportarbete är exklusive 

den norska transittrafiken. Nedläggningen av 
gruvverksamhet bidrog till minskningen av  
volymerna på järnväg. 

Långväga godstransportarbete, miljarder tonkilometer 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015

Utrikes sjöfart Inrikes sjöfart Järnväg Lastbil

DIAGRAM 2

Långväga godstransportarbete, 
miljarder tonkilometer



GODSET • NR 2. 201620  

Den 26 april 1956 lastades 58 containrar 
ombord på Sealands fartyg Ideal-X i New 
Jersey. Fartyget avgick mot Houston, Texas. 
Den 2 maj samma år nådde nyheten Europa, 
när containerfartyget Fairland anlöpte Rot-
terdam. Efter det skulle fraktmarknaden ald-
rig mer bli sig lik – i dag hanteras 90 procent 
av all oceangående fartygsfrakt, bortsett från 
bulkgods som olja och malm, i containrar. 

Före containerns tid skulle godset lyftas 
från ett fartyg till kajen med kranar och vin-
schar, och sedan stuvas om innan det kunde 
fraktas vidare på lastbil eller järnvägsvagn. 
Eller tvärtom. 

Redan 1937 stod Malcolm McLean och tit-
tade på när lasten från hans lastbil lyftes om-
bord på ett fartyg. Han fascinerades av hur 
ineffektivt det var, och kläckte idén att man i 
stället borde kunna lyfta ombord bilens hela 
lastrum på fartyget. McLean grundade trans-
portföretaget Sealand som 1956 startade 
trafiken med containrar på land och till sjöss. 
Den nya metoden innebar att hastigheten vid 
på- och avlastning mer än fördubblades. 

Eftersom containern föddes i USA har även 
dess dimensioner sitt ursprung där. Måtten 
är valda för att hålla sig inom de lastprofiler 

som finns för amerikanska vägar. Containrar 
finns i längden 20 fot (6,058 meter), 40 fot 
(12,19 meter) och 45 fot (13,72 meter). Stan-
dardcontainern är 8 fot (2,438 meter) bred 
och 2,591 meter hög. Det finns en högre ver-
sion med namnet high-cube, som är 2,89 
meter hög.

Kapaciteten för hamnar, terminaler och 
fartyg brukar anges i enheten TEU, Twenty 
feet Equivalent Unit, på svenska tjugofots-
ekvivalenter. Talet anger hur många tjugo-
fotscontainrar som kan hanteras i en hamn 
eller som ryms på ett fartyg.  

GÖRAN FÄLT

Innehållsrik låda fyller 60

 I dag går 90 procent av all oceangående fartygsfrakt, bortsett från bulkgods, i containrar. FOTO: L ARS DAHLSTRÖM
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