
Marie Winslow har en vision om fossilfri framtid

400 miljoner  
ska hålla  
spåren öppna

rätt körsätt
rena vinsten

en tidning från trafikverket om gods och affärer • nr 3.2010

Ompröva  
beslutet om höjda  
banavgifter.”

148 miljoner ton gods hanterades i Sveriges 52 allmänna hamnar under 2008. 
90 procent av allt gods sett till volymen som importeras till eller exporteras 
från Sverige går via hamnarna.      K äll a: tr ansportgruppen

närings- 
livets rost

guy ehrling, närings-
livets transportråd 
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INTRO

 Godstrafiken på våra vägar 
och järnvägar ökar igen. Det 
är i grunden bra, det är ett 
hälsotecken för sverige. sam-

tidigt ställer det högre krav både på 
oss som förvaltar och investerar i infra-
strukturen och på operatörerna.

Den som köper en godstransport 
ska kunna lita på att den kommer fram 
smidigt, tryggt och med lägsta möjliga 

miljöpåverkan.
Just kring mil-

jön kan vi fortfa-
rande göra en hel 
del i branschen. 
Bara så enkla åt-
gärder som att 
hålla hastighets-
begränsningar och 

ha rätt lufttryck i däcken bidrar till en 
bättre miljö. Med fler smidiga termi-
naler där gods enkelt kan växla mellan 
trafikslagen når vi ytterligare en bit. ett 
effektivare och mer miljövänligt trans-
portupplägg är dessutom, och inte 
minst, oftast ekonomiskt fördelaktigt.
 
Att transporterna kommer fram smi-
digt och tryggt gäller förstås även un-
der vintern. Jag vill vara tydlig med att 
ingen på trafikverket vill se en upp-
repning av den gångna vintern. Vi sat-
sar därför 400 miljoner kronor på en 
mängd åtgärder för att hålla spåren 
öppna även när det snöar. Vi ska bli 
bättre på snöröjning, bättre på att för-
bereda och koordinera insatserna och 
bättre på förebyggande underhåll. Jag 
kan inte lova en helt problemfri vin-
ter men däremot hoppas vi självklart 
att åtgärderna innebär att det fungerar 
bättre för oss alla kommande vinter.

Järnvägens betydese 
för svensk industri, 
och därmed för oss 
alla, blev tydlig för-
ra vintern. Våra 
transporter måste 
komma fram. Varje 
dag, året runt.

godset är en tidning om gods och affärer och ges ut av trafikverket
”alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är trafikverkets vision. trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten 
vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid sIKa, sjöfartsverket och transportstyrelsen. trafikverket ansva-
rar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och under-
håll av statliga vägar och järnvägar. 
Ansvarig utgivare: lena erixon. Redaktör: Monica näslund. Design: a4 Layout: grafisk form, trafikverket. Medverkande i detta 
nummer: göran skoglund, Kjell Åkerman, Henrik Hansson, Kasper Dudzik, Inger söderlund, Kerstin ericsson, susanne engman och 
Birger Morken. Tryck: elanders sverige aB, 2010  Omslagsbild: Henrik Hansson. Vill du beställa fler exemplar av godset, göra en 
adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888
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Bengt Eklund utbildar förare i sparsam körning. Vinsten är omedelbar för både förare och miljlö.

13

Fler snöslungor och ökad styrning ingår i 
Trafikverkets vintersatsning.

Tillsammans 
utvecklar vi 
Sverige

lena erIxon
stF gener alDIreKtÖr  
DIreKtÖr saMHälle
tr aFIKVerKet

”Det intressanta  
är att lastbilen kan 
 ta sig fram fortare  

i trafiken genom att 
köras försiktigt.”
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Food Tankers. Företagets gula lastbilar 
åker Europa runt med allt från öl till  
flytande socker, choklad och juice. Kraven 
är höga på snabba transporter i rätt tid. Nu 
vill företaget lägga över mer transporter 
på järnväg och öka lönsamheten.

en bit utanför Karlshamn ligger Food 
Tankers anspråkslösa huvudkon-
tor. Företagets vd, Tomas Petterson, 

berättar engagerat om bolagets speciella typ av 
transporter – flytande livsmedel. Kvalitetskra-
ven är höga. Det gäller renlighet, temperatur-
hållning och leverans i tid. Flytande choklad, 
socker och vegetabilisk olja måste hållas vid en 
viss temperatur för att inte stelna. Och efter-
som produkterna ofta ska till livs- och läke-
medelsindustrier som aldrig stannar, måste 
leveranserna komma i tid. Stillestånd kostar 
pengar. 

tankar
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Från hamnen i Karlshamn  
utgår Food Tankers transporter.
Tomas Petterson är vd. 

i  kombi
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– Ta sockerlösning som exempel, säger 
Tomas Petterson. Lösningen från sock-
ertillverkaren ska till en producent av 
glass eller läskedryck. Utmaningen är att 
sockret ska gå rakt in i slutprodukten, i 
glassen eller flaskan: ingen filtrering eller 
extra rening på grund av transporten. Vi 

ska vara som 
ett hermetiskt 
slutet rör från 
a till b, utan 
någon som 
helst påverkan 
på innehållet!

Renlighet 
är följaktligen a och o för Food Tankers. I 
Karlshamn finns en specialbyggd diskan-
läggning där bilar, tankar och utrustning 
rengörs minutiöst mellan uppdragen. 
Rutinerna och metoderna gås regelbundet 
igenom av såväl kunder som kontrollor-
gan. Och det handlar inte bara om att hål-
la smuts och bakterier borta. Minsta lilla 
förorening kan förstöra tiotusentals liter 
av dyrbar råvara. Det innebär till exem-
pel att vissa kunder har krav på vilken last 
som senast fraktades i tanken.

Öltransporter visar hur komplext ett upp-
drag kan vara. Bland annat kör företaget 
öl från Tjeckien till Sverige där det tappas 
på flaska. Vid lastningen i Tjeckien måste 
tankarna vara absolut rena. Före lastning 
kolsyresätts tankarna, detta för att skapa 
ett mottryck som bibehåller ölets kolsy-
ra. Under lastningen måste gasen tömmas 
allt eftersom tankarna fylls, och när tan-
karna är fyllda får det inte finnas någon 
gas kvar. Vid mottagandet i Sverige görs 
hela proceduren om – men i omvänd ord-
ning.

Kraven i transportkedjan ställer också 
höga krav på förarna. Food Tankers nyan-
ställda förare går alltid en fyra veckor 
lång intern utbildning innan de får börja 
köra uppdrag. Rutinerade förare uppda-
terar regelbundet sina kunskaper genom 

”Kombitrafik ger 
oss möjlighet att 
växa med fortsatt 
lönsamhet.”

Tomas Petterson, vd Food Tankers AB, har viss erfarenhet av kombitransporter 
men vill flytta över fler transporter till järnväg. Foto: K asper DuDzIK
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vidareutbildning. Företaget använder 
även IT-lösningar som gör att trafikled-
ningen i realtid kan följa varje fordon och 
se aktuell position, avvikelser från rutten, 
körbeteende, bränsleförbrukning med 
mera. Det gör att kunderna kan se sina 
egna leveranser online. Genom ett IT-
baserat planeringssystem behandlas all 
information om trailrar, chaufförer, rutter 
och produkter för att reducera körsträck-
or och minimera tomma transporter.

Företagets kvalitetsrutiner är därefter. 
Man är certifierade enligt ISO 9001/2000, 
ISO 14001, ISO 22000 (livsmedelsindu-
strins certifiering). Företaget klarar också 
kraven enligt ”Good Manufacturing Prac-
tice” och är landets första transportfö-
retag som är certifierat enligt både ISO 
22000 och GMP-förordningen.

Kraven på renlighet är höga. I Karlshamn finns 
en särskild anläggning för att rengöra tankar  
och utrustning. Foto: K asper DuDzIK

”Företaget använder 
IT-lösningar som gör att 
trafikledningen kan följa 
varje fordon.”

Food Tankers kör 
Europa runt med 
sina transporter 
av flytande livs-
medel. 
Foto: Kasper DuDzIK
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tåg och fartyg och vi vill minska miljöpå-
verkan, säger Tomas Petterson.

– Det kommer fler bilar med last till oss i 
Sverige än vad som lämnar landet med 
last. Av 100 bilar in så går närmare 40 
stycken tomma ut. Men vi får bara betalt 
för körningar med last och det ska täcka 
kostnaderna för de tomma bilarna: bil, 
bränsle, förare med mera. Vi kan gå runt 
på 100 lastade fordon in och 40 tomma 
ut, men en ökning till 110 lastade in och 
50 tomma ut slår direkt på marginalen. 
Lösningen ligger i att sänka kostnaderna 
för tomtransporterna genom att använda 
kombitransporter av tankcontainrar där 

Food Tankers har viss erfarenhet av kom-
binerade transportlösningar. Det hand-
lar om så kallat cidervin som transporte-
ras från mellersta Tyskland till Skåne i en 
kombinerad lastbil–järnväg–fartyg-lös-
ning. Volymerna är dock små i förhållan-
de till Food Tankers samlade volymer och 
nu vill man alltså öka inslaget av kombi-
trafik. Långa sträckor på järnväg kostar 
mindre än motsvarande med bil, även om 
omlastningarna och biltransporterna i 
båda ändar är dyra.

– Vi vill åstadkomma tre saker: Vi vill 
minska kostnaderna vid obalans mellan 
in- och utgående flöden, vi vill få lägre 
kostnader vid långväga transporter med 

Fakta om Food tankers
Företaget säljer, köper och transporterar •	

flytande, oförpackade livsmedel i europa. 
Huvudkontor och anläggning i Karlshamn •	

med dotterbolag i Holland, ungern och polen.
130 anställda. omsatte 2009 drygt 220 •	

miljoner kronor. 
grundades 1955 av evert olsson som ”evert •	

olssons Åkeri”. startade 1962 transporter av 
vegetabilisk olja för Karlshamns aB och tog 
då namnet tank & Bulk. 1990 köptes bola-

Tomas Petterson vid Food Tankers huvudkontor 
i hamnen i Karlshamn. Foto: K aSper DuDziK

get av Forbus aB och namnet ändrades 
1998 till Food tankers. 2008 såldes fö-
retaget till den tyska gruppen Imperial 
logistics.

ägare är tyska Imperial logistics In-•	
ternational gmbH med 3 000 anställda 
och en omsättning på 8 miljarder kro-
nor. Moderbolag: sydafrikanska Imperial 
Holdings med 43 000 anställda och en 
omsättning på 52 miljarder kronor.

Karlshamn

Stockholm

Malmö

Göteborg

det inte går att hitta returlaster.
– Det handlar alltså både om sund 
företagsekonomi och våra strategiska 
tillväxtmöjligheter. Kombitrafik ger 
oss möjlighet att växa med fortsatt 
lönsamhet, säger Tomas Petterson, 
och fortsätter: 

– Sen är det miljöaspekten. Vi kör för 
livsmedelsbranschen där rena, effekti-
va transporter är en del av varumärket. 
Kan vi erbjuda klimatsmarta alterna-
tiv blir det i förlängningen ett argu-
ment som våra kunder kan använda i 
sin marknadsföring. Vilket naturligtvis 
stärker vår konkurrenskraft. 

gÖrAn sKogLUnd
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sIgNaleR

Företagen hoppfulla
svenska transportföretag är opti-
mistiska om framtiden. Det fram-

går av transportgruppens återkomman-
de mätning. transportIndikatorn tas 
fram i samarbete med Handelns utred-
ningsinstitut och ger transportnäringens 
syn på nuläge och framtidstro. Mätning-
en från i somras visar att nära hälften 
av de tillfrågade företagen tror på ökad 
omsättning, både i det egna företaget 
och i branschen i stort. Drygt två av tio 
tillfrågade planerar att nyanställa.

Det tar för lång tid att planera väg- och 
järnvägsbyggen. Dessutom kostar det 

för mycket. Det anser transportinfrastruk-
turkommittén med Bo Bylund som ordfö-
rande. Kommittén har lämnat förslag på en 
snabbare planeringsprocess till infrastruk-
turminister Åsa torstensson. 

planeringen som i dag består av tre steg: 
förstudie, utredning och plan, utformas till 
en sammanhållen process som leder fram 
till en plan. små och okomplicerade åtgär-
der ska kunna genomföras utan formell pla-
nering. Väg- och järnvägsprojekt ska kunna 
planeras i samma plan. Kommittén föreslår 
också att regeringens tillåtlighetsprövning 
slopas. Den är i dag obligatorisk. I stället ska 
regeringen avgöra 
vilka projekt som 
ska prövas.

andra förslag 
är bättre samver-
kan mellan trafikver-
ket och kommunerna, 

green cargo satsar på järnvägstran-
sporter och säljer ut sina lastbilar. 

– Järnvägstransporter är vår bas och bil-
transporter blir även i framtiden viktiga för 
att kunna erbjuda hela transportlösningar. 
Men vi säljer nu våra egna lastbilar och ökar 
samarbetet med externa åkerier, säger Mi-
kael stöhr, green cargos vd.

omorganisationen betyder att tgoJ blir 
en del av green cargo. Försäljningen av last-
bilsåkeriet frigör kapital till investeringar i 
lok, vagnar och It-lösningar för det framti-
da transportföretaget. Det gäller även tgoJ 
vars lokflotta är gammal. 

snabbare väg till byggen
att  beslutsprocesserna samordnas lik-
som samråd och material. I sista hand är 
regeringen som avgör lokalisering och ut-
formning av en väg eller järnväg av riks-
intresse.

Den enskilde medborgarens ställning 
ska stärkas genom bättre 
samråd och möjlighet till ti-
digare inlösen av berörd fast-
ighet.

 – Kommitténs förslag le-
der till att planeringsproces-
sen kan kortas med ett till 
två år och planeringskostnaderna minskar 
med upp till 200 miljoner kronor per år, 
säger Bo Bylund. Investeringarnas sam-

hällsekonomiska nytta tillgodogörs tidi-
gare. Vi bedömer att värdet av 

detta under nuvarande pla-
neringsperiod blir 1,35 mil-
jarder kronor med ett års 

kortare planeringstid.
Foto: anet te anDersson

tågen går först  
för Green Cargo

– tgoJ är omtyckt bland medarbetare 
och kunder, men tgoJ behöver kapital. 
och green cargo kommer att ha stor nyt-
ta av deras kunnande när de blir en del av 
moderbolaget. Vi slipper dubbelarbete 
och kan effektivisera administration och 
marknadssidan för hela koncernen. tgoJ 
går in i green cargos verksamhet i de-
cember 2010. 

lönsam teori 
Vad kan lean-filosofin lära åkare? 
svaret finns i Malin lingers och 

erik allenströms examensarbete vid 
chalmers tekniska högskola. Deras upp-
sats har prisats av sveriges Åkeriföretag 
och nyligen fick de ta emot priset i form 
av 10 000 kr av infrastrukturminister 
Åsa torstensson under transportveck-
an med lastbil 2010 i Jönköping.

uppsatsen handlar om hur förbätt-
ringsarbete baserat på lean-filosofin 
kan användas inom åkerinäringen för att 
minska resursslöseri och öka värdet för 
kunden. titeln är “Introducing lean in 
Motor carrier Firms through continu-
ous Improvements”.

Bo Bylund

samarbetar på spåret
trainDrivers och Ics:s, Intercon-
tainer scandinavia aB, har ingått 

nytt avtal om intermodala transporter, 
alltså mellan flera trafikslag. avtalet 
gäller i fem år och innebär att containrar 
lastade på Ics dagliga tågpendlar i gö-
teborgs Hamn transporteras av train-
Drivers till Västerås. Där växlar man om 
vagnarna och bildar nya tågpendlar för 
att transportera godset vidare till och 
från de olika destinationerna. Ics kör 
dagliga tågpendlar till ett flertal hamnar 
och orter i landet. årets klimatkomet

Österrikiska transportföretaget LKW Walter  
har utsetts till Årets Klimatkomet 2010. Green Cargo 
står bakom utmärkelsen Årets Klimatkomet. Det ges 

till företag som utifrån sina förutsättningar  
gjort stora förbättringar av sin 

 logistiks klimatpåverkan. 
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kör i egen regi
posten har ansökt om tåglägen för 
2011 på ostkustbanan. tanken är 

att ta ned postflyget på marken när Bot-
niabanan och Ådalsbanan är färdiga och 
tåg kan gå hela sträckan stockholm–
umeå med hjälp av järnvägsföretag
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Det började för fem år sedan när Bring 
Express i Jönköping skulle miljöcertifie-
ras. Företaget inledde ett samarbete med 
dåvarande Vägverket för att samtidigt få 
en trafiksäkerhetscertifiering. Bring anli-
tar ett stort antal åkerier över landet och 
idén var att utbilda chaufförerna i konsten 
att köra sparsamt och trafiksäkert.

Företaget valde att driva utbildningen 
i egen regi och med Bengt Eklund som 
lärare. 

Utbildning i egen regi innebär lägre kost-
nad per utbildad chaufför. Kursen 
sker där chauffören har sin hem-
vist vilket stör åkeriets verksam-
het minimalt. I dag har över 
300 chaufförer lärt sig att 
köra miljöeffektivt.

– En sparsam chaufför kan 
minska bränsleförbrukning-
en och utsläppen med mellan 
7 och 20 procent. Omräknat 
i pengar sparar åkeriet över 
30 000 kronor per år och for-
don. Och det kommer 6 500 kilo 
koldioxid mindre ut i luften, säger 
Bengt, som är nybliven pensionär men 
fortsätter sitt uppdrag för Bring Express.

En ombyggd skåpbil fungerar som skolsal. 
Bilen är utrustad med datorer sombland 
annat mäter bränsleförbrukning, kör-
sträcka och tid. Den praktiska utbildning-
en tar cirka en timme. 

Den inleds med att chauffören kör en 
sträcka där Bengt studerar körbeteendet. 
Samma sträcka upprepas men då följer 
chauffören lärarens instruktioner om att 
byta växel, motorbromsa eller släppa på 
gasen. Efter körpasset går man igenom 

vilka effekter utbildningen 
gett.

– Många blir för-
vånade när de 

ser resultatet av 
sparsam kör-
ning. Det är 
ingen magi 
utan bara sunt 
förnuft, beto-
nar Bengt. Ta 

exemplet med 
trafikljus. Där 

handlar det om 
att smyga sig fram 

i väntan på grönt ljus. 
Lastbilen flyter sakta fram 

effekTIva TRaNspORTeR

hans titel är sparcoach. i sin gröna skåpbil åker Bengt eklund land och  
rike runt och lär lastbilschaufförer att köra både sparsamt och varsamt. 

– Jag är en nyfiken person som försöker komma på nya sätt att köra  
sparsamt. det är ju bra för både miljö och plånbok, konstaterar han.

Bengt Eklund med sin gröna skåpbil som fungerar 
som skolsal i sparsam körning. Bengt har utbildat 
flera hundra lastbilschaufförer. Foto: BIrger MorKen

varje bil sparar  
30 000 kronor

och chauffören behöver inte starta om på 
ettans växel.

Chauffören får praktisera det nya kör-
sättet i 14 dagar, sen återkommer Bengt 
och har en teoretisk genomgång i grupp 
där resultaten av utbildningen analyseras.

– Jag ger bevisen på hur mycket de sparat 
i förbrukning men också i tid. Det brukar 
bli många diskussioner. Det intressanta är 
att lastbilen kan ta sig fram fortare i tra-
fiken genom att köras försiktigt. På köpet 
blir chaufförerna mindre stressade och 
har lägre sjukfrånvaro.

KJeLL ÅKerMAn

tips För  
sparsam körninG

Kör med framförhållning  •	
– undvik stopp

Växla upp tidigt och kör på så  •	
hög växel som möjligt

Kör med jämnt gaspådrag och  •	
håll hastighetsgränserna

Motorbromsa•	
Kör inte på tomgång•	
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Bring express är ledande i 
norden inom bud och expresslo-
gistik. en orsak till att företaget 
lägger tid och pengar på sparsam 
körning är kundernas krav på 
miljöanpassade transporter.

– Vi har många uppdrag åt den of-
fentliga sektorn och det är kun-
der som kräver låga utsläpp när de 
handlar upp trans-
porter, förklarar Björn 
sandström, produk-
tionschef och ansva-
rig för sparsam kör-
ning hos Bring express. 
andra stora kunder 
som IKea ställer sto-
ra krav på ett aktivt miljöarbete, där 
sparsam körning är en del av arbe-
tet.

för Bring är det en klar konkurrens-
fördel att samarbeta med åkerier 
som har utbildade chaufförer och 
som använder alternativa bränslen.

– Vi har plockat hem flera affä-
rer på vår miljöprofil. ett exempel är 

Jönköping 
där kommu-
nen krävde 
att en av de-
ras leveran-
törer skulle 
leva upp till 
vissa miljö-

krav på sina transporter. leverantö-
rens dåvarande transportör klarade 
inte det och uppdraget gick i stället 
till oss.

Björn  
Sandström

”Vi har plockat 
hem flera  
affärer på vår 
miljöprofil”

miljöprofil bra 
för affärerna
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Som miljöansvarig för logistik på Ica Sverige AB 
för Marie Winslow Andersson näringslivets talan  
i Trafikverkets styrelse.Foto: HenrIK Hansson
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Hon är näringslivets röst i trafikverkets styrelse. Marie Winslow andersson  
brinner för miljöfrågorna och går med lätta steg till jobbet som miljöansvarig för 
logistiken hos detaljhandelsjätten Ica sverige aB. 

marie 

näringsdepartementet hörde av sig i julas med en 
förfrågan om Marie Winslow Andersson kunde 
tänka sig sitta i nya Trafikverkets styrelse.
– Efter lite betänketid tackade jag förstås ja. Det är 
ett smickrande uppdrag att sitta i styrelsen för en 
av landets mest publika myndigheter.

Att departementet hittade Marie Winslow 
Andersson på Icas centrallager i Västerås var 
knappast någon slump. Hon upptäcktes av infra-
strukturminister Åsa Torstensson som värvade 
Marie till Logistikforum, regeringens rådgivande 
organ i logistikfrågor.

– Vårt uppdrag är att ge råd till politikerna och 
berätta vad vi i näringslivet, i kommuner och i 
skolvärlden ser för problem och vilka strategier det 
finns för att lösa dem.

Rådet har nyligen tagit fram en handlingsplan 
för logistik och godstransporter. Själv brinner 
Marie Winslow Andersson för utbildningsfrågor.

– en bra idé är att utöka antalet linjer och starta 
en utbildning av logistiker redan på gymnasieni-
vå. Det finns ett stort behov av logistiskt kunnan-
de och varför inte starta tidigt och lära eleverna 
hur man på ett smart sätt kan effektivisera arbetet 
genom logistiska lösningar.

Efter det första halvåret i Trafikverkets styrelse 
gör hon en kort summering.

– Jag tycker att bildandet av det nya verket fung-
erat otroligt smidigt. Den grafiska profilen syns 
tydligt vid alla väg- och järnvägsprojekt, hemsidan 
är mycket informativ och allt verkar väldigt struk-

  Winslow

Det går att förändra om man lyssnar, ställer rätt frågor och tar det små steg i taget, 
konstaterar Marie Winslow Andersson.Foto: HenrIK Hansson

STolT    miljökämpe
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marie WinsloW 
andersson
> ålder: 44
> Bor: I Hallstahammar
> familj: Maken lars,  
barnen Michael och evelina 
samt terriern zimba.
> profession: Miljöansva-
rig för logistik på Ica sverige 
aB. Har arbetat i företaget 
sedan 1989.
> Bakgrund: är ekonomen 
som sedan mitten av 1990-
talet alltmer kommit att  
arbeta med miljöfrågor och 
på heltid sen tio år tillbaka.
> det visste du inte:  
”om jag någon gång byter 
yrke vill jag bli kommun-
politiker”. 
> min största extra- 
vagans: ”sommarstugan 
några mil från Västerås. 
Där är jag i paradiset”.

Som miljöansvarig för logistiken på ett av landets 
största detaljhandelsföretag har Marie Winslow 
Andersson stenkoll på distributionsledet; varor 
som kommer till Icas lager och i nästa steg går på 
lastbil till butikerna. Det handlar om stora voly-
mer, mycket emballage och hantering av ömtåliga 
färskvaror.

– ica har haft en fantastisk utveckling av avfalls-
hanteringen. För fem år sen slängdes ungefär hälf-
ten av soporna på tippen, i dag slängs högst två 
procent. Allt annat tas om hand för att återanvän-
das i nya produkter, bli energi eller komposteras. 
Ett exempel är mjukplasten som blir nya plastkas-
sar. Frukt och grönt som har passerat bäst-före-da-
tum blir endera biogas eller ny jord.

Detaljhandeln och livsmedelsbranschen ligger 
ofta i framkant när det gäller miljöfrågor. Vad är 
orsaken?

– Vi hanterar konsumentnära produkter och 
har ögonen på oss. Konsumenterna efterfrågar bra 
livsmedel och hanteringen får inte belasta miljö 
för mycket. Det ställer krav på att vi ska vara duk-
tiga och ta ansvar.

Vad har du själv bidragit med?
– En förmåga att engagera människor. Jag har 

lyckats föra in miljötänkandet i organisationen och 
därtill omvänt en del personer. Det går att föränd-
ra om man lyssnar, ställer rätt frågor och tar det 
små steg i taget. 

KJeLL ÅKerMAn

turerat. Som ny i styrelsen är jag imponerad.
Marie Winslow Andersson svarar snabbt på  
frågan om vad som är den största utmaningen  
för Trafikverket.

– Det är att få samverkan mellan de fyra tra-
fikslagen att fungera. Det ställs allt större krav på 
vad vi kallar intermodala transporter; att knyta 
ihop vägtrafiken med järnväg och båt. Vi talar om 
att bilda noder som fungerar som knutpunkter för 
såväl person- som godstrafik. Att få det att fungera 
är en utmaning, men samtidigt en stor möjlighet.

titta in i framtiden – hur ser transportsystemet ut 
om 15-20 år?

– Jag tror på visionen om en fossilfri fordons-
flotta år 2030. Vi ska satsa stenhårt på de lösningar 
som finns med alternativa bränslen och bränsle-
snåla motorer. Det är inte transporterna i sig som 
är boven utan dagens bränsle som släpper ut kol-
dioxid.

Hon är i grunden ekonom men under karriären 
på Ica gled intresset med tiden alltmer över på mil-
jöfrågor.

– Jag har alltid tyckt om natur och djur. Det är 
väl ypperligt att på heltid få ägna sig åt det som lig-
ger en nära hjärtat och man brinner för. Som ung 
var jag engagerad i Naturskyddsföreningen och 
har plöjt mycket litteratur i miljö- och naturämnen. 

Marie säger att hon verkligen tycker om sitt jobb.
– Det är häftigt att få betalt för någonting man 

känner sig stolt över och att bidra till att vår miljö 
blir bättre.

”Det är häftigt att få betalt för någonting 
man känner sig stolt över och att bidra till 
att vår miljö blir bättre.”

Marie Winslow Andersson är ekonomen som bytte bana och ägnar sig åt miljöfrågor på heltid sen tio år tillbaka. Foto: HenrIK Hansson
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förra vinterns kyla och snö slet hårt på järnvägs-
systemet och kulminerade med att rangerban-
gården i Hallsberg, navet i godstågssverige, hölls 
stängd i två veckor. Ytterligare fyra bangårdarna 
stängdes och godstrafiken stannade. Förtroen-
det för järnvägen sviktade under snömassorna. nu 
ökar trafikverket sin vinterberedskap. 

– Vi ansvarar för att det finns ett tillförlitligt 
väg- och järnvägsnät. Det är omöjligt att garan-
tera helt problemfria vintrar, men vi gör allt vi kan 
för att utnyttja de resurser vi har, säger gunnar 
Malm, trafikverkets generaldirektör.

Förra vinterns påfrestningar på järnvägen kan 
räknas i antalet förseningstimmar – sammanlagt 
83 000. Det är dubbelt så många som en normal 
vinter, och den sämsta punktligheten visade gods-
tågen. 

Den oberoende utredning som trafikverket be-
ställt visar att en del av förseningarna har kunnat 
undvikas om beredskapen varit bättre. utredaren 
föreslår en rad förbättringar. 

– vi ska tillsammans med tågoperatörerna för-
bättra trafikinformationen till resenärer och gods-
transportörer. Vi ska se till att det finns snö-
slungor och annan utrustning för snöröjning som 
placeras ut på strategiska bangårdar. Vi kommer 
även att säkerställa att entreprenörerna har per-

400 miljoner ska  
hjälpa tågen gå 
med ökad snöberedskap, alternativa tågplaner och fler  
snöröjningsmaskiner ska trafikverket möta kommande vinter. 
drygt 400 miljoner satsas för att minska störningarna i  
järnvägsnätet. 

sonal, säger gunnar Malm. 40 miljoner kronor går till 
att köpa in mer snöutrustning. Det gäller snöslung-
or till vissa godsbangårdar samt åtta linjeröjningslok. 
Därtill satsas drygt 50 miljoner på att rusta anlägg-
ningen och uppgradera växlar och växelvärme samt 
införa mobila snöstaket. I Hallsbergs ska också värme 
installeras i rälerna. 

redan under snökaoset förra vintern infördes funk-
tionen snögeneral med uppgift att samordna. Den rol-
len etableras nu, liksom förberedda trafikreducerings-
planer. 

Ökad samsyn är en lärdom av vinterns händelser. Det 
handlar om kontakten med underhållsentreprenörer-
na, att vara överens om kontraktens innehåll eller att 
dela upp underhållskontrakten, till exempel mellan lin-
jer och bangårdar. Det gäller rangerbangården i Halls-
berg som blir ett eget underhållsområde. underhålls-
personal ska dessutom utbildas och övas i snöröjning. 

Bättre krisledningsförmåga står också på förbätt-
ringslistan. riksledningen får en ny organisation och 
det ska ges mer tid till att öva.  

– Det är alldeles utmärkt att ni övar och övar igen, 
för det behövs. Det är ett måste att organisationen är 
samtrimmad när det väl uppstår ett skarpt läge, säger 
robert skoog, transportindustriförbundet. 

lars Yngström, tåkeriet i Bergslagen aB, tycker att 
satsningen har rätt inriktning. 

”Det är alldeles 
utmärkt att  
ni övar och övar 
igen, för det  
behövs.”

Fo
t

o
: K

a
sp

er
 D

u
D

z
IK



godset • nr 3. 201014  

– De åtgärder som föreslås stämmer 
överens med mina prioriteringar, säger 
han, som fått gehör för sina tre käpphäs-
tar: linjeröjning, bortforslande av snö och 
avisning av fordon.

lars Yngström efterlyser närmare sam-
arbete mellan trafikverket och tågope-
ratörerna. Han säger att tågoperatörerna 
kan hjälpa till med snöröjningen, till exem-
pel genom att vara ”fodervärd” åt ett snö-
röjningslok.

också leif gustafsson, Hector rail, är 
positiv. utredningen pekar på åtgärder 
som han tycker är viktiga, inte minst att 
förbättra ledningsförmågan.

–det är bra att verket tar tillbaka initiativet att styra 
trafiken när det blir svårigheter. ska trafikverket lösa 
vinterproblemen krävs ett proaktivt tänkande. 

Han tycker det är bra att trafikverket ställer krav på 
att underhållsentreprenörernas personal har kompe-
tens att röja snö. 

leif gustafsson framhåller fordon för linjeröjning. 
– I dag är det vi operatörer som i praktiken sköter 

linjeröjningen.  
Vintersatsningen gillas också av Karolina Boholm, 

ansvarig för transportpolitik hos skogsindustrierna.

– Förhoppningsvis hinner de viktigaste åtgärderna 
komma på plats före vintern, men vissa åtgärder är 
långsiktiga och kommer därför att ta tid att fullt ut 
implementera. styrning och ledning är till exempel 
frågor som måste ha långsiktig prioritet. 

Karolina Boholm anser att godset har för lågt vär-
de i de samhällsekonomiska kalkylerna.

– i trafikverkets utredning som McKinsey tagit 
fram står godstrafiken för 72 procent av vinterns 
förseningstimmar. samtidigt står godstrafiken för 
7 procent av den samhällsekonomiska kostnaden. 
Detta visar att den samhällsekonomiska kalkylen är 
felaktig för gods. samhällskostnaden för gods ut-
görs bara av kapitalkostnaden för godset under för-
seningstiden. Det faktum att fabriker fått problem 
med produktionen på grund av brist 
på järnvägsvagnar är inte medräknat. 
sverige är ett exportberoende land, 
och industrier som förlorar kunder på 
grund av sena godsleveranser gör det 
till största sannolikhet till en konkur-
rent i ett annat land. 

på frågan om godstrafiken ska få hö-
gre prioritet svarar Karolina Boholm:

– Ja! Det är inte rimligt att gods ska fastna 14 da-
gar i Hallsberg.          MonicA näsLUnd

Karolina  
Boholm

Nya snöröjningsfordon och särskilt underhållskontrakt för rangerbangården i Hallsberg.  
Det är några av Trafikverkets satsningar på ökad vinterberedskap. Allt för att inte upprepa  
förra vinterns snökaos. Foto: K asper DuDzIK

Bättre Beredd på vinter 
nationell beredskapsplan för olika typer av väder•	
snögeneral•	
Förberedda trafikreduceringsplaner•	
ny organisation för riksledningen •	
stärkt entreprenadstyrning •	
träning och utbildning•	
Hallsberg rangerbangård blir eget underhålls- •	
område
analys av vinterns arbetsplatsolyckor och tillbud •	
där trafikverkets entreprenörer arbetade med snö-
röjning i trafikerat spår
snöslungor•	
snösopar•	
linjeröjningslok•	
uppgradering växlar, växelvärme•	
Dränering•	
Mobila snöstaket•	
Kortare inställelsetid•	
utökad beredskap•	
Hallsberg: värme i räler, stoppbockar•	
sävenäs, nässjö, Helsingborg: värme spiralbromsar•	

”Det är bra att  
Trafikverket tar 
tillbaka initiativet 
att styra trafiken  
när det blir  
svårigheter.”

Lars  
Yngström

Leif 
Gustafsson
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sIgNaleR

Regeringens nybildade ITS-råd ska 
jobba för ett snabbare införande av 
ITS, intelligenta transportsystem. 
Snart kommer halkvarning i mobilen. 
Illustr atIon: susanne engMan 

Halkvarning i mobilen eller trafikinfor-
mation via webbradio direkt i bilen. 

Its, intelligenta transportsystem, kan 
skapa säkrare transporter och förenkla vår 
vardag. Därför inrättar regeringen ett Its-
råd för att snabba på införandet.

rådet består av representanter för bland 
andra näringsliv, gods- och persontranspor-
törer och myndigheter och ska arbeta nära 
trafikverket. Verket samordnar genomför-
andet av den handlingsplan för It-lösningar 
som regeringen presenterade i mars i år.

Framtida tjänster är till exempel trafikin-
formation direkt till bilistens webbradioka-
nal. ett försäkringsbolag planerar att erbju-
da sina kunder gratis halkvarning i mobilen.

– Jag vill bidra genom att se vad som 
är intressant att involvera våra medlem-
mar i. till exempel är det viktigt att ut-
vecklingen av gemensamma biljettsystem i 
kollektivtrafiken går hand i hand med e-de-

legationens arbete, säger gu-
nilla glasare, direktör sveriges 
kommuner och landsting.

anette scheibe, vd Kista 
science city aB, är ledamot i 
Its-rådet. Med sin bakgrund 
inom trafik och Its hoppas 
hon vara till nytta.

– Vi erbjuder Kistas system 
för samverkan mellan närings-
livet och offentliga aktörer och 
som gör att människors var-
dagsresande flyter smidigare, 
säger anette scheibe.

när får vi se konkreta resul-
tat av rådets arbete?

– ett råd av det här slaget kör ingenting 
i långbänk. Förväntningarna är att snabbt 
visa projekt i skarpt läge, säger anette 
scheibe.

KJeLL ÅKerMAn

ökar tempot för its

 De som utbildar  
sig till yrkesförare  
kommer inte att ha  
några problem att  
få jobb.”

BiLL rehn, vd trAnsportfAcKens  
YrKes- och ArBets- MiLJÖnäMnd  
oM Behovet Av KoMptentA fÖrAre

Anette 
Scheibe

Gunilla  
Glasare

Flyget tar tåget
Flygbolaget sundsvallsflyg vill köra 
tåg mellan sundsvall och stock-

holm. transportstyrelsen har sagt ja till 
bolagets ansökan att organisera per-
sontrafik på sträckan. trafikstart är pla-
nerad till december 2011.

Snabbaste loket i Sverige. Foto: K asper DuDzIK

tjurstark på ny bana
taurus är sveriges starkaste och 
snabbaste lok. Det är Hector rail 

som köpt in loket för att använda på 
Botniabanan. Banans små lutningar gör 
att loket kan dra godståg som väger mer 
än 2 000 ton. topphastigheten är 230 
km/h. Vid inbromsning kan taurus om-
vandla bromsenergin till elektricitet som 
kan matas ut på elnätet. loken är tillver-
kade av siemens.

skogsindustrin gör före
skogsindustrierna har enats om 
nya gemensamma mål för att 

minska utsläppen från sina transporter. 
Branschen blir först med att ta fram ge-
mensamma kriterier vid upphandling av 
vägtransporter. Kriterierna omfattar fle-
ra områden såsom klimat, arbetsmiljö 
och trafiksäkerhet. 

skogsindustrierna är en av landets 
största transportköpare.
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uTblIck / N.E.W. – ThE NorThErN EasT WEsT FrEighT Corridor

16  

Arbetet med godskorridoren har pågått 
i flera år, och det har gått trögt, men nu 
ökar intresset från inte minst Ryssland, 
och därmed också hoppet om att N.E.W. 
ska bli verklighet.

– Vi hade ett första möte med represen-
tanter för näringsdepartementen i Kina, 
Ryssland, Finland, Island, Norge och Sve-
rige i Peking i januari för att pejla läget 
om det finns intresse hos alla. Och det 
visade sig att intresset är stort. Det berät-
tar Niclas Lundin, näringsdepartemen-
tets representant i den arbetsgrupp som 
bildats för korridoren. 

i höst fortsätter arbetet med ett nytt möte 
i arbetsgruppen, den här gången i Ryss-
land.

Redan 1997 lanserade ett företag i Norge 
tanken på att skapa en godskorridor mel-
lan Nordamerika, de norra delarna av de 
nordiska länderna, Ryssland och nord-
västra Kina. Den gången var tanken att 
exportera fisk från Barentsregionen och 
Island och papper och malm från de 
nordiska länderna. Sedan dess har ansva-
ret för arbetet med godskorridoren tagits 
över av UIC, International Union of Rail-
ways. De enskilda länderna Kina, Ryss-
land, Kazakstan, Finland, Sverige, Norge, 
Island och USA ingår i en arbetsgrupp för 
att realisera förbindelsen.

Förbindelsen har också förts upp på EU-
nivå genom det ministermöte som ordna-
des i Haparanda i juni.

Då samlades ministrar, statssekretera-
re och generaldirektörer i Haparanda för 
att diskutera transporter under ledning 
av infrastrukturminister Åsa Torstens-
son. Mötet resulterade i Haparandadekla-
rationen där man välkomnar Kinas ini-
tiativ till samarbete om godstrafik mellan 
östra Kina och Östersjöregionen. Därefter 
har Åsa Torstensson fört frågan vidare till 

sina kollegor transportminist-
rar inom EU. 

Tanken med N.E.W. är att 
länka USA:s östkust med 
Ryssland, Centralasien och 
slutligen Kina via den isfria 
hamnen i Narvik i nordli-
ga Norge. Mellan Narvik och 
USA ska godset gå med båt, via 
Island. Vidare från Narvik till 
Kina ska godset gå på järnväg 
via Haparanda genom Finland 
och Ryssland. Förutom att 
skapa en effektiv godskorridor, 
ska N.E.W. också vitalisera de 
norra delarna av Norge, Sveri-
ge och Finland, men också de 
regioner som godskorridoren 
löper igenom.

till korridorens fördelar hör att den går 
genom områden där trängseln inte är så 
stor – i övriga Europa är det trångt i ham-
nar och på spår, så trångt att ekonomer 
befarar att den ekonomiska utveckling-
en kan hämmas av det. En annan fördel, 
som påpekas i en utredning, är att i de här 
delarna av norra Europa är risken liten för 
ekonomisk oro, politiska störningar och 
terrorism.

Att det går att skapa en fungerande 
godskorridor vet man redan. För några år 
sedan lät finska järnvägen VR frakta upp 
emot 130 000 containrar per år från Fin-
land till Kina via Transsibiriska järnvä-
gen. Men när Ryssland chockhöjde frakt-
tarifferna på Transsibiriska järnvägen 
dog marknaden.

Men intresset lever. I Kina är intresset 
stort för att få till en fungerande förbin-
delse med Europa via Transsibiriska järn-
vägen. I staden Manzhouli, som ligger i 
Inre Mongoliet på gränsen till Ryssland, 
investerar kineserna i en helt ny contai-
nerterminal.

glasnost för  
öst-västlig godskorridor
i dag tar det mer än 40 dagar att 
frakta gods från kina till norge med 
båt. med tåg genom ryssland, fin-
land och norra sverige skulle det ta 
åtta dagar. en sådan godsförbindelse 
på järnväg, n.e.W. - the northern 
east West freight corridor börjar 
närma sig verklighet.

”Kina vill få till  
en fungerande 
förbindelse  
med Europa via 
Transsibiriska 
järnvägen.”

I Manzhouli finns den här an-
läggningen för byte av bog-
gier, spårvidden skiljer ju mel-
lan Ryssland och Kina. De här 
boggierna använder kineserna 
för en del av sina oljetranspor-
ter. Foto: MIK ael erIKsson
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Trafikverkets marknadschef 
Mikael Eriksson var med på 
mötet i Peking i vintras som 
sakkunnig och har sett den 
jättelika terminalen i Man-
zhouli.

– Kineserna är angeläg-
na om att trafiken kommer 
i gång. I Manzhouli hanterar de contain-
rar, timmer och olja och de satsar hårt på 
att öka just containerhanteringen.

Även ryssarna är numera intresserade 
av att få till stånd godskorridoren. På den 
ryska järnvägen RZD räknar man bland 
annat med att öka godstrafiken på Trans-
sibiriska med 30–35 procent de komman-
de åren, och har som mål att frakta upp 
till en miljon containrar på banan per år. 

De höga tarifferna på Transsibiriska är 
numera borta, och till nästa möte i höst 
har man från RZD lovat koordinera det 
som måste göras gemensamt.

– De viktigaste frågorna som måste lösas 
på nästa möte är priserna på Transibiris-
ka, som måste vara stabila och konkur-
renskraftiga, vilket ryska järnvägen måste 
garantera, säger Mikael Eriksson.

– Vi måste också få garanterade leve-
ranstider, bland annat måste tullklare-
ringen mellan Kina och Ryssland gå snab-
bare; i dag tar den tre dygn. 

– Vid gränsstationen Manzhouli sit-
ter ryskor och kinesiskor och översätter 
tullhandlingar, och det är det arbetet som 
tar tre dygn. Fraktar man med båt är alla 
tullhandlingar på engelska och det funge-
rar i hela världen. Det här problemet mås-
te gå att lösa.

Dessutom måste det bli balans i godsflö-
dena. I dag fraktas alla möjliga konsum-
tionsvaror från Kina och västerut med 
båt. Varor som det är mer bråttom med 
flygs hit till höga kostnader. I motsatt 
riktning går färre transporter.

– Sådant som det inte är tokbråttom med 
skulle kunna gå med tåg från Kina och 
hit i stället för att flygas. Samtidigt vinner 
man ju flera veckor om gods som normalt 
går med båt kan ta tåget, säger Mikael 
Eriksson.

– Men vi måste också hitta godsvolymer 
att frakta österut så att vi får balans i flödena.
Ett demonstrationståg kan man snabbt 
sätta samman, menar Mikael Eriksson. 
Det viktiga och svåra är att få kontinui-
tet i trafiken, att få ett trovärdigt koncept 
som är långsiktigt och pålitligt.

– Dit är vi på väg nu, säger Mikael 
Eriksson. Det finns en bättre grogrund 
nu än tidigare, nu är inte bara kineser-
na engagerade utan också ryssarna. Och 
det pågår aktiviteter på olika delsträck-
or kring terminalfrågor och transport-
upplägg från Norge och Sverige mot St 
Petersburg och Moskva. Vi arbetar också 
med att få till pilottransporter.

inger sÖderLUnd

Mikael 
Eriksson

Godset från Kina till Sverige och omvänt ska gå via Transsibiriska järnvägen. Fortfarande återstår en del frågor att lösa. De tekniska hindren är lösta.  
Illustr atIon: susanne engMan
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i somras startade arbetena på det 
oelektrifierade enkelspåret mellan 

Kristinehamn och nykroppa. Upprust-
ningen som bland annat innebär elektri-
fiering av banan, ska förbättra förbindel-
sen mellan dalarna och vänerregionen. 
spårkapaciteten fördubblas från dagens 
fyra tåg per dygn till omkring åtta tåg per 
dygn. till förändringarna, då allt ska stå 
klart 2012, hör även högre tillåtna tåghas-
tigheter och som ett resultat av trädsäk-
ringsarbete – även minskad risk för fallan-
de träd över spåret. 

under trafikverkets första sex månader 
har ledningen ofta deltagit i publika sam-
manhang. Det är lovande för framtiden.  

Budskapen är ett trafikslagsövergri-
pande synsätt, tydligare kundperspektiv 
och en effektivare organisation välkom-
nas, av näringslivet. Förväntningarna är 
höga på att detta ska genomsyra hela 
trafikverkets organisation och arbetssätt. 

starkt fokus på en bredare roll för tra-
fikverket: ”Från infrastrukturförvaltare till 
samhällsutvecklare”. 

arbetet med effektiva transporter för 
näringslivet bör ges samma starka fokus 
som rollen som samhällsutvecklare. 

positivt att det 
ska räcka med en 
ingång vid kon-
takt med tra-
fikverket. Men 
frågor som rör 
effektiva gods-
stråk och no-

der går över regionala och administrativa 
gränser. Hur stråken hanteras är en nyck-
elfråga för näringslivet.

i arbetet med en ny nationell infrastruk-
turplan för 2010-2021 har fokus varit på 
planering. nu flyttas fokus till trafikver-
kets leverans av effektiv infrastruktur och 
genomförandet av en nationell godsstra-
tegi. Verket har ett deluppdrag att för ut-
vecklingen av transportsystemet inom en 
ram på 38 miljarder ta fram ett förslag till 
fördelning. Delar av de resurserna bör an-
vändas för att ytterligare förbättra kapa-
citeten i viktiga godsstråk och noder.  

trafikverket har mottot: ”Våga tänka 
vidare”. Då bör man verka för att reger-
ingen omprövar beslutet att fördubbla 
banavgifterna till år 2013.

 

guY eHrlIng
K anslIcHeF, närIngslIVets tr ansportr ÅD

trafikverket välkomnar till sin första marknadsdag 19 oktober på grand hotell i 
stockholm. 

Det blir en dag med fokus på möjligheter, för dig och ditt företag när det gäller 
kombinerade godstransporter. Här ska vi tala om förutsättningar för att bygga upp 
hela transportkedjan, om lastbil och tåg i effektiv samverkan och hamnars betydelse 
för godstrafiken. och mycket mer. 

Föreläsare är Jerker sjögren, näringsdepartementet, carina r nilsson, sveriges 
Åkeriföretag, peder Wadman, Branschföreningen tågoperatörerna, samt Mikael 
castanius, sveriges Hamnar. Från trafikverket medverkar Björn Östlund och Kent 
nyman. 

Dagen avrundas av Martin Ingvar, professor, som ska berätta om hjärnans logistik 
vid förändring.

anmälan senast 4 oktober på www.trafikverket.se/marknadsdag19okt
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”Hur stråken 
hanteras är en 
nyckelfråga för 
näringslivet.”

goDsetDAg UnDer ny FlAgg

vinn på milJÖn

Det är dags att nominera till trafikverkets 
miljöpris 2010. I potten ligger 100 000 
kronor till den eller de som bidrar till ett 
miljöanpassat och hållbart transportsystem. 

trafiken och infrastrukturen inverkar på 
klimat, buller, luftföroreningar, landskapet 
och biologiska mångfald.  Därför vill tra-
fikverket uppmuntra goda insatser på mil-

jöområdet. 
enskilda personer, 

grupper, företag, 
och organisationer 
kan nomineras till 
priset. sista anmäl-
ningsdatum är 17 
oktober. 

läs mer om täv-
lingsregler, jury och 
priset på trafikver-
ket.se/miljo.

tunnelborrmaskinen Åsa har bru-
tit igenom det första tunnelröret på 

Hallandsås. 2015 ska tunneln vara klar för 
trafik. Västkustbanan är till 85 procent 
utbyggd till dubbelspår. enkelspåret över 
Hallandsåsens branter är i dag banans 
största återstående flaskhals. när dubbel-
spåret genom åsen är färdigt innebär det 
en fördubbling av tågens godsvikt och en 
ökning av antalet tåg från dagens fyra till 
24 per timme.

Genombrott  
i hallandsås

lovande start

rUstning pågår mellAn
KristinehAmn och nyKroppA

Glada tunelarbetare 
i Hallandsås. 
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Botniabanan, sveriges modernaste järn-
väg, är invigd med kunglig glans och fest i 

dagarna två i fyra kommuner. 
Den 19 mil långa banan mellan Ådalen och 

umeå invigdes som en rullande folkfest, där 
kung carl xVI gustaf med några klubbslag fo-
gade samman två rälsbitar. Inte en gång, utan 
fyra – ett vid varje nytt resecentrum i Kramfors, 
Örnsköldsvik, nordmaling och umeå. 

Det har tagit elva år att bygga sveriges störs-
ta nybyggda järnväg. när förvaltningen av ba-
nan nu lämnas över från Botniabanan aB till 

trafikverket står det också klart att bygget i 
slutänden blev 629 miljoner kronor billigare än 
beräknat. 

Botniabanan är en viktig länk för landets 
godstrafik. tillsammans med befintliga stamba-
nan bildar Botniabanan ett slags dubbelspår. 

Banan är den första järnväg i sverige som för-
ses med det nya europeiska systemet ertMs 
för signaler och trafikstyrning. systemet inne-
bär att det inte finns ljussignaler efter banan, is-
tället sänds all information direkt till lokföraren.

Foto: K asper DuDzIK

kungligt klubbslag
för Botniabanan

Invigningståget passerar på Ådalsbanan,  
där nyfikna stod efter banan. 

På väg mot premiärturen. Resan började vid Frånö 
utanför Kramfors. 

Kungen slår ett slag för Botniabanan.

jönköping  
banar väg för  
godsstrategi
staten och näringslivet har enats 
om ett samarbete för att utveckla 
svensk logistik.

samarbetet bekräftades vid 
ett möte med regeringens rådgi-
vande organ logistikforum under 
lastbilsmässan i Jönköping i slu-
tet av augusti, och har följdenligt 
fått benämningen Jönköpingsde-
klarationen.

–Jönköpingsdeklarationen 
innebär en kraftsamling från stat 
och näringsliv för att genom stän-
diga förbättringar av logistiken 
bidra till en ökad välfärd och in-
ternationell konkurrenskraft som 
utgår ifrån hållbara lösningar, 
sade infrastrukturminister Åsa 
torstensson i samband med un-
dertecknandet. 

I arbetet med att förbättra 
svensk logistik ingår att ta fram 
en trafikslagsövergripande gods-
strategi, och trafikverket har upp-
draget. Jan Bergs-
trand leder arbetet 
och han välkomnar 
samarbetet. 

– Det är viktigt att 
staten och närings-
livet är överens om 
dragen. 

I en trafikslagsövergripande 
godsstrategi är hamnar och no-
der och länkar till dessa vikti-
ga, säger Jan Bergstand. likaså 
handlar det om att hitta hållbara 
lösningar, sett till miljön och till 
transportsystemets begränsning-
ar, till exempel trängseleffekter.

arbetet går snabbt. Vid års-
skiftet ska det finnas ett utkast till 
godsstrategin.  

andra punkter i Jönköpingsde-
klarationen är att arbeta för ett 
samordnat regelverk som stödjer 
utvecklingen av effektiva trans-
porter. Dessutom vill man för-
bättra beslutsunderlag och pla-
neringshjälpmedel, bland annat 
genom att förfina kalkylmodel-
lerna när det gäller effekterna av 
investeringar, drift och underhåll 
ur ett stråkperspektiv.

Jan
Bergstrand
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umeå godsbangård invigdes i slutet av augusti 
med blåsorkester och fyrverkerier. ett godståg 
klippte symboliskt bandet för sveriges moder-
naste anläggning för att lasta gods på järnväg.

godset har lämnat centrum för att möta den 
ökande trafiken från Botniabanan. Den nya gods-
bangården ligger på Västerslätt, en bit utanför 
umeå centrum, och länkar samman Botniaba-
nan med den gamla stambanan till övre norr-
land. geografiskt är anläggningen placerad i an-

slutning till Volvo lastvagnarnas nya 
lastcentral och e 12. 
anläggningen har kostat drygt en 
miljard kronor. nya behov och öns-
kemål från godstransportkunderna 
har förändrat de ursprungliga pla-
nerna och medfört extrakostna-

grattis umeå!

 posttidning B
trafikverket
781 89 Borlänge

der, men i gengäld skapat en bättre fungerande 
godsbangård. Här erbjuds bromsprov, elektrifie-
rade spår och genomgångsspår. en fordonsdepå 
för underhåll ska också byggas.

trafikverket som har byggt godsbangården 
arrenderar ut terminalen till kommunägda bola-
get Inab, Infrastruktur i umeå aB. Inab har i sin 
tur utsett Iss traffi care till terminaloperatör.  

foto: KAsper dUdziK

Nytt nav i Norrland. 
Umeå godsbangård 
är Sveriges moder-
naste anläggning 
för att lasta gods på 
järnväg.

Invigningspu-

bliken samlad 

på plattformen 

vid Botniaba-
nans nya sta-
tion Umeå öst-

ra för att lyssna 

till blåsorkes-
tern Renhor-
nen. 

Christer Beijbom, 
moderator med 
lång historia i gods-
tågsbranschen.

Michael 
Malmquist, 
Inab.

Eva Wallin och Ann Holm, Trafikverket.
Stig Göran Thorén,Göteborgs hamn. 

Stellan Lundberg, Botniabanans  
”pappa” och Sven Bårström,  
seniorkonsult. Lars Yngström, Tågab.

Tamara Spiric, 
Umeå kommun.

P-O Wåhlin, Milles Åkeri.


