
Nytt åkeri trampar hem vinsten

I Hallsberg 
rullar vagnarna

godskundernas 
nya förkämpe

en tidninG fRån tRafiKveRKet om Gods och affäReR • nR 4.2012

Det är inte socialt 
accepterat att köra 
rattfull”

thomas modiGh,  
sKånePolisen: 

240 000
ton koldioxid. Så mycket lyckades aktörerna i Kneg, 
Klimatneutrala godstransporter minska sina utsläpp 
under 2011. Besparingen är Kneg:s starkaste resultat 
hittills.

cykeL-
tradare
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 Allt fler godståg kommer 
fram enligt tidtabell. på ett 
år har punktligheten ökat 
från 80 till 85 procent, mätt 

från bangård till bangård. Leveran-
sen till slutkunden är ännu punktliga-
re. Till exempel redovisar Green Cargo 
en punktlighet inom utlovad timme på 
hela 94 procent de senaste tolv måna-
derna.

Trafikverket fortsätter att arbeta för 
en hög punktlighet, vilket är avgöran-
de för järnvägens konkurrenskraft. den 

nya tågtidtabel-
len som nyligen 
blivit klar och 
som börjar gälla 
i vinter ger goda 
förutsättning-
ar för en högre 
punktlighet. ut-
ökade satsning-

ar på underhåll av järnvägen bidrar på 
sikt till färre störningar.

att vårda det vi har är den enskilt vik-
tigaste åtgärden för ett robust järn-
vägssystem. samtidigt gör vi satsning-
ar på Malmbanan och Hamnbanan. 
Vi tog nyligen Ådalsbanan i bruk och i 
vinter öppnar även den upprustade och 
delvis nybyggda Haparandabanan. på 
kort tid har det alltså blivit såväl enkla-
re som stabilare att använda järnvägen 
för transporter.

Inför vintern är det läge att påminna 
om vårt gemensamma ansvar för en 
god framkomlighet på våra vägar. Last-
bilar med för dåliga vinterdäck eller, 
ännu värre, sommardäck, är en stor or-
sak till ibland långvariga stopp. du som 
köper transporter – kräv att ditt gods 
transporteras säkert.  
och så ökar ju chanserna  
att dina varor kommer  
fram i tid.

TorBjörn suneson
Tf direk Tör  
Tr afikVerkeT, saMHäLLe
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Tullverket kontrollerar nykterheten hos förare som kommer av färjorna vid Sveriges hamnar. 
Mats Ling är beredd att möta förare i Karlshamns hamn. foTo:k asper dudzik

19

”Många blir be-
svikna när vi tar 
ut dem för kon-
troll. Vi sinkar 
deras körtid. ”

8

Nästa år höjer regeringen anslagen till väg 
och järnväg till totalt 37,4 miljarder. 

7

Fler godståg
framme i tid  

Godset äR tRafiKveRKets tidninG om Gods och affäReR
”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 ansvarar 
för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll 
av statliga vägar och järnvägar.  

Ansvarig utgivare: Lena erixon. redaktör: Monica näslund. Medverkande i detta nummer: kasper dudzik, Christiaan dirksen, 
stina Liljas, Göran fält, Bo ingerstam,susanne engman och annica Gustafsson.  
Design: a4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. tryck:ineco aB,, stockholm 2012  omslagsbild: Christiaan dirksen. Vill du beställa 
fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se Issn: 16530888
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Natten är godsets tid. Då vaknar rang-
erbangården i Hallsberg och det gula 
skenet flödar över spårområdet. Här 

och var ses vandrande ljuskäglor; det är perso-
nal som med ficklampor synar de vagnar som 
kommit in och snart ska knuffas över vallen. 

En rangerbangård är som ett sorteringsverk. 
Tågen delas upp och bildar nya tåg samtidigt 
som vagnarna kontrolleras och säkerhetstes-
tas. När Hallsbergs rangerbangård byggdes om 
2004 fördubblades kapaciteten, men under nat-
tens rusningstrafik kan det fortfarande vara ont 
om spår.

Hallsbergs rangerbangård är Sveriges nav 
för godstrafik på järnväg. Härifrån diri-
geras godsvagnar till kunder och företag 
runt om i landet eller vidare ut i Europa. 
Följ med till Nordens största rangerban-
gård och möt en vital 150-åring. 

I HALLSBERG

Natten är 
godsets tid
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Stefan Huss från Green Cargo, som 
sköter rangeringen i Hallsberg åt-
Trafikverket. foTo:k asper dudzik
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– Största svärmen kommer mellan 22 på 
kvällen och 4–5 på morgonen, säger Ste-
fan Huss, arbetsledare på Green Cargo.

Varje månad rangeras mellan 13 000 
och 26 500 vagnar. Antalet tåg bestäms 
av kundernas behov. Godstågens mängd 
och längd är en bra konjunkturmätare. Ju 
fler och längre tåg, desto bättre tider för 
företagen. 

Green cargo sköter rangeringen åt Trafik-
verket på konkurrensneutrala villkor, vil-
ket innebär att andra järnvägsoperatö-
rers önskemål ska behandlas rättvist. I 
Hallsberg rangerar Green Cargo mest åt 
sig själva men även åt Hector Rail.  Tåg-

frakt och Hector Rail kör till Hallsbergs-
terminalen som ligger intill och använder 
spåren. 

Stefan Huss tycker att upplägget fung-
erar bra. Skulle en tvist uppstå med en 
annan järnvägsoperatör, avgör Trafikver-
ket frågan. 

– Nu ska vi fälla bock. Järnvägsprosan har 
sina egna uttryck: tåg står och skrotar, 
vissa blir felsläppta eller är ö-transporter. 
Nu ska loket kopplas på till ett nytt tåg-
sätt. Först ska stoppbocken fällas. Dennis 
Hildingsson, radioloksoperatör, anropar 
via sin radio rangertornet om att han tar 
kontroll över stoppbocken och trycker på 

en knapp, varpå den faller ihop med ett 
lätt slammer. 

All kommunikation sker med radio och 
var och en har sin en egen radio, som även 
fungerar som identifikation. 

Hallsberg rangerbangård är en fallban-
gård, vilket betyder att den lutar hela 
vägen. 21 meter från högsta till lägsta 
punkt. Fallhöjden är högst vid vallen. Val-
len är bangårdens midja med sina två spår 
som sedan grenar ut sig och bildar 32 nya 
spår. 

– Men vi använder bara ett vallspår åt 
gången. Av säkerhetsskäl, förklarar Chris-
ter Juhlin, Green Cargos skiftledare. 

Från rangertornet har man god överblick över spåren. Marcus Bäck är rangeroperatör och har örnkoll på alla rörelser. foTo:k asper dudzik
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Han är en av 60-talet personer som job-
bar med rangeringen. Med sina 33 år vid 
järnvägen har han bromsat vagnar på det 
gamla sättet med att lägga bromsskor. 
Säkerheten förbättrades betydligt efter 
ombyggnaden 2004. Då försvann de gam-
la balkbromsarna och ersattes av ett auto-
matiskt bromssystem. Att jobbet sedan 
förlorat lite av sin hantverkskaraktär kan 
han leva med.

en annan skillnad mellan jobbet nu och då 
är antalet möten. Det krävs mer samord-
ning med fler aktörer, och det hålls regel-
bundna möten med bland andra  
Trafikverket, Infranord, som underhåller 

järnvägsanläggningen, och Best Entre-
prenad, företaget som underhåller det 
automatiska bromssystemet med 27 000 
kolvbromsar. 

kapplöpningarnas tid är också förbi. Det 
kallas så när en vagn skenar. Det automa-

tiska broms-
systemet läser 
av rätt hastig-
het i förhållan-
de till vikten. 
Kolvbromsar-
na klämmer åt 

vagnshjulen om farten är för hög. 
Men visst har moderniseringen en bak-

sida. All ny teknik gjorde rangerbangår-
den svår att snöröja. Vintern 2010 hölls 
Hallsbergs rangerbangård stängd i över 
en vecka, vilket dåvarande infrastruktur-
förvaltaren Banverket fick mycket kritik 
för. Nu är delar av spåren utrustade med 
värme, och en snösugningsmaskin har 
tagits fram just för rangerbangårdar. 

alla teknikkänsliga delar i anläggningen 
är dessutom utmärkta med orangefärga-
de pinnar eller tejpmarkeringar. Delar av 
rangerbangården är som en snårskog av 
sådana pinnar med betydelsen ”Varning 
- dyr pryl”. 

I rangertornet sitter rangerplaneraren 

”Största svärmen 
kommer mellan 22 
på kvällen och 4–5 
på morgonen.”

Christer Juhlin, skift-
ledare, har kastat skor 
och bromsat vagnar på 
det gamla sättet. Nu-
mera bromsas vagnarna 
automatiskt. Det finns 
27 000 gula kolvbromsar. 
foTo:k asper dudzik
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och rangeroperatören. De har utsikt över 
alla spår och rangerbangårdens olika 
avdelningar från infart till utfart. Cari-
na Andersson är rangerplanerare och 
bestämmer vilka spår vagnarna ska till 
och hur tågen ska byggas. De vagnar som 
står kvar ställs på ”skrotspår”.

Carina Andersson har jobbat i 11 år och 
tillhör gröngölingarna. Personalomsätt-
ningen är låg, även bland sommarbarnen, 
alltså de semestervikarier som lämnat 
skolan och hoppar in när det behövs. 

Telefonen är linan ut. 

– Tornet här, svarar Bengt Göran 
Johansson, rangeroperatör. 

Han övervakar att vagnarna hamnar rätt. 
– Jag kan lägga om en växel manuellt 

och nödbromsa vid behov. Annars är job-
bet av att se till att allt går rätt till och att 
respektive vagn går till rätt destinations-
spår, berättar han. 

I en annan del av Hallsberg har Hector 
Rail sitt kontor. Jessica Andersson är tra-
fikplanerare denna kväll. Dagtid jobbar 
drygt 20 personer här, men kvällstid är 
man två i tjänst. Telefonen ringer och Jes-
sica Andersson ger klargörande besked:

– Du ska ha åtta som står på ”Pistolen”.
Den danske lokföraren tackar. Han står 

i Malmö och ska köra till Danmark. Inte 
alla lokförare är utbildade att köra över 
gränsen. Varje land har sina säkerhets-
regler och sin teknik. 

tillbaka i rangertornet har Green Cargos 
nattgäng tagit över. Marcus Bäck går sin 
tredje tur som nyutexaminerad ranger-
operatör och missar inte en rörelse nere 

Hallsbergs  
rangerbangÅrd

•	 Hallsbergs rangerbangård är 3,5 kilome-
ter lång och är indelad i tre delar: infarts-, 
riktnings- och utfartsgrupp. 
•	Vid infarten avsynas alla tåg som kom-
mer in. skadade vagnar sorteras för sig för 
att repareras. rangerbangården har två 
vagnsverkstäder
•	Hallsberg är sveriges enda fallbangård. 
fallhöjden är 21 meter från högsta till läg-
sta punkt. Högsta punkten är vid vallen. 
Vallen har två spår och riktningsgruppen 
32 spår. dessutom finns genomfartsspår 
samt uppställningsspår. 
•	spåren är olika långa. det längsta är 700 
meter, att jämföra med ett fullängdståg 
som mäter 614 meter.
•	1862 invigdes Västra stambanan och 
Hallsbergs station. i september firade  
Västra stambanan 150-årsjubileum med 
kungligt besök i Hallsberg.

Hallsberg är Sveriges största bangård och en plats där många godståg möts. Här korsar Västra stambanan Godsstråket genom Bergslagen. foTo:k asper dudzik

Telefonen är livlinan ut i omvärlden för rangerope-
ratör Carina Andersson. foTo:k asper dudzik 

på bangården. Klockan närmar sig mid-
natt och det är full gas mest hela tiden, 
som han säger.   

MonIca näslund      
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sIgNaleR

projektet svavelreduktion för sjöfarten 
i östersjön har fått 30 miljoner kronor 

från eu för att skynda på utvecklingen av 
infrastrukturen för gasdrivna fartyg.  
Helsingborgs hamn ska samordna projek-
tet, där även hamnarna i Århus, Helsing-
fors, riga, Malmö/köpenhamn, stockholm, 
Tallinn och Åbo ingår.

– det passerar ju väldigt många fartyg 
utanför Helsingborg och ju fler av dessa 
som drivs med gas, desto bättre luftkvali-
tet kommer vi att få i Helsingborg. Lyckas vi 
fullt ut kommer svavelutsläppen att kunna 

minskas med 95 procent, säger po jans-
son, som ska leda projektet. 
projektet ska utreda förutsättningen för 
gasstationer i respektive hamn. Genom att 
bygga ett nät av tankstationer för gasdrivna 
fordon i östersjön kan man bli kvitt tjock- 
olja och dieselolja. 
– allt fler hamnar förbereder sig för över-
gången från tjockolja till alternativa bräns-
len för sjöfarten. ska vi kunna utvecklas 
och attrahera sjöfarten i framtiden, måste 
denna typ av service finnas, menar Helsing-
borgs hamns vd jo kristian okstad.  

eu satsar miljoner 
på gasdriven sjöfart

Jernhusen investerar  
i Årstaterminalen

jernhusen satsar 400 miljoner kro-
nor på att bygga ut kombitermi-

nalen i Årsta i stockholm med ett nytt 
lager- och logistikcenter på 15 000 kva-
dratmeter. Årstaterminalen ska utrustas 
med dubbelkranar för att skapa förut-
sättningar för järnvägsbaserad logistik. 

kombiterminal  
med eget åkeri

Borlänge kombiterminal har köpt 
det åkeri som tidigare skött mer-

parten av terminalens transporter och 
startat ett eget åkeri. Verksamheten 
drivs som dotterbolag och har för närva-
rande åtta fordon. 

Hamnar utreder  
gemensamt bolag

Helsingborgs hamn och Copenha-
gen Malmö port, CMp, utreder möj-

ligheten till ett gemensamt hamnbolag. 
Målet är att skapa en ny stark hamnaktör 
i öresundsregionen.

den ökande handeln med länderna i 
östersjöregionen, den allt hårdare kon-
kurrensen från såväl andra hamnar som 
övriga trafikslag, begränsade expan-
sionsmöjligheter längs kustlinjen samt 
allt striktare miljövillkor i transportindu-
strin är några faktorer som ligger bakom 
avsiktsförklaringen. 

sveaskog låter 
virket gå på räls

sveaskog har lagt över sina virkestran-
sporter på järnväg. orsaken är ökande 

bränslepriser. i våras började bolaget trans-
portera virke på järnväg från sin nya virkes-
terminal i nattavaara, söder om Gällivare.  
ett tågsätt kan lasta lika mycket som  
25 lastbilar. 

Terminalen i nattavaara är ett sam- 
projekt med Trafikverket, infranord och  
Wsp. sveaskog har investerat 10 miljoner 
kronor i terminalen och äger spår, signalsys-
tem samt den växel som anknyter till stam-
banan genom övre norrland. 

av godset på tunga lastbilar i sverige las-
tas och lossas i samma län. Lastbilstrans- 
porter har oftast korta körsträckor och 
potentialen för överflyttningar mellan tra-
fikslag kan vara begränsad.  

Källa: trafIKanalys

schenker bygger 
dubbelt upp i arlanda
schenker Logistics har vuxit ur sin 
32 000 kvadratmeter stora logistikan-
läggning i arlandastad. anläggningen 
invigdes 2009 och nu byggs ytterligare 
31 000 kvadratmeter lager på  
tomten intill. Hösten 2013 ska  
den nya anläggningen stå klar. 

70% 
fo

T
o

: p
eT

er
 k

ir
iL

Lo
V

 . 
M

o
sT

pH
o

T
o

s Hösten 2014 ska projektet svavelreduktion för sjöfarten i Östersjön 
redovisa sitt resultat. iLLusTr aTion: susanne enGMan
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det är inte ett åkeri som andra. men 
det rullar på bra för familjen Wedins 
nystartade godstransportföretag i 
malmö. allt en kombibil lastar tar de 
på cykeldragna släp. 

Ett genuint cykelintresse är grunden till 
Move by bike. Men det är ingen naiv entu-
siast som är ute och cyklar. Johan Wedin 
har utvecklat affärsidén efter kanadensisk 
förebild och år av funderande.

Som många andra åkerier är Move by 
bike familjeägt. Johan Wedin delar ägan-
det med Nils Wedin och Klas Wedin. 
Johan Wedin betonar att det handlar om 
åkeri och godstransporter, detta för att 
inte förknippas med cykelbudsfirmor. 

Move by bike täcker hela Malmö. 
– Det är fem–sex kilometer från cen-

trum till Yttre ringvägarna och där börjar 
åkrarna, mer eller mindre, säger Johan 
Wedin. 
Företaget erbjuder transporter med cykel-

dragna släp som lastar upp till 300 kilo 
eller 3 kubikmeter på varje vagn. Dessa är 
specialbyggda i USA och mäter 2,5 meter, 
vilket motsvarar ett vanligt bilsläp. Men 
cykelsläpet är smalare. Cyklarna är utrus-
tade med 30 växlar och rejäla bromsar. 

– Bromsarna är viktigast, förklarar Nils 
Wedin. 

Både Johan och Nils har lärt sig bromstek-
nik och testat tunga laster. Är det tungt? 

– Använder man topografin, sina musk-
ler och sitt förnuft går det bra. Man får 
köra med hjärnan, säger Johan Wedin. 

Cyklingen är en liten del i arbetet. Last-
ning och lossning tar sin tid. Och här gäl-
ler att lasta rätt så att färden också blir 
det. Gps i mobilen hjälper dem att hitta 
rätt adress, och de cyklar där de kan och 
det är tillåtet.

– Vi tar cykelvägar där det är lämp-
ligt. Många cykelvägar har grindar och 
där kommer vi inte igenom. När vi cyklar 
ute på gatan föredrar jag flerfiliga gator. 

Först i Sverige 
med cykeltradare

Då blir inte alla bilister glada, men det 
ger dem möjlighet att köra om oss, säger 
Johan Wedin.

de flesta bilister är positiva, men en och 
annan använder signalhornet för att mar-
kera sitt missnöje.

– I Sverige har vi problem med att få 
ihop trafikslagen. Vi vill gärna se dem var 
för sig, säger Johan Wedin och tillägger 
att han hoppas kunna påverka med att 
finnas och uppträda juste.

Johan Wedin tror att godstranspor-
ter på cykel har framtiden för sig, särskilt 
inom området samdistribution i städer. 
Han har läst beräkningar som visar att 25 
procent av allt gods som körs i städer och 
50 procent av allt lättgods kan ersättas av 
andra trafikslag. 

– Vi kör gärna mer distribution. Precis 

Familjen Wedin tror att godstransporter på cykel framtiden     för  sig - inte minst när det gäller samdistribution i städer. foTo:CHrisTiaan dirksen

Familjeägt cy-
kelåkeri. Nils 
och Johan We-
din äger åkeri-
et tillsammans 
med Klas Wedin. 
foTo:CHrisTiaan 
dirksen
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som en bil kan vi transportera allt som 
väger under 300 kilo, och det finns sär-
skilda kyllådor för livsmedel. 

Åkeriet startade den 17 juni i år och 
beläggningsgraden är än så länge blyg-
sam. Både Johan Wedin och Nils har fort-
farande kvar sina ordinarie jobb, även om 
Johans semesterdagar nu håller på att ta 
slut. Nils räknar med att så småningom 
jobba heltid med åkeriet. Även vintertid. 
Med ordentliga vinterdäck på cyklarna 
ska åkeriet rulla på. 

– Klart att det kommer dagar när vi inte 
kan vara ute, Men då kommer vi att vara i 
gott sällskap, för då går inte annan trafik 
heller, säger Johan Wedin.

Kunderna är andra företag. 
– Vi har kört virke, tegel, kylskåp och 

möbler. Samt cyklar, både gamla som ska 

repareras och nya som leasas ut, säger 
Nils Wedin.

 Åkeriet samarbetar sedan starten med 
Gröna flyttlådan, som hyr ut miljövän-

liga flyttlådor 
till företag och 
privatpersoner. 
Miljöaspekten 
är annars inget 
Johan Wedin vill 
betona. Det säger 
sig självt, menar 
han. Samtidigt är 
miljöargumen-

tet troligen det kunderna köper. Eller som 
Johan Wedin säger: 

– Vi har en produkt som man bara kan 
gilla.

Han jobbar medvetet med att inte 
nischa in sig till en sorts laster. I stället 

vill han att kunderna ska ha sina sinnen 
öppna och inte begränsa sig.  Allt är möj-
ligt att lasta på vagnarna. 

affärsplanen är att komma igång i Malmö 
och sedan expandera. Företaget samar-
betar i olika nätverk och har bland annat 
fått frågan om att starta filialer till Move 
by bike i Göteborg och Stockholm.

– Stockholm är en utmaning. Trafiksi-
tuationen där gör det svårt att cykla, sam-
tidigt som det verkligen behövs alternativ 
som Move by bike, säger Johan Wedin .  

MonIca näslund

Fotnot: Det finns ingen begränsning för hur myck-
et last vagnar kan ta. I trafikförordningen precise-
ras det att man på en cykel inte får ”transportera 
gods som är så tungt eller stort så att annan trafik 
hindras.”

Familjen Wedin tror att godstransporter på cykel framtiden     för  sig - inte minst när det gäller samdistribution i städer. foTo:CHrisTiaan dirksen

”Använder man 
topografin, sina 
muskler och sitt 
förnuft går det 
bra. Man får köra 
med hjärnan.”
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per Bondemark är godskundernas främsta röst i transportpolitiken och lätt otålig. 
allt som behöver utredas är utrett. nu är det hög tid att både bygga bort bristerna 
i infrastrukturen och se till att olika beslut inte motverkar varandra, menar han.

   Bondemark
godsets röst

Som logistikchef på SSaB har Per Bondemark bätt-
re kännedom än de flesta om vad som krävs för att 
en lång transportkedja ska fungera. Det klassiska 
ordspråket “ingen kedja är starkare än sin svagaste 
länk” är en bra beskrivning av verkligheten. Järn-
malmens väg från gruvan i Kiruna till de svenska 
stålverken och därefter distributionen av de fär-
diga produkterna ut i världen – allt bildar en kedja 
med många länkar som måste hålla ihop. Till det-
ta kommer transporter av alla andra råvaror som 

behövs för att tillverka ett stål med världsrykte.
I våras valdes han till ordförande för Närings-

livets transportråd, organisationen som företrä-
der de stora transportköparna i Sverige. Sedan 
dess agerar han än mer än tidigare för bättre 
infrastruktur i många olika sammanhang, från 
Almedalsveckan till pressmeddelanden.

Hans budskap kan sammanfattas i ett enda ord: 
handling.

– det måste börja hända saker. Vi vet vilka brister 
som finns i transportsystemet, det visar inte minst 
Trafikverkets kapacitetsutredning. Det är viktigt 
att det görs något åt det som kommer fram där, 
säger Per Bondemark.

Bristerna är allvarligast på järnvägssidan, och 
det beror på att både underhåll och investeringar 
är eftersatta, menar han.

För näringslivets del är det framför allt tre järn-
vägssatsningar som är särskilt viktiga, nämligen 
dubbelspår Hallsberg–Mjölby, Bergslagsbanan och 
järnvägen väster om Vänern, dubbelspår på Hamn-
banan och ny Marieholmsbro till Göteborgs hamn.

– Det här är projekt som varit påtalade under 
lång tid, men de har skjutits fram och skjutits fram. 
Nu vill vi se att något händer.

Per Bondemark understryker hur viktigt det är 
att satsningar på infrastrukturen anpassas till nya 
förhållanden.

– Ett talande exempel är gruvnäringen i Berg-
slagen. Malmen från de gruvor som snart planeras 

Logistikchef i SSAB och ordförande i Näringslivets transport- 
råd. Per Bondemark tycker att han har två roliga uppdrag.
foTo:Gör an fäLT

” Det är bra att 
man jobbar med 
alla trafikslag 
och samordnar 
dem. Trafikver-
kets samlade syn 
gynnar det nod- 
och stråktän-
kande som vi vill 
förverkliga, inte 
bara genom Sve-
rige utan även vi-
dare ut i Europa.”

Per
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vara igång måste ta vägen någonstans och det finns 
inte järnvägskapacitet för det.

Han varnar för risken att lösningar dröjer, på 
grund av malande i de politiska kvarnarna.

– Därför har vi föreslagit en investeringspott 
som ger Trafikverket möjlighet att agera mer 
snabbfotat i sådana lägen, naturligtvis inom ramen 
för sitt uppdrag.

att trafikverket bildades var ett välgrundat beslut, 
menar Per Bondemark.

– Det är bra att man jobbar med alla trafikslag 
och samordnar dem. Trafikverkets samlade syn 
gynnar det nod- och stråktänkande som vi vill för-
verkliga, inte bara genom Sverige utan även vidare 
ut i Europa.  

För allt hänger ihop. Det gäller såväl trans-
portstråk som politiska beslut om skatter och 
avgifter. Besluten får inte motverka varandra, som 
exempelvis förslaget från Internationella sjöfarts-
organisationen (IMO) om strängare utsläppskrav i 
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

– Det skulle snedvrida konkurrensen och hin-
dra den önskade ökningen av sjötransporter. Det 
vore en sak om utsläppskraven gällde hela Europa, 
men det gör de inte. Finland och Sverige drabbas 
mycket hårt.

– Ett svenskt exempel på beslut som verkar gå 
stick i stäv mot önskad utveckling är den föreslag-
na tredubblingen av banavgifterna. Om man vill 
stimulera användande av miljövänliga transporter, 
borde då inte industrin uppmuntras att använda 
järnvägen? 

ett bredare perspektiv på samhällsnyttan av gods-
transporter är också något som han efterlyser.
– Att gods försenas är systematiskt undervärderat 
i de beräkningsmodeller som finns. Exempelvis tar 
de inte hänsyn till utebliven fakturering på grund 

av tåg som förse-
nats eller ställts 
in. Eftersom de 
här modellerna 
är beslutsunder-
lag för politiker-

na så är det viktigt att de avspeglar verkligheten, 
säger Per Bondemark, som inte har något emot att 
kämpa i motvind.

– Det är som med cykling. Det blåser ofta emot, 
men det går framåt ändå.  

stIna lIljas

per 
bondemark
> ålder: 49
> Profession: Logistikchef 
på ssaB. ansvarar för all 
planering, från leverans av 
kirunamalm och annat rå-
material fram till dess att 
koncernens färdiga stål-
produkter har nått kunder 
över hela världen. i grunden 
civilingenjör, utbildad vid 
Chalmers.
> Bor: i falun
> familj: fru och tre barn.
> trivs med att göra: 
Hålla igång med motions- 
idrott. Har gjort ett antal 
klassiker. i början av juni 
cyklade han ”siljan runt” i 
plus fyra grader och kom på 
artonde plats. Gillar fakir- 
trick och kan exempelvis 
spruta eld. Vill kunna sväva 
i luften med stöd enbart av 
en pinne, så som gatuartis-
ter i stockholm gör.

Utanför kontoret på SSAB i Borlänge har Per Bondemark närkontakt med den hårt trafikerade Bergslagsbanan, ett av de stråk som han lyfter fram som särskilt 
viktigt att satsa på. foTo:Gör an fäLT

”Det är som med cykling. 
Det blåser ofta emot, men 
det går framåt ändå.”
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konkurrensen bland de företag som 
kör på järnvägen är låg.

det visar Transportstyrelsens nyckeltals-
analys av järnvägsföretag.

Transportstyrelsen följer järnvägsföre-
tagens ekonomiska förhållanden, för att få 
en bild av järnvägsföretagens konkurrens-
situation.

analysen för 2010 visar att den skillnad 
i lönsamhet, som tidigare fanns mellan de 
mindre och de större järnvägsföretagen, har 
minskat något under 2010. Men fortfarande 
är branschens lönsamhet generellt sett låg. 

den låga konkurrensen beror på att 
marknadskoncentrationen är hög, företags-
rörligheten är låg och att det finns ett domi-
nerande företag inom både gods- och per-
sontransportmarknaden.

Men analysen visar att det råder en 
bättre konkurrenssituation på godstran-
sportmarknaden än på persontransport-
marknaden. det har sin grund i att gods-
transportmarknaden varit konkurrensutsatt 
sedan 1996 medan persontransportmark-
naden blev fullt konkurrensutsatt 2010.  

Bo IngerstaM

för lite konkurrens  
på spåret

Invigt i storuman 
storumanterminalen är nu in-
vigd. Terminalen blir en del av 

transportstråket mellan norge, sve-
rige, finland och ryssland. Bygget har 
kostat 55 miljoner kronor och har be-
kostats av eu, region Västerbotten,  
Trafikverket och storumans kommun.   

logent driver  
kombi i Årsta
 Logistikföretaget Logent tar över 

driften av jernhusens kombiter-
minal i Årsta i stockholm. 

driftavtalet gäller från 1 september 
2012 och sträcker sig till 2020. Logent 
sköter driften vid andra jernhusenäg-
da terminaler, exempelvis kombitermi-
nalen i sundsvall samt hamntermina-
ler i Göteborg och stockholm.  

stena recycling 
tar soporna på tåget 

stena recycling fortsätter att ersätta lastbils-
transporter med tåg och har utökat samarbe-

tet med Green Cargo. stena recyclings an-
läggningar får nu tågförbindelse två till fem 
gånger i veckan. Transporterna sker med el-
lok; diesellok används bara vid växling. en-

ligt Green Cargo genererar tåglösningen bara 
fem procent av de koldioxidutsläpp som hade 
uppstått om man i stället hade kört på lastbil.
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Det är glädjan-
de att få bevis på 
det hårda arbete 
alla inom Hector 
Rail lagt ner. Det 
är också viktigt 
att komma ihåg 
att det är kun-
derna som har 
givit oss denna 
tillväxt.”

Mats nyBloM, vd 

om att bolaget är det enda i trans-
portbranschen som placerar sig på 
konsultföretaget ahréns årliga till-
växtlista.

Godstransportmarknaden på järnväg avreglerades 1996. Fortfarande dominerar några få järnvägs- 
företag marknaden. foTo: iVan paunoViC. MosTpHoTos

foTo: MosTpHoTos

Hallsbergs-
terminalen till salu

Green Cargo och Hallsbergs 
kommun ska sälja det gemensam-
ma bolaget Hallsbergs Terminal aB. 
försäljningen är ett led i Green Car-
gos strategi att stärka godsjärnvägen 
som kärnverksamhet.

Hallsbergsterminalen är en av de 
ledande logistikaktörerna i Mälar-
dalen med tredjepartslogistik och 
kombiterminal. Green Cargo är ma-
joritetsägare med två tredjedelar av 
bolaget och kommunen äger den res-
terande tredjedelen. 
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ny milstolpe  
i malmbanans historia

1. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde den nya malmbanan genom att symbolisk dra i en klotväxel på tågstationen i Kiruna. Foto: Fredric 
Alm. 2. Invigningen av ny järnväg i Kiruna firades med ånglokstur på Malmbanan. Foto: G. Rúnar Gudmundsson. 3. Många Kirunabor kom för att ta del av 
invigningen. I regnet rullade det gamla ångloket in på stationen, under pompa ståt. Allmänheten erbjöds att åka den nya sträckan. foTo: G.rÚnar GudMundsson

Nu är den nya järnvägen i kiruna i drift. kirunabor 
och representanter från regeringen, näringslivet, 
myndigheter och kommunen deltog i invigningen 
på kiruna järnvägsstation i slutet av augusti. 

Bygget av ny järnväg i kiruna inleddes 2004. det 
var sedan länge känt att järnvägen skulle komma 
att påverkas av LkaB:s gruvbrytning, och nu var 
det dags att börja planera. 

på grund av malmbrytningen uppstår deforma-
tioner i marken, vilket påverkar stora delar av kiruna  

– förutom LkaB:s områden vägar och järnvägar samt 
bostadshus. 

2009 startades bygget av den 18 kilometer långa nya 
järnvägen efter Malmbanan. den nya sträckningen går 
väster om samhället och gruvan. 

en ny lösning för kirunas vägar ska också tas fram. 
det gäller väg 870 till nikkaluokta och e10. Byggstart 
för nikkaluoktavägen är planerad till hösten 2013 medan 
e10 planeras till våren 2014. 

1

2

3

en viktig pusselbit i det svenska järnvägs-
nätet kom på plats den 14 september när 
Ådalsbanan invigdes. därmed är allt klart för 
tunga godståg efter norrlandskusten upp till 
umeå.

infrastrukturminister Catharina elmsäter-
svärd fick vid en ceremoni i Härnösand sät-
ta den saknade pusselbiten Ådalsbanan på 
plats mitt i en stor sverigekarta.

– Ådalsbanan ligger nästan mitt i sverige 
och den är också en central länk för resor 
och transporter i en stor del av landet. Banan 
bidrar till ett robustare och mer miljöanpas-
sat transportsystem, sade Trafikverkets ge-
neraldirektör Gunnar Malm. 

ådalspusslet är klart

Trafikverkets gd Gunnar Malm och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd 
invigde Ådalsbanan, som med Botniabanan går mellan Sundsvall och Umeå. 
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Morgon i Stillerydshamnen utanför Karls-
hamn. Bilfärjan från Klaipeda i Litauen 
lägger till vid kajen och ut rullar 90-talet 
tunga lastbilar med gods till kunder i Sve-
rige, Norge och Danmark. Mats Ling och 
Pernilla Fredriksson från Tullverket står 
redo att kontrollera förarnas nykterhet. 
Byxfickorna putar av engångsmunstyck-
en. 

Sedan 2008 har Tullverket och Kustbe-
vakningen rätt att kontrollera nykterhe-
ten hos alla förare. Bakgrunden var några 
uppmärksammade dödsolyckor i Skåne, 
där berusade lastbilsförare som nyss kom-

mit av färjorna var inblandade. 
Varje dag, sju dagar i veckan, angör bil-

färjan Karlshamn. Dessutom går linjetra-
fik från St Petersburg och Kiel en gång i 
veckan samt från Shoreham i England två 
gånger i månaden.

tullverket har kontor i hamnen, men man 
gör inte dagliga kontroller. Mats Ling och 
hans kollegor arbetar förutom i Blekinge 
även i Skåne ibland. Ena dagen i Karlskro-
na, nästa vid Öresundsbron och däremel-
lan gör de punktskattekontroller efter 
vägarna. En mängd olika tullkontroller 

ingår i Tullverkets uppdrag, där utand-
ningsprover eller rattfyllerikontroller 
görs mer sällan. Exempelvis narkotika-
kontroller har till exempel högre prioritet.

Malin karlsson sitter i en kur och tar emot 
inkommande förares tulldeklarationer.

– CMR, please, säger hon och föraren 
räcker henne en bunt papper. 

CMR:en anger fordonets last, avsända-
re och mottagare. Vissa är maskinskriv-
na och rikligt stämplade medan andra 
är handskrivna. ”Möbel” svarar flertalet 
förare om sin last och nickar jakande på 

varje dag kör flera tusen påverkade förare på våra vägar och utsätter sig själva och andra trafikanter 
för stora risker. Polisen, tullverket och sveriges åkeriföretag arbetar på olika sätt för att minska 
antalet rattfulla förare i trafiken. 

Blås vid gränsen
för nykter trafik

Pernilla Fredriksson från Tullverket kontrollerar nykterheten hos yrkesförare som just rullat av färjan från Litauen. 
Kollega Mats Ling tittar på. foTo:k asper dudzik
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har ingen förare blåst rött. Inte en enda 
träff. Det är inget att bli besviken över. 
Kontrollerna fortsätter. Hittills i år har 
tullen i Blekinge lagfört 50 rattfyllerister, 

varav 10 lastbils-
förare. 

Majoriteten av 
de dömda förarna 
är utländska. Det 
förklaras av att 
tullen står vid lan-
dets gränser och 

kontrollerar. Polisens rattfylleristatistik 
ger en annan bild. 

Mats Ling förklarar rutinen när utand-
ningstestet visar att föraren har alkohol i 
kroppen. 

– Fordonet ställs åt sidan och vi tar 

16  

fakta godstrafIk 
pÅ tung lastbIl 

n Godstransporter med tunga lastbilar 
från och till sverige har i princip följt sam-
ma utveckling under de senaste 6 åren. 
under 2010 transporterade tunga lastbi-
lar 13,9 miljoner ton gods från sverige till 
utlandet och 14,9 miljoner ton gods från 
utlandet till sverige. jämfört med andra 
trafikslag transporterade tunga lastbilar 
cirka 13 procent av godset som lämnade 
sverige och cirka 14 procent av godset 
som kom till sverige.
n de utländska lastbilarna dominerar i 
utrikestrafiken. 85 procent av godset till 
sverige transporteras med utlandsregist-
rerade lastbilar. från sverige till utlandet 
transporterades cirka 75 procent av god-
set med utlandsregistrerade lastbilar. 

Källa: trafIKanalys

”Många blir be-
svikna när vi tar 
ut dem för kon-
troll. Vi sinkar ju 
deras körtid.”

Nykterhetskontroller är en del i Tullverkets många olika uppdrag. Vissa laster kollas extra, efter narkotika eller cigaretter. Och gömställena är många. Malin 
Karlsson tar ficklampan till hjälp. foTo:k asper dudzik

frågan om de varit med vid lastningen. 
”Strong man” ler Malin Karlsson. 

Kommunikationen sker på en bland-
ning av engelska, tyska, enstaka lettiska 
och svenska ord samt kroppsspråk. Och 
med trevligt bemötande kommer man 
långt, förklarar hon.  

kön av långtradare växer medan förarna 
blåser. Ändå går blåsandet snabbt. Många 
förare återkommer regelbundet och är 
vana vid ritualen. En förare får köra åt 
sidan för ytterligare kontroll av lasten och 
ser påtagligt orolig ut. 

– Många blir besvikna när vi tar ut dem 
för kontroll. Vi sinkar ju deras körtid, 
säger Mats Ling.

Efter två och en halv timmes kontroll 

nycklarna medan vi gör ett bevisprov som 
visar den exakta alkoholkoncentrationen.

–eftersom det handlar om utländska föra-
re måste vi ha beslut från åklagare och 
gå vidare med förhör. Det går fort; sedan 
återstår att anlita en tolk, säger Mats Ling. 

Bedöms brottet som grovt blir den 
misstänkte föraren av med körkortet på 
plats och kan också bli anhållen. Lastbi-
len står kvar till dess att åkeriet anlitat en 
ny förare.  

MonIca näslund

Malin Karlsson tar emot tulldeklarationer från de förare som just rullat av färjan. Det går åt åtskilliga  
engångsmunstycken vid en kontroll. foTo:k asper dudzik
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För trafikpolisen i Skåne är alkoholkon-
troller ett prioriterat område. Utand-
ningsprov ska göras vid varje kontakt 
med förare, förklarar Thomas Modigh, 
chef för trafikpolissektionen i Malmö. 
Men risken att upptäckas är liten. 

Det kör minst 14 000 påverkade förare 
varje dag på landets vägar. 

– Sett till den siffran tar vi en liten 
andel, säger Thomas Modigh.  

trafikflödet är starkt genom Skåne. Via 
Öresundsbron och hamnarna fortsätter 
den tunga trafiken på de stora lederna. 

E 6 kallar Tho-
mas Modigh för 
”friväg”. Det är 
omöjligt att stan-
na alla lastbilar, 
och trafiken är så 
tät att få föra-
re utmärker sig. 
Dessutom upp-
står genast köer 
– och kritik–när 

körfälten stängs av. 
– Men vi måste göra det, annars tror 

förarna att det är riskfritt att bryta mot 
våra trafikregler på motorvägen. 

Trelleborgs hamn har landets enda 
automatiska alkobom för att testa föra-
res nykterhet. Thomas Modigh tycker 
att tanken med alkobommar är god, men 

manuella kontroller är ändå bäst. Den 
som blåser rött i en alkobom måste blåsa 
ytterligare en gång för att visa alkohol-
halten i blodet. Den kontrollen kan bara 
göras av polisen, tullen eller kustbevak-
ningen. För utländska förare krävs dess-
utom beslut av åklagare. Men polis, tull 
eller kustbevakning är inte alltid på plats. 

Förutom vanliga blåskontroller gör poli-
sen särskilda insatser riktade mot yrkes-
förare. I våras genomfördes en dygns-
lång kontroll av all yrkestrafik på Sveriges 
vägar. Glädjande nog blåste ingen rött.

– Det är inte socialt accepterat att köra 
rattfull, säger Thomas Modigh.

Polisen kan erbjuda hjälp till den som 
avslöjas för ett rattfylleribrott. Erbjudan-
det om frivillig vård ges bara till personer 
som är folkbokförda i Sverige.  

de alkoholrelaterade dödsolyckorna i tra-
fiken minskar. Sedan 2003 har andelen 
olyckor som orsakats av alkoholpåverkade 
förare sjunkit från 27 procent till under 
20 procent. 

Drogpåverkade förare är ett annat pro-
blem. Högst på trafikpolisens önskelista 
står ett analysinstrument för narkotika 
som kan användas för att identifiera drog-
påverkade förare.

– Ju fortare desto bättre, säger Thomas 
Modigh.  

svår uppgift för polisen

Generellt inom eu råder  
gränsen för rattfylleri 0,5 promille.  

storbritannien och Malta är de enda  
eu-länderna som fortfarande har  

0,8 promille som gräns.

sverige, estland, norge och polen har 
alla 0,2 promille. i Tyskland och italien 
går gränsen vid 0,5 promille, men är du 
yrkeschaufför är gränsen 0,0 promille. 

Tjeckien tillämpar sedan 1953  
0,0 promille som gräns. 

åkare för  
alkolås 
–i alla fordon
Sveriges Åkeriföretag utgår från Nollvi-
sionen i sitt trafiksäkerhetsarbete. Arbe-
tet bedrivs dels som påverkan för att 
bygga säkrare vägar, dels gentemot med-
lemsföretagen. Man är i princip för krav 
på alkolås i tunga fordon –förutsatt att 
en lag även skulle gälla persontrafiken.

– Allt fler åkerier installerar alkolås i 
sina bilar. Vår inställning är att ska det 
lagstiftas om alkolås i bilar borde det 
omfatta såväl yrkestrafik som person-
trafik. Utredningar visar att den stora 
potentialen att rädda liv i trafiken när 
det gäller alkoholrelaterade olyckor är 
för personbilstrafiken, säger Patrick 
Magnusson, regionchef i Sveriges Åkeri-
företag i Region Mitt.

Sveriges Åkeriföretag certifierar led-
ningssystem inom kvalitet, miljö, trafik-
säkerhet och arbetsmiljö. Trafiksäkerhet 
handlar om alkohol och droger, säker-
hetsbälte, lastsäkring samt förarens häl-
sa och trötthet. Certifieringen följs regel-
bundet upp. 

Åtta av tio åkare i landet är medlem i 
Svenska Åkeriföretaget. Många av dessa 
är mindre företag. 

– Vi har många en- och tvåbilsåkare, 
som tvekar att certifiera sig. Det kostar 
för mycket i både pengar och arbetstid, 
säger Patrick Magnusson. 

Patrick Magnusson är regionchef i Sveriges Åkeri-
företag Mitt. Foto: Sven-Arne Wikén

”Men vi måste 
göra det, annars 
tror förarna att 
det är riskfritt att 
bryta mot våra 
trafikregler på 
motorvägen.”

I Skåne län har trafikpolisen gjort drygt 36 000 utandningskontroller under första halvåret 2012. Av dessa 
gav 105 positivt utslag. Thomas Modigh är chef för trafikpolissektionen i Malmö. foTo: poLisen
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CHris HeisTer 
L andsHöVdinG i sToCkHoLMs L än

Järnväg genom järnåldern

Infrastrukturen i Stockholms län belas-
tas till max, och även små störningar får 
stora konsekvenser. det skapar trängsel 
och väntetider, och gör det svårt att byg-
ga nytt och reparera. en sliten broskarv 
på essingeleden riskerar att korka igen 
huvudstaden i dagar.

orsaken är att stockholms län växer 
med 35 000 personer om året samti-
digt som utbyggnad och underhåll av in-
frastruktursystemet är eftersatt. att det 
drabbar godstransporterna är självklart, 
förseningar och ökande kostnader är 
några av konsekvenser.

det är bra för sverige att stockholms-
regionen växer, det ökar landets interna-
tionella konkurrenskraft. Trafiksatsning 
stockholm pågår därför för fullt. nästan 
100 miljarder kronor har anslagits. Mest 
kända är Citybanan, förbifart stockholm 
och ombyggnaden av slussen – men 

satsningen inne-
håller ytterligare 
ett hundratal åt-
gärder. 

om stock-
holms län ska 
fortsätta att vara 

attraktivt för människor, företag och or-
ganisationer måste tillförlitligheten och 
effektiviteten i infrastrukturen öka. sve-
riges tillväxtmotor har inte råd med da-
gens sårbarhet. Transporter måste fungera.

Men innan det blir bättre blir det värre, 
dessa projekt kommer att leda till stör-
ningar under produktionstiden. Men de 
är nödvändiga – och de utgör bara bör-
jan; vägtrafiken beräknas öka med 80 
procent fram till år 2030, och när Trafik-
satsning stockholm är genomförd kom-
mer ytterligare investeringar att behövas.

Transporter 
måste fungera

ölandsbron fyller 40 år och ska få ny 
energisnål Led-belysning. Tankar på 

att bygga en förbindelse mellan öland och 
fastlandet har funnits sedan 1600-talet. 
Men då var syftet att soldater lättare skul-
le ta sig till ön när den anfölls från havet. i 
dag är bron en livsnerv för de bofasta på 
ön, för näringslivet och för turismen. 

”Sveriges till-
växtmotor har 
inte råd med da-
gens sårbarhet”

Trafikverket har bildat ett arkitektur-
råd, som består av fristående exper-

ter. uppgiften är att bistå med kunskaper 
och synpunkter på Trafikverkets verksam-
het och projekt. det handlar om att ge Tra-
fikverkets ledning råd i komplexa plane-
rings- och utformningsfrågor samt tillföra 
nya perspektiv i verksamheten. 

råd för form och design
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40 år

inför bygget av det nya dubbelspåret på 
ostkustbanan görs de största arkeo-

logiska utgrävningarna någonsin i Gamla 
uppsala.

arkelogerna gräver fram järnålderns var-
dag ur den regnvåta uppländska jorden. 
spår efter bönder, hantverkare och trälar 
som bodde här för tusen år sedan.

om fem år ligger ett nytt dubbelspår, i 
en 600 meter lång tunnel strax öster om 
de mäktiga kungshögarna och medeltids-
kyrkan. det blir också en resa genom järn-
åldern, förbi lämningar av stolphus och 
gravfält.

när infrastruktur byggs på mark med 
fornlämningar krävs arkeologiska under-
sökningar. Trafikverket bekostar omfat-
tande utgrävningar i den fyndrika jorden i 
Gamla uppsala. 70 000 kvadratmeter un-
dersöks av ett 40-tal arkeologer och an-
dra experter, till en kostnad av 65 miljoner 
kronor.

det är en delvis ny bild av Gamla uppsa-
la som arkelogerna frilägger. orten har va-
rit en central plats för elitens maktutövning, 
handel och religion. Men det har även fun-
nits en vardag för vanligt folk, som vi nu får 
veta mer om. 

göran fält

Arkeolog Fredrik Gunnarsson gräver fram spåren 
efter ett stolphus som kan vara från vikingatiden. 

Trafikverket har förstärkt och förlängt 
bangården i abisko. ombyggnaden bi-
drar till att höja kapaciteten på Malm-
banan. det är nu möjligt för tre styck-
en 750 meter långa malmtåg att mötas 
samtidigt. dessutom har säkerheten 
blivit bättre genom att de två plankors-
ningarna för gång – och biltrafik har er-
satts av en gemensam planskild kors-
ning för järnväg och väg. 

PLatS För FLer  
MaLMtÅG I aBISko
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det behövs mer kunskap om hur luf-
ten i tunnlar påverkar vår hälsa. där-

för har Trafikverket startat ett forsknings-
projekt som ska leda fram till förslag på 
riktvärden för luften i förbifart stockholm 
och andra tunnlar. forskningen kommer att 
bedrivas av etablerade forskare på flera oli-
ka institutioner. 

all tung trafik kommer att foto-
graferas och räknas vid den tillfäl-
liga e4 förbi skönsberg, sundsvall, 
under hösten. det för att Tra-
fikverket vill veta hur mycket väg-
avgifter de kan räkna med när den 
nya bron över sundsvallsfjärden 
står färdig år 2015.

– detta är främst de utländ-
ska lastbilarna och de med farlig 
gods vi vill ha koll på, säger Chris-
ter karlsson, projektledare på Tra-
fikverket.

Vägavgifterna på den nya bron 
över sundsvallsfjärden kommer 
att bli en viktig del för att finan-
sieringen av bygget ska gå ihop, 
säger Christer karlsson på Tra-
fikverket. det kommer att kosta 
upp till 100 kronor för en lastbil 
att passera bron.

inför den kommande trängsel-
skatten i Göteborg har Trafikver-
ket även mätt andelen utländsk 
tung trafik till och från staden 
med metoden nummerplåtsigen-
känning. 

resultatet baseras på 650 000 
fordonspassager. av dessa har  
11 procent detekterats som for-
don med en totalvikt över 3,5 ton. 
av dessa tunga fordon är 13 pro-
cent registrerade i annat land än 
sverige.

störst andel utländsk tung tra-
fik kommer ifrån norge, danmark 
och polen. 

anslagen till väg och järnväg ökar nästa 
år med 1,5 miljarder kronor till totalt 37,4 

miljarder, enligt regeringens budgetproposition. 
därutöver frigörs medel genom Trafikverkets 
pågående effektiviseringsarbete som används 
till en ökad satsning på drift och underhåll.

för nästa år föreslås att anslaget till byggan-
de, drift och underhåll av väg ökas med en mil-
jard till 22,2 miljarder. för investeringar, drift 
och underhåll av järnväg föreslås en ökning 
med en halv miljard till totalt 15,2 miljarder. 

för åren 2013–2016 föreslås en successiv 
höjning av anslagen så att nivån 2016 har ökat 
med 6,5 miljarder kronor för väg och järnväg. 
satsningen på drift och underhåll är avsedd 
för utbyggnad av gruvrelaterad infrastruk-
tur, främst i norrbotten men eventuellt också i 
Bergslagen.

för att kunna tidigarelägga investeringar i 
Gävle hamn föreslår regeringen att 195 miljoner 
kronor tidigareläggs till 2013 från 2016 och 2017.

anslaget för Trafikverkets administration 
minskas nästa år med 60 miljoner kronor till 
följd av den interna effektivisering som pågår.  
i stället ökas anslagen för väg- och banhållning 
med motsvarande belopp. Trafikverket räknar 
med att efter 2013 ha minskat de totala inter-
na kostnaderna med 2–3 miljarder kronor ge-
nom effektivisering. regeringens utgångspunkt 
är att de medel som frigörs av effektiviseringen 
även i fortsättningen ska gå till väg- och ban-
hållningen.

– Betydelsen av vårt eget effektiviseringsar-
bete kan inte nog betonas, säger generaldirek-
tör Gunnar Malm.

Trängselskatten i Göteborg blir ett särskilt 
anslag i budgeten. anslaget på 925 miljoner 
kronor får användas till finansiering av investe-
ringar i kollektivtrafik, väg och järnväg i Göte-
borg. 

Bo IngerstaM

ökade anslag till väg och järnväg 

trafikverket  
mäter tung trafikJärnväg genom järnåldern

Startar ForSkNING oM rIktvärdeN För tuNNeLLuFt
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Godstågen dunkar tungt på järnvägsbron över Kielkanalen vid tyska Rendsburg. 
Den 42 meter höga stålbron erbjuder en genväg för lokala transporter genom den snillrikt utforma-
de svävarfärjan. Det finns bara åtta transportbroar av den här typen kvar i hela världen. Transporten 
sker med hjälp av en rörlig transportkorg som kallas gondol. Den dras vanligtvis med vajer i en rälslik-
nande konstruktion och kan snabbt stanna för ett förbipasserande fartyg. Brotypen är ovanlig och den 
bro som först började användas –transportbron över Biscayabukten i spanska Portugalete –finns i dag 
på FN:s lista över världsarv. 

Lätt lyft över floden

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge
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