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 Tillsammans för tåg i tid. Det är 
namnet på den överenskom-
melse hela järnvägsbranschen 
nu har ingått för att öka punkt-

ligheten. arbetet ska ske gemensamt 
och systematiskt utifrån analyser och 
indikatorer, allt för att insatserna ska 
sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga 
målet är europas punktligaste järnväg.

Den tågplan för 2014 som vi på Tra-
fikverket presenterade i förra veckan 
är ett led i arbetet mot ökad robusthet 
i systemet. Behoven av underhåll och 

upprustning är 
stora under fle-
ra år framöver, 
samtidigt som 
efterfrågan på 
tågtider är stör-
re än tidigare. 

en svår ekvation, där alla önskemål inte 
går att tillgodose fullt ut. även om det 
är resenärernas behov som hörs mest 
i den mediala debatten, så finns det en 
stor medvetenhet om behovet av ef-
fektiva godstransporter. 

samtidigt har vi en fortsatt stor vo-
lymtillväxt på lastbilssidan. ska vi klara 
klimatmålet och målet om en fossil-
oberoende fordonsflotta behövs kraft-
fulla insatser. kapacitetsbristen i det 
svenska järnvägssystemet innebär att 
vägtransporter även i fortsättningen 
kommer att vara dominerande –givet-
vis i distributionstrafiken i städerna, 
men också i de långväga transporter-
na. vi behöver satsa på inhemsk pro-
duktionsutveckling av förnyelsebara 
drivmedel, övergång till eldrift där det 
är möjligt och bättre utnyttjande av 
den kapacitet vi har genom hcT, high 
capacity Transports. Genom stöd för 
kommunernas insatser för en attraktiv 
och tillgänglig stad utan bilberoende  
frigörs kapacitet för  
smartare transport- 
sätt och gods.
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Kiruna vilar som bekant delvis på mark 
som är underminerad av mer än hund-
ra års gruvdrift. Att bygga ny järn-

vägssträckning blev ett av de första stegen i 
den stadsomvandling som kommer att pågå i 
åtminstone 20–25 år framöver.

Den nya järnvägen väster om gruvberget 
Kirunavaara invigdes i augusti 2012 och i som-
ras var godsbangården klar att tas i bruk. Den 
har fått namnet Kirunavaara godsbangård(Kia)
och ligger i ett hittills obebyggt område nära en 
av infarterna till LKAB. 

Flytten av järnvägen i Kiruna öppnar möj-
ligheter. Den nya godsbangården kan bli en 
knutpunkt för norsk trafik. En logistikpark 
planeras inför byggboomen som väntas i 
staden. Och den tunga trafiken på hårt be-
lastade E10 kan minska.

Ny knutpunkt

Kiruna Cargos Martin Fredriksson (i bilen) och Sture Åberg 
har många planer för nya Kirunavaara godsbangård (Kia)

PÅ NORDKALOTTEN
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Här finns sex spår – och en mängd 
planer för framtiden, eftersom bangår-
den har förutsättningar som inte fanns 
vid den gamla godsbangården i centrala 
Kiruna, exempelvis möjligheten att han-
tera containrar och tillgången till mark.

– Godsbangården är en viktig logistisk 
satsning för Kiruna och hela Nordkalot-
ten, konstaterar Tony Järlström, vd för 
stadens näringslivsbolag Progressum.

– Vi ser en stark tillväxt i gruv- och 
mineralbranschen och därmed ökade 
mängder gods. Och Kiruna står inför en 
byggboom. Om tre år ska det finnas ett 
nytt stadshus i en ny stadskärna, med 
centrumbebyggelse runt omkring. Det 
betyder att det behövs massor av bygg-

material och det ska förstås gå på järnväg. 
Planerna är att bygga en logistikpark vid 
bangården för att hantera detta. Dessut-
om finns det tillverkande företag som är 
intresserade av att etablera sig i anslut-
ning till spåren. 

Och Kirunas dominerande företag 
LKAB är intresserade av att frakta mer på 
järnväg om det är möjligt: 

– Vi ser en potential att kunna köra 
insatsvaror som bland annat olja och 
cement, säger logistikchef Anders Björn-
ström.

nystartade bolaget Kiruna Cargo ansva-
rar för verksamheten som byggs upp vid 
godsbangården.

– Vi brinner för järnväg och vi brin-
ner för Kirunas utveckling, säger vd Sture 
Åberg och platschefen Martin Fredriks-
son. De kommer från Malmfälten i Norr 
respektive LTH, de två bolag som startat 
och som äger Kiruna Cargo. 

Att bli ett nav för norska inrikestrans-
porter är en av framtidsmöjligheterna. I 
stort sett varje dag sedan flera år tillbaka 
går norska tåg genom Sverige med varor 
mellan Nordnorge och Sydnorge. De las-
tar och lossar containrar och trailrar i 
Oslo och Narvik. På vägen passerar de 
norska tågen Kiruna utan att stanna. 

De varor som levereras till eller från 
östra Nordnorge (Östfinnmark) passerar 
Kiruna ytterligare en gång – på lastbil. 

Utsikten mot Kebnekaisemassivet gör miljön runt godsbangården vid foten av gruvberget Kirunavaara till en upplevelse.         Men framför allt är Sveriges nordligaste godsbangård en framtidssatsning, inte minst för att containrar nu 
hanteras här. Närmaste containerterminal var tidigare Luleå. Den stora trucken på bangården lyfter 45 ton sju meter i sidled.    Räckvidden gör att den kan lasta över två spår.

Stadshuset i Kiruna kommer att rivas, 
men det karakteristiska klocktornet ska 
enligt planerna flyttas till nya stadshuset 
som står klart om tre år i nya centrum.

”Vi brinner för 
järnväg och för 
Kirunas utveck-
ling.”

I juli sköttes växlingen manuellt. Här är Stig Ekman, 
Green Cargo, i aktion.
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Det är smidigare att köra via Sverige mel-
lan Narvik och exempelvis Hammerfest, 
Alta och Kirkenes. Om omlastningen mel-
lan tåg och lastbil sker i Kiruna i stället 
för i Narvik, blir godsets väg alltså kor-
tare – en vinst i tid och pengar. 

Elddopet för 
den nya godsban-
gården kom under 
två veckor i mit-
ten av juli när con-
tainertermina-

len i Narvik var stängd för reparation. Då 
genomfördes all lastning och lossning av 
gods till och från Nordnorge på Kiruna-
vaara godsbangård, i huvudsak nattetid. 
I genomsnitt kom 200 långtradare varje 

dygn för att lasta och lossa varor från de 
två norska tåg som ankom och avgick var-
je natt.

– Allt flöt väldigt bra och alla inblanda-
de parter var mycket nöjda. Även om någ-
ra tåg kom in för sent jobbade personalen 
på bangården så snabbt att de kom i väg i 
rätt tid, konstaterar Sture Åberg. 

De varor som då passerade bangården var 
det mesta som människor behöver. Norri-
från kom i första hand nyfångad fisk, men 
också annat som kulturmjölk, kesam och 
smör från mejeriet i Tana. Söderifrån kom 
bilar, husvagnar, kött, grönsaker, juice, 
mediciner, öl, sprit med mera.

En del av hanteringen på bangården under 

perioden sköttes av personal från Narvik. 
Tore Andersen, CargoNet, var en av dem:

– Vi ser den här godsbangården som 
ett komplement till Narvik, absolut inte 
som en konkurrent. Det är bra att kunna 
använda den om det blir stopp på Malm-
banan.

Och bland chaufförerna var en vanlig 
åsikt att det är mycket smidigare med 
Kiruna än Narvik som omlastningsplats 
för varor som ska till och från Östfinn-
mark. Det blir närmare och vägarna är 
bättre. 

Den 1 september stängdes den gamla 
godsbangården i centrala Kiruna och 
godshanteringen därifrån fördes över till 
Kirunavaara godsbangård. Det handlar 

Utsikten mot Kebnekaisemassivet gör miljön runt godsbangården vid foten av gruvberget Kirunavaara till en upplevelse.         Men framför allt är Sveriges nordligaste godsbangård en framtidssatsning, inte minst för att containrar nu 
hanteras här. Närmaste containerterminal var tidigare Luleå. Den stora trucken på bangården lyfter 45 ton sju meter i sidled.    Räckvidden gör att den kan lasta över två spår.

”Vi ser bangården 
som ett komple-
ment till Narvik”

Kiruna

Pajala

Luleå

Gällivare

Narvik

Tromsö
Alta

Tana

Kirkenes

Hammerfest

Det är närmare från Kiruna än från Narvik till sto-
ra delar av Nordnorge. Och vägarna är bättre.

Kiruna har flera namn. Giron är samiska och bety-
der fjällripa. Kirunavaara hette från början Giron-
várri, fjällripeberget.
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om något tågsätt om dagen, men Sture 
Åberg räknar med successivt ökande 
utnyttjande av bangården.

– Vi har förhandlingar på gång med 
flera aktörer och vi hoppas kunna skriva 
avtal under hösten, berättar han i början 
av september.  

Den nya godsbangården har liksom den 
nya järnvägen byggts i Trafikverkets regi, 
med Björn Töyrä som projektchef. Ban-
gården har i nuläget sex spår, varav två 
mötesspår, två uppställningsspår och två 
spår för lastning och lossning.

Kirunavaara godsbangård skulle egent-

ligen ha stått klar i oktober 2013, men 
bygget skyndades på, bland annat 
beroende på önskemål från Nor-
ge om att använda bangården under 
ombyggnationerna i Narvik. Norska 
Jernbaneverket har också bekostat ett 
av uppställningsspåren.

Under uppbyggnaden av bangården 
har Trafikverket samar-
betat med de företag som 
i första hand kommer att 
trafikera den.

- Det har varit viktigt 
för att få den så ända-

målsenlig som möjligt, 

säger Björn Töyrä. 
Han konstaterar att bangården ock-

så kan få stor betydelse för vägtrafiken.
– När det nu går att hantera con-

tainrar här, hoppas vi att mycket av 
godset mellan Luleå och Kiruna på 
den hårt belastade E10 kommer att gå 
på järnväg i stället. 

Godsbangården ligger i renskötsel-
område. Därför har Sveriges bredaste 
viltövergång byggts över järnvägen 
strax söder om bangården. Över den 
kan en hel renhjord passera. Det är 
inte bara godset som ska komma fram 
smidigt. 

text: stInA LILjAs
Foto: torbjörn bergkvIst

E10 mellan Luleå och Kiruna är hårt belastad och olycksdrabbad. Genom att det nu finns containerhantering i Kiruna ökar möjligheterna att föra över gods 
från väg till järnväg.

Godsbangården ligger i renskötselområde och här har en viltövergång byggts så att renhjordar kan 
passera. Viltövergången är med sina 50 meter Sveriges bredaste. 

Björn
Töyrä

kiruna cargo
Bakom kiruna cargo står företagen  
malmfälten i norr aB och lTh aB. 

 malmfälten utvecklar produkter och  
tjänster inom främst gruva och teknik.  

Företaget har ett tjugotal anställda och var 
2012 det snabbast växande företaget  

i norrbottens län. 
lTh är ett familjeägt entreprenadföretag 

med bas i kirunas gruvindustri och  
har cirka 300 medarbetare.
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signaler

ny containerlinje 
till norrköping

Det franska containerrederiet 
cma-cGm har startat ny vecko-

trafik mellan norrköpings hamn och 
Zeebrugge i Belgien, en av kontinentens 
största containerhamnar.

cma-cGm är världens tredje största 
containerrederi, med 400 fartyg och 
mer än 150 rutter i ett världsomspännan-
de nät. rederiet har investerat i flera nya 
egna fartyg mellan ostkusthamnar och 
hamnar på kontinenten. 

regeringen föreslår i budgetpropo-
sitionen att man ska satsa drygt en 

miljard kronor på sjöfarten, vilket även ska 
stärka basindustrin.

en bakgrund till satsningen är eu:s så 
kallade svaveldirektiv som innebär betydligt 
högre miljökrav på fartygsutsläpp. sanno-
likt kommer då kostnaderna att öka för sjö-
transporter på bland annat östersjön. 

sverige är en exportberoende nation och 
basindustrins konkurrenskraft påverkas av 
ökade transportkostnader. Därför gör re-
geringen en tillfällig satsning på 900 mil-
joner fördelat över tre år. Den ska i första 

hand användas till isbrytning och till drift  
av kanaler och slussar. Till detta kommer en 
permanent höjning på 45 miljoner kronor 
per år till sjöfartsverkets sjö- och flygrädd-
ningsverksamhet.

med satsningen skapas förutsättningar 
för sänkta farledsavgifter, enligt regeringen. 

- utöver tidigare satsningar som sänkt 
bolagsskatt, mer forskningsresurser och en 
historisk satsning på infrastruktur så utgör 
detta ännu en länk för att stärka konkur-
renskraften för vår basindustri och säkra 
svenska jobb, kommenterar infrastruktur-
minister catharina elmsäter-svärd. 

miljardsatsning 
på sjöfarten

omstart för tågpendel
Godstågspendeln mellan Falköping 
och Göteborgs hamn har startat 

igen. Den går fem dagar i veckan i båda 
riktningarna. Godset kommer i första 
hand från jula, men även från andra fö-
retag i skaraborgsregionen. i januari ska 
en ny och större kombiterminal stå klar i 
Falköping, med namnet skaraborg logis-
tic centre. 

Privatpersoner  
godsleverantörer?

Privatpersoner levererar paket till 
privatpersoner. Det är en ny tjänst 

från Dhl som testas i stockholm. my-
Ways heter den och bygger på att paket 
registreras i en mobilapp. Den som har 
tid och möjlighet levererar, mot en er-
sättning. 

nya regler gynnar 
inre vattenvägar

regeringen har lämnat förslag till 
nya föreskrifter för fartyg på inre 

vattenvägar. Föreskrifterna bygger på 
eu-regler och innebär bland annat lägre 
krav på fartyg som går på inre vattenvä-
gar. Det gör att driftkostnaderna mins-
kar. om reglerna blir verklighet skapas 
bättre förutsättningar för både gods- och 
passagerartrafik på vattenvägarna.

lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 september 2014. 

Finska lastbilar blir tyngre
Den 1 oktober höjs maximal brutto-
vikt för lastbilar i Finland till 76 ton. 

I ett uttalande från Sveriges åkeriföretag 
och Skogsindustrierna konstateras att ett 
liknande beslut i Sverige skulle stärka den 
svenska skogsindustrins konkurrenskraft. 
Man menar också att det finska  
beslutet fokuserar på  
axeltrycken i stället  
för på brutto- 
vikten. 

sweco tar över 
vectura

sweco har köpt statligt 
ägda vectura med 1 200 

anställda. Genom affären bildas 
den största teknikkonsulten på 
den nordiska marknaden med 
cirka 9 000 anställda. samman-
slagningen väntas bli klar vid 
årsskiftet.

vectura är nordisk konsult 
inom transportinfrastruktur, 
med tonvikt på den svenska 
järnvägssektorn. Företaget har 
verksamhet på ett 40-tal orter 
i sverige, norge och Danmark 
och bildades 2009 efter sam-
manslagning och bolagisering av 
vägverket konsult och Banver-
ket Projektering. 

FoTo: michael erharDsson, mosTPhoTos.com
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att halvera klimatpåverkan från en typisk 
svensk godstransport till år 2020 − det 
är målet för Kneg, klimatneutrala gods-
transporter på väg. Sedan startåret 2006 
har medlemmarna i projektet bidragit till 
utsläppsbesparingar genom att utveckla 
och testa lösningar i olika samarbeten. 

Resultatet från 2012 är det bästa hit-
tills. Då sparade Kneg totalt 286 000 ton 
koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 
ungefär 5 000 lastbilar. 

− Det är ett resultat vi är nöjda med, 
men vi ser också att det finns en stor 
potential vi inte utnyttjat än. För att nå 
målet måste vi öka takten, säger Lars 
Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvag-
nar och ordförande i Kneg. 

Introduktionen av nya dieselbränslen 
står för den största andelen av 2012 års 
resultat. Kneg-medlemmarna Preem och 
OKQ8 har båda lanserat dieselbränslen 
med 20 till 30 procent biodrivmedel av 

vägen mot fossilfritt 
hänger på effektivitet

förnybar råvara som tallolja och slakteri-
avfall. Användning av energieffektivare 
fordon har också gett effekt.

− Tillgången till förnybara bränslen är 
begränsad, även om vi i Sverige är relativt 
lyckligt lottade med tillgången till bland 
annat skogsråvara, säger Lars Mårtens-
son, som menar att den största potentia-
len på sikt ligger i att minska åtgången av 
drivmedel. 

− Tittar man tio år bakåt har bränsle-
åtgången i fordon minskat med cirka en 
procent per år. Hybridiseringen har varit 
framgångsrik, men det som finns kvar att 
titta på är inte minst fordonens aerodyna-
mik och hela ekipagets energieffektivitet. 

tillgången på biobränslen är också ett 
av de hinder på vägen som lyfts fram 
av Anders Ahlbäck, projektledare inom 
Chalmers styrkeområde transport och 
författare till Knegs resultatrapport. Lite 
krasst konstaterar han att man visserligen 
skulle kunna uppnå ännu bättre resultat 
om fler åkerier beslutade att bara tanka 
förnybara bränslen, men om alla gjorde 
det skulle biodiesel och fordonsgas gan-
ska snabbt ta slut. Slutsatsen är delvis att 
råvarubasen måste breddas och produk-
tionen utvecklas, menar han, men det 
räcker inte. Det är inom transporteffekti-
viteten det måste börja hända mer.

− Det handlar förstås om fordonsut-
veckling, som att minska friktionen i 
motorn och att minska rullmotstånd och 
luftmotstånd, men också om effektivise-

nya dieselbränslen är främsta anledningen till att utsläppen från transporter i samar-
betet kneg minskar alltmer. men för att nå det långsiktiga målet krävs också effektivare 
fordon och transporter. 

Flytande metan kan reducera klimatpåverkan med 
upp till 70 procent. I dag finns cirka 30 lastbilar i 
Sverige som kan tanka bränslet, vid årsskiftet be-
räknas det vara cirka 80. Detta tankställe har 
byggts i projektet BiMe Trucks inom Kneg-sam-
arbetet och finns i Göteborg. Ytterligare ett är på 
gång i Jönköping. FoTo: kersTin ericsson 
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ring genom till exempel sparsam körning, 
säger Anders Ahlbäck och vänder blicken 
mot logistiksidan där han ser nödvändiga 
åtgärder.

− Ruttoptimering, att minska antalet 
fordonskilometer och att öka fyllnads-
graden kan man jobba med både inom ett 
enskilt åkeri och genom samverkan. Inom 
en kommun, till exempel, borde man ha 
högre krav på samdistribution. 

De senaste fem–tio åren upplever Anders 
Ahlbäck att näringslivet, akademin och 
även Trafikverket har varit pådrivande 
i utvecklingen men att politiken inte på 
samma sätt har varit progressiv. 

− Det krävs investeringar i infrastruk-
turen om man ska kunna bygga exem-
pelvis elvägar, och från bränsleindustrin 
efterlyser man långsiktiga direktiv.

Även Lars Mårtensson skulle gärna se 
ett tydligare ställningstagande från poli-
tiker och myndigheter.

− Det är de som kan erbjuda morötter 
och ta bort regleringar. Tyngre och läng-
re fordon, som har visat sig framgångs-
rika inom Knegs ETT-projekt, körs än så 
länge på dispens. En annan bit är regler 

som begränsar inblandningen av förny-
bart bränsle.

Att bara se till lastbilstransporterna är 
också en begränsning i sig, påpekar han. 

− Även om vi fokuserar på vägtranspor-
ter så har man någon gång i kedjan också 
kört på sjö eller järnväg och vi måste hitta 
sätt att effektivt utnyttja alla trafikslagen 
tillsammans. Inom Kneg är det just sam-
verkan som har varit nyckeln till fram-
gång. 

stInA gerHArdt

”Vi måste hit-
ta ett sätt att  
utnyttja alla 
trafikslag  
tillsammans.”
LArs Mårtensson, 
voLvo

”Det måste 
börja hän-
da mer inom 
transportef-
fektiviteten.”
Anders AHLbäck, 
cHALMers

MeD i Kneg
medlemmar i kneg är Fordonsgas,  
Gmv (chalmers och Göteborgs universi-
tet), okQ8, Posten logistik, Preem, ragn-
sells, renova aB, scania, schenker aB, skF 
logistics services, stora enso, sveriges  
åkeriföretag, Trafikverket och volvo last-
vagnar. 
några aktuella projekt är utveckling och 
marknadsintroduktion av fordon och tank-
ställen för flytande metangas, klimat-smart 
citydistribution, utveckling och test av längre 
och tyngre fordonskombinationer. 

illusTr aTion: susanne enGman
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Pär 
   Sandström

ser samarbetets möjligheter

logistikkonsulten Pär sandström vill se mer samarbete. och han ser helst att logistik 
blir en tydlig del av varuägarnas affärsidé, samtidigt som transportsäljarna måste bli 
duktigare på att sälja lösningar för hela logistikkedjan. 

pär sandström har sin bas i Skälderviken strax 
utanför Ängelholm, vid havsviken med samma 
namn. Geografiskt en bra bit från storstaden men 
logistiskt strategiskt placerad, vilket är det som 
betyder något i hans bransch. Flygplatsen ligger 
ett stenkast bort, liksom påfarten till E6, och tågen 
går direkt till Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 

Härifrån pendlar han till Riksbanken i Stock-
holm där han arbetar med logistikstrategiska frå-
gor. Han är också konsult i egen regi. Med ett för-
flutet som logistikchef på Unilever och Stadium 
agerar han bollplank till styrelser och logistikche-
fer om allt från transportupphandlingar till lager-
etableringar, distributionsstrategier och organisa-
tionsfrågor.

som temaansvarig på vårens logistik- och trans-
portkonferens på Svenska mässan i Göteborg vred 
han fokus mot varuägarnas roll. Målet var att säl-
jare och köpare av transporter skulle mötas, både 
för att prata affärer och för att ta del av varandras 
perspektiv. 

− Vi hade bland annat ett seminarium där trans-
portsäljare och transportköpare fick diskutera 
motpartens vanligaste fel och misstag. Något som 
kom upp var att varuägarna bör bli tydligare i upp-
handlingsunderlagen och att transportsäljarna 
bör fokusera på att bättre förstå kundens flöde och 
underliggande affärsidé. 

Inriktningen på mässan passar hans egen syn 
på angreppssätt i logistiska spörsmål. Han tror på 

så få filter som möjligt mellan köpare och säljare 
av transporter, vilket är paradoxalt för en konsult. 
Han anser att båda parter har en tendens att stirra 
sig blinda på lägsta antal kronor per transporte-
rat kilo. Hur man billigast transporterar matvaror 
från exempelvis Frankrike till den svenska grän-
sen är en ointressant fråga om man inte förstår 
hela flödet. Bör flödet gå via ett centrallager eller 
direkt till kunden? Vilken är den optimala lokali-
seringen av centrallagret? Tillåter bäst före-datum 
att man fyller ett helt godståg, eller ska man skicka 
direkt (just in time)? 

vikten av att se hela bilden är något Pär Sand-
ström återvänder till flera gånger under inter-
vjun. Varuägarna måste betrakta logistiken som en 
del av sin affärsidé, och transportsäljarna kan bli 
mer kompletta i sin logistikkompetens, inte minst 
genom att dra nytta av sina erfarenheter av andra 
kunder.

Som logistikchef för Stadium försökte Pär Sand-
ström förgäves köpa tågtransporter för styckegods 
från Turkiet. Han anser att det fortfarande finns 
stora vita fläckar på transportmarknaden.

− Till exempel järnvägstransporter för stycke- 
gods där någon tar ansvar för produkterna från 
dörr till dörr, i stället för bara från Düsseldorf till 
Katrineholm. Tidstoleranser och flexibilitet mås-
te matcha lastbilslösningar. Ett stort företag har 
resurser att sy ihop sina egna lösningar men små 
och mellanstora företag klarar inte det. 

”Transportköpare 
och transport-
säljare fick dis-
kutera varandras 
fel och brister.”
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Han berättar om en hög chef på ett stort trans-
portföretag som ansåg att problemet är att varuä-
garna inte konsoliderar godset, alltså samlar ihop 
det så att de får en full container. 

− Då har de inte fattat sin uppgift. Konsolide-
ringen ska ju göras mellan företagen, mellan olika 
godsflöden, och det är transportföretagens upp-
gift att ha den plattformen. Som varuägare är man 
beredd att betala för konsolideringen men inte att 
samla ihop sitt gods över tiden. 

Men varuägarna är inte alltid tillräckligt vidsyn-
ta, exempelvis i frågan om att ställa gemensamma 
krav på transporterna för att säkra hållbar utveck-
ling och konkurrens på lika villkor. 

− När jag under min tid på Stadium diskuterade 
sådant med Intersport med flera, tyckte man det 
var oerhört märkligt. För mig som kom från dag-
ligvaruhandeln var det inget konstigt med samar-
bete mellan konkurrenter, men i detaljhandeln var 
det annorlunda. 

Även om många logistikchefer enligt Pär Sand-
ström tycker att frånvaron av gemensamma krav 
är en brist, saknar han ett initiativ till diskussio-
nerna. Han tror att det krävs ett neutralt forum, 
en plattform där transportköparna kan diskutera 
krav på exempelvis trafiksäkerhet, hastighetsef-
terlevnad och utsläpp.

För det är trots allt från transportköparna kra-
ven bör komma, menar han, för att fortplanta sig 
genom speditörer och åkerier ända fram till chauf-
förerna. En kravplattform måste dessutom rymma 
CSR, alltså frågor om bland annat arbetsvillkor. 
Han har frågat logistikchefer om var smärtgrän-
sen går.

– Svaren visar att många anser det vara fullt 
acceptabelt att betala sex–sju procent mer för att 
ställa högre krav på hållbarhet, CSR med mera, 
konstaterar Pär Sandström. 

text: stInA gerHArdt
Foto: kerstIn erIcsson

En balansakt mellan kvalitet, kostnad, tillgänglighet, servicegrad och lagerhållning, med mera. Så beskriver Pär Sandström logistik, det område som han jobbat 
med i olika roller sedan 1983.

Pär 
sanDström
> Ålder: 56
> Bor: skälderviken
> Gör sedan 2008:  
logistikkonsult i egna fir-
man Psandström logistics 
aB, deltidsanställd på riks-
banken, föreläser på lunds 
tekniska högskola.
> Bakgrund: Bland annat 
unilever 1983–2004, sta-
dium 2004–2008, medlem 
i regeringens logistikforum 
2007–2013
> intressen: Fanatisk 
skidåkare, hålla sig frisk och 
glad…

”Många anser det 
vara fullt accepta-
belt att betala mer 
för att ställa högre 
krav på hållbarhet 
med mera.”
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signaler

i dag är den vanligaste maxlängden 
på svenska godståg 630 meter. men 

forskare på kungliga tekniska högskolan, 
kTh, menar att två kilometer långa godståg 
skulle kunna trafikera svenska järnvägar. 
Det skulle leda till en rejält ökad godstrafik 
på järnväg och därmed minska energiför-
brukning och utsläpp radikalt jämfört med 
godstransporter på väg. 

kapaciteten för godstrafik skulle för-
dubblas i de två godskorridorerna mellan 
luleå och Göteborg samt mellan umeå och 
malmö. en investering på cirka 54 miljarder 

kronor skulle krävas för att förlänga bangår-
dar och mötesspår. att ”bara” öka tågläng-
den till 1 000 meter skulle öka kapaciteten 
med drygt 50 procent till en kostnad av 46 
miljarder kronor.

kilometerlånga tåg är inte unikt. i usa 
körs godståg på 3 000 meter, och öre-
sundsförbindelsen klarar tåg på 1 000 me-
ter, en tåglängd som planeras genom Dan-
mark till Tyskland. 

rapporten från kTh heter ”Godstrafik 
på järnväg – åtgärder för ökad kapacitet på 
lång sikt”. Författare är oskar Fröidh. 

hur långa kan tågen bli?

gasdrivet 
på vänern

vänern kan få världens 
första torrlastfartyg 

som drivs med gas. rede-
riet erik Thun aB i lidköping 
vill bygga fartyget och har 
fått löfte om viss finansie-
ring från eu, vilket är en för-
utsättning. 

Gasdrivna fartyg har 
mycket låga utsläpp av sva-
vel och kväve. Dessutom 
minskar koldioxidutsläppen 
med 20-25 procent.

långsiktigt gemensamt 
arbete för punktlighet

systematiskt, gemensamt och lång-
siktigt är grunden för järnvägsbran-

schens satsning på punktlighet – tillsam-
mans för tåg i tid. Till år 2020 ska tågens 
punktlighet fördubblas. Tåg som kommer 
mer än fem minuter sent ska räknas som 
försenade. 

Trafikverket, jernhusen, sj, Green car-
go, Tågoperatörerna, sveriges järnvägs-
entreprenörer, svensk kollektivtrafik och 
sveriges järnvägsindustrier står bakom 
det nya punktlighetsarbetet.

– vi har haft olika punktlighetspro-
jekt tidigare inom järnvägen, som Puls, 
Pöls och kraftsamling. Det är projekt 
som gett goda resultat en tid, men ef-
fekten har klingat av när projekten har 
avvecklats. Tåg i tid är inte projektbase-
rat, det här är ett systematiskt och lång-
siktigt arbete som ska fortsätta uthålligt 
och tålmodigt, säger Tommy jonsson, 
Trafikverket, ordförande i samordnings-
gruppen. 

Den tunga tra-
fikens hastighe-
ter vid olyckan 
på Tranarpsbron 
var inget undan-
tag.”

AnnA vAdeby, ForskAre på vtI 
på tyLösAndsseMInArIet 2013.

Tommy Jonsson, ordförande i gruppen som 
samordnar arbetet med punktlighet.

2sekunder
tar det att testa om en lastbilsförare från 
en färja är påverkad av alkohol. metoden 

som bygger på infraröd mätteknik testas i 
stena lines tysklandsterminal i Göteborg. 

mhf leder projektet som genomförs i  
samarbete med trafikverket och en  

rad andra aktörer. 

illusTr aTion: susanne enGman
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Ökat underhåll av järnvägen ska förbätt-
ra för både gods- och persontrafik, enligt 
förslaget. Bland investeringarna för gods 
finns Hamnbanan i Göteborg, dubbelspår 
Hallsberg–Degerön och utbyggnader för 
malmtransporter.

– Vi föreslår en snabbare upprustning 
av järnvägen. Punktligheten på järnvä-
gen förbättras genom att underhållsinsat-
ser riktas mot högtrafikerade stråk där 
störningar ofta får stora konsekvenser, sa 
Gunnar Malm när han den 14 juni över-
lämnade Trafikverkets förslag till infra-
strukturminister Catharina Elmsäter-
Svärd.

Planen innehåller åtgärder för 522 mil-
jarder kronor. Ytterligare 80 miljarder 
beräknas tillkomma genom banavgifter, 
medfinansiering och trängselskatt. De 
522 miljarderna fördelas så här:
• 281 miljarder till utveckling av trans-

portsystemet
• 86 miljarder till drift, underhåll och 

reinvestering av statliga järnvägar
• 155 miljarder till drift och underhåll 

av statliga vägar.

åtgärderna, exempelvis Norrbotniabanan, 
slussarna i Trollhättan och en fast förbin-
delse Helsingborg–Helsingör.

Gunnar Malm svarade att det handlade 
om hårda prioriteringar, och att det finns 
ett antal namngivna brister utpekade i 
planen, som behöver utredas ytterligare.

Rolf Haraldsson, Trafikverkets projekt-
ledare för den nationella planen, pekar på 
ett antal förslag som får positiva effekter 
för godstrafiken.

– Vi fortsätter med kapacitetsförbätt-
ringar på Hamnba-
nan i Göteborg. Det 
är ett önskemål som 
funnits sedan lång 
tid. Där är det även 
en tidigareläggning 

av de åtgärderna. Sedan är det ytterligare 
delar på dubbelspåret Hallsberg–Deger-
ön, som blir nästan komplett. Det är ock-
så ett efterfrågat objekt av Näringslivets 
transportråd. 

– Det är framför allt järnvägssatsning-
ar, men vi gör även en del utbyggnader på 
väg 56 genom Gävleborgs, Uppsala och 
Södermanlands län som gynnar godstra-
fiken.

Bärigheten ska också höjas på broar och 
vägar på vägnät som näringslivet har 
pekat ut. Dessutom blir det bärighetshöj-
ningar till 75 tons bruttovikt med oför-
ändrade axeltrycksregler på ett speci-
ellt vägnät som kommer att definieras för 
HCT (High Capacity Transport).

För gruvnäringen görs ett antal sats-
ningar, framför allt för ökad kapacitet på 
Malmbanan. Förhandlingar pågår om den 
nya sträckningen av vägen från Kaunis-
vaara. 

– Vi föreslår en fördjupad studie om att 

vårda och vässa 
för 522 miljarder

– Önskemålen, kraven och behoven är 
större än våra resurser. Det betyder att 
kraftfulla prioriteringar gjorts. I första 
hand prioriterar vi drift och underhålls-
åtgärder och att åtgärda brister i trans-
portsystemet, sa Gunnar Malm.

tillståndet för vägar, järnvägar och farle-
der kommer att förbättras under planpe-
rioden. Infrastrukturen blir mer robust 
och får bättre förmåga att tåla störningar.

– Men innan vi kommer dit, kommer vi 
att ha några år av stora störningar i järn-
vägssystemet på grund av de åtgärder vi 
måste göra. Det blir sämre innan det blir 
bättre, sa Gunnar Malm.

Trafikverket föreslår en jämnare för-
delning av pengar till upprustning av 
järnvägen, med mer pengar i början av 
planperioden, jämfört med regeringens 
direktiv. 

Förslaget är nu ute på remiss till 1 okto-
ber. De första reaktionerna från åhörarna 
vid överlämnandet var försiktigt positi-
va, även om det fanns frågor om projekt 
som inte fanns med bland de namngivna 

vi ska vårda och vässa den infrastruktur vi har. Det är grundbudskapet i Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. 
nu är det hög tid att lämna synpunkter. remisstiden går ut den 1 oktober på förslaget, 
som för godstrafikens del bland annat handlar om högtrafikerade stråk. 

”Det blir sämre 
innan det blir 
bättre.”

I den nationella pla-
nen föreslås att 155 
miljarder ska använ-
das för drift och un-
derhåll av vägnätet 
2014–2025.   
FoTo: PeTer svensson
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20 i topp i nationeLL pLan 2014–2025
Kostnad under planperioden 2014–2025, exklusive medfinansiering,  
trängselskatt och avgifter. Vissa projekt fortsätter efter 2025.

1. ostlänken, ny bana järna–linköping: 17,8 miljarder kr
2. Trimning, effektivisering väg: 15,7 miljarder kr  

(hela landet)
3. erTms: 13 miljarder kr (hela landet)
4. mälarbanan Tomteboda–kallhäll: 11,3 miljarder kr
5. västsvenska paketet järnväg: 10,4 miljarder kr
6. Trimning, effektivisering järnväg: 10,2 miljarder kr  

(hela landet)
7. västsvenska paketet väg: 7,7 miljarder kr
8. e4 Förbifart stockholm: 5,8 miljarder kr
9. kraftförsörjning: 5 miljarder kr (hela landet)
10. Bidrag inlandsbanan och öresundsbron:  

5 miljarder kr
11. hallsberg–Degerön, dubbelspår: 4,4 miljarder kr
12. e4/lv259 Tvärförbindelse södertörn:  

4,4 miljarder kr
13. mölnlycke–Bollebygd, ny bana:  

3,8 miljarder kr
14. Flackarp–arlöv, flerspår: 3 miljarder kr
15. Göteborgs hamnbana: 3 miljarder kr
16. statlig medfinansiering regionaltåg:  

2,6 miljarder kr (hela landet)
17. varberg, dubbelspår: 2,8 miljarder kr
18. olskroken, planskildhet: 2,5 miljarder kr
19. e4/e18 infartsleder Förbifart stockholm:  

2,2 miljarder kr
20. e20 Tollered–alingsås–vårgårda: 2 miljarder kr

1
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bygga järnväg Svappavaara–Kaunisvaara. 
Vi gör även en förberedande satsning i 
Bergslagen, för att så småningom kunna 
köra malmtransporter från Ludvika till 
Frövi. 

Även satsningarna på ökat underhåll av 
järnvägen får positiva effekter för gods-
trafiken. Där finns exempelvis många 
åtgärder för att behålla bärigheten på 
olika stråk, så att man kan köra gods med 
full hastighet och vikt.

ERTMS är också en satsning för gods. 
Ett gemensamt europeiskt signalsystem 
ger bättre förutsättningar för gränsöver- 
skridande trafik utan byte av lok och förare.  

Bygget av Ostlänken frigör stambanan 
för mer godstrafik. Det ger en betydan-
de förbättring för godstrafiken. Elektri-
fiering av järnvägen till Gävle hamn är 
ytterligare ett exempel på godssatsningar 
i planen.

på sjöfartssidan finns nya slussar i Troll-
hättan för Vänersjöfarten med som en 
namngiven brist för fördjupad utred-
ning. Slussen i Södertälje finns också med 
som en namngiven åtgärd i planen. Den 
ger förbättrad funktion för sjöfarten till 
Mälarhamnarna. 

görAn FäLt
Bland övriga projekt i förslaget finns flera med stor betydelse för transporter av gods, exempelvis  
Södertälje sluss 1,1 miljard kronor, Malmbanan 0,9 miljarder, Bergslagsbanan delen Ställdalen-Kil 
0,8 miljarder, E6/E20 Hisingsleden södra delen 0,7 miljarder samt E6 Göteborgs hamn/Lundby- 
leden 0,6 miljarder.

Satsningarna fortsätter på att höja kapaciteten på 
Hamnbanan i Göteborg, med Marieholmsbron som 
får dubbelspår över Göta älv. FoTo: kersTin ericsson
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banavgifterna som kommer att höjas suc-
cessivt under planperioden 2014–2025. 
Avgifterna höjs stegvis från 2014 års nivå 
till en nivå 2025 som ger dubbelt så höga 
intäkter. Banavgifterna ska oavkortat gå 
till drift, underhåll och reinvestering.

Uttaget av banavgifter regleras av järn-
vägslagen som i sin tur bygger på EU-reg-
ler. Dessa anger att banavgifter minst ska 

täcka de kostnader som uppstår som en 
direkt följd av järnvägstrafiken. 

Trafikverkets beräknade uttag av ban-
avgifter innebär att lagens minimikrav på 
sådan kostnadstäckning uppfylls under 
planperioden. Nuvarande bestämmelser 
om banavgifter lämnar inget utrymme för 
att ta ut lägre banavgifter, enligt Trafik- 
verket.  

i förslaget till nationell plan för trans-
portsystemet ingår successivt höjda 
banavgifter som en del i finansieringen 
av järnvägens drift och underhåll.

I planen föreslås att 108,8 miljarder 
kronor ska gå till drift, underhåll och 
reinvesteringar av järnväg. Av den-
na summa kommer 86 miljarder kro-
nor från regeringens ekonomiska ram. 
Återstående 22,8 miljoner kommer från 

den 9 oktober försvinner en av det 
svenska vägnätets flaskhalsar när nya 
väg 50 mellan motala och mjölby invigs 
av kung carl Xvi Gustaf. Ytterligare en 
rad förbättrade vägar öppnas under 
hösten 2013. 

Nya väg 50 från Motala till E4 vid 
Mjölby är totalt 28 kilometer lång. Här 
har Trafikverket byggt en ny genomfart 
genom Motala, mötesfri 2+1-väg Motala–
Skänninge och helt ny fyrfilig väg mellan 
Skänninge och Mjölby. Tidigare sträckan 
av väg 50 söder om Motala till Ödeshög är 
numera länsväg 919.

En ny fem kilometer lång förbifart har 
öppnats utanför Vadstena, vilket bland 
annat innebär att tung trafik nu kan åka 
runt Vadstena. Framkomlighet och säker-
het ökar. 

Nya E18 mellan Hjulsta och Kista i nor-
ra Stockholm har öppnat, vilket har lett 
till säkrare trafik och bättre flyt. Fem av 
de sex trafikplatserna är klara. Trafik-
plats Rissne återstår.

Vid Värnamo blir förbifart och ringled 
färdigbyggda i oktober. Vägen kommer att 
underlätta betydligt för godstrafiken.

Förbi Nässjö blir ombyggnaden av 
väg 40 klar i oktober och har då fått 
mitträcke, viltstängsel, säkra sidoområ-
den och uppställningsplatser.

Gislaved får en ny förbifart på väg 27 
under hösten.  

höjda banavgifter för  
framtidens drift och underhåll 

nya vägar för  
säkerhet och effektivitet 

Väg 50 mellan Motala och Mjölby är en av alla sträckor i det svenska vägnätet som öppnas i höst.  
FoTo: kersTin ericsson
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Genombrott 
också för gods
vid lunchtid den 4 september gjorde tunnelborrmaskinen Åsa 
det sista genombrottet i hallandsås, efter åtta års borrande 
genom det besvärliga berget. 

”Äntligen är det 
verklighet. När 
tunnlarna öppnas 
för trafik ger de 
ökad kapacitet 
för både godstra-
fik och vardagligt 
resande.”

De två 8,7 kilometer långa tunnlarna ge-
nom åsen är färdigborrade, 21 år efter att 
bygget startade. 

nu ska Åsa monteras ner. Den 12 meter 
långa skölden blir kvar i berget, som en del 
av tunneln. några delar av borren återan-
vänds, men det mesta blir skrot. De 19 tvär-
tunnlarna beräknas bli klara i februari nästa 
år. samtidigt börjar arbetet med att bygga 
järnväg i huvudtunnlarna. hösten 2015 ska 
de vara klara för testkörning. invigningen är 
planerad till december 2015. Då ökar kapa-

citeten förbi hallandsås från dagens 4 till 24 
tåg i timmen, och godstågens vikt kan för-
dubblas.

– äntligen är det verklighet. när tunnlar-
na öppnas för trafik ger de ökad kapacitet 
för både godstrafik och vardagligt resande. 
Projekt hallandsås är en viktig kugge för att 
utveckla järnvägssystemet. Det här är en 
historisk dag, sa infrastrukturminister catha-
rina elmsäter-svärd när hon besökte genom-
brottsplatsen tillsammans med Trafikverkets 
projektchef Per rydberg.  

Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets projekt-
chef Per Rydberg vid genombrottet. FoTo: Gör an FälT
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landet runt

spana med  
trafikverket

en presentation av Tågplan 2014 är 
en av Trafikverkets programpunkter 

på järnvägsmässan nordic rail 2013 som 
hålls på elmia i jönköping 8–10 oktober. 

inför 2014 ansökte fler tågoperatörer 
än tidigare om att köra järnvägstrafik. alla 
tåg får inte plats, vilket har märkts i arbetet 
med att skapa tågplanen för 2014. Därför 
jobbar Trafikverket nu framåt för att möta 
omvärlden mer affärsmässigt med smar-
tare och skarpare tilldelning av kapacitet. i 
ett seminarium den 9 oktober berättar Tra-
fikverket mer om detta. andra seminarier 
som Trafikverket arrangerar handlar om 
gemensam nordisk marknad för järnvägs-

entreprenader, förbättrad säkerhetskultur 
samt produktivitet och innovationskraft i 
anläggningsbranschen.

Trafikverket kommer att ha en monter 
i hall a. Dessutom deltar järnvägsskolan 
och materialservice med varsin monter i 
hall B. 

tågplan 2014 på nordic rail

Jag har alltid fascinerats av tekniska 
framsteg. Tänk att fokus i trafiken har 
gått från att väja för häst och vagn, till 
att handla om magnetdrivna fordon och 
självbromsande, intelligenta bilar. 

Då är frågan: vad har vi ännu inte gjort 
och upptäckt? ska filmer som ”Tillbaka 
till framtiden” eller ”harry Potter” kunna 
bli verklighet, med flygande fordon och 
annat? ja, varför inte. vi kan se stora tek-
niska framsteg genom fordonens histo-

ria, men även små 
steg kan vara vik-
tiga. 

i ett kort per-
spektiv kan be-
prövad teknik i 

nya kombinationer göra underverk. nu 
är det dags att ta fler steg i utvecklingen 
med våra transporter. uppdraget är lo-
gistik i världsklass!

om man får drömma lite så ska varje 
transporttillfälle vara så trafiksäkert, ef-
fektivt och miljömässigt som det bara 
går. ett naturligt steg vore att bättre nytt-
ja beprövad teknik. Till exempel skulle en 
extra axel kunna betyda högre bruttovikt 
än i dag, och därmed skulle lastbilarna få 
med sig mer vid varje resa.

Den tunga trafiken på våra vägar 
skulle kunna minska trots ökad gods-
mängd. samtidigt skulle det ge goda 
frukter för trafiksäkerhet och miljö. även 
järnvägens terminaler skulle få större ge-
nomströmning, och andelen kombina-
tionstransporter kunna öka. 

På så sätt stärker vi sveriges konkur-
renskraft. På samma gång höjer vi säker-
heten och spar på miljön.

Det vore verkligen moderna tider!

Moderna tider

vinst varJe MiL
trafikverkets 
folder ”vinst 

varje mil” finns nu 
i ny upplaga. den 
handlar om sparsam 
körning för förare av 
tunga fordon. beställ i 
webbutiken på  
www.trafikverket.se

”En extra axel 
skulle betyda  
så mycket.”

ulric lÅnGBerG, 
TransPorTPoliTiskT ansvariG PÅ sveriGes ÅkeriFöreTaG
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varje månad sammanställer Tra-
fikverket en omvärldsspaning i form 

av en samling av nyheter och länkar. spa-
ningen täcker områdena nationell politik, 
eu och omvärlden (nationellt och inter-
nationellt). Den som vill prenumerera på 
det kostnadsfria nyhetsbrevet meddelar 
rikard engström (rikard.engstrom@tra-
fikverket.se). 

ny järnväg på gång 
i gamla uppsala

infrastrukturminister catharina 
elmsäter-svärd har med hjälp av 

grävskopa inlett arbetet med det nya 
dubbelspåret förbi Gamla uppsala. spå-
ret blir cirka 4 kilometer långt och leds 
i en 610 meter lång tunnel förbi den 
känsliga miljön vid Gamla uppsala kyr-
ka. om ungefär fyra år är dubbelspåret 
klart och då försvinner  
fyra plankorsningar  
mellan väg och  
järnväg. 
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FoTo: mosTPhoTos.com

så många miljoner 
satsar trafikverket 
på att få en mötes-
säker e4 genom 

småland. På båda sidor om den breda 
mittremsan sätts ett balkräcke upp. i no-
vember ska delen jönköping-värnamo 
vara klar. 
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gasexplosioner 
säkrar malmbanan
skandinaviens första system för 
att utlösa laviner med gasexplo-
sioner byggs nu på berget nuolja i 
abisko nationalpark. Trafikverket 
har beställt anläggningen och syf-
tet är att säkra trafiken på malm-
banan och e10. Tidigare har tra-
fiken fått stänga i genomsnitt tre 
dagar om året på grund av laviner. 

i alperna finns 2 800 liknande 
anläggningar. traFiKverKets nya styreLse

Tre ledamöter är nya i Trafikverkets 
styrelse, som utsågs av regeringen i 

slutet av juni. De nya ledamöterna är före 
detta riksrevisor eva lindström, svensk kol-
lektivtrafiks vd charlotte Wäreborn schultz 
och regiondirektör magnus Persson, öre-
bro. Deras mandat gäller till och med 30 
juni 2015.

övriga i styrelsen är ordförande mats  
sjöstrand, professor runar Brännlund, 
umeå universitet, finansborgarråd sten 
nordin, stockholm, och eu-parlamentariker 
kent johansson. Generaldirektör Gunnar 
malm ingår också i styrelsen. 

tågplan 2014 på nordic rail moderniserat  
på skånebanan
sträckan hässleholm–Åstorp på 
skånebanan är nu säkrare, stabi-
lare och mer driftsäker sedan  
1 000 kontaktledningsstolpar och 
30 kontaktledningsbryggor bytts 
ut. Banan var avstängd i 21 veck-
or medan upprustningen pågick. 
Den 9 september började tågen 
rulla igen. 

hur länge håller en järnvägsbro? och hur 
stora laster kan den tåla? För att få svar på 

bland annat de frågorna har en gammal stålbro 
tryckts sönder.

Trafikverkets broexpert anders carolin och 
Thomas Blanksvärd, broforskare från luleå tek-
niska universitet, har under mer än ett år arbe-
tat med att förbereda det brotest som genom-
fördes i början av september vid Åbyälven, nära 
stambanan mellan jörn och koler.

Bron som trycktes till brott byggdes 1957 
och togs ur drift förra året. Den belastades med 

domkrafter, och cirka 140 givare fanns utplace-
rade på hela bron för att få in så mycket mät-
data som möjligt.

– Genom försöket kan vi få bättre förståelse 
för hur våra broar fungerar och vilka laster de 
tål. målet är att kunna öka axellasterna på bro-
arna och kunna använda dem längre, säger an-
ders carolin.

– lärdomarna från det här testet tar vi med 
oss till exempelvis malmbanan där vi behöver 
öka kapaciteten bland annat på grund av gruv-
bolagens expansionsplaner. 

unik test om broars hållbarhet
Trafikverkets broexpert Anders Carolin räknar med att testet ger svar på många frågor om stålbroars livslängd 
och hållfasthet. I bakgrunden till vänster syns de domkrafter som användes för att belasta bron till brott. 

tre bangårdar 
blir säkrare
Bangårdarna i Borlänge, helsing-
borg och malmö ska bli säkrare. 
Trafikverket sätter upp stängsel, 
grindar och övervakningskame-
ror runt bangårdarna för att mins-
ka risken för olyckor och förhindra 
klotter, skadegörelse och stöl-
der. 
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Eva Lindström, Charlotte 
Wäreborn Schultz och 
Magnus Persson är nya 
i Trafikverkets styrelse. 
FoTo: hÅk an Fl ank, svensk 

kollekTivTr aFik , reGion 

öreBro, 
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Åskådarbiljetterna tog slut och medie- 
uppbådet var stort när världens 
största nu seglande fartyg anlöpte 
Göteborgs hamn på sin jungfrufärd. 

Containerfartyget Maersk Mc-Kinney 
Möller är 400 meter långt, 73 meter högt, 
går mellan Asien och Europa och kan las-
ta 18 000 containrar. Bredden är 59 meter, 
vilket gör att fartyget inte kan gå igenom 
Panamakanalen. Fartyget bemannas av  
22 personer.

Maersk Mc-Kinney Möller startade sin 

jungfrufärd i Sydkorea och nådde slut-
hamnen Göteborg efter 84 dagar.

I fortsättningen ska hon trafikera 
hamnarna Gdansk–Århus–Göteborg –
Bremerhaven–Rotterdam–Port Tangi-
ers–Singapore–Yantian–Hongkong– 
Kwagyang–Ningbo–Shanghai–Tanjung 
Pelepas.

Hon är det första av 20 liknande fartyg 
som danska Maersk har beställt. Fartygs-
typen kallas Triple-E, där de tre E:na står 
för ekonomi, effektivitet och miljö (envi-
ronment). 

Många ville se 
största skeppet

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

En människa är liten i  
förhållande till världens största fartyg. 
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