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Två av tre lastbilar får underkänt hos Bilprovningen 

mer post
ska ta tåget

välkommen 
vintern

en tiDning från trafikverket om goDs och affärer • nr 5.2014

”Stanna i tid och 
vänta tills vägen  
är röjd”

Per-ove norDQvist, 
trafikPolis: 

203 Så många nya trafiksäkerhetskameror fick Sverige under 2014.  
I slutet av 2013 fanns det ungefär 1 100 kameror. Varje år beräknas 
kamerorna spara 20 liv.

På bESÖK hoS 
bESiKtningEn
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att ha möjlighet att resa och att trans-
portera gods är grundläggande för all 
samhällsutveckling. Så har det faktiskt 
varit i alla tider. Jag tänker på de gamla 
kamelkaravanerna och på hur romarna 
byggde vägar, och inte minst utveck-
lingen av handelsflottorna. i mer mo-
dern tid har vi sett en otrolig utveckling 
av järnvägen och flyget. Och allt är lika 
aktuellt i dag – om vårt samhälle ska 
utvecklas krävs en robust och tillgäng-

lig infrastruk-
tur. Det ska vara 
enkelt att resa 
mellan bosta-
den och arbetet 
eller skolan. Det 
ska vara enkelt 

att resa i tjänsten. Det ska vara enkelt 
för näringslivet att få ut produkter på 
marknaden.

På trafikverkets verksamhetsområde 
Samhälle renodlar vi nu våra två hu-
vuduppdrag, nämligen att planera tra-
fik och att planera åtgärder – allt för att 
skapa de bästa förutsättningarna för 
ett tillgängligt Sverige. vi justerar vår 
organisation och en märkbar effekt är 
att vi från årsskiftet byter namn till Pla-
nering. För våra kunder och intressen-
ter innebär det här att vi på Trafikver-
ket blir bättre på kvalitetsuppföljning av 
våra leveranser. vi ska bli bättre på att 
bedöma om leveransen levt upp till for-
maliserade krav och om processen är 
effektiv.  

Två väldigt konkreta exempel som 
blir verklighet denna senhöst är Norra 
länken som underlättar för den tunga 
trafiken till och från värtahamnen, 
och E4 Sundsvall som gör att trafiken 
inte längre behöver knöla sig igenom 
Sundsvalls centrum.  
Projekt som bidrar till 
högre tillgänglighet, 
helt enkelt.

”Transporter är 
grundläggande 
för samhällsut-
vecklingen”
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– Vårt mål är tydligt: vi vill frakta så 
mycket som möjligt av våra volymer på 
järnväg. 

Åke Holst, projektledare för Postnords nya 
terminalstruktur, står mitt i Europas nyaste 
brevsorteringsterminal i Rosersberg. Termina-
len ligger en mil från Arlandas internationella 
flygplats och är unik på flera sätt – inte minst 
med tanke på hur den järnvägsmässiga logisti-
ken kommer att fungera. Terminalen har också 
helt nya sorteringsmaskiner som inte finns i 
drift någon annanstans i världen. 

Spårhallen med sina två spår och lastkajer 

Svensk-danska logistikföretaget Postnords 
nya jätteterminaler ligger i direkt anslut-
ning till järnvägens stambanor. Ett led i 
en koncentration av posthanteringen som 
innebär mer post på tåg och besparingar i 
form av både pengar och utsläpp.

Spårnära
LÄGE FÖR MER POST PÅ TÅG
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är än så länge öde. Från och med första 
februari 2015 ska det emellertid vara full 
fart på lastning och lossning av postvag-
nar.

– Trafikverket lämnade över spår-
anläggningen till Postnord den första 
november och den är nu klar att trafikera, 
säger Trafikverkets projektledare för ban-
gårdsbyggnationen, Lennart Bergendahl.

Det speciella med bangården är att den 
ansluter direkt till Ostkustbanan, vilket 
innebär att posttågen får direkt access till 
stamnätet samtidigt som den hårt trafike-
rade sträckan inte påverkas av inbroms-

ningar eller accelererande tåg.
– Tågen kör av från Ostkustbanan via 

bangården och kan direkt angöra termi-
nalens lastkajer. Det innebär att tågen kan 
göra det mesta av inbromsningen på sidan 
av Ostkustbanan och stör inte annan tra-
fik. Motsvarande gäller när tågen lämnar 
terminalen och kan komma upp i hastig-
het innan de växlar in till Ostkustbanan, 
förklarar Lennart Bergendahl.

Postnords nya anläggning är resultatet av 
en flera år lång, intern utvecklingspro-
cess, berättar Torsten Johansson, strate-

gisk processutvecklare vid Postnord:
– Koncernstyrelsen beslutade hösten 

2010 att förändra våra logistiska flöden 
för att stärka vår konkurrenskraft och 
koncentrera brev- och pakethantering till 

ett tiotal termi-
naler.

Efter utredning 
föll valet på att 

uppföra två nya, stora terminaler i direkt 
anslutning till stamnätet för järnväg i 
Hallsberg och Rosersberg.

– Beslutet hade också en viktig bas i 
hållbarhetsarbetet eftersom vi vill kon-

”Vi vill frakta så 
mycket som möj-
ligt på järnväg.”

”Tågen stör inte 
annan trafik.”

Ungefär 1,7 miljoner adresserade försändelser hanteras varje dygn i Rosersberg.

Åke Holst och Torsten Johansson på Postnord, tillsammans med Trafikverkets projektledare Lennart Bergendahl, i den splitternya terminalhallen i Rosersberg.
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centrera så stora volymer som möjligt till 
järnväg för att bland annat minska koldi-
oxidutsläppen. Målet för Postnord är att 
minska koldioxidutsläppen med 40 pro-
cent från 2009 års nivå till 2020. Utma-
ningen är att ett antal destinationer inte 
kan nås med tåg tillräckligt snabbt för att 
vi ska klara av kravet på över natt-befor-
dran. Då måste vi använda flyget, säger 
Åke Holst.

Att just Rosersberg föll Postnord i sma-
ken beror också på att området är priori-
terat för logistikverksamhet. Bara några 

stenkast från terminalen finns konkur-
renter som Schenker, DHL med flera eta-
blerade.

– Dessutom är Rosersberg en av de få 
platser i Stockholm där vi fick plats med 
flera kilometer nytt spår och en ny ban-
gård, konstaterar Torsten Johansson.

Terminalen kommer nu successivt att 
ta över verksamheten från terminaler-
na i Uppsala och Tomteboda, som stängs 
under 2015. Viss verksamhet kommer 
också att flyttas till Rosersberg från ter-
minalen i Årsta.

– Tomteboda har ett känsligt läge mitt 

i centrala Storstockholm. Det är ett svårt 
pussel för våra transporter, som kommer 
varje halv minut när det är högtrafik. Här 
i Rosersberg är det inte på långa vägar 
lika trångt, tack vare den nya trafikplat-
sen som Trafikverket byggt. 

när alla volymer flyttas från Uppsala och 
Tomteboda under våren 2015 har termi- 
nalerna från tiden när Postnord bildades 
2009, bantats ned till dagens nio. Detta 
ska ge en årlig besparing på 300 miljoner 
svenska kronor. För landets norra delar 
koncentreras Postnords terminalverk-

Terminalen kommer att ta över verksamheten från
terminalerna i Uppsala och Tomteboda.

Åke Holst och Torsten Johansson på Postnord, tillsammans med Trafikverkets projektledare Lennart Bergendahl, i den splitternya terminalhallen i Rosersberg.
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samheter till Sundsvall och Umeå.
– Både Sundsvall och Umeå är två ter-

minaler som vi når med järnväg. Kommer 
sedan också Norrbottniabanan att byggas 
får vi kapacitet att köra med tåg till Luleå 
om vi kan klara stopptiderna. Vår ambi-
tion är att successivt öka andelen brev, 
paket och övrigt gods som transporteras 
med tåg längs norrlandskusten, säger Åke 
Holst.

terminalernas mantra är ”stopptid”. Allt 
är planerat efter de tider respektive områ-
de eller försändelse har sin stopptid.

– Tid är vårt viktigaste instrument och 
därför kan våra medarbetare alltid, oav-

sett placering i terminalen, se aktuell tid 
på två klockor samtidigt, berättar Torsten 
Johansson.

Posten satsar på nya terminaler trots att 
andelen brevförsän-
delser stadigt mins-
kat sedan seklets bör-
jan. Toppåret var år 
2000. Sedan började 
nedgången som de 

senaste åren varit cirka 4–5 procent om 
året.

– Vi har, i stort sett, lyckats kompensera 
för minskade intäkter från brev tack vare 
att andelen paket, inte minst från e-han-
deln, ökat och fortsätter att öka. Logistik-

Den nya överlämningsbangården ansluter direkt till Ostkustbanan.

Postnords nya terminal i Hallsberg togs i 
drift i september 2013 och är i full drift se-
dan februari 2014.

Terminalområdet i Hallsberg omfattar 
82 000 kvadratmeter inklusive spårhall och 
spåranläggning. Under ett dygn hanteras 
ungefär 1,1 miljoner adresserade försändel-
ser som berör 650 000 hushåll och 52 00 
företag i 55 kommuner.

Terminalen i rosersberg, norr om Stock-
holm, omfattar 131 000 kvadratmeter och 

är Postnords största anläggning. Termi-
nalen och spårhallen hanterar försändel-
ser och mindre paket till cirka 800 000 
hushåll och 77 000 företag i 42 kommu-
ner. Totalt hanteras och sorteras varje 
dygn cirka 1,7 miljoner försändelser.

Postnord bildades 2009 genom sam-
gåendet mellan svenska Posten AB 
samt Post Danmark A/S. koncernen 
med 39 000 medarbetare omsatte ifjol 
cirka 40 miljarder svenska kronor.

postnords nya terminaler

affären är vår framtid långsiktigt. Det 
är inom detta område som vi ser en 
tillväxt, förklarar Åke Holst.

Det finns också stora samordnings-
vinster att ta hem när järnvägstrans-
porterna körs från Rosersberg. Det är 
långt ifrån bara brev och paket som 
kommer att fraktas i Postnords tåg.

– Vi har i dag en omfattande affär 
när det gäller bulk-, kyl och pallgods. 
Den integrerade produktionsmodell 
som vi arbetar med gör också att vi kan 
få synergier mellan paket- och brev-
affärerna, konstaterar Åke Holst. 

TexT och foTo: sTefAn BrATT

”Tid är vårt 
viktigaste  
instrument.”
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signaler

rederier höjer  
priser vid nyår

280 dollar per 40-fotscontainer 
blir påslaget för sjöfrakt på rutten 

Östersjön–kanadas östkust när svaveldi-
rektivet träder i kraft 1 januari. Det är det 
högsta tillägget när ett handfull interna-
tionella rederier redovisar hur mycket ex-
tra de kommer att ta för att kompense-
ra för sina ökade bränslekostnader. Den 
som skeppar gods mellan Asien och nor-
ra Europa, utanför Östersjön, får bara be-
tala ett tiotal dollar extra per container. 
För frakt till och från Östersjöregionen 
tar rederierna i snitt ut 100 dollar ex-
tra per 40-fotscontainer. Sammanställ-
ningen är gjord av det brittiska konsult-
företaget Drewry. Svenska Stena line har 
meddelat att de kommer att höja sina 
fraktpriser med cirka 15 procent. 

Från årsskiftet ska terminaloperatören 
APm i Göteborgs hamn kunna ta emot 

100 meter längre godståg än vanligt varje 
dag. Trafikverket gjorde en testkörning av 
ett 730 meter långt tåg till containerter-
minalen i slutet av september, från Örebro 
längs västra stambanan. maxhastigheten 
var 100 km/timmen och alla parter var 
mycket nöjda med försöket.

På Trafikverket jobbar man med siktet in-
ställt på att kunna ta emot fler långa tåg för 

att möta transportnäringens önskemål. Ett 
730 meter långt tåg tar ytterligare 16 con-
tainrar jämfört med ett 100 meter kortare 
tåg. Utmaningen är bland annat att kon-
struera tidtabellen så att persontrafiken 
inte hindras av de långa och långsammare 
godstågen. 

Försöket var en del av projektet Green 
Corridor in the North Sea region, ett inter-
nationellt EU-projekt med fokus på grönare 
transporter i korridoren Oslo–randstad. 

lyckad testkörning  
av 730 meter godståg

Första ”riktiga”  
elmotorvägen

En tre kilometer lång elmotorväg 
ska byggas på allmän väg i kali-

fornien. Luftledningar sätts upp för att 
testa hur eldrivna lastbilar kan samsas 
med övrig trafik. Bakom försöket står 
Siemens, volvoägda lastbilstillverkaren 
mack och elföretaget Transpower. 

Britterna höjer  
hastigheten

i början av 2015 planerar man i 
Storbritannien att höja maxhastig-

heten för lastbilar på vägar med enkel 
körbana. Syftet är att jämna ut skillnaden 
i hastighet mellan personbilar och lastbi-
lar som kan orsaka problem med trafik-
säkerheten. 

starkt år för  
Öresundsbron

Frakttrafiken över Öresundsbron 
har ökat med 4,9 procent i år. Totalt 

sett är trafikökningen på bron den störs-
ta sedan 2008. Bron står för 52,8 pro-
cent av fraktmarknaden över Öresund. 

största  
containerhamnarna 

mellan 2008 och 2013 
minskade trafiken med 
godståg med 21 procent, 
samtidigt som trafiken  
med persontåg ökade  
med 19 procent. Det  
visar ny statistik från  
Trafikanalys. minskningen 
på godssidan bottnar i att 
återhämtningen kom av 
sig efter fallet 2009. i stäl-
let följde en nedgång tre år 
i rad.  

21 %
så många teU 
(20-fotscontainrar) 
hanterades under 2013

störst i 
världen: 
shanghai 
33 617 000

störst i europa:  
rotterdam  
11 621 249

störst i sverige: 
göteborg 858 498
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Allra sämst ställt var det med lastbilar 
med bruttovikt över 16 ton i Söderman-
lands, Västernorrlands och Västmanlands 
län. I dessa tre län underkändes 72 pro-
cent av de besiktade fordonen, enligt Bil-
provningens statistik.

Besiktningsteknikern Åke Åsman vid 
anläggningen i Västerås, med över tre 

decenniers erfarenhet, förvånas inte över 
statistiken. Han började som besiktnings-
tekniker 1977 och konstaterar att utveck-
lingen gått åt fel håll.

– Nu för tiden händer det alltför sällan 
att ett tyngre fordon går igenom besikt-
ningen utan någon anmärkning. Oftast är 
det något smärre fel som saknat stänk-

skydd, trasig belysning 
eller liknande som gör att 
fordonet underkänns.

bilprovningen har ungefär 
50 procent av besiktningar-
na av tunga fordon, sedan 
avregleringen på besikt-
ningsmarknaden 2010. Sta-
tistiken gällande lastbilar 
har i stort sett alltid sett 
likadan ut. Mellan 2000 
och 2013 fick i snitt 43 pro-
cent av lastbilarna under-
känt med krav på efterkon-
troll. 

två av tre  
lastbilar underkända

Största andelen fel rör bromsar och utslit-
na däck. Det är fel som direkt påverkar 
trafiksäkerheten, konstaterar Per-Ove 
Nordqvist, trafikpolis sedan 1977 och chef 
för trafikpolisen i Dalarna.  

För tillfället är han utlånad 
till Rikspolisstyrelsen som 
handläggare och utredare av 
yrkestrafikfrågor.

– Polisens flygande inspek-
tioner av tung trafik visar i 

stort sett samma resultat som 
Bilprovningens årsstatistik. 

Orsakerna är svåra att uttala sig om men 
våra dialoger med chaufförer och åkerire-
presentanter pekar på en tuff ekonomisk 
situation för många åkerier. I detta utsat-
ta läge slår det direkt mot fordonsunder-
hållet, vilket vi naturligtvis anser är en 
felprioritering, säger han.

Enligt Per-ove nordqvist skulle relativt 
enkla åtgärder kunna påverka bromsar-
nas effekt positivt och minska antalet 

en majoritet av de tunga lastbilar som Bilprovningen besiktade under 2013 blev inte godkända. varför? 
godset har tillbringat en dag hos Bilprovningen och pratat med erfarna trafikpoliser. 

Per-Ove
Nordqvist

Polisens mobila kontrollgrupp vinkar in en lastbil.
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underkännanden. Till exempel att chauf-
förer kontinuerligt motionerar bromssys-
temen genom att hårdbromsa.

Under trafikpolisens senaste nationella 
insats i början av oktober, kontrollerades 
knappt 1 200 tunga fordon, varav drygt 
600 svenskregistrerade. 

Av dessa fordon var 32 belagda med kör-
förbud redan före kontrollen. Totalt fick 
ytterligare 19 fordon körförbud. Dessutom 
rapporterades 444 tekniska brister och 506 
misstänkta brott mot kör- och vilotider.

– Enligt min uppfattning har det sett 
ut så här de senaste åren. Antalet utfär-
dade ordningsböter och brottsmisstankar 
varierar något men ligger på en konstant 
och, anser vi, hög nivå. Samtidigt blir vi 
inom trafikpolisen inte fler ute på fältet. 
Vi ser dock med tillförsikt fram emot de 
nya medel vi kan få, som klampning och 
sanktionsavgifter.

Klampning och sanktionsavgiftsåtgär-
der kan komma att träda ikraft från den 
första mars 2015.

åke åsman och hans kollega, Adnan 
Nazar Taha, är två av åtta besiktnings-
tekniker med behörighet för tunga fordon 
vid stationen i Västerås. Dagens schema 
är i stort sett fulltecknat.

Strax före tio dyker Per Andrén upp 
med lastbil och släp från ett lokalt åkeri i 
Västerås. Han är en erfaren chaufför med 
tusentals mil bakom ratten.

Det är släpet som ska besiktas och det 
dröjer inte många minuter förrän Åke har 
hittat en anmärkning. Det är ABS-kon-
takten som inte fungerar.

– Finns det ABS på ett fordon ska ock-
så funktionen vara i bruk, säger Adnan 
Nazar Taha och hoppar upp i hytten för 
att förbereda bromsproven.

Bromsarna får godkänt men ett däck 
har inte tillräckligt bra mönsterdjup.

Sedan Per Andrén åkt iväg med sitt ekipa-
ge för att lasta av i Upplands Väsby kon-
staterar Åke Åsman att besiktningen var 
ungefär som de flesta brukar vara:

– Framför allt hittar vi en hel del bris-
ter på släpen. Dragfordonen är, enligt 
min uppfattning, i bättre skick än släpen. 
Bilarna kanske byts ut efter 50 000– 
60 000 mil medan släpen rullar det dubb-
la – minst. Det finns tyvärr fordonsägare 
som åker hit med samma bil och släp och 
vi hittar samma fel upprepade gånger.

Adnan Nazar Taha konstaterar också 
att slitaget beror på vilka transporter som 
bilarna och släpen utför:

– Timmerbilar och släp tar mycket 
stryk jämfört med bilar som kör fjärr-
gods.  

TexT och foTo: sTefAn BrATT

”Det finns tyvärr 
fordonsägare 
som åker hit med 
samma bil och 
släp och vi hittar 
samma fel upp-
repade gånger.”

1. Nästa lastbil på väg in på Bilprovningens station i Västerås. 2. Luktprov i smörjgropen. 3. Besiktnings-
teknikern Adnan Nazar Taha förbereder ett bromsprov från förarhytten. 4. Hjullagren kontrolleras med 
ett vibrationsinstrument. 5. Med en avsliten kontakt gör ABS-funktionen ingen nytta. 6. Chauffören Per  
Andrén skriver på protokollet.

  1

  3

  2

  4

  5   6
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Alla vinner på  
nya vägar för godstrafiken
En går under jord och en går över vatten. norra länken 
och nya e4 sundsvall är två av Trafikverkets stora 
projekt som båda invigs i förtid och dessutom har hållit 
budget. Det är två verkliga flaskhalsar som försvinner. 
inte minst gynnas godstrafiken samtidigt som träng-
seln minskar och miljön förbättras.

både norra länken och nya E4 Sundsvall 
innebär ökad framkomlighet med bättre 
flöden, vilket ger bättre förutsättningar 
för alla trafikanter, inte minst närings-
livets transporter säger Mats Åkerfeldt, 
huvudansvarig för hållbara transporter i 
Trafikverket. 

Efter 50 års väntan och knappt fyra års 
byggtid slipper Sundsvallsborna trafiken 
genom staden. En olycksdrabbad del av 
E4 ersätts med en säker väg och ger sta-
den utrymme att växa samtidigt som tra-
fiken genar över Sundsvallsfjärden.   

Den 2,1 kilometer långa bron är den 

mest iögonfallande delen av E4-projektet. 
Sveriges längsta motorvägsbro sträcker 
sig i en båge från Vindskärsudde över till 
Skönsberg. 40 meter över havet svänger 
bron både i sid- och höjdled. 

tanken bakom brons arkitektur är att 
den ska uppfattas som en del av landska-
pet och som en naturlig förlängning av 
vägen. När arkitekterna ritade motor-
vägsbron ville man inte konkurrera om 
uppmärksamheten med de dominerande 
bergen på norra och södra sidan. Att väg-
sträckan ska smälta in i miljön är en av 

grundtankarna bakom hela projektet.
Totalt är den nya E4-sträckningen 20 

kilometer lång och Sundsvallsbron är en 
av 33 broar. Den har även uppmärksam-
mats av andra skäl än sin utformning. 
2010 beslutade riksdagen att bron delvis 
ska finansieras med lån och att dessa ska 
återbetalas med broavgifter. 

För tung trafik blir avgiften 20 kro-
nor och den gäller för både svenska och 
utländska fordon. Frågan är: Kommer tra-
fikanterna att välja andra vägar? I en tra-
fikutredning från 2014 gjorde Trafikverket 
en bedömning av hur många som kan kom-
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Alla vinner på  
nya vägar för godstrafiken

BroavgiFter i sverige
  Broavgiften för Sundsvallsbron är 20 kro-

nor för tung trafik över 3,5 ton och 9 kronor 
för personbilar. Detta gäller för både svens-
ka och utländska fordon. 

  Broavgifter kommer också att tas ut 
på motalabron och Skurubron i Nacka.
Öresundsbron är redan avgiftsbelagd. 

  Betalningen ska fungera på samma sätt 
som trängselskatten betalas i Stockholm 
och Göteborg, alltså med kameror som au-
tomatisk läser av registreringsskyltarna.

FOTO: TOrBJÖrN BErGkviST

ma att välja bort bron på grund av avgiften.
– Det kan handla om tio procent. Men 

det avgörs också av hur genomfarten 
genom centrum utformas. Kommunen vill  
skapa en boulevardkänsla och knyta sam-
man området mot vattnet med centrum. 
Är hastigheten låg blir det inte lönsamt att 
åka vägen via centrum, säger Per-Henrik 
Fräjdin, planerare i Trafikverket. 

Trafikverkets bedömning är att cirka  
17 000 fordon per dygn kommer att köra 
på bron när den öppnar. Det betyder att 
trafikmängden genom centrala Sundsvall 
kommer att halveras. 

e4 sUndsvall
    20 kilometer ny E4 
    5 trafikplatser 
    33 broar  
    Den längsta bron är  
  den 2 109 meter långa  
  Sundsvallsbron.

E4 Sundsvall är en del i huvudvägnätet 
för gods. Tillsammans med hamnen och 
Ostkustbanan bildar Sundsvall ett trans-
portnav som kommer att få full utväx-
ling när alla utbyggnadsplaner har satts i 
verket. 

Sundsvalls kommun planerar att bygga 
en logistikpark vid Tunadalshamnen. Tra-
fikverket kommer att bidra genom att rusta 
upp industrispåret till hamnen.  Spåret ska 
också få nya anslutningar till Ådalsbanan 
och Ostkustbanan. Trafikverket har nyli-
gen fått nära en miljon euro från EU till 
planeringen av de nya förbindelserna. 
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norra länken
  Totalt 13 km vägtunnel mellan Tomteboda 

och värtan i Stockholm 
  9 km är bergtunnlar  
  4 km är betongtunnlar 

våren 2015 öppnar sträckan söderut mellan 
Norrtull och Tomteboda. våren 2016 öpp-
nar sträckan norrut mellan Tomteboda och 
Norrtull.

Under byggandet av Norra länken har  
1 200 000 kubikmeter berg och 400 000 
kubikmeter jord schaktats bort. Det fyller 
Globen två gånger om.

rer och konsulter som gjort detta möjligt 
samtidigt som vi jobbat effektivt med att 
förutse risker. Vi kommer dessutom ham-
na under budget, säger Åse Malm, kom-

munikationsansvarig 
på Norra länken.

Norra länken byggs 
för att lösa Stock-
holms trafikproblem, 
för en bättre miljö och 
för att kunna utveckla 

de nya stadsdelarna Hagastaden och Nor-
ra Djurgårdsstaden. 

Nästan all tung trafik och en stor del av 
personbilarna leds ner under mark, vil-
ket innebär en avlastning för Stockholms 
hårt trafikerade gator. 

För den tunga godstrafiken blir Norra län-
ken en efterfrågad genväg. Tidsvinsten är 
beräknad till tio minuter per resa för den 
som kör sträckan Norrtull-Ropsten i hög-
trafik. 

Norra länken är undantagen trängsel-
skatt, enligt ett riksdagsbeslut om änd-
ring i lagen om trängselskatt. Men efter-
som Norra länken är klar tidigare än 
planerat har den nya lagen ännu inte hun-

nit träda i kraft. Den tillfälliga trängsel-
skatten beräknas tas bort 2016. 

Vägsträckan blir totalt fem kilometer, 
av dem går fyra i tunnel. Utformningen av 
tunneln är viktig, då det inte finns någon 
stadsbild eller något landskap som hjäl-
per föraren att orientera sig. Därför ska-
pas kännetecken och landmärken som ger 
bilisterna hjälp att hitta rätt. Tanken är 
att dessa ska vara utformade efter det som 
gör Stockholm unikt. Vatten, skog, ängar 
och öppna landskap gestaltas med hjälp 
av färgat ljus i tunneltaket, installationer 
och bilder utefter väggarna. 

LenA KArLsson
MonicA näsLund

”Vi kommer 
dessutom att 
hamna under 
budget.”

– När man syr ihop de olika flödena för 
väg, järnväg och sjöfart skapas det effek-
tiva transportnav som bidrar till tillväxt 
i Sundsvallsregionen och gör det möjligt 
att få till hållbara transportlösningar för 
framtiden, säger Mats Åkerfeldt. 

E4 Sundsvalls-projektet går i mål näs-
tan ett år före tidsplanen. Det beror på 
valen av affärsformer samt entreprenö-
rernas goda planering och höga produk-
tivitet. De två största delarna i projek-
tet är totalentreprenader och det har gett 
kostnadseffektiva lösningar. För den nya 
vägsträckan mellan Myre och Sköns-
mon ingår även ett 20 år långt drift- och 
underhållsansvar. Kontraktsformen har 
valts för att få in ett mer hållbart perspek-
tiv i byggproduktionen.

Några veckor innan nya E4 Sundsvall 
 invigs öppnar Norra länken, norra Euro-
pas största vägtunnelprojekt. Den 30 
november 2014 är det trafikstart för 
sträckan mellan Norrtull, Frescati och 
Värtahamnen och Frihamnen, nästan ett 
år tidigare än beräknat.

– Det finns flera faktorer som gjort att 
vi lyckats. Vi har duktiga entreprenö-
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Utsmyckningen i Norra länkens tunnlar hjälper trafikanterna att orientera sig.
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signaler

vid årsskiftet startar bolaget kvarken-
hamnar som ägs gemensamt av vasa 

stad och Umeå kommun. Företagets verk-
samhet omfattar driften av de båda städer-
nas hamnar. Detta är en del i arbetet för att 
stärka både transportlänken över kvarken 
och de öst-västliga förbindelserna.

med större transportkapacitet över kvar-
ken förbättras möjligheten att frakta gods 
på sjön i stället för på den betydligt längre 
landvägen runt Bottenviken. En ny miljövän-
lig färja anpassad för att trafikera kvarken 
håller på att utvecklas. Detta görs inom EU-
projektet midway Alignment of the Both-

nian Corridor. Färjan beräknas vara klar ti-
digast 2019. 

Färjetrafiken över kvarken sköts i dag av 
Wasaline som har inlett ett samarbete med 
Stena Line. De framtida planerna rör bland 
annat transporter på järnväg och sjö från 
verona i italien till vasa, via kiel och Göte-
borg. 

kvarken är den smalaste delen av Botten-
viken mellan Sverige och Finland. Avstån-
det från kust till kust är drygt 80 kilometer, 
och mellan de yttersta öarna är det 25 kilo-
meter. 

starkare länk  
mellan Umeå och vasa

lastbilen bromsar själv
volvo lastvagnar testar för närva-
rande ett nytt system för att elimi-

nera olyckor mellan lastbilar och cyklis-
ter eller fotgängare. Fordonet gör en 360 
graders skanning av omgivningarna för 
att sedan föreslå åtgärder. Om föraren 
inte reagerar på de föreslagna åtgärder-
na kan styr- eller bromssystemet aktive-
ras automatiskt. Systemet beräknas kun-
na tas i bruk om fem till tio år. 

nytt spår för bilar
Ett nytt järnvägsspår till Logents 
bilterminal i Göteborgs hamn står 

klart. Därmed finns en direkt järnvägs-
förbindelse för fordonsindustrin till och 
från hamnen. Upp emot 300 bilar kan 
lämna terminalen via järnvägen varje 
dag.  

sjövägen från Holland  
till södertälje

En ny containerlinje angör Söder-
tälje hamn varje vecka sedan okto-

ber. Det är rederiet Sun Line, ett så kall-
lat shortsea-rederi, som med sin flotta 
på tre containerfartyg går i linjetrafik 
från velsen i Norra Nederländerna. Övri-
ga hamnar i slingan är Hull, västerås och 
Oxelösund. 

FOTO: GÖTEBOrGS HAmN
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Julfrukten kommer  
från Helsingborg

40 000 ton citrusfrukter räknar Helsing-
borgs hamn med att ta emot under vinter-

säsongen. Frukten kommer framför allt från 
marocko. i slutet av november anlände re-
deriet maersk med årets första last av cle-
mentiner till hamnen. Helsingborgs hamn 
tar i dag emot över 90 procent av all frukt 

och grönt som konsumeras i Sverige.  
Det gör dem till Nordens största hamn  

för import av frukt och grönt. 

ingen ökning för  
intermodalt i eU

EU:s ansträngningar att förbättra 
förutsättningarna för intermoda-

la transporter har haft liten effekt. Det 
visar Eurostats senaste data om gods-
transporter. För år 2012 rapporterades 
att 74,5 % av godset transporterades på 
väg inom EU, vilket i stort är en oföränd-
rad siffra sedan 2007. Järnvägens andel 
motsvarar 18,6% och inre vattenvägar 
6,9 %.  

kina rekord-
bygger  
i nigeria

kinesiska järn-
vägsföretag byg-

ger järnväg i hela värl-
den. Ett av de senaste 
uppdragen är en re-
kordstor affär, att byg-
ga en 140 mil lång järn-
väg längs Nigerias kust. 
kontraktet är värt 12 
miljarder dollar, ungefär 
90 miljarder kronor. 
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Vässad beredskap
– men vädret styr

oavsett väderlek finns förväntningar om 
att tågen ska rulla som vanligt. Det är en 
dröm som svårligen kan bli sann, menar 
Joakim Olsson, chef för Underhållsområ-
den på Trafikverket.

– Det spelar ingen roll hur förberedd du 
är. Du kan ändå inte skotta förrän snön 
kommer. Och när den väl kommer, tar det 
tid att få bort den. Jag var i Åre och Stor-
lien nyligen och stegade längs en spår-
växel för att se hur lång den var. Den var 
cirka 40 meter. Det tar mellan 20 minuter 
och en timme för två personer att skotta 
en sådan sträcka.

Trafikverket uppmuntrar entrepre-
nadbranschen att utveckla maskinella 

När snöovädren drar in över landet är Trafikverket redo. med vässad organisation, god 
framförhållning, beredskapsplaner och underhåll ska såväl tåg som vägtrafik rulla så 
störningsfritt som möjligt i vinter. men när snön yr som värst finns det ändå risk för 
förseningar och inställda tåg.

metoder för att röjningen inte ska behöva 
utföras alltför mycket för hand. I Stor-
stockholm finns i dag en snösug som 
suger upp snö från växlar, och två ambu-
lerande snösmältningsmaskiner används 
vid de stora bangårdarna runt om i landet.

Men vinterberedskap handlar inte bara 
om maskiner och muskelkraft. Det hand-
lar även om samarbeten över såväl regi-
ongränser som yrkeskategorier. Förra året 
bildade Trafikverket en vintergrupp som 
träffas varannan vecka under vinterhalv- 
året. Denna grupp är navet i vinterstör-
ningsarbetet. 

– Vi följer väderläget noggrant till-

sammans med våra entreprenörer och är 
beredda på att halka och snö kan komma 

snabbt. Under hela året har 
vi jobbat med att se över var 
vi behöver förbättra skyd-
det mot snö, säkra järnvägen 
från fallande träd och andra 
förebyggande åtgärder. Sam-
tidigt är det viktigt för oss att 
vara på tå när vädret föränd-

ras, säger Joakim Olsson.

trafikverket har i flera år haft så kallade 
reduceringsplaner. Men inte förrän nu 
har de utvecklats till att bli ett kraftfullt 
verktyg.

Joakim
Olsson
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– Planerna handlar om var vi kan ställa in 
vissa tåg för att låta andra komma fram när 
vädret är som mest problematiskt. Vi har 
reduceringsplaner för områden där vi på 
förhand vet att det kan inträffa en störning, 
och där störningen får stora konsekvenser.

Förra året blev det tydligt hur väl dessa 
planer fungerade. Resenärerna fick bättre 
information och järnvägen kunde åter-
ställas snabbare.

Trafikverket samarbetar dessutom med 
godstransportörerna på godsbangårdarna. 
Samarbetet går ut på att synkronisera Tra-

fikverkets planering 
med godstransportö-
rernas projekt.

– Vi har möten 
med ett 40-tal gods-
bangårdar där vi pla-
nerar våra insatser 
tillsammans med 

dem. På så sätt minimeras störningar i 
trafiken, berättar Joakim Olsson.

Att informera om trafikläget är högt 
prioriterat. 24 timmar om dygnet, sju 
dagar i veckan ska Trafikverket leverera 
trafikinformation i radio, på webben och 
i mobilen. Numera skickar Trafikverket 
trafiktelegram direkt till olika redaktio-
ner för att snabbt få ut informationen.

På vägsidan söker Trafikverket upp väg-
avsnitt som kan vara kritiska, som långa 
backar eller sträckor där det råder änd-
rade förutsättningar. Åtgärderna kan vara 
till exempel omläggningar av vägsträckor 
eller fjärrvärme i körfält.
– Hela tiden identifierar vi kritiska väg-
sträckor, analyserar och jobbar för att säkra 
dem.

Men ändå, oavsett hur väl förberedda 
vinterplanerna är och hur väl alla maski-
ner är utrustade, måste vi anpassa vår 
körning efter omständigheterna. Snön 
kan inte röjas förrän den fallit. 

TexT: uLriKA hAgLund

”Under hela året 
har vi jobbat med 
att se över var vi 
behöver förbättra 
skyddet mot snö, 
säkra järnvägen 
från fallande träd 
och andra före- 
byggande åtgär- 
der.”

vinterresUrser

väg, avrundade tal

Lastbilar 1 300

Traktorer 1 330

Saltspridare 700

Sandspridare 900

Plogbilar 300

Totalt 4 530

Järnväg, avrundade tal

Fordon 300

Personal inkl. extraresurser 1 570
”Vi följer väder-

läget noggrant 
tillsammans 
med våra entre-
prenörer.”

FOTO: THOmAS JOHANSSON

FOTO: miCHAEL ErHArDSSON, mOSTPHOTOS.COm

FOTO: yNGvE HANDSPik FOTO: kErSTiN EriCSSON



godset • nr 5. 201416  16  

Lagen om vinterdäck på drivaxeln för tunga fordon bör-
jade gälla 1 januari 2013. Syftet är att minska antalet 
stopp i trafiken och de stora kostnader som dessa le-
der till.

– vi har följt upp användningen av vinterdäck och 
det ser bra ut, säger Johnny Svedlund på Trafikverket. 
men det har gått för kort tid för att vi ska kunna mäta 
effekterna av lagen. vi måste först få flera vintrar med 
både mycket och lite snö och halka. 

Uppföljningen gjordes i samarbete mellan Trafikver-
ket, Däckbranschens informationsråd, Polisen och 
Transportstyrelsen förra vintern. Sammanlagt stoppa-
des 506 fordon i Stockholm och kristianstad, två orter 
som ligger förhållandevis nära färjelägen där många 
tyngre fordon passerar, både svenska och utländska.

– Undersökningen visade att 96 procent av de 
svenska fordonen och 94 procent av de utländska 
hade rätt däck. De övriga procenten behöver inte bryta 
mot lagen då de kan ha snökedjor i stället, säger John-
ny Svedlund.

trots att lagen till stor del efterlevs så händer det att 
lastbilar blir stående i backar eller hamnar i diket. Att 
lastbilar blir stående kan till exempel bero på varma däck.  

Trafikpolischef Per-Ove Nordqvist i Dalarna, som 
har varit med om många lastbilsstopp vintertid, ger 
här några råd inför vintertrafiken:

– Du som kör ett tungt fordon måste ha bra vinter-
däck och lasta rätt så att du får rätt tryck på drivande 
axlar och jämn lastfördelning mellan bil och släp. Det 
går exempelvis inte att dra en lastad släpvagn med en 
lättare dragbil. Släpet skjuter på i utförsbackar, medan 
det gör så att dragbilen slirar i uppförsbackar. 

– Som förare måste du också förstå konsekvensen 
av vad ett stopp medför för samhället. Du ska stanna 
ditt tunga fordon i tid och vänta tills vägen är farbar 
igen. 

Det finns mycket att göra för att förbättra situatio-
nen för lastbilschaufförer som hamnar i snöoväder, 
menar Per-Ove Nordqvist. 

– Åkeriägare och beställare måste komma överens 
om att chauffören ska kunna vänta tills vägen är röjd. 
Det är dessutom bra om Trafikverket bygger tillfälliga 
uppställningsplatser vid besvärliga backar. Då skulle 
flera stopp kunna undvikas.  

KersTin ericsson

Även med rätt däck  
kan det bli stopp 

”Du som kör ett 
tungt fordon 
måste ha bra vin-
terdäck och lasta 
rätt så att du får 
rätt tryck på dri-
vande axlar och 
jämn lastfördel-
ning mellan bil 
och släp.”

Den två år gamla lagen om vinterdäck på tunga fordon har gett effekt, i alla fall när det gäller 
däckanvändningen. ändå blir bilar stående och stoppar trafiken, problem som skulle kunna 
undvikas med rätt lastning, rätt teknisk utrustning och uppställningsplatser vid besvärliga 
backar.
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– innan samarbetet startade hade mars, 
Wrigley, United Biscuit and Saupiquet varsitt 
distributionslager i Frankrike, men de börja-
de samköra sin distribution från ett gemen-
samt distributionslager. Detta har minskat 
den totala kostnaden med 30 procent.

i Storbritannien har en studie visat att 
den här typen av samarbeten kan minska 
kostnaderna med upp emot 18 procent och 
koldioxidutsläppen med drygt  
14 procent. 

Med dessa exempel i åtanke, ville Henrik 
Sternberg se om horisontella samarbeten 

även kunde vara 
något för svenska 
företag. Ett antal 
varuföretag, från 
stora kedjor som 
ica och Coop till 
mindre leveran-

törer som kåkå och Arvid Nordquist, delade 
med sig av sina transportdata. 

Efter att ha ställt upp matematiska model-
ler för exempelvis transportsträckor och vo-
lymer, kom Henrik Sternberg fram till att det 

Både plånbok och miljö skulle må bra av 
samarbete i svenska transportkedjor. 
Det har logistikforskaren henrik 
sternberg visat i sin studie closer 
starfish.
 – svenska livsmedelsproducenter kan 
spara upp till tio procent av sina trans-
portkostnader om de samarbetar med 
andra aktörer inom branschen.

horisontella transportsamarbeten mellan 
livsmedelsföretag blir i takt med klimatmå-
len en allt hetare fråga. Ett horisontellt sam-
arbete kan exempelvis innebära gemensamt 

lager eller gemensam 
distribution, berättar 
Henrik Sternberg, som 
är doktor och forska-
re vid Lunds tekniska 
högskola. 

redan i dag existe-
rar sådana samarbe-
ten, framför allt i Stor-
britannien, Frankrike, 
Belgien och Nederlän-
derna. Henrik Sternberg

iLLUSTr ATiON: ANNiCA GUSTAFSSON  

tillsammans   
blir det billigare

”De behöver hjälp 
av en neutral part 
för att komma 
igång”

skulle fungera i Sverige. Framför allt de min-
dre livsmedelsföretagen skulle kunna spara 
upp till tio procent av sina transportkostna-
der. För de stora företagen handlar det om 
mellan en och tre procent. Därtill kommer 
miljövinsterna.

Ännu är de horisontella samarbetena få 
inom livsmedelsbranschen i Sverige. iCA och 
Coop har viss samdistribution redan. Samar-
betet är dock begränsat både till omfattning 
och geografiskt område. Det bygger inte hel-
ler på någon systematisk genomgång av flö-
den som gjorts av tredje part. men potential 
och intresse finns, menar Henrik Sternberg.

– Alla säger att de är intresserade av att 
starta, men de behöver samtidigt hjälp av en 
neutral part med att komma igång. 

Projektet Closer Starfish har finansierats 
av Trafikverket och utförts av logistikforska-
re vid Lunds tekniska högskola i samarbete 
med Closer (Lindholmen science park) och 
analysföretaget Optilon. 

TexT: uLriKA hAgLund
foTo: görAn fäLT 



godset • nr 5. 201418  

landet runt

Från november får tunga transpor-
ter köra på Essingeleden i Stockholm, 

men för det krävs dispens.
För att få trafikera Essingeleden med 

tunga transporter ska man ansöka om dis-
pens i Trafikverkets system TriX. i första 
hand prövar Trafikverket om transporten 
får köra på Essingeleden. Om transporten 
inte kan gå där kontrolleras alternativa vä-
gar. 

För tunga fordon som får köras i en högre 
hastighet än 50 km/tim och inte berörs av 
brovillkor, gäller inga tidsvillkor på grund av 
vikt. För övriga tunga dispensfordon gäller 
två tidsvillkor, beroende på hastighet och 
brovillkor för transporten. 

dispens för tung trafik på essingeleden

AnnA JohAnSSon ÄR nY  
inFRAStRuKtuRMiniStER

sedan den nya regeringen tillträdde i ok-
tober är Anna Johansson (s) infrastruk-

turminister och därmed politiskt ansvarig för 
Trafikverket. hon har varit kommunalråd i gö-
teborg och valdes in i riksdagen i år. statssekre-
terare hos Anna Johansson är erik Bromander, 
som tidigare har arbetat på näringsdepartemen-
tets transportenhet. 

Trafikverket har påbörjat en åt-
gärdsvalsstudie i nordvästra Dalar-

na. Syftet är att se över möjligheterna att 
flytta över gods från väg till järnväg och 
göra en samhällsekonomisk bedömning. 
Bakgrunden är att näringslivet uttryckt 
ett intresse att åter trafikera flera järn-
vägssträckor som i dag delvis är i dåligt 
skick. Andra deltagare i studien är region 
Dalarna och fyra berörda kommuner. 

studie om  
logistiska lösningar

Forskning ger
bättre kapacitet

färre förseningar och bättre kapa-
citet på järnvägen är några av resul-

taten från det nyss avslutade forsknings-
projektet ON-TimE som pågått i tre år. 

Förutom Trafikverket, Uppsala universi-
tet och Transrail AB har infrastrukturhål-
lare, forskare och systemleverantörer från 
Storbritannien, Tyskland, italien, Holland, 
Frankrike och Schweiz deltagit i projektet.

malmbanan mellan kiruna och Narvik 
är en av försökssträckorna där projektets 
resultat har testats. Bland annat har al-
goritmerna i tågledningssystemet CATO 
och STEG utvecklats, för att få en bättre 
dialog mellan systemen.

– Det kan ge trafikledarna bättre be-
slutsstöd i deras komplexa arbete. Ge-
nom att koppla samman och införa opti-
meringsalgoritmer i trafikledningscentral 
och lok, ges möjlighet till både bättre 
punktlighet och mindre energiåtgång, nå-
got som är viktigt inte minst för gods-
trafiken, säger magnus Wahlborg, kon-
taktperson för Foi Järnvägskapacitet på 
Trafikverket. 
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 Jag var tvungen 
 att tala om det 
 som jag tror på, 
 trots att jag viss- 
 te att mitt jobb 
 var i fara.”

TrAfiKverKeTs cLAes TingvALL 
   om den skepsis han möttes av när 
   han lanserade nollvisionen.  
   Nyligen fick han ta emot kungliga  
   ingenjörsvetenskapsakademiens  
   guldmedalj för sitt arbete inom  
   trafiksäkerhet.

dubbelspår klart  
i Jakobshyttan

Den första delen av utbyggnaden av 
Godsstråket mellan Hallsberg och 

Degerön är klar. Den 20 oktober rullade 
det första tåget på det 3,5 kilometer 
långa, nya dubbelspåret genom Jakobs-
hyttan, söder om Hallsberg. Det nya spå-
ret är rakare och snabbare än det gamla. 
En ny mötesstation ökar kapaciteten på 
banan. Nästa etapp på tur är den 13 kilo-
meter långa sträckan Stenkumla–Dunsjö, 
med byggstart 2015. Hela dubbelspåret 
Hallsberg-Degerön beräknas vara klart 
2022. 

SE bYggEt På FiLM

På Trafikverkets Youtube-kanal finns 
nu filmen ”Bygget av norra länken” 

som visar de 
viktigaste mo-
menten i ett 
av sveriges 
stora infra-
strukturpro-
jekt. 
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för att minska halterna av skadliga 
partiklar i luften och få bättre rytm i 
trafiken, har Trafikverket sänkt has-

tigheten på delar av e4 och e18 i stock-
holms län.

dubbdäck är en av de vanligaste orsa-
kerna till höga partikelhalter i luften.  
hastigheten påverkar vägslitaget och 

Den 14 december börjar den nya 
Tågplan 2015 gälla. Utrymmet för 
förebyggande underhåll är tydli-
gare än i tidigare planer, och arbe-
tet med planen har löpt smidigare 
än förut.

Tågplanen görs av Trafikverket 
för ett år i taget och innehåller tid-
tabeller för godståg och person-
tåg samt tidplan för banarbeten. 

i arbetet med den nya planen 
kom tågföretagen in i planeringen 
tidigare.

– vi bjöd in tågföretagen till dis-
kussioner i början av året om för-
utsättningarna för planen. Det gav 
konstruktiva och positiva dialoger. 
vi själva var bättre förberedda 
och har lärt mycket av förra årets 
erfarenheter, konstaterar Jonas 
Westlund på Trafikverket, som 
lett arbetet med planen.

Förebyggande underhåll är vik-
tigt i planen, och på framför allt 
Södra och västra stambanan 
finns fastställda tider för detta. 

Tågtrafiken 2015 motsvarar 
årets trafik, alltså i genomsnitt  
4 000 tåg per dag. Dessutom 
finns utrymme för 2 200 arbeten 
på järnvägen.

Arbetet med tågplanen pågår 
i princip året runt. i början av ja-
nuari nästa år startar arbetet med 
Tågplan 2016. 

2 200 arbeten i  
nya tidtabellen

dispens för tung trafik på essingeleden

Nu utvidgar Trafikverket testet av nya pri-
oriteringsregler av försenade tåg.  

Under våren 2013 genomfördes en pilot som 
testade andra prioriteringsgrunder än de som 
används i dag. På södra stambanan mellan ka-
trineholm och Nässjö fick tågklarerare möjlighet 
att själva avgöra den bästa prioriteringen för tå-
gen i stället för att göra som reglerna säger: att 
”rättidigt tåg” ska ha första prioritet.

resultatet av piloten var att den totala punkt-
ligheten förbättrades. En annan insikt var att 
merparten (65 procent) av godstrafiken avgick 
före sin tidtabell. 

Nu utvidgas piloten till att även omfatta hela 
södra och västra stambanan, där också av-
gångspunktligheten för malmö godsbangård 
ska ingå. Projektet kommer dessutom att om-
fatta analyser av punktligheten på sträckan  
Luleå – kiruna där grundförutsättningen är att 
godstrafiken inte ska få avgå före sin tidtabell. 

resultatet ska ligga till grund för Trafikver-
kets fortsatta arbete med att utveckla nya ru-
tiner för en effektivare trafikledning. Piloten är 
förankrad med berörda järnvägsföretag. 

nya prioregler för tåg i tid

mängden partiklar.  
några vägavsnitt  
i Täby, danderyd  
och sollentuna är  
särskilt utsatta,  
och får därför  
sänkt hastighet  
under vinterhalvåret. 

SÄnKt FARt FÖR bÄttRE LuFt

En stor andel godståg avgår före sin tidtabell. Det var en av insikterna när Trafikverket testade nya priorite-
ringsregler för försenade tåg.

räddar liv och  
minskar stopp
för två år sedan beslutade Trafik-
verket att antalet dödsfall på spår 
ska halveras till år 2020. Just nu 
sätts därför stängsel upp längs 
utsatta järnvägssträckor på flera 
håll i landet. 

varje gång en olycka sker el-
ler när obehöriga vistas i spåren 
måste tågtrafiken stoppas. Tra-
fikverket har inventerat riskom-
råden och börjat stängsla där folk 
har begått självmord, där folk ofta 
genar över spåren eller där det är 
öppet in till spårområdet. På vissa 
ställen ska övervakningskameror 
sättas upp. 
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De finns på 775 strategiska platser 
längs de svenska vägarna och mäter 
väder och vind. De så kallade plåtväg-
mästarna har en nyckelroll i vägun-
derhållet vintertid. 
Före datorernas tid åkte vägmästarna 
runt i sitt distrikt och kontrollerade väg-
laget. När mätstationerna tog över den 
uppgiften, kallades de för plåtvägmästare. 
Det korrekta namnet på mätsystemet är 
VViS och det är Trafikverkets väderinfor-
mationssystem.

De 775 mätstationerna är utplacerade 
på punkter längs vägarna där risken för 
halka är som störst. De står nära vägen 
och består av en liten mast med en grå 
låda. I toppen av masten sitter en vindmä-
tare och på runt 400 stationer finns även 
en väglagskamera.

Mätstationerna ger en noggrannare och 
mer lokal information än vad väderprog-
noser kan ge. Stationerna mäter vägytans 
och luftens temperatur, nederbörd och 
luftfuktighet. De visar hur mycket det 
snöar eller regnar, vilken vindriktningen  
är och hur hårt det blåser. Normalt upp-
dateras mätvärdena en gång i timmen, 
men i vinter uppdateras vissa stationer 
var tionde minut. 

Störst nytta av informationen från mät-
stationerna har de som har hand om snö-
röjning och halkbekämpning. Exempelvis 
ser entreprenörerna som sköter underhål-
let om temperaturen faller och om det är 
hög luftfuktighet, vilket innebär stor risk 
för frosthalka. På så sätt hinner de ge sig 
ut och halkbekämpa innan det fryser på. 

Även allmänheten kan ta del av infor-
mationen från mätstationerna via Tra-
fikverkets webbplats under ”Läget i tra-
fiken”. Bilderna från väglagskamerorna 
finns också där. 

TexT och foTo: KersTin ericsson

Plåtvägmästaren  
vakar över vintervägen

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge


