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ENKEL DISPENS
FÖR TUNG TURBIN
SENA GODSTÅG
ÄNDÅ I TID

CATRINE
VILL IN I LASTEN
Trafikplanering nära godskunderna

78,7

kilometer i timmen var den genomsnittliga
hastigheten på de statliga vägarna 2016.
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Vi blir bättre
tillsammans

Det genomförs mängder med förbättringsinitiativ för transporter nu, och ett
av ledmotiven för oss är avtalskundens
perspektiv. Oavsett om vi pratar dispenstransporter på väg eller kapacitetsplanering på järnväg, är framdriften
otänkbar om vi
”Mår Trafikinte vet vad våra
kunder behöver.
verkets avDet är därför vi
talskunder
bedriver ett av de
bra, mår också största utvecklingsprojekten,
flödet bra.”
Marknadsanpassad planering av kapacitet, i nära samarbete med branschen. Genom bland
annat återkommande samverkansforum och en referensgrupp med samtliga intressenter representerade, jobbar
vi för att säkerställa kunskap om vilka
behov som finns i branschen. Det är
också så vi når framgång med till
exempel tunga transporter och långa
tåg till kontinenten – genom att båda
sidor känner varandras förutsättningar.
När du som transportör känner dig
trygg med att din röst blir hörd i myndigheten, är vi på rätt väg.
Så för att alla som har ett transportbehov ska kunna känna sig trygga och
nöjda, fortsätter vi hålla
örat mot såväl väg
som räls och lyssnar
på våra avtalskunder.
Det är så vi blir bättre
tillsammans.

4 Sena godståg i rätt tid hos kunden
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en järnvägsvärld där allt fler vill ha
kapacitet på spåren och där alla har
olika förutsättningar och önskemål,
är det extra viktigt att som myndighet agera tillsammans med branschen.
Mår Trafikverkets avtalskunder bra,
mår också flödet bra. Vår lyhördhet
mot våra avtalskunder är alltså en avgörande pusselbit för att lyckas.

6 Dialog om framtidens transporter
7 Stora last på dispens – en ren rutin
12 Porträttet: Catrine vill vara nära
		godset
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14 Värmande flis tar tåget till Stockholm
19 E-pilot 119 växlar upp
20 Kampanj mot spårspring
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Thomas Borg rattar en trailer med en 86
ton tung gasturbin genom Norrköpings
centrum. Det är knappt att Norrköpingsborna märker av dispenstransporten.

77,0%

”Det handlar
om stora
flöden och stora
volymer.”

4
2016

Flis från skogsavfall värmer Stockholmarna. FOTO: K ASPER DUDZIK

GODSET ÄR EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET FÖR DIG SOM ARBETAR MED TRANSPORTER
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 2010 och omfattar verksamheten vid
tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för
långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar.
STEFAN ENGDAHL
PL ANERINGSDIREK TÖR ,
TR AFIK VERKE T
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Byggstart i Sundsvall
redan 2018
Den nya järnvägsanslutning som
ska koppla ihop Ådalsbanan med
Tunadalsspåret i Maland kan börja byggas 2018 och ska vara klar 2021. Alla
berörda parter har enats om en ny lösning och hur den ska finansieras. Från
Birsta byggs ett nytt spår till Tunadalsspåret som rustas upp och elektrifieras.
Därmed får hamnanläggningarna i Tunadal med SCA:s sågverk och Sundsvalls
nya logistikpark en triangelspårslösning.
Satsningen är en del i att utveckla ett effektivt transportnav i Sundsvallsregionen, med kopplingar mellan väg, järnväg
och sjöfart.

Pråm tar byggmaterial
till Slussen

Så kan sjöfarten utvecklas

FOTO: STEFAN SÖDER STRÖM

När Slussen byggs om levereras
byggmaterialet med pråmar från
Södertälje hamn. Varje pråm motsvarar runt 20 lastbilar, som annars hade
trängts på Stockholms gator. Till Södertälje kommer byggmaterialet med järnväg eller större fartyg från Luxemburg
innan det lastas om.
Vid bygget av E4 Förbifart Stockholm
kommer tre tillfälliga hamnar att användas för att frakta bort tio miljoner ton
bergmassor.

De blev lyriska.
Samverkan
mellan oss om
vinterväghåll
ning är viktig.”
BJÖRN EKLUND,
AVDELNINGSCHEF HOS UNDERHÅLL,

efter möte med Sveriges Åkeriföretag
där återkoppling av vinterväghållning
var på agendan. Han presenterade bättre
uppföljning genom digitalisering.
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Sjöfarten kan avlasta transporterna på
väg och järnväg. Det slår Sjöfartsverket fast i en rapport om hur svensk sjöfart
kan utvecklas. Samtidigt är det inte så enkelt att frigöra sjöfartens potential. Det behövs både styrmedel och samarbete för att
uppnå det.
Vad är viktigast att göra?
– Utredningen konstaterar att sjöfarten
framför allt har svårt att konkurrera med
pris och att transportköparna väljer efter
invanda mönster. Regeringen och vi i det
offentliga måste genomföra en sammanhållen politik för överflyttning. Hamnarna
och rederinäringen behöver se över prissättningen och hitta varandra som samarbetspartners för att ge transportköparna

Godstransporter
matchas digitalt
Energimyndigheten ger affärsutvecklingsstöd till bolaget
Cargospace24. Bolaget erbjuder en
digital matchningstjänst som hjälper
transportköpare och transportörer
att enkelt hitta varandra. Via webben kan transportkunden se
bilar med ledig lastkapacitet i sitt
närområde och välja att göra en
fraktförfrågan till en transportör
med en lastbil som ändå ska rulla.
Tjänsten förväntas bidra till att öka
fyllnadsgraden och minska energianvändningen i transportsektorn.
Till att börja med riktar företaget sin
marknadsföring till kunder i
Sverige, Norden och Tyskland.

ett attraktivt alternativ. Ingen löser det här
på egen hand, säger Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket.
Den stora potentialen finns i närsjöfart
med transportslingor som knyter ihop
svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. Rapporten konstaterar samtidigt att både inlandssjöfart
– alltså transporter på de stora insjöarna –
och kustsjöfart mellan svenska hamnar, har
ganska liten utvecklingspotential. Inlandssjöfarten kan ändå vara betydelsefull för
att avlasta vägnätet och minska trängseln
i storstadsområdena, och är exempelvis
ett bra alternativ för transporter vid större
byggprojekt.
LISA BJÖRNSON

Järnvägspodden
närmare dig
Det senaste avsnittet av Järnvägspodden kom den
6 mars. Numera hittar du podden via din podcast.
trafikverket.se/jarnvagspodden
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Sena godståg
i tid eller otid?
Nästan var fjärde godståg var försenat 2016. Men 90 procent av transporterna kom
ändå fram i tid till kunden. Två motstridiga bilder av godstågens punktlighet. Båda är
sanna. Det beror på vad som mäts. Nu har Trafikverket ambitionen att se över rapporteringen av godstågens punktlighet.
I slutet av januari presenterade Trafikverket järnvägens punktlighet för 2016. En
rätt dyster läsning för den som vill frakta
gods med tåg och är beroende av att lasten
kommer fram i tid.
De svenska godstågen hade en punktlighet på 77 procent för hela 2016, vilket
var en försämring med 0,9 procentenheter. Persontågen hade en oförändrad
punktlighet på drygt 90 procent.
Den främsta orsaken till att färre godståg kom fram i tid var sträng kyla i norr
och flera snöoväder i västra Sverige i januari 2016. Därmed föll punktligheten till
65,6 procent under årets första månad.
Resten av 2016 låg punktligheten på 78
procent, vilket var i nivå med året innan.
Godstrafiken påverkades även av brand
i ett teknikhus i Olskroken i februari 2016.

Arbetena med att rusta upp järnvägens
slitna infrastruktur, främst på Västra och
Södra stambanan, fick också negativa
effekter på punktligheten.
– Banarbeten
”Risken är att det genererar enkeloch
cementerar en spårsdrifter
hastighetsnedgammal bild av sättningar, vilket
i sin tur ofta ger
att tåg inte
till tågkommer i tid,” upphov
trängsel och följdförseningar på tågen. Men det är något vi
måste göra för att det ska bli bättre sedan,
förklarar Tommy Jonsson biträdande planeringsdirektör på Trafikverket.
Men statistiken ger en missvisande bild
av godstågens punktlighet. Det menade
Green Cargos vd Jan Kilström i ett inlägg

på bloggen Hållbar logistik. Han önskar
rentav att Trafikverkets siffror inte ska
publiceras i sin nuvarande form.
”Risken är att det cementerar en gammal bild av att tåg inte kommer i tid, vilket i sånt fall betyder att de mest klimatsmarta transporterna inte är ett alternativ
för högvärdigt gods. Men det är inte är
sant”, skriver Jan Kilström.
Kilström vill istället mäta punktligheten på om godset når fram till kunden i
avtalad tid. Green Cargos mål är där en
punktlighet på 95 procent. Det målet klarades 2014 enligt Green Cargos årsredovisning. Året därefter sjönk leveranspunktligheten till 91 procent. Till och
med september 2016 var den drygt
90 procent. Sjunkande siffror, men fortfa-
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Till och med september 2016 hade Green Cargo en punktlighet på 90 procent mätt utifrån att godset var framme hos kund i avtalad tid.

rande mycket bättre än de som Trafikverket
redovisar.
Hur hänger det ihop? Det handlar snarare om att jämföra äpplen och päron, än
alternativa fakta.
Trafikverket mäter godstågens ankomstpunktlighet till bangård. Högst fem minuters försening tillåts för att ett tåg ska räknas som i rätt tid. Det är samma hårda krav
som på persontågen. Men det är inte helt
rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när tåget stannar på stationen.
Men godset är sällan framme när godståget anländer till bangården. Vagnar ska
växlas om eller lastas av innan godset når
kunden.
Green Cargo mäter sin punktlighet för
leverans till kunden på om godset kommer fram ”inom utlovad timme”. Det är ett
mjukare mått än Trafikverkets ”inom fem
GODSET • NR 1. 2017

minuter”. Det framgår också av Trafikverkets redovisning att punktligheten till
kunden mycket väl kan vara uppfylld även
om tåget inte kom i tid till bangården. Men
den reservationen syns sällan när punktligheten rapporteras i media.
Trafikverkets Tommy Jonsson håller
delvis med Green Cargos Jan Kilström.
Samtidigt har Trafikverket inget underlag
för att kunna tala om när godset kom fram
till slutkunderna. Den redovisningen måste järnvägsföretagen stå för själva.
För att motverka en missvisande bild av
godsets punktlighet överväger Trafikverket att i fortsättningen bara att gå ut med
persontrafikens siffror när punktligheten
redovisas. Den som vill veta hur godstågens
punktlighet ser ut får vända sig direkt till
Trafikverket eller järnvägsföretagen, för att
få en mer nyanserad bild.

”Hur hänger det ihop?
Det handlar snarare
om att jämföra
äpplen och päron,
än alternativa fakta.”

GÖRAN FÄLT
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Förbättrat järnvägsunderhåll och dubbelspår
Gävle-Härnösand och stod på näringslivets
önskelista när Trafikverket bjöd in till regional
dialog om åtgärdsplaneringen. Bild från dubbelspårsbygget söder om Gävle.
FOTO: GÖR AN FÄLT

”Satsa på dubbelspår
och bättre underhåll”
Arbetet med en ny nationell transportplan 2018-2029 är inne i ett intensivt skede. Regionala
dialogmöten ger inspel till hur transportsystemet behöver underhållas och utvecklas. Det
handlar om allt från små trimningar till stora investeringar i vägar och järnvägar.
I åtgärdsplaneringen tar Trafikverket tillsammans med
olika aktörer fram underlaget till den nationella planen.
Regeringens direktiv som ska styra arbetet var inte
klara i början av mars. Därmed har tidsplanen förskjutits, Trafikverkets förslag till ny plan beräknas nu vara
klart augusti. Det går sedan ut på remiss, innan regeringen tar beslut om planen i början av 2018.
I väntan på direktiven arbetar Trafikverket vidare
med att analysera bristerna i transportsystemet. Bland
annat genomförs ett antal regionala dialogmöten. Där
får företrädare för samhälle, organisationer och näringsliv får ge sin syn på vad som är viktigast att satsa
på de kommande tolv åren.
En av de regionala dialogerna genomfördes i Gävle
den 14 februari. Mycket av diskussionen där handlade
om järnvägen, både underhåll och nybyggnation.
– Vi vill bygga ut Ostkustbanan till dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Det är en viktig fråga för den
tunga industrin, för att lyfta över gods på järnväg och
få snabbare transporter. Det framhöll Västernorrlands
regionråd Erik Lövgren i ett gemensamt inspel med
Gävleborgs Eva Lindberg.
Oliver Dogo från Handelskammaren i Mittsverige gav
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622,5 MILJARDER
I NATIONELL PLAN

I slutet av 2016 beslutade riksdagen
näringslivets syn på vad som är
om en ekonomisk ram för transportviktigast för att utveckla infrasystemet de kommande tolv åren på
strukturen i regionen. Han höll
622,5 miljarder. Hur de pengarna ska
med om att Ostkustbanan behöanvändas läggs fast i den nya
ver dubbelspår.
nationella planen som nu
– Det eftersatta järnvägsunderOliver
arbetas fram genom åtgärdsDogo
hållet är den största bristen. Induplaneringen
strin behöver tillförlitlighet i sina transporter. Där är vi helt överens med Trafikverket. Men det
förslagna vägnätet för
74 tons lastbilar är en liten besvikelse. Vi önskar ett större sammanhängande nät, sammanfattade Oliver Dogo.

Trafikverkets regionala direktör Catherine Kotake
konstaterade att det är mycket pengar i den nya planen och att förväntningarna är stora. Men det krävs
tuffa prioriteringar.
– Det finns jättemycket saker vi behöver jobba med,
vi måste vara tydliga med det som är absolut viktigast.
Och det tycker jag vi har fått fram under dialogen, sa
Catherine Kotake.
GÖRAN FÄLT
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Bred turbin
körs på rutin

Gasturbinen är 86 ton tung och 4,86 meter bred.
Den är inte helt enkel att få fram genom centrala
Norrköping och ned till hamnen. Men i dag är
transporten rutin för tillverkaren Siemens och
transportbolaget Havator. Och Norrköpingsborna
märker den knappt.

GODSET • NR 1. 2017
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”Vi kör 50–60
turbiner per år åt
Siemens. Det har
blivit ren rutin.”

Mitt på Norra promenaden har spårvägen
byggt en portal för kontaktledningen, som
enkelt kan höjas upp när den höga transporten ska passera. Under tiden får spårvagnen
vänta.

En måndagsmorgon med snöglopp och
isande vind från Bråviken ligger flera
trafikmärken på marken längs Norra
promenaden. Men det är varken blåsten
eller något bus under helgen som fällt
skyltarna.
Snart ska en trailer med ett gigantisk
blått paket komma rullande längs Norrköpings paradgata. Personal från Peab har
tagit ner alla skyltar som kan stå i vägen
för den breda lasten.
Transporten startar i Finspång, tre mil
väster om Norrköping. Där tillverkar Siemens gasturbiner för leverans till kunder runt om i världen. Turbinerna fraktas
med fartyg från Norrköpings hamn. Men
först gäller det att få dessa gigantiska pjäser till hamnen.
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Varken turbinernas storlek eller vikt
ryms inom trafikförordningens bestämmelser för vad som får fraktas på statliga
eller kommunala vägar. Men det går att
lösa genom en transportdispens med vissa villkor från Trafikverket.
– Det är väldigt centralt för vår verksamhet att det finns en infrastruktur och
ett vägnät som gör att vi kan komma fram
med våra transporter till hamnen i Norrköping. Det här fungerar väldigt bra, och
processen med att få tillstånd för våra
dispenstransporter går smidigt, säger
Anders Alriksson som är logistikchef på
Siemens i Finspång.
Siemens bedömer att vägtransporter
är det enda realistiska alternativet för att
frakta turbinerna den korta sträckan till

Norrköpings hamn. Det finns järnväg från
Finspång, men även järnvägen har sina
begränsningar, och i det här fallet når
spåren inte ens fram till turbinfabriken.
Ansökningarna och vägtransporterna
sköts av Havator i Norrköping, ett företag
som är specialiserat på krävande transporter och tunga lyft.
– Den här transporten är inget problem.
Vi kör 50–60 turbiner per år åt Siemens.
Det har blivit ren rutin, säger Thord
Carlsson, vägtransportledare på Havator
i Norrköping.
Tillsammans med kollegan Pelle Lindborg eskorterar han dagens transport.
De sitter i varsin gul skåpbil som kör före
och efter den breda trailern som rattas
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I Norrköping är det förberett med flyttade trafikmärken där den breda lasten ska fram.

Thord Carlsson, David Moberg och Pelle Lindborg eskorterar
dispenstransporten.
Turbinen rundar elegant en rondell framför Siemens i Finspång.

av Thomas Borg. Dessutom kör David
Moberg en blå pickup med skylten ”Varning”. Allt för att uppmärksamma andra
trafikanter på den breda lasten.
– Det går smidigt och snabbt att få dispensen, när vi har alla förutsättningar
klara. Det går ofta på ett dygn. Det tycker
jag Trafikverket sköter mycket bra, säger
Thord Carlsson.
Det är han som har gjort ansökan på
Trafikverkets webbplats, i verktyget Trix.
Där kan han söka fram framkomlighet
och bärighet på vägar och broar för den
planerade transporten. Det krävs ett par
omvägar från Finspång till hamnen. Men
den enda möjliga vägen går genom centrala Norrköping.
Efter lastning rullar det stora ekipaget
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ut från Siemens. Det slingrar sig runt en
rondell i Finspång och tar en omväg för
att undvika en låg viadukt över vägen.
Sedan bär det ut på väg 51. Den är en 2+1väg med mitträcken, men vägbanan är
så bred att dispenslasten kan ta sig fram
utan problem. Färden går i upp emot 80
kilometer i timmen.
Trafiken flyter även när vi kommer in i
Norrköping. Transporten har villkoret
att den ska gå efter morgonrusningen,
eller nattetid. Snäva cirkulationsplatser
är förberedda så att trailern kan köra rakt
igenom. När man kommer till en viadukt
som inte håller för vikten kör trailern
nedför rampen till vägen som går under
och sedan uppför rampen på andra sidan.

Sedan återstår Norra promenaden och
spårvägen med dess kontaktledning. Mitt
för centralstationen har kontaktledningen
en portal med höjbara strömskenor. När
dispenstransporten kommer stoppas
spårvagnarna. Strömskenan hissas upp så
att den höga lasten kan passera och rulla
den sista biten till hamnen.
– Vi hade ett möte med folk från kommunen om transporterna, berättar David
Moberg. En av dem som var med berättade att hon bor vid gatan där vi kör. Hon
sa att hon inte hade sett oss en enda gång.
Det säger en del om hur lite vi märks när
vi kör genom stan.
TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT
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Webben enkel väg till dispens
Varje år ger Trafikverket dispens för
över 24 000 transporter på våra vägar.
Det handlar om laster som är för breda,
långa eller tunga enligt trafikförordningens regler.
Ansökan om transportdispens görs enkelt
via webben. Nästan alla blir godkända.
– Vi har inte många avslag bland de
24 000 ärenden som vi behandlar varje
år. En förklaring är att branschen har
lärt sig vilka ramar som gäller, säger
Thomas Holmstrand som är chef för
enheten Trafikmiljö och transportdispenser på Trafikverket.
Många av de som söker dispens är
”företagsanvändare”, det vill säga stora
kunder som söker ofta. De har avtal med
Trafikverket och har fått utbildning
och handledning. De har behörighet att
arbeta självständigt i det webbaserade
ansökningssystemet Trix. Därmed går
det snabbare att få besked om dispens.
Att så få ansökningar avslås innebär
inte att dispenser ges lättvindigt. Ett
grundläggande villkor är att lasten är
odelbar, det vill säga att den inte kan
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delas upp i mindre delar. Säkerheten,
och att transporten inte stör övrig trafik
för mycket, är avgörande faktorer för att
bevilja dispens. Det innebär att en dispens ges med ett antal villkor om färdväg, tid på dygnet, hastighet och krav på
eskort.
Vägtransportledare kallas den person
som eskorterar långa, tunga och breda
transporter. Vägtransportledaren har
utbildning och
”Branschen har
behörighet, och
rätt som
lärt sig vilka ra- samma
polisen att ge
mar som gäller.” anvisningar till
övriga trafikanter. Vägtransportledaren kan vara
anställd av ett åkeri eller av ett företag
som specialiserat sig på den här tjänsten.
Normalt krävs eskort för transporter
som är bredare än 4,5 meter eller längre än 35 meter. Transporter som kräver
avstängning av övrig trafik för att kunna passera mitt på broar behöver också
eskort.
– Det är ett pussel för att hitta lämp-

liga färdvägar. Vi har stor hjälp av våra
stödsystem med data om vägar och broar,
säger Thomas Holmstrand.
Den vanligaste typen av last är stora
entreprenadmaskiner för bygg- och
anläggningsbranschen.
– Största utmaningen är de supertunga transporterna, som transformatorer. Där har vi ett samspel med transporter på järnväg. Men ibland måste
de köras en bit på väg. Den tyngsta jag
kan påminna mig är en transport av
en transformator på 600 ton som gick
i Sydsverige i höstas, säger Thomas
Holmstrand.
En nyhet som kommer att införas under
2017 är en förbättring av brovillkoren.
Bestämmelsen om låg hastighet i eget
körfält för vissa tunga transporter på
motorvägar och motortrafikleder kommer att slopas för att göra transporterna säkrare. I stället kommer körning i
vägbanans mitt i högst 80 km/tim att
tillämpas där det är möjligt, men med
eskort av vägtransportledare.
GÖRAN FÄLT
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74-tonnare på väg 2018
Sverige tillåter redan längre och
tyngre lastbilar än andra EU-länder.
Forskare vid Lunds universitet har studerat vilka effekter det skulle ge om man gav
grönt ljus för ännu större godstransporter,
upp till 74 ton tunga och 34 meter långa
lastbilar. Resultatet visar att det både
skulle minska utsläppen av klimatgaser
och ha positiva effekter på samhällsekonomin. Men då behövs samtidigt styrmedel som hindrar att vägtransporterna ökar
på bekostnad av järnväg och sjöfart. Regeringen har nu lämnat ett förslag om att
delar av svenska vägnätet ska öppnas för
lastbilar med 74 tons totalvikt. Om riksdagen röstar ja beräknas den tunga trafiken
kunna starta i början av 2018.

Rätt kostnad för
fartyg och flyg
Regeringen vill ha en rättvis och
effektiv prissättning av transporter.
Därför behövs beräkningar av kostnaderna för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan för de olika
trafikslagen. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tidigare konstaterat att personbilstrafiken betalar
mer än vad den kostar samhället. Nu har
VTI fått ett fortsatt uppdrag som omfattar alla trafikslag, men där fokus ligger på
sjö- och luftfart.

Nya spår
till Gävle hamn
Gävle hamn är i dag Ostkustens
största containerhamn. Men hamnen saknar en direktanslutning för tåg
från Ostkustbanan respektive Bergslagsbanan. Nu bygger Trafikverket två kilometer järnväg till Gävle hamn över ett
industriområde. Alla godståg ska sedan
kunna köra direkt till och från hamnen
oavsett var de kommer ifrån. Gångtiden
till och från hamnen minskar med 30–45
minuter.
Projektet blir klart 2021, varav första
etappen vid årsskiftet 2018/2019.

Till sommaren kan färjorna mellan
Helsingborg och Helsingör börja gå på
batteridrift. HH Ferries Groups färjor Tycho
Brahe och Aurora har nu försetts med containrar och däckshus inför batteridriften.

De ska rymma batterier, transformatorer,
konverterare och kylanläggning. Sedan tidigare finns installationer för att koppla utrustningen till färjornas maskinrum.

Eco-bonus kan främja sjöfart
Regeringen har gett Trafikanalys uppdrag att utreda ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.
I uppdraget ingår också att dra lärdomar
från andra länders arbete med eco-bonussystem, som Italien, Norge och Storbritan-

Banunderhåll
i egen regi?

FOTO: STEFAN BR AT T
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Batteridrivet över Öresund

Om regeringen beslutar
det kan Trafikverket inom
två år inleda försök med att underhålla järnvägen i egen regi,
i två till fyra geografiska områden. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda järnvägsunderhållet och behovet av
maskiner.
Ett begränsat underhåll i egen
regi skulle ge Trafikverket ökad
kunskap om anläggningen och
stärka strategin att vara en bra
beställare av underhåll.

nien. Eco-bonus kan till exempel innebära
att staten betalar delar av merkostnaden
när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017.

Frankrikes första drönarlinje
Ett paket på tre kilo, i en hastighet av 30 kilometer
i timmen. Det är vad en drönare klarar av att bära
med sig på Frankrikes första reguljära drönarlinje.
Den är 15 km lång och förbinder ett utvecklingscenter i bergiga Provence med omvärlden.
FOTO: MOSTPHOTOS .COM
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”Jag vill in i lasten
- förstå kunden”
Catrine Carlsson är Trafikverkets trafikplaneringschef, med fokus på kund och
marknadsrelationer. Hon vill ha en nära relation till Trafikverkets 47 avtalskunder
på järnväg, och även till företagen som köper godstransporter.

– Vi vill se mer gods på järnväg. Därför är jag väldigt nyfiken på vad som finns i tågen, jag är intresserad av det som genererar arbetstillfällen, säger
Catrine Carlsson.
Hon är chef för avdelningen Trafik, som ansvarar för fördelningen av all kapacitet på spåren, och
för tillstånd att köra dispenstransporter på väg.
– Man kan kalla mig Trafikverkets marknadschef. Jag fastställer den årliga tågplanen, all produktion på järnväg i form av tåg och banarbeten.
Jag har ansvar för hur och när, och på vilket sätt
saker ska genomföras.
I februari 2016 drabbades tågtrafiken i Göteborg
av stora störningar efter en brand i ett teknikhus
Olskroken.
– Då satte jag mig med järnvägsföretagen. Vi frågade oss vad som är viktigast nu? Kvarnsvedens
pappersbruk i Borlänge får inte stanna. Volvodelarna måste ut. Gas och olja måste in. Vi prioriterade trafiken utifrån att den viktigaste basindustrin inte skulle stanna. Vi tvingades reducera fem
sjättedelar av all trafik, bara fyra tåg i timmen tog
sig igenom det aktuella området i Olskroken.
– Vi hade detaljerade planeringsmöten på koncernnivå och tittade vad som fanns i tågen, det
har vi aldrig gjort innan. Tågoperatörerna gjorde omfattande omplaneringar av sin trafik. Utan
en gemensam prioritering hade vi aldrig fått fram
godset i ett så svårt läge.
– Då får man vara modig. Vi ska följa lagar och
regler, men inom regelverket ska vi våga ta ut svängarna och tänka lite längre än näsan räcker. Industrin får inte stanna, även om vi har ett stört läge i
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trafiken. Så jag har orienterat mig mer mot innehållet i tågen och lastbilarna. Jag vill in i lasten.
– Jag vill också flytta min personal mot att föra
dialog innan vi hanterar ansökningar av tåglägen
och banarbeten, och ha en djup förståelse för vad det
är för nyttor vi genererar. Att skapa tillväxt på ett
hållbart sätt, det är därför vi finns till. Det är ett litet
annat perspektiv än att bara tilldela tågkapacitet.
De senaste åren har Catrine Carlsson ägnat
mycket tid åt att orientera sig bland Trafikverkets
kunder. Hur kan marknaden utvecklas och trösklarna sänkas så att järnvägsföretag och transportkan påverka sin
”Att skapa tillväxt köpare
situation?
– Långt tillbaka fanns
på ett hållbart
det mesta inom SJ. I dag
sätt, det är därför har vi en fullt ut avreglevi finns till.”
rad marknad. Det vi gör
nu är att binda ihop våra arbetsprocesser och jobba
tillsammans i branschen. Vi skapar ett gemensamt
ledningssystem, med arbetssätt och processer.
Vad har du kommit fram till?
– Vi har i dag svårt att möta de olika behoven på
järnvägen. Persontrafiken har behov av stabilitet,
för att långsiktigt kunna utveckla en region där
man kan jobba, bo och pendla på lång sikt. Godstrafiken har helt andra behov. Där vill man ta sin
affär direkt, när en tågoperatör har transportköparen i luren. Man vill få besked direkt och ha större
flexibilitet att kunna ändra sig. De vill inte göra
affärer på årlig basis, deras längsta horisont är åtta
veckor.

CATRINE
CARLSSON
> Bakgrund: Lärare och
beteendevetare. Började
på Vägverket 1997, där hon
hade olika chefsjobb inom
teknik, trafiksäkerhet och
miljö.
> Aktuell som: Trafikverkets trafikplaneringschef.
> Bor: Brännhult, söder om
Hestra i Småland.
> Familj: Gift med Leif
Carlsson. Familjen är i övrigt stor och barnen är utflugna.
> Det här visste du inte
om Catrine: Kan koka asfalt.
> Intressen: Golf, orientering, spelar handboll och
rider ibland. Har hund, katter, hönor och en tupp. Har
jaktlicens, men hoppade av
älgjaktlaget när de sa ”du
kan ställa ut´na där”. Det
var droppen.
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Bildtext:
In i lasten. Som Trafikverkets trafikplaneringschef vill Catrine Carlsson veta vad som fraktas, för att kunna ta rätt beslut.

Catrine Carlsson har ansvaret för kapacitetsfördelningen på järnväg och har en tät dialog med Trafikverkets avtalskunder. FOTO: KER STIN ERICSSON

– Med dagens manuella hantering och omoderna systemstöd, klarar vi inte fullt ut att möta
våra kunders behov. Vi har en årlig tågplan med
omständliga processer, därefter en ändringshantering för att ställa in och anordna nya tåg. Med
dagens verktyg kan vi inte se ledig kapacitet i nätet
på ett överskådligt sätt. Kunderna har inte heller
möjlighet att själva förbereda och göra sina val i
våra system. Det vill jag ändra på.
Lösningen heter successiv planering, ett nytt
arbetssätt med nya systemstöd som Trafikverket
börjar införa under 2018.
– I dag låser man den årliga produktionsplanen
och fastställer tågplanen ett till ett och ett halvt år
innan. Nu bygger vi ett system där vi avtalar med
våra kunder enbart om viktiga platser för kommersiellt utbyte och stationer. All resterande planering
kan göras fram till 72 timmar innan produktion. Vi
kan då finjustera och planera med ledig kapacitet.
Därmed frigörs mer plats på spåren. Det liknar mer
processindustrins sätt att planera sin produktion.
När kommer kunderna att märka skillnad?
– Vi planerar ett ”hjärtbyte” när det gäller planeringsverktygen någon gång nästa år. Troligtvis hösten 2018. Då slår vi på funktionen successiv
planering i systemet. Därmed kan vi möta behovet
av flexibilitet för godset.
Catrine har möten med kunderna på managementGODSET • NR 1. 2017

nivå. Dessutom ringer kunderna ofta. Samtalen gäller allt från praktiska problem med enskilda leveranser till att diskutera affärsplaner på längre sikt.
– Jag har även engagerat mig i transportköparnas frågor. Det är en balans. Vi har trafikeringsavtal med vår tågoperatörer. Men vi pratar även med
kundens kund. Det handlar ytterst om transparens,
kunskap och förståelse, för att hitta gemensamma
förbättringar.
Trafikverket har varit bra på att jobba händelsestyrt. Catrines vision är att även bli bättre på att
jobba förebyggande.

”Industrin får inte
stanna, även om
vi har ett stört
läge i trafiken.
Så jag har orienterat mig mer
mot innehållet i
tågen och lastbilarna.”

Vad vill godskunderna allra mest ha?
– Pålitlighet. När vi kommit överens om något så
måste vi hålla det. Det är kanske inte den exakta
punktligheten. Men pålitlighet är nummer ett.
Företagen vill även veta vilka investeringar och
vilken kapacitet de kan räkna med framöver.
– Vi har infört ett nytt processteg som vi kallar
strategisk dialog, där vi tittar ett till fem år framåt
på banans hastighet, funktion, brister och åtgärder.
För att ytterligare möta önskemål från branschen
när det gäller val av åtgärder, kommer vi att införa
så kallade näringslivspotter. Vi har bärighetspotter på vägsidan. Nu kan näringslivet även vara med
och påverka vad som ska göras på järnvägen.
GÖRAN FÄLT
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Fliståget som
värmer Stockholm
TE XT: GÖR AN FÄLT

FOTO: K ASPER DUDZIK

Sedan maj 2016 får 190 000 stockholmare el och värme genom restprodukter från skogsindustrin som
eldas i Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan.
14

Verket förbrukar 12 000 kubikmeter flis
per dygn. Leveranserna med tåg och båt
måste fungera varje vecka för att kunderna inte ska frysa.
Tåget rullar från Mora klockan 17 på
eftermiddagen. Ett ellok drar 27 vagnar

fyllda med 4 000 kubikmeter flis. Efter
midnatt ska det vara framme vid biokraftvärmeverket i Värtan.
Den sista biten in till bränslemottagningen dras vagnarna av ett batteridrivet växellok. Lasten lossas och fraktas
GODSET • NR 1. 2017

på transportband till ett bergrum under
värmeverket som rymmer 50 000 kubikmeter flis. Lagret räcker för fyra dagars
förbrukning. Biokraftvärmeverket är därmed beroende av fungerande flisleveranser varje vecka.
GODSET • NR 1. 2017

Hector Rail kör sex tåg i veckan till
Värtan med flis från sju terminaler i Mellansverige och två i Norge. Sjövägen kommer två till tre båtar per vecka till värmeverkets egen kaj med flis från Ryssland
och de baltiska staterna. Ungefär en tred-

jedel av leveranserna kommer med tåg,
resten med båt.
Bränslet som eldas i biokraftvärmeverket
är restprodukter från skogs-och sågverksindustrin. Hela upplägget handlar om att
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Vagnarna kollas före avfärden från Mora. Tåget till Värtan är lastat med 4000 kubikmeter flis. Flisat skogsavfall värmer Stockholmarna. Strax efter midnatt är
fliståget framme i vid Fortums biokraftverk i Värtan i Stockholm.

producera el och värme till stockholmarna från förnybara energikällor. Fortum Värme har även valt en miljöprofil
på transporterna, med en kombination av
båtar och eldrivna tåg.
– Vi ligger där vi ligger och har historiskt lång erfarenhet av att få leveranser med fartyg. Det handlar också om
stora flöden och stora volymer. Därför är
fartygsfrakter självklara, säger Monica
Lundgren, logistikansvarig för Fortum
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Värmes biokraftvärmeverk.
Den nya pannan i Värtan är världens
största biokraftvärmeverk i stadsmiljö.
Det behöver försörjas med biobränsle
från många olika marknader för att fylla
behovet. Då behövs även tågtransporter.
– Det handlar om att minska miljöpåverkan. Och genom att inte lägga alla ägg
i en korg blir vi mindre sårbara för störningar, säger Monica Lundgren.
Hon berättar att transporterna i stort

sett har fungerat bra under biokraftvärmeverkets första år.
– Det har varit en lärorik period. Vi har
inte så lång erfarenhet av att arbeta med
tågtransporter, och vi lär oss hela tiden.
Liksom alla andra drabbades vi av snökaoset på järnvägen vintern 2016. Men
annars flyter det på bra. Från 2017 har vi
fått en bättre tidtabell för flistågen som
gör att vi blir minde störningskänsliga,
säger Monica Lundgren.
GODSET • NR 1. 2017
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Göteborgs hamn ökade 7 procent

Den 18 januari anlände det första tåget
i en ny fraktlinje från industristaden Yiwu
i östra Kina till London. Tåget hade 34
vagnar med containrar som var fyllda
med olika konsumtionsvaror för den brittiska marknaden.
Det tog tåget 18 dagar att tillryggalägga den dryga 12 000 kilometer långa
sträckan, vilket motsvarar mer än ett
kvarts varv runt jorden. Tåget passerar
7 länder, och olika spårvidder gör att
containrarna lastas om vid ett par tillfällen, från normalspår i Kina till vagnar för
den bredare ryska spårvidden, och sedan
åter till vagnar för europeiskt normalspår.
Satsningen på containertåg Kina–Europa ger ett snabbare alternativ till sjöfrakt,
med lägre kostnad än flyg. Kina lanserar tågfrakterna som en pånyttfödelse
av den gamla karavanleden Sidenvägen
mellan Asien och Europa. Med tåget från
Yiwu blev London den femtonde europeiska staden att få en godstågsförbindelse
med Kina.

En eldriven och självkörande lastbil byggd på
endast fyra timmar. Det presenterade företaget
Charge förra året och redan i år kan distributionsbilen
finnas på brittiska gator – om lagen tillåter. Varubilen
är väldigt enkel i sin uppbyggnad och gjord av lättviktsmaterial, vilket gör att den kan monteras av en
person på fyra timmar. Företaget vill göra klimatsmarta och billiga lastbilar från 3,5 till 26 tons totalvikt.

ULTRALJUD HITTAR
ROST I RÄLER
Trafikverket har testat en ny metod för
att kontrollera räler i plankorsningar. Med
hjälp av ultraljud går det att hitta rostiga
räler som kan bli en säkerhetsrisk. Metoden har även prövats utomlands med bra
resultat. Slutsatsen är att ultraljudsmätningar sparar både tid och resurser och
kan ersätta den besiktning som görs i dag,
där rost i rälfoten och räl-livet kan vara
svår att upptäcka utan att avlägsna vägbeläggningen i plankorsningen.

Stort tryck
Stockholm–Oslo
Trafikverket leder en studie av resor
och transporter i stråket Stockholm–
Oslo, där infrastrukturen i dag har brister. Flera parter deltar och fokus ligger på väg och järnväg. Målet är att
öka tillgängligheten och skapa en sammanhängande region som bland annat
gynnar näringslivet. Den första delrapporten sammanfattar stråkets förutsättningar och ger preliminära förslag
på åtgärder. Den beskriver problem
och möjliga lösningar för godskorridorerna E18, Godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan samt Värmlandsbanan. En slutrapport med djupare
analyser kommer till hösten.
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FOTO: KER STIN ERICSSON

ELDRIVEN FÖRARLÖS DISTRIBUTIONSBIL
FOTO: CHARGE

Tåg Kina–England
på nya Sidenvägen

Under 2016 ökade Göteborgs hamns
totala godshantering med sju procent,
till 40,9 miljoner ton.
Ökningen beror främst på att det skeppats fler bilar via hamnen, men också på
större volymer i Energihamnen samt i roroterminalerna, konstaterar Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB. Samtidigt minskade containervolymerna med tre
procent.

200
stora logistikanläggningar på över

10 000 kvadratmeter öppnades runt om i
Sverige under 2016. Det är den högsta siffran för något år hittills. En tredjedel av de
nya anläggningarna är avsedda för detaljhandel och en tredjedel för partihandel.
Cirka 200 000 kvadratmeter av de nya
ytorna är avsedda för aktörer som helt
eller delvis bedriver e-handel.

NYTT GODSREKORD
I TYSKLAND

TYNGRE LAST I FINLAND
Den 1 mars höjde Finland den högsta til�låtna vikten för treaxliga lastbilar från 26
till 28 ton. Samtidigt höjs de största tillåtna
vikterna även för vissa påhängsvagnskombinationer. För kombinationer med minst
sex axlar höjs den största tillåtna vikten
från 48 ton till 52 ton.

Godstransporterna inom Tyskland ökade
till en ny rekordnivå 2016. De flesta varorna forslas med lastbilar, och de spårbundna godstransporterna minskar. Enligt den
tyska statistikmyndigheten ökade vägtransporterna med 1,5 procent till 3,6 miljarder ton. Järnvägstransporterna sjönk
med 1,6 procent till 361 miljoner ton, vilket motsvarar en tiondel av vägtransporterna. Transitlandet Tyskland har ständigt
ökande transportvolymer i form av allt tätare långtradarkonvojer.
GODSET • NR 1. 2017

North Rail Express är en av de godspendlar som går från Narvik, på
Malmbanan och vidare genom Sverige
till Oslo. FOTO: GÖR AN FÄLT

Discovery upptäcker
torsktåget
En kamera som övervakar hur växeln mår är monterad i kontaktledningen. FOTO: KER STIN ERICSSON

Växlar gillar också selfies
En kamera ovanför en växel som direkt berättar hur växeln mår. Om den behöver lite
motion eller om den är i behov av mer vård.
Kameran finns i dag på bandel 119 mellan Boden och Luleå och är en av morgondagens lösningar för att minimera störningar i järnvägstrafiken.
Kameran gör att det på avstånd går att kontrollera om växeln behöver frigöras från snö
– motioneras – eller om en entreprenör måste
åka till växeln för att handgripligen hacka loss is
eller åtgärda något annat fel. En fördel är också att hen i förväg vet vilken sorts redskap som
behövs för arbetet.
Två kameror är testade i Sverige under två
års tid och ytterligare två kameror är på gång.
Försöket har varit så pass lyckat att Norge också införskaffat två kameror.
Testet är en del i projektet E-pilot 119, som

har pågått i tre år och där 23 delprojekt ingår.
På bandel 119 finns också olika mätstationer där
man undersöker krafter och vibrationer, varmgång och hjulskada samt hjulets profil när tåg
passerar. Genom att kombinera data från mätstationerna har man bland annat lyckats minska
störningarna för SJ:s fordon. Resultat från detektorerna gör att det går att minska underhållet, förlänga livslängden på hjulen och att det
inte blir onödiga larm under själva färden, vilket
resulterat i förbättrad punktlighet.
Målet med E-pilot är att samla ihop data från
hela järnvägssektorn så att alla aktörer ska kunna agera förebyggande istället för avhjälpande.
Forskningen pågår vid Järnvägstekniskt center
och E-maintenance Lab vid Luleå tekniska universitet.

North Rail Express, tåget som
fraktar färsk fisk från Nordnorge till Oslo på 27 timmar, ägnas
en beundrande skildring i ett nytt
tv-program på Discovery Canada. Serien Mighty trains reporter Teddy Wilson följer med på
den 1 950 kilometer långa resan
genom Norge och Sverige med
”Scandinavia´s King of cargo”.
Filmen följer fiskens färd från
ishavet till Oslobornas middagsbord. Den ger en dramatisk bild
av kampen mot klockan, kylan,
snön och de branta fjällen. Allt
för att fisken ska komma fram
så färsk som möjligt. Spännande
och insiktsfullt om det hårda vardagsjobbet bakom en leverans
som konsumenterna tar för given.
Filmen finns på Youtube; sök på
North Rail Express.

SARAH HJÄLM

UTSLÄPPEN MINSKADE 5 PROCENT
De genomsnittliga utsläppen från lätta lastbilarna minskade i fjol med
6,7 g/km - från 161,9 g/km (2015) till
155,2 g/km (2016). Totalt nyregistrerades
29 869 lätta lastbilar under 2016,
visar Transportstyrelsens statistik. De totala utsläppen
från vägtrafiken minskade

med 5 procent under förra året, trots att
2016 blev ett rekordår vad gäller antalet
nyregistrerade personbilar. Ökad användning av biodrivmedel tillsammans med att
nya bilar har förbättrade motorer har bidragit till minskningen.
FOTO: MOSTPHOTOS .COM
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Nordnorge är helt beroende av varuleveranserna via de godståg som går
från Osloområdet genom Sverige.
Färsk fisk går söderut och dagligvaror norrut.
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Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

FOTO: THOMAS JOHANSSON

Kampanj ska
minska spårspringet

”Sluta
genast gena”

Livsfarligt och förbjudet – helt enkelt puckat

Spårspring orsakar förseningar på sju
timmar per dag. Men att säga att gena är
farligt och förbjudet verkar inte ha någon
effekt. Därför använder Trafikverket ett
oväntat tilltal i en kampanj.
Din kompis kan vara ett pucko. Det och
liknande budskap möts allmänheten av
när Trafikverket testar ett oväntat tilltal i
sin informationssatsning.
Tanken är att ”Sluta genast gena” ska få
människor att haja till, och förstå att när
någon genar över järnvägsspåren kan det
skapa förseningar för andra.
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– Vår mening är absolut inte att peka ut
någon, men det är ett beteende som har
en stor och reell påverkan på järnvägstrafiken, säger Tommy Jonsson, biträdande
planeringsdirektör på Trafikverket och
ordförande i branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT).
Många känner inte till att Trafikverket
stoppar eller sänker tågens hastighet av
säkerhetsskäl varje gång man upptäcker
människor i spåret.
Förseningstimmarna på grund av spårspring har ökat från 907 timmar år 2013
till 2452 timmar år 2016. Problemet är

visas bland annat på Trafikverkets
webbplats och i sociala kanaler, ombord
på tåg och på vissa digitala tavlor på järnvägsstationer. Konceptet är förankrat i såväl JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum) som TTT (Tillsammans för tåg
i tid). Bland tågoperatörerna har SJ,
Skånetrafiken, Västtrafik och
Transdev valt att visa materialet
på sina tåg.

störst i storstäderna och universitetsstäderna.
Under åren 2015–2020 investerar Trafikverket en miljard kronor i åtgärder
som ska förhindra att människor tar sig
in i spårområdet. Bland annat har 420
kilometer stängsel satts upp. Målet är att
antalet dödsfall på svensk järnväg ska
halveras fram till år 2020.
SARAH HJÄLM
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