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Förord 
Föreliggande rapport presenterar resultatet av en kvantitativ studie där lastplatser 
kategori A, B och C, som ägs av Trafikverket i Region Stockholm-Öst, har utretts. 
Respektive lastplats presenteras var för sig. Underlagsmaterialet i utredningen har 
bestått av dels material tillhandahållen av Trafikverket, dels genomförda intervjuer 
med: 

− Kommunen lastplatsen ligger i 

− De största företagen i respektive kommun 

− Tågoperatörer 

− De största speditörerna i närområdet 

− Skogsbolag, företag som arbetar med grus- och stentäkter etc. 

Beställare av utredningen från Trafikverket har varit Stig Hansson och Hans Larsson. 
Ansvarig utredare från Gullers Grupp har varit Jimmie Hansson. 
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Laslo 
Användarna (n121) och operatörerna (n7) fick inledningsvis i intervjun svara på om de 
känner till att lastplatserna finns presenterade på Trafikverkets webbplats? Om 
de känner till detta fick de även ange om de har varit inne på webbplatsen någon 
gång. Nedan presenteras utfallet på de bägge frågorna. 
 

KÄNNEDOM OM LASLO 

 

Användarna: Sju av tolv användare har kännedom om att lastplatserna finns 
presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Sex av dessa sju användare har 
dessutom besökt laslo någon gång.  

 

 

 

 

 

Operatörerna: Fem av sju operatörer har kännedom om att lastplatserna finns 
presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Tre av dessa fem har även besökt 
webbplatsen någon gång.  

   

 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
1 De stora företagen från respektive kommun fick inte denna fråga. 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖRER

Ja Nej
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Läsanvisningar 
Rapporten är strukturerad som så att varje lastplats presenteras var för sig. För 
jämförbarhetens skull är dispositionen av presentationen för respektive lastplats den 
samma. Respondenterna har grupperats in i tre kategorier, och utsagorna presenteras 
endast på kategorinivå. Kategorierna består av Kommuner, Operatörer och Användare. 
I den senare kategorin ingår järnvägsspeditörer, skogsföretag, grus- och stentäkter 
samt stora företag från respektive medverkande kommun. Kommunernas bedömning 
av ett antal påståenden gällande berörd lastplats presenteras med angiven siffra. Vid 
påståendena av negativ karaktär har de låga siffrorna fått en grön färg (1-2), medan de 
höga siffrorna har fått en röd färg (4-5) för att tydliggöra kommunens inställning till 
påståendet . Vid påståendena av positiv karaktär har de låga siffrorna fått 
en röd färg (1-2), medan de höga siffrorna har fått en grön färg (4-5) . 
Figurerna i rapporten presenterar enbart utfallet för de respondenter som har tagit 
ställning till respektive fråga. Antalet på de respondenter som angivit att de inte har 
kännedom om svaret presenteras endast i löptext. Presentationen av varje lastplats 
inleds med en ruta innehållandes tekniska specifikationer rörande lastplatsen. Här 
presenteras även antalet närliggande anläggningar inom respektive zon, enligt 
principen:  

− Närzon (zon 1): upp till 10 km från utredd lastplats (fågelvägen). 

− Lokalzon (zon 2): mellan 10 km och 20 km från utredd lastplats (fågelvägen). 

− Omlandszon (zon 3): mellan 20 och 50 km från utredd lastplats (fågelvägen). 

I flera fall har kommunerna angivit att deras egna industrispår inte har något namn, 
eller att man inte vet spårets korrekta benämning. Industrispåret kallas dock oftast för 
någonting inom kommunens ramar (oftast med anknytning till området där 
industrispåret ligger eller företaget dit spåret går), och det är denna benämning som 
även används här. Vi har även genomgående använt respondenternas egna 
benämningar och utsagor gällande exempelvis närliggande anläggningar. Detta medför 
att det i vissa fall kan vara samma anläggning som åsyftas av två respondenter, men 
att de benämns olika. I de fall där det är uppenbart att det rör sig om samma 
anläggning, anges anläggningen enbart en gång i uppräkningen av närliggande 
anläggningar.  

I kartläggningen av närliggande anläggningar (se översiktlig karta på nästa sida) har 
Trafikverket tillhandahållit bakgrundsmaterialet i form av en lista över hamnar, 
kombiterminaler och övriga anläggningar. Därtill har kommunernas egna industrispår 
lagts till – i de fall då kommunen uppgivit att det finns möjlighet att lasta/lossa på 
industrispåren, samt att denna möjlighet är tillgänglig för samtliga. Användarnas och 
operatörernas angivelser av närliggande anläggningar presenteras inte på 
översiktskartan då det inte finns uppgifter om huruvida dessa anläggningar är 
tillgängliga för samtliga. Det finns med andra ord fler anläggningar än de som 
presenteras på den översiktliga kartan. 



6 
 

Vad är en lastplats? 
Lastplatsen är en enkel typ av godsterminal. Trafikverket tillhandahåller lastplatser 
där det är möjligt att lasta eller lossa gods till och från transporter på järnväg. 
Generellt är de öppna för alla varuslag, men det finns vissa begränsningar när det 
gäller platsernas beskaffenhet, till exempel föroreningar och nedskräpning. Vid 
vissa platser kan det finnas restriktioner för bullrande verksamhet. 
 
Tjänsten kapacitet på lastplats omfattar att spår och en begränsad markyta intill 
spåret (cirka 10-12 meter, räknat från ytterkant på den närmaste rälen) tillsammans 
upplåts för lastning och lossning med egna hanteringsresurser. På vissa platser 
ingår även lastkaj. Lagring av gods är inte tillåten. Lämpliga ytor i anslutning till 
lastplatser kan i vissa fall vara tillgängliga för arrenden med upplåtelsetider på 
minst 6 månader. 

 
Trafikverkets lastplatser har olika standard. I behovsutredningarna har vi delat upp 
dem i tre kategorier. Vi definierar kategorierna utefter standard enligt följande: 
 
A: Lastplats som är i god standard och kan användas omgående. 
B: Lastplats som inte är i fullgod standard och behöver besiktigas före användning. 
C: Lastplats som är i dåligt skick och behöver en större upprustning före användning. 
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Närliggande anläggningar 
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Genomsnittligt utfall 
I följande kapitel presenteras det genomsnittliga utfallet för samtliga 26 lastplatser och 
utifrån samtliga respondenters utsagor (73 användare, 7 operatörer samt 23 
kommuner).   

ANVÄNDNINGEN AV LASTPLATSERNA 

Användarna (n73) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 26 lastplatser 
presenteras i figurerna nedan.  

 

Användarna: I snitt har 6 % av de svarande användarna använt lastplatserna de fem 
senaste åren.  

 

 

 

 

 

 

Operatörerna: I snitt har 22 % av de svarande operatörerna använt lastplatserna de 
fem senaste åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSERNA – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas och operatörernas genomsnittliga behov av samtliga 
26 lastplatser i dagsläget och i framtiden. Konstateras kan här att en majoritet av de 
användare som har använt lastplatsen de fem senaste åren bedömer behovet i 
dagsläget som inget/väldigt litet (svarsalternativ 1). Ungefär var tredje användare 
bedömer behovet som stort eller mycket stort (svarsalternativ 4 eller 5). När samtliga 
användare tillfrågas om det framtida behovet så visar det sig att de flesta (77 %) 
framhåller att de inte har något eller ett väldigt litet behov av lastplatsen 
(svarsalternativ 1). Endast 6 % framhåller ett stort eller ett mycket stort behov av 
lastplatsen (svarsalternativ 4 eller 5). De operatörer som har använt lastplatsen de fem 
senaste åren bedömer behovet i dagsläget som betydligt större än vad användarna gör 
– här är det i genomsnitt varannan operatör som påtalar att behovet är stort eller 
mycket stort (svarsalternativ 4 eller 5). När samtliga operatörer tillfrågas om det 
framtida behovet så visar det sig dock att en majoritet upplever sig ha inget eller ett 
väldigt litet behov (54 %, svarsalternativ 1).  

KAN LASTPLATSERNA ERSÄTTAS? 

Användarna (n73) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning. Utfallet för samtliga 26 lastplatser presenteras nedan.  

Användarna: För 23 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framkommer 
förslag på närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.  

 

Operatörerna: För 24 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framkommer 
förslag på närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.  

 

 

 

 

55

77

1

4

12

13

19

3

13

3

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

22

54

3

18

28

14

27

9

19

5

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSERNA 

Användarna (n73) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet för samtliga 26 
lastplatser presenteras nedan. 

Användarna: För 9 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framhålls ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att 
man ska kunna/vilja använda lastplatsen. En stor andel användare har dock ingen 
kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej. 

 

Operatörerna: För 11 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framhålls ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att 
man ska kunna/vilja använda lastplatsen. De flesta operatörer har dock ingen 
kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n73) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: För 11 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framhålls ett 
behov av ett annat lastplatsläge i området. Här framhålls både önskemål om 
kompletterande lastplatser och flytt av befintlig lastplats till ett annat läge.  

Operatörerna: För 2 av de 26 lastplatserna i Region Stockholm-Öst så framhålls ett 
behov av ett annat lastplatsläge i området. Här framhålls både önskemål om 
kompletterande lastplatser och flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 

  

KOMMUNERNAS SYN PÅ BEFINTLIGA LASTPLATSER 

Nedan presenteras samtliga kommuners (n23) genomsnittliga ställningstaganden till ett 
antal påståenden som rör lastplatserna. Det faktiska medelvärdet för respektive 
påstående presenteras inom parentes efter påståendena. De färglagda 
sifferangivelserna är avrundade till närmaste heltal.   
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Lastplatsen skapar en barriäreffekt (2.3)  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen (2)  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen (1.7)  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.7)  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (3.0)  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.3)  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god (3.8)  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

I det genomsnittliga utfallet ovan kan man konstatera att lastplatserna inte verkar 
skapa några större barriäreffekter. Trafiken till och från lastplatserna samt 
verksamheten vid lastplatserna tycks inte heller störa omgivningen i allt för stor 
utsträckning. Viktigt att poängtera är dock att utredda lastplatser används i relativt 
begränsad omfattning i dagsläget – vilket innebär att om användningen skulle komma 
att öka, så kan det ha en direkt inverkan på upplevelsen av störning. Lastplatsernas 
vikt för existerande företag och verksamheter samt för framtida företagsetableringar 
bedöms som medel – dvs. varken viktiga eller oviktiga. Däremot så råder det inget 
större tvivel om att det upplevs som viktigt att det finns en lastplats i kommunen.   
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Enköping 
Kommun Enköping  Närmaste större väg E18 

Lastkaj 60x15 m  Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 8 st 
Spår på platsen 

1 st (utgår från spår 4, 

mellan växel 31 & 37) 
  

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Nej   

 

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten samt 
att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål 
omlastningskostnaden eller för att produkten riskerar att förstöras om elen slås av och 
kylfunktionen slutar att fungera.  

 

Operatörerna: Två av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. Den 
ena operatören uppger att de använder lastplatsen en gång i månaden, den andra har 
ingen kännedom om tidsåtgången då lastningen var en engångsföreteelse. 

Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är 
rälskomponenter samt en tillfällig lastning av militärtåg. Det förekommer ingen 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. 
Andra anledningar som framkommer är att spåren på lastplatsen är för korta.  

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n2, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren. Endast två användare upplever sig ha ett visst behov av lastplatsen i 
framtiden. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, men endast en 
av dem uttrycker ett behov av lastplatsen i dagsläget. Gällande det framtida behovet så 
är det något fler operatörer som uppger att de har ett behov.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 2000-3000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hallsberg samt Västerås. Inget av de 
angivna alternativen används dock i dagsläget.  

 

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Bålsta, Upplands Väsby, Västerås samt 
Eskilstuna. Endast Bålsta används i dagsläget.   

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om huruvida lastplatsen kan ersättas 
av en närliggande anläggning eller ej.  

 

50

43 29 14

50

14

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

86 14

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

Enköping 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.  

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fem operatörer har ingen kännedom om detta. Det som 
efterfrågas rör egentligen inte föreliggande lastplats, utan är en mer allmän önskan om 
att det skall upprättas en timmerterminal i närheten av Enköping.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 
lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: En av fem operatörer framhåller ett behov av ett annat lastplatsläge i 
området. Två operatörer har ingen kännedom om detta. Det som förordas är en flytt av 
befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara i skogen.  

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av 
en flytt av befintlig lastplats enligt bild, där 
blå är befintligt läge och rött är önskat 
läge. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget, men beträffande framtiden så kan man inte uttala sig då det pågår 
kommunala utredningar just nu. På sikt kan det dock komma att bli aktuellt med andra 
användningsområden för marken då större industriområden växer fram öster om 
staden.   

Vad kommunen vet så används lastplatsen idag av försvarsmakten vid övningar.  

 

KOMMENTARER 

Lastplats Enköping har enbart använts av ett fåtal operatörer under de senaste fem 
åren – och då i tämligen begränsad utsträckning. Endast en av operatörerna framhåller 
ett behov av lastplatsen i dagsläget och ytterligare några har ett visst behov i 
framtiden. Majoriteten av användare och operatörer har dock inget behov av 
lastplatsen framgent. Enligt kommunen så är lastplatsen inte särskilt viktig – varken för 
existerande företag eller framtida företagsetableringar. Dock framhålls det som viktigt 
att det finns en lastplats i kommunen och en flytt av befintlig lastplats vore önskvärt.   

 
  

Enköping 
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Fagersta 
Kommun Fagersta  Närmaste större väg Väg 68 & 69 

Lastkaj Nej  Övrigt Ej elektrifierat, delvis belysning 

Markyta Spår 8: 340 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 0 st Spår på platsen Spår 8   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Nej   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Två av användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive ”absolut max 10, 
troligen mindre”. Den tredje användaren har ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas 
är råmaterial och spånskivor. Två av användarna framhåller att det inte förekommer 
någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. Den tredje framhåller att 
lastplatsen endast används under sommaren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta samt att man fraktar på väg istället 
för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: Tre av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 100, 1500 respektive 2080. 
Vänerexpressen informerar om att de arrenderar lastplatsen sedan två år tillbaka.  

Lastplatsen används för två av operatörerna till lastning/lossning av gods, och för den 
tredje till både lastning/lossning och uppställning (fördelning 25/75). Det som 
lastas/lossas är containrar, förbrukningsmaterial samt makadam. Två av operatörerna 
framhåller att det inte förekommer någon årstidsvariation gällande användandet av 
lastplatsen. Den tredje framhåller att lastplatsen endast används under sommaren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas (n3, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) samt 
stort (4). Behovet tycks finnas även i framtiden – även för några användare som inte 
använt lastplatsen de fem senaste åren. Tre operatörer har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som stort (4) samt mycket stort 
(5). Behovet finns även kvar i framtiden.  

Två användare och två operatörer uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 250, 
1000, 4000 respektive 5000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge, Avesta och Skinnskatteberg. 
Endast de två sistnämnda används i dagsläget.  

 

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Örebro, Västerås och Fagersta bruk. 
Ingen av de angivna alternativen används i dagsläget.  

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. En användare poängterar dock att de 
inte kommer på något investeringsbehov eftersom de använder lastplatsen så pass 
sällan, men föredrar att man rustar upp befintlig lastplats heller än bygger nytt.  

 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fyra operatörer har ingen kännedom om detta. Det som 
efterfrågas är dränering samt förlängning av spåret.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Man har pratat 
om att bygga en ny stor anläggning vid Södra porten, norrut cirka en kilometer. Där 
skulle man kunna få in ett längre spår.   

 

 

Fagersta 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden. 

Kommunrepresentanten poängterar att det är väldigt viktigt att det finns en lastplats i 
kommunen, och att det har föranlett diskussionerna kring att bygga en ny, större 
anläggning.   

KOMMENTARER 

Lastplats Fagersta har varit en tämligen välanvänd lastplats de senaste fem åren och 
behovet av lastplatsen är påtagligt – både i dagsläget och i framtiden – för både 
användare och operatörer. Sedan två år tillbaka arrenderar dock Vänerexpressen 
lastplatsen.  

Det framkommer önskemål om att spåren förlängs, och enligt kommunen så har det 
förts diskussioner om att bygga en ny större anläggning vid Södra porten – där man 
skulle kunna få in längre spår. Befintlig lastplats upplevs inte som särskilt viktig för 
existerande eller framtida företag enligt kommunen, men att det finns en lastplats i 
kommunen är viktigt. 

Lastplats Fagersta fyller onekligen en funktion för flera brukare, men om det byggs en 
större anläggning i kommunen så skulle den kunna utgöra ett attraktivt alternativ. 

 
  

Fagersta 
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Finspång 
Kommun Finspång  Närmaste större väg R215, R51 & E4 

Lastkaj 30x15 m  Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta Kajspår 1: 120x12 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 9 st 

 Spår på platsen 
Kajspår 1: 220 m 

Kajspår 2: 197 m 
  

Skick B-klassificering   

Lagringsyta 130x24 m   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n16) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av sexton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
En användare estimerar antalet timmar per år till 10, den andre har ingen kännedom 
om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av användarna 
lastar/lossar aluminium, den andre har ingen kännedom om vad som lastas/lossas. Det 
förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta, egen lastplats i området samt att 
man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål 
omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören uppger att det rör sig om trafik måndag till fredag med volymer till 
kundspår, och att volymerna sannolikt kommer att öka. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men vad som 
lastas/lossas har operatören ingen kännedom om. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. Andra 
anledningar som framkommer är att det är en oelektrifierad bana, vilket för att man inte 
kan använda den. 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n2, n16) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). 
Endast två användare framhåller ett visst behov i framtiden. En operatör har använt 
lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel 
(3). Det framhålls även ett visst framtida behov av lastplatsen från några av 
operatörerna.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 2000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n16) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Katrineholm, Hallsberg, Norrköping samt 
egna lastplatser på området. Endast Katrineholm samt de egna lastplatserna används i 
dagsläget.  

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Linköping.  

 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Gränges industriområde.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n16) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de ska kunna/vilja använda lastplatsen.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de ska kunna/vilja använda lastplatsen. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n16) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 
lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Det nya 
lastplatsläget bör vara längs väg 215, utanför de centrala delarna.  

 

 

 

 

Finspång 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: spåret till Gränges/Siemens. Det finns möjlighet 
att lasta och lossa gods på spåret inne på Gränges, och denna möjlighet är tillgänglig 
för vem som helst efter överenskommelse med transportör och fastighetsägare. Spåret 
leder till Gränges/Siemens. Spåret används i dagsläget av Green Cargo, Gränges, 
SSAB och Coor.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara centrumutveckling, 
vilket det pågår diskussioner om i dagsläget.  

Enligt kommunen så används inte lastplatsen i dagsläget, utan man använder en plats 
inne på Gränges industriområde istället. Diskussioner pågår mellan kommunen och 
Trafikverket gällande avveckling av befintlig lastplats.   

KOMMENTARER 

Lastplats Finspång har använts av ett fåtal under de senaste fem åren, men behovet i 
dagsläget och i framtiden får ändå bedömas som tämligen medelmåttigt då inte en 
enda framhåller ett stort eller mycket stort behov av platsen. Lastplatsen bedöms inte 
eller som viktig för existerande eller framtida företag av kommunen, och diskussioner 
pågår redan om en eventuell avveckling av lastplatsen. Lastplats på Gränges 
industriområde kan utgöra ett ersättningsalternativ vid en eventuell avveckling.   
  

Finspång 
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Gamleby 
Kommun Västervik  Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas  Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

 
Spår på platsen Uppgift saknas   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man inte känner till lastplatsalternativen i Västervik samt att man fraktar på väg istället 
för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 40. 

Lastplatsen används uteslutande till uppställning. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n2, n14) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och behovet i framtiden är litet för merparten av användarna. En 
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i 
dagsläget som stort (4). Samma behov kvarstår även i framtiden, men för 
operatörsgruppen som helhet är behovet väldigt litet.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 
anläggning. Tolv användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. 
Anläggningarna som anges är (ligger i): Vimmerby och Västervik, men inget av de 
angivna alternativen används i dagsläget.   

 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Västervik, och används i dagsläget.   

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tio användare framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är ökad flexibilitet. Användaren poängterar att man hade 
kunnat använda lastplatsen om det hade varit enklare att få tillgång till den. I dagsläget 
går det inte av praktiska skäl, men man hade gärna använt sig av tågtransport av 
miljöskäl. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de ska kunna/vilja använda lastplatsen. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen har man i dagsläget inte kännedom om något eventuellt behov av 
ett annat lastplatsläge i området. Man håller dock på med FÖP just nu.  

 

 

Gamleby 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: spåret till Västerviks hamn samt spåret till 
pappersbruket. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, men 
denna möjlighet är enbart tillgänglig för vem som helst på spåret till Västerviks hamn. 
Spåret till pappersbruket angör en privat fastighet, så vill man lasta/lossa där så måste 
man ”väl ha någon form av relation med ägaren”. Spåret till Västerviks hamn leder till 
hamnen, och spåret till pappersbruket leder till flera företag då det går in i ett 
industriområde. Endast spåret till Västerviks hamn används i dagsläget för 
hamnrelaterad verksamhet, men man ser en möjlighet att även använda spåret till 
pappersbruket i framtiden.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: kommunrepresentanten har ingen kännedom om marken är 
intressant för andra ändamål, varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplatsen de senaste fem åren, och då har den 
uteslutande använts till uppställning på järnvägsspåret. Denne operatör påtalar dock 
ett stort behov av lastplatsen – både i dagsläget och i framtiden. Bland övriga 
respondenter framkommer inget nämnvärt behov. Alternativa lastning- och 
lossningsmöjligheter finns bl.a. i Västervik – vilket även nyttjas i dagsläget av några 
respondenter.   

 
  

Gamleby 
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Hallsberg 
Kommun Hallsberg  Närmaste större väg E20 

Lastkaj Nej  Övrigt Kontaktledning 

Markyta Spår 421 & 422  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 5 st Spår på platsen Spår 401   

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 250x15 m   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Två användare uppger att de inte vet om den har använts eller inte. En användare 
estimerar antalet timmar per år till 600, den andre har ingen kännedom om 
tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av användarna 
lastar/lossar papper etc., den andre användaren framhåller att det helt och hållet beror 
på kunden och därför kan variera. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande 
användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta, man använder sig av 
underleverantör för frakten av containrar samt att man fraktar på väg istället för järnväg 
– bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

Operatörerna: Fem av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 1, 50, 50,”sex gånger per år” samt 
”dagligen”.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
50/50). Det som lastas/lossas är containrar, makadam, slipers, papper, 
rälskomponenter och maskiner. För de flesta förekommer det inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen, men för två av operatörerna så 
används lastplatsen inte vintertid. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov 
av den. 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n2, n15) och operatörernas (n5, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som stort (4) respektive mycket 
stort (5). Behovet tycks även vara relativt stort även i framtiden för flera av användarna. 
Fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer 
behovet i dagsläget som litet (2), medel (3) samt stort (4). Behovet verkar vara 
konstant även i framtiden.   

Två användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 500, 
1000 respektive 3000-5000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Kvarntorp, Laxå, Örebro, egen 
anläggning i Hasselfors, Rancherbangården samt eget stickspår. Samtliga angivna 
alternativ förutom Rancherbangården används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hallsbergs kombiterminal, Kristinehamn, 
Katrineholm, Karlstad, Eskilstuna, Örebro, Västerås samt Fagersta. Endast Hallsbergs 
kombiterminal, Kristinehamn, Karlstad och Fagersta används i dagsläget.   

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av åtta användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som påtalas är att det är svårt att lägga upp virke på platsen och att man 
som virkestransportör därför inte är önskvärd på lastplatsen. Det påtalas även att 
Hallsberg är epicentret i hela järnvägsnätet och därför behöver rustas upp, framförallt 
vintertid.  

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som påtalas är dåliga spår och slipers och att anläggningen i det stora hela 
är bristfällig. Det framhålls även att Hallsberg har den största rancherbangården i hela 
Sverige och att det av den anledningen är bra att ha kvar om man behöver byta trasiga 
tåg etc.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. En användare (Skanska) tror dock att 
lastplatsen kommer att stängas (efter möte med Trafikverket), och påtalar att man då 
behöver bygga ett alternativt spår eftersom det verkligen behövs en lastplats i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Hallsberg 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Ulvsäter 2:4. Det finns dock inte möjlighet att lasta 
och lossa gods på spåret. Spåret leder till Vattenfalls ställverk, men används inte i 
dagsläget. Det är oklart om det finns en möjlighet att använda spåret i framtiden.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara en järnvägsanknytning. 
Det skall enligt kommunen byggas en massa dubbelspår och annat på platsen.  

Vidare så framhåller kommunen att det finns detaljplaner där man skulle kunna hitta en 
annan plats för lastplatsen. Det finns exempelvis stickspår man skulle kunna titta på. 
Man gör just nu ett stort arbete inom kommunen beträffande dubbelspår etc., så det 
upplevs som svårt att uttala sig om lastplatsläge, användning etc. i dagsläget.  

Kommunen påtalar vikten av att se till helheten när det gäller järnväg och Hallsberg, 
och att man måste ta i beaktan alla projekt som pågår.   

KOMMENTARER 

Lastplats Hallsberg har varit en tämligen välanvänd lastplats de senaste fem åren, och 
behovet av lastplatsen är relativt stort – både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsens 
framtid är dock oviss med anledning av pågående byggnationer på platsen. Att det bör 
finnas en lastplats i området råder det dock inget större tvivel om efter utsagor som 
”Hallsberg är epicentret i hela järnvägsnätet”. Dock finns flera alternativa anläggningar i 
närheten av befintlig lastplats – flera av dem som också används i dagsläget. 

 
  

Hallsberg 
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Hällefors 
Kommun Hällefors  Närmaste större väg R63 & R244 

Lastkaj Nej  Övrigt - 

Markyta Ja  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 6 st 

(varav 2 i Region Väst) 

 

Spår på platsen Uppgift saknas   

Skick C-klassificering   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Två av användarna estimerar antalet timmar per år till 350 respektive ”löpande”. Den 
tredje användaren har ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
75/25). Det som lastas/lossas är stål samt olika typer av virke. Det förekommer inte 
någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta samt att man fraktar på väg istället 
för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: Två av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 
operatör har ingen kännedom om de har använt lastplatsen eller ej. Operatörerna 
estimerar antalet timmar per år till 300 respektive 1000.  

En operatör använder lastplatsen uteslutande till lastning/lossning av gods, en 
uteslutande till uppställning. Det som lastas/lossas är rundvirke. Det förekommer inte 
någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området.  

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 
 
 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas (n2, n5) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 
respektive mycket stort (5). Behovet tycks även vara relativt stort även i framtiden för 
några av användarna, men för majoriteten är behovet obefintligt. Två operatörer har 
använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som 
stort (4) respektive mycket stort (5). Behovet verkar vara konstant även i framtiden.   

Två användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 
1000, 4000 respektive 5000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av tio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hofors samt egna anläggningar, bl.a. 
inne på industriområdet. Angivna alternativ används i dagsläget.  

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Kristinehamn, och den används även i 
dagsläget.   

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

33

67 13

67

20

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

40 20

50

20

50

20

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Hällefors 



34 
 

 
 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta. 
Det som efterfrågas är lager eller lageryta.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 
lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

 

 

 

Hällefors 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Lastplats Hällefors har använts tämligen frekvent de senaste fem åren och behovet av 
lastplatsen är mycket stort för flera av respondenterna – både i dagsläget och i 
framtiden. Lastplatsen har inte överdrivet många närliggande alternativ, förutom privata 
anläggningar i området.  

 
  

Hällefors 
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Jordbro 
Kommun Haninge  Närmaste större väg R73, R259 & E20/E4 

Lastkaj 
60x20 M  

Asfalt, belysning 
 Övrigt - 

Markyta 120x10 & 260x10 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 3 st 

Zon 2 (20 km): 3 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

 Spår på platsen 
6 st: 217, 156, 137, 

120, 119, 236 m 
  

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 
120x20 & 260x10 m 

Asfalt, belysning 
  

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Användaren har ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men användaren har 
ingen kännedom om vad för typ av gods det är som lastas/lossas på den specifika 
lastplatsen. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta, man använder sig av 
underleverantör för frakten samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att 
produkten inte tål omlastningskostnaden eller på grund av dålig tillförlitlighet och 
punktlighet.  

 

Operatörerna: Två av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 40 samt ”dagligen”.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Den ene operatören 
lastar/lossar snö, den andre har ingen kännedom om vad som lastas/lossas. För en 
operatör förekommer det inte någon årstidsvariation gällande användandet av 
lastplatsen, men den andre så används lastplatsen enbart under vintertid. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov 
av den. 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n2, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). I 
framtiden finns ett visst behov för två av användarna, men för övriga är behovet 
obefintligt. Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa 
bedömer behovet i dagsläget som inget/mycket litet (1) respektive medel (3). Behovet i 
framtiden förväntas dock öka något för några av operatörerna.   

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Årsta samt Kombiterminal i Årsta. 
Endast det förstnämnda alternativet används i dagsläget.  

 

Operatörerna: En av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Västerås, men används inte i dagsläget.   

 

Enligt kommunen kan man inte uttala sig om lastplatsen kan ersättas av någon 
närliggande anläggning eller ej.  

 

87

100

13

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

50

57 14

50

14 14

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Jordbro 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 
lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

 

 
 
 

Jordbro 



39 
 

 
 

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Håga och Jordbro. Det finns möjlighet att lasta 
och lossa gods på bägge spåren, och denna möjlighet är tillgänglig för samtliga efter 
avtal men kommunen. Håga leder till Grise (samt ytterligare verksamheter som 
kommunrepresentanten inte kan namnen på). Jordbro leder till ett industriområde där 
bl.a. Coca Cola huserar. Bägge spåren används i dagsläget: Håga av Sweden 
Train/Sweden Truck och Jordbro av Green Cargo. 

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen så kan man inte uttala sig om marken är 
intressant för andra ändamål – varken i dagsläget eller i framtiden.  

Respondenten vill inte uttala sig kring påstående 1 för kommunens räkning, men 
respondentens egen bedömning är att lastplatsen inte skapar en barriäreffekt. 

KOMMENTARER 

Lastplats Jordbro har använts av ett fåtal respondenter, varav en operatör har använt 
lastplatsen tämligen frekvent de senaste fem åren. Behovet av lastplatsen i dagsläget 
är inte särskilt stort. Inte heller det framtida behovet särskilt stort, förutom för en 
operatör som framhåller ett mycket stort behov av lastplatsen. Lastplats Jordbro är 
dock omgiven av flera alternativa lastplatser – varav Trafikverket äger flera av dem 
(bl.a. Tomteboda och Västberga). Andra gångbara alternativ som även används i 
dagsläget är kombiterminalen i Årsta.   

 
  

Jordbro 



40 
 

Järlebo 
Kommun Östhammar  Närmaste större väg Väg 292 & E4 

Lastkaj Nej    Övrigt 380V finns 

Markyta Grusplan  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

 
Spår på platsen Spår: 800 m   

Skick A-klassificering   

Lagringsyta Ja   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 
användare uppger att de inte vet om den har använts eller inte. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, man 
använder sig av underleverantör för frakten samt att man fraktar på väg istället för 
järnväg.  

 

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej



41 
 

 

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n0, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren. Det framkommer ett visst behov i framtiden, men för majoriteten är 
behovet obefintligt. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 
man har heller inget behov av lastplatsen i framtiden.   

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad 
i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 respektive 20000 
kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Uppsala, men används dock inte i 
dagsläget. 

  

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 
ersättas av en närliggande anläggning. 

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

 

 

 

 

71 29

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

100

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Järlebo 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen har man i dagsläget inte kännedom om något eventuellt behov av 
ett annat lastplatsläge i området. 

 

 

 

 

Järlebo 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen så kan man inte uttala sig om marken är 
intressant för andra ändamål – varken i dagsläget eller i framtiden.  

Respondenten kan heller inte uttala sig kring påstående 1-5 då man inte har någon 
egentlig kännedom om lastplatsen i fråga.  

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Järlebo under de senaste fem åren, och behovet av 
lastplatsen framgent bedöms överlag som ringa då endast ett fåtal användare påtalar 
ett visst behov. Både norr och söder om lastplatsen finns ersättningsalternativ i form av 
Trafikverksägda, A-klassificerade, lastplatser (Örbyhus respektive Uppsala C).  
  

Järlebo 
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Kopparberg 
Kommun Ljusnarsberg  Närmaste större väg R50 

Lastkaj 60x8x1,2 m    Övrigt Underhåll- och serviceinrättningar 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

 
Spår på platsen 2 Spår: 350 & 15 m   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Ja   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta, att man använder en lastplats i 
Borlänge istället samt att man fraktar på väg istället för järnväg. 

 

  

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 400.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
50/50). Det som lastas/lossas är makadam, slipers och liknande tyngre 
underhållsmaterial.  Lastplatsen används uteslutande under sommaren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. Andra anledningar som framkommer är 
att spåren är för korta samt att man inte hade kännedom om att lastplatsen ens fanns. 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och behovet i framtiden är för majoriteten mycket litet. En operatör har 
använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som 
mycket stort (5). Behovet verkar kvarstå i framtiden, och några operatörer som inte 
använt lastplatsen på senare tid verkar även kunna skönja ett visst behov av 
lastplatsen framgent.  

En användare och två operatörer uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 500, 
1000 respektive 5000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Grängesberg, Hällefors samt Borlänge. 
Endast Borlänge och Hällefors används i dagsläget.  

 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge och Insjön, men endast Insjön 
används i dagsläget.  

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

86 7 7

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5
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Kopparberg 



46 
 

 
 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. 
Det som efterfrågas är lossningsmöjligheter för stålcoils, bockkran.   

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är att spåret förlängs.   

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. 
Samtliga förordar ett lastplatsläge i Bångbro industriområde. Övriga användare 
framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

 

 

 

Kopparberg 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplats Kopparberg de senaste fem åren. Operatören 
har dock använt lastplatsen tämligen frekvent – både till uppställning och 
lastning/lossning. Behovet i dagsläget bedöms av denne som mycket stort, och 
behovet i framtiden verkar kvarstå. Dessutom är det ytterligare några respondenter 
som påtalar ett visst behov av lastplatsen framgent. Om man lyssnar till några av 
användarna så verkar dock ett nytt lastplatsläge i Bångbro industriområde vara att 
föredra. 

 
  

Kopparberg 
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Köping 
Kommun Köping  Närmaste större väg E18 

Lastkaj Nej    Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 175x8 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 7 st 

 Spår på platsen 
Spår 24, 25 & 25 

350 m vardera 
  

Skick C-klassificering   

Lagringsyta 175x6 m   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Två användare estimerar antalet timmar per år till 10 respektive ”löpande” den tredje 
har ingen kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning. 
Fördelningen mellan lastning/lossning och uppställning är okänd. Det som 
lastas/lossas är virke, ved och stål. Det förekommer inte någon årstidsvariation 
gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man har stor produktion och egen terminal i 
Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att man fraktar på väg istället för 
järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: Två av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 100 respektive ”trafik måndag-fredag”.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Den ene operatören 
uppger att det är rundvirke som lastas/lossas, den andre har ingen kännedom om vad 
som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n3, n15) och operatörernas  (n2, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel 
(3) respektive mycket stort (5). Behovet tycks även kvarstå i framtiden. Två operatörer 
har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget 
som medel (3). Behovet är tillsynes oförändrat över tid.  

Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad 
i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 respektive 5000 
kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Arboga, Hallstahammar samt Västerås. 
Endast Hallstahammar används i dagsläget.  

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Arboga, men används inte i dagsläget.   

 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av hamnanläggningen. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Lastplatsläget som förordas är inne på industriområdet. Övriga användare framhåller 
inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av ett kompletterande lastplatsläge i området. 
Föreslaget läge är i hamnen. Kommunen framhåller att det pågår stora utredningar när 
det gäller hamnen, och att Trafikverket är införstådda med denna process.  

 

 

Köping 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Hamnen. Det finns möjlighet att lasta och lossa 
gods på spåret, men denna möjlighet är inte tillgänglig för samtliga. Spåret leder till det 
kommunala hamnbolaget och till Nordkalk och Yara/Tibnor. Angivna verksamheter 
använder spåret i dagsläget.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget, men kan komma att bli det i framtiden och då för utökad hamnverksamhet.  

KOMMENTARER 

Lastplats Köping har använts tämligen frekvent av några av respondenterna. Behovet 
av lastplatsen i dagsläget och framtiden varierar dock: några har inget behov, andra 
har ett mycket stort behov. Marken kan dock komma att bli intressant för kommunen för 
andra ändamål i framtiden, men hamnanläggningen skulle eventuellt kunna fungera 
som ett ersättningsalternativ enligt kommunen. Det är dock ingen av operatörerna eller 
användarna som framhåller hamnanläggningen som ett möjligt alternativ i dagsläget.    

 

 
  

Köping 
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Lindesberg 
Kommun Lindesberg  Närmaste större väg R50 

Lastkaj Ja    Övrigt Underhåll- och serviceanläggningar 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 8 st 

 
Spår på platsen Ett spår: 215 m   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man använder Signal Rail istället, använder 
Storå istället, har stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov 
av fler noder samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte 
tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 400. En operatör har ingen kännedom 
om huruvida de använt lastplatsen eller ej.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
50/50). Det som lastas/lossas är makadam och slipers. Lastplatsen används 
uteslutande under sommartid. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. Andra anledningar som framkommer är 
att lastplatsen har för korta spår.  

 

 

 

 
 
 
 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n1, n6) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren. Några användare påtalar ett visst behov i framtiden, men för majoriteten 
föreligger inget behov. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 
denne bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Behovet kvarstår i framtiden, 
och några operatörer som inte använt lastplatsen på senare tid framhåller ett visst 
behov framgent.  

Två användare och två operatörer uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 500, 
2000 respektive 5000 kvm. En användare kan inte uppskatta lagringsytans storlek. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Frövi samt Storå. Endast Storå används 
i dagsläget.  

 

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Fagersta, Örebro, Frövi samt Storå. 
Samtliga angivna alternativ förutom Örebro används i dagsläget.    

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 

64 14 14 7
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Nio användare framhåller att det inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är möjligheten att kunna hantera containrar.  

 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tre operatörer framhåller att det inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är lyftkapacitet. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Lastplatsläget som förordas ligger i utkanten av samhället, norr ut. Övriga användare 
framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Det nya 
lastplatsläget bör vara utanför Lindesbergs centrum.  

 

 

 

Lindesberg 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Storåterminalen. Det finns möjlighet att lasta och 
lossa gods på spåret, och denna möjlighet är tillgänglig för samtliga efter avtal med 
kommunen. Spåret leder inte till något företag/verksamhet. Spåret används i dagsläget 
av Specialvirke och Infranord.   

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara exempelvis 
parkeringar. 

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplatsen de senaste fem åren. Behovet av lastplatsen 
bedöms dock av denne operatör som mycket stort i dagsläget. Även i framtiden är 
behovet mycket stort för operatören, men för övriga så är behovet förhållandevis litet 
för merparten av respondenterna. Kommunen har ett intresse av marken och 
framhåller önskemål om att flytta befintlig lastplats utanför Lindesbergs centrum.   

 
  

Lindesberg 
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Linköping 
Kommun Linköping  Närmaste större väg E4 

Lastkaj 
65x10 m 

Asfalt, belysning 
 Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 7 st Spår på platsen Kajspår: 169 m   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta 
25x10 m 

Asfalt/grus 
  

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, har 
stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder 
samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål 
omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 80.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
25/75). Det som lastas/lossas är makadam. Lastplatsen används primärt under vår, 
sommar och höst. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 
 
 

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och behovet i framtiden är överlag tämligen litet. En operatör har använt 
lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som stort 
(4). Behovet finns tillsynes kvar även i framtiden.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 4000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Ingen användare framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 
ersättas av en närliggande anläggning. 

 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Eskilstuna, men används inte i dagsläget.   

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om huruvida lastplatsen kan ersättas 
av en närliggande anläggning eller ej. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 
lastplatsen. Sex operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om detta. Det 
som påtalas är att spåret är för kort. Tekniskt står man inte hinderfritt. Spåret behöver 
vara minst 170 meter.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om det föreligger ett behov av ett 
annat lastplatsläge i området.  

 

 

 

Linköping 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Södra Stånggatan. Det finns dock inte möjlighet 
att lasta och lossa gods på spåret. Spåret leder till Tekniska Verken i Linköping (KV1), 
Lantmännen, småindustriområdets del i Tornby. Spåret används inte i dagsläget, och 
kommuner ser inte heller det som möjligt att använda spåret i framtiden. Anledningen 
till detta är att spårets anslutning till stambanan är avklippt vid Gjuteriet 2, vilket är en 
fastighet som nyligen uppförts.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara ”verksamhet”.  

Anledningen till att respondenten inte vill ta ställning till påstående 4 är för att man inte 
har någon kännedom om lastplatsen överhuvudtaget används i dagsläget.  

Respondenten poängterar dock att det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen 
som kan användas. Hen ville svara ja på frågan om behov av ett annat lastplatsläge i 
området, men kunde inte eftersom frågan först behöver utredas.  

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplats Linköping under de senaste fem åren. Denne 
operatör framhåller dock ett stort behov av lastplatsen – både i dagsläget och i 
framtiden. Men för övriga respondenter så är behovet tämligen magert framgent. Det 
upplevs som viktigt att det finns en lastplats i kommunen, men just denna lastplats 
bedöms inte som särskilt viktig för framtida företagsetableringar.    

 
  

Linköping 
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Norrköping 
Kommun Norrköping  Närmaste större väg E4 

Lastkaj 30x10 m  Övrigt Ingår inte i Trafikverkets erbjudande 

Markyta 1500 m2  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 3 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

 
Spår på platsen 4 spår varav 2 kajspår   

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 
Gemensam med 

frilastytan 
  

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Användaren kan dock inte estimera tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men användaren har 
ingen kännedom om vad som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det 
förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man använder annan lastplats istället, lastar 
direkt från bruket då det är mer kostnadseffektivt, har stor produktion och egen terminal 
i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att man fraktar på väg istället för 
järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: Fem av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 3, 80, 100 samt ”en gång i månaden, 
april-november”. Den femte operatören kan inte estimera tidsåtgången, men framhåller 
att Norrköping utgör en knutpunkt för både lokal och regional trafik.  

Lastplatsen används av fyra operatörer till lastning/lossning av gods. Den femte 
operatören använder lastplatsen uppställning. Det som lastas/lossas är papper, 
rundvirke, rälskomponenter och makadam. Det förekommer ingen årstidsvariation för 
fyra av operatörerna. För den femte så används lastplatsen under vår, sommar och 
höst.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n5, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). Det 
framkommer ett visst behov i framtiden, men den stora majoriteten har inget behov. 
Fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer 
behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), litet (2), medel (3) samt stort (4). I 
framtiden tycks behovet öka då en majoritet av operatörerna nu påtalar ett behov.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 4000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Finspång, Katrineholm samt egna 
lastplatser. Endast de egna lastplatserna används i dagsläget.  

 

Operatörerna: Två av fem operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eskilstuna, Västerås samt Norrköpings 
hamn. Inget av de angivna alternativen används dock i dagsläget.  

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen ersättas av kajerna som finns i hamnen.  

 

20

14

20 20

43

40

43

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

100

73 7 7 13

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

Norrköping 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fem operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som påtalas är att det hade varit bra om man kunde ansluta från Åbyhållet 
till Braviken, genom ett så kallat triangelspår.   

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Kommunen berättar att godsbangården kommer att flyttas, så en ny lastplats borde 
upprättas i anslutning till den nya bangården.  

 

 

Norrköping 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 6 industrispår: Södra hamnspåret (1), Norra hamnspåret (2), 
Händelöspåret (3), Ingelstaspåret (4), Ostkustterminalspåret (5) samt Supraspåret (6). 
Det finns enbart möjlighet att lasta och lossa gods på spår 1, 3 och 5, men denna 
möjlighet är enbart tillgänglig för samtliga med tillstånd på spår 1 och 3. Spår 1 leder till 
Södra hamnen, spår 2 till Norra hamnen, spår 3 till hamnen, NCC, Trinceo, Postnord, 
Lantmännen, Linde gas samt Wibax, spår 4 leder inte till någon verksamhet, spår 5 
leder till Postnord och spår 6 till Yara. Samtliga spår utom 2 och 4 används i dagsläget 
enligt följande: 1: BE Group, Norrköpings hamn, Lantmännen och Freundenberg. 3: 
NCC, Trinceo, Postnord, Lantmännen, Linde gas och Wibax. 5: Postnord. 6: Yara. 
Gällande spår 2 och 4 så ser kommunen inga möjligheter att använda spåren i 
framtiden eftersom det finns planer på att bygga bostäder vid spår 2 och Ostlänken 
riskerar att passera spår 4.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara exploatering i form av 
bostäder och kontor.  

KOMMENTARER 

Lastplats Norrköping har använts av relativt många operatörer under de senaste fem 
åren, och Norrköping framhålls dessutom som en knutpunkt för järnvägstrafiken. En 
majoritet av operatörerna påtalar ett behov av lastplatsen – både i dagsläget och i 
framtiden. Enligt kommunen är dock marken intressant för andra ändamål och 
lastplatsen bör flytta med vid flytten av godsbangården.   

Norrköping 
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Nyköping 
Kommun Nyköping  Närmaste större väg E4 

Lastkaj Ja  Övrigt - 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st Spår på platsen Uppgift saknas   

Skick C-klassificering   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, har 
stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder 
samt att man fraktar på väg istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål 
omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och det framtida behovet är överlag väldigt litet. Inte heller någon 
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms 
även här som litet.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: En av två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tretton användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Katrineholm, Norrköping samt 
Oxelösund. Inget av de angivna alternativen används dock i dagsläget.   

 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Norrköping samt Oxelösund, men 
endast Norrköping används i dagsläget.  

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen ersättas. Trafikverket arbetar med att bygga 
uppställningsspår väster om nuvarande stationsområde, och dessa skulle kunna 
användas som lastplats. Detta är dock en fråga för Trafikverket. 

 

86 14

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

83 17

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Nyköping 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Kommunen har i dagsläget ingen idé om vart det nya lastplatsläget bör vara, med 
hänvisning till att det ”händer så mycket just nu kring järnvägen”.   

 

 

 

Nyköping 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Kommunen berättar att det pågår ett arbete tillsammans 
med Trafikverket kring att bygga Ostlänken och att bygga ett resecentrum i Nyköping 
med flera spår och plattformar, bussterminal och angörande infrastruktur. 

Man kommenterar även att Trafikverkets lastplats enbart används av Trafikverket vid 
underhåll av järnvägen. Nyköping växer och transporter på järnväg ökar. Så på sikt bör 
det finnas möjlighet att kunna lasta via järnväg i kommunen.   

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Nyköping de senaste fem åren och behovet av lastplatsen i 
framtiden bedöms som ytterst litet. Enligt kommunen så är lastplatsen inte viktig för 
varken existerande företag eller för framtida företagsetableringar. Däremot så bedöms 
det som viktigt att det finns en lastplats i kommunen – åtminstone på sikt. Men då bör 
lastplatsen eventuellt flyttas till ett annat läge då det planeras för en hel del 
byggnationer kring befintligt lastplatsläge.  
  

Nyköping 



68 
 

Skänninge 
Kommun Mjölby  Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas  Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

 
Spår på platsen Uppgift saknas   

Skick Uppgift saknas   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har inte fått ange om de har använt 
lastplatsen de fem senaste åren, då lastplatsen ännu inte finns.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren, eftersom 
detta inte varit möjligt.  

 

 

 

 

 

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, eftersom 
detta inte varit möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n0, n6) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Eftersom lastplatsen ännu inte är färdigbyggd 
och därmed inte har kunnat används så har ingen respondent fått bedöma behovet i 
dagsläget. Däremot så har det framtida behovet utretts, och här är behovet tämligen 
litet då en överhängande majoritet av både användare och operatörer framhåller att de 
inte har något behov av lastplatsen i framtiden.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 5000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Katrineholm, Nässjö, Mjölby, Motala, 
Boxholm samt Norrköpings hamn. Endast Katrineholm, Nässjö och Norrköpings hamn 
används i dagsläget.    

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Linköping, och används i dagsläget. 

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

 

 

67 13 20

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

67 17 17

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Skänninge 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av användarna kommenterar den planerade lastplatsen. Den ena 
framhåller att det är bra att den byggs, eftersom det är en intressant plats. Den andre 
framhåller att det sannolikt behövs fler anknytningar än vad det i dagsläget ser ut som 
att lastplatsen kommer att ha.  

 

Operatörerna: En operatör kommenterar den planerade lastplatsen. Operatören 
framhåller att det är viktigt att det blir tillräcklig längd på lastplatsen.  

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.  

   

 

 

 

Skänninge 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Skänninge. Det finns möjlighet att lasta och lossa 
gods på spåret, men denna möjlighet är inte tillgänglig för vem som helst. Spåret leder 
till Lantmännen och Stena återvinningscentral, men används inte i dagsläget. 
Kommunen ser dock en möjlighet att använda spåret i framtiden.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. Påståendena har dock formulerats om för att passa ett objekt 
som ännu inte finns. 

 

Lastplatsen kommer att skapa en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen kommer att störa omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen kommer att störa omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Behovet av den kommande lastplatsen Skänninge bedöms som litet av merparten 
operatörer och användare. Endast ett fåtal respondenter framhåller ett behov av 
lastplatsen framgent.  

 
  

Skänninge 
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Storvreta 
Kommun Uppsala  Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Uppgift saknas  Övrigt - 

Markyta Uppgift saknas  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 

 
Spår på platsen Uppgift saknas   

Skick C-klassificering   

Lagringsyta Uppgift saknas   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En av 
användarna har ingen kännedom om huruvida den specifika lastplatsen har använts 
eller ej.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man använder Uppsala C istället, har stor 
produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att 
man fraktar på väg istället för järnväg.  

 

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n0, n6) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och endast ett fåtal användare påtalar ett visst framtida behov. Ingen 
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen uttrycker heller något 
särskilt behov av lastplatsen i framtiden.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Tre av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Heby och Uppsala C, och bägge 
angivna alternativ används i dagsläget.   

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Uppsala, men används inte i dagsläget. 

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen ersättas av Uppsala C.  

 

 

 

79 21

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

67 33

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Storvreta 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. Det nya 
lastplatsläget bör vara några kilometer söder om nuvarande läge. FÖP pekar ut ett 
område söder om orten, där en ny lastplats hade kunnat vara intressant. Dock är detta 
inte aktuellt förrän om 15-20 år.  

 

 

Storvreta 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR 
OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 
LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Boländerna. Det finns möjlighet att lasta och lossa 
gods på spåret – eller åtminstone i anslutning till spåret. Kommunen äger bara en liten 
bit av spåret och man har inte kännedom om vad som kan göras på kommunens bit 
och vad som kan göras på anslutande spår. Det finns ingen kännedom om vem som 
får lasta och lossa gods på spåret. Spåret leder till ett kraftvärmeverk och till en 
skrotverksamhet. Spåret används i dagsläget av Vattenfall.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Lastplats Storvreta har inte använts av någon under de senaste fem åren, och behovet 
av lastplatsen i framtiden är överlag väldigt litet. Anledningen till detta är sannolikt att 
lastplatsen omgärdas av alternativa lastplatser – varav två närliggande är de 
Trafikverksägda, A-klassificerade, lastplatserna Järlebo och Uppsala C.  
  

Storvreta 
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Sundbyberg 
Kommun Sundbyberg  Närmaste större väg E4 & E18 

Lastkaj 
Östra: 300x10 m 

Västra: 140x15 m 
 Övrigt 

Ej kontaktledning 

Spår 8 & 9 kan nyttjas 

Markyta 
160x15 m 

Asfalt, belysning 
 

Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 5 st 

 Spår på platsen 

Spår 10: 327 m 

Spår 11: 361 m 

Spår 12: 230 m 

  

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 150x15 m   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler 
noder samt att man fraktar på väg istället för järnväg. 

 

 

Operatörerna: Två av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive ”nyttjas under 
vintersäsongen för torvkörning”.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas 
är torv samt rälsmaterial. En av operatörerna använder enbart lastplatsen under 
vintertid, den andre uppger att det inte förekommer någon årstidsvariation i 
användandet av lastplatsen.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 
 
 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n2, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och enbart en användare framhåller ett visst behov i framtiden. Två 
operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i 
dagsläget som medel (3) respektive mycket stort (5). I framtiden tycks behovet kvarstå 
för de befintliga brukarna och dessutom öka då ytterligare en operatör påtalar ett 
mycket stort behov av lastplatsen.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: En av två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tolv användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Solna och Spånga, men inget av de 
angivna alternativen används i dagsläget.   

 

Operatörerna: Tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 
anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta. 
Anläggningarna som anges är (ligger i): Tomteboda, Årsta samt den planerade 
anläggningen i Rosersberg. Tomteboda och Årsta används i dagsläget, och det finns 
planer på att använda Rosersberg så snart anläggningen är färdig. 

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om närliggande anläggningar.  

 

57

50

14

50

29

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

92 8

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

Sundbyberg 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 
lastplatsen. Sex operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om detta. Det 
som påtalas är att kajkanten behöver förstärkas samt att ytskiktet på lastkajen behöver 
förbättras.    

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. Var det 
nya lastplatsläget bör vara har man dock ingen kännedom om.   

 

 

 

Sundbyberg 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara exploatering och 
stadsinfrastruktur. 

Respondenten påpekar även att ovan angiven lastplats ligger i Solna, precis på 
gränsen till Sundbybergs kommun. Anslutande vägar ligger i Sundbyberg. Den är 
utpekad som riksintresse i Solna men ej i Sundbyberg.   

KOMMENTARER 

Endast två operatörer har använt lastplats Sundbyberg under de senaste fem åren. 
Här förekommer dock ett mycket stort behov av lastplatsen, både i dagsläget och i 
framtiden. För majoriteten av respondenterna föreligger dock inget behov av 
lastplatsen framgent. Lastplatsens förutsättningar i termer av anslutande vägar, 
barriäreffekt och som störningsmoment för omgivningen är påtagligt dåliga. Dessutom 
är marken intressant för andra ändamål. Enligt kommunen ligger dock själva 
lastplatsen i Solna kommun – på gränsen till Sundbyberg.   

 
  

Sundbyberg 



80 
 

Tierp 
Kommun Tierp  Närmaste större väg Väg 292 & E4 

Lastkaj Kajspår  Övrigt 380V 

Markyta Ja  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

 Spår på platsen 

Spår 3-5: 700, 250 & 

150 m. Stick: 140 m. 

Kajspår: 70 m 

  

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Ja   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man anlitar fraktbolag som sköter frakten via väg och flyg, har stor produktion och egen 
terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att man fraktar på väg 
istället för järnväg. 

 

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n0, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och endast två användare framhåller ett visst behov av lastplatsen i 
framtiden. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och behovet är 
av lastplatsen i framtiden bedöms som väldigt litet.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Ingen användare framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 
ersättas av en närliggande anläggning. 

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Uppsala samt Örbyhus, men inget av de 
angivna alternativen används i dagsläget.  

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen ersättas av Infranords närliggande lastplats. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Lastplatsläget som förordas ligger i Björklinge. Övriga användare framhåller inget 
behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. Det nya 
lastplatsläget bör vara vid Infranords fastighet.  

 

 

 

Tierp 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara pendlarparkeringar.  

Kommunen poängterar även att trafiksituationen vid berörd lastplats inte är bra i 
dagsläget.  

KOMMENTARER 

Ingen har använt lastplats Tierp de senaste fem åren, och behovet av lastplatsen i 
framtiden är försvinnande litet. Lastplatsen bedöms inte heller som särskilt viktig för 
varken existerande företag eller framtida företagsetableringar. Rådande trafiksituation 
samt önskemål om att använda marken för andra ändamål föranleder ett förslag om 
flytt av befintlig lastplats.  

 
  

Tierp 
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Tomteboda 
Kommun Solna  Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Nej  Övrigt - 

Markyta Ja  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 3 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

 
Spår på platsen Tre spår   

Skick A-klassificering   

Lagringsyta Ja   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Två användare har ingen kännedom om de har använts den specifika lastplatsen de 
senaste fem åren. Användaren estimerar antalet timmar per år till 2080.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
50/50). Det som lastas/lossas är hela släpvagnar med kylt, fryst och torrt. Ingen 
pallhantering. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av 
lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, har 
stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder 
samt att man fraktar på väg istället för järnväg.  

 

Operatörerna: Tre av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 60 respektive ”nyttjas dagligen” samt 
”varje vecka; arbetar med Citybanan så det blir mycket”.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
90/10). Det som lastas/lossas är rälskomponenter, sliprar, kabeltrummor etc. Det 
förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 
 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n3, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). 
Behovet i framtiden är fortsatt litet, då endast en användare påtalar ett visst behov. Tre 
operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i 
dagsläget som medel (3) respektive mycket stort (5). Behovet bedöms även som 
relativt stort även i framtiden – för merparten av operatörerna.  

En operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 500 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Årsta, egen terminal i Bro samt 
Stockholm. Endast den egna terminalen i Bro används i dagsläget. 

 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Sundbyberg samt Årsta, och bägge 
angivna alternativ används i dagsläget.    

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fem operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som påtalas är att tillfartsvägen är undermålig: det är knöligt att komma till.    

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. 
Lastplatsläget som förordas är Arninge. Övriga användare framhåller inget behov av ett 
annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av ett kompletterande lastplatsläge i området. 
Föreslaget läge är vid Arenastaden, vid SJ:s stora anläggning. Det hade varit en mer 
naturlig plats och ligger bättre till rent kommunikationsmässigt. Detta är dock inget som 
utretts, utan är enbart ett ”spontant svar”.   

 

Tomteboda 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget. Dock kommer en bussterminal att anläggas intill lastplatsen, vilket kan 
komma att inverka på platsen i framtiden.  

Kommunen kan inte svara på påstående 4 ovan med hänvisning till att lastplatsen var 
viktig en gång i tiden, men att man inte vet om den är det än idag för existerande 
företag.  

KOMMENTARER 

Lastplats Tomteboda har använts frekvent av framförallt flera operatörer under de 
senaste fem åren. Användarna framhåller inget direkt behov av lastplatsen – varken i 
dagsläget eller i framtiden, men bland operatörerna så finns det flera som pekar på att 
behovet i dagsläget och i framtiden är mycket stort. Enligt kommunen så kommer det 
att anläggas en bussterminal intill lastplatsen, vilken kan komma att inverka på 
lastplatsens funktion. Lastplatsen ligger dock förhållandevis nära andra anläggningar, 
där Årsta kombiterminal är ett av alternativen som redan används i dagsläget.   

 
  

Tomteboda 
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Tumba 
Kommun Botkyrka  Närmaste större väg E4 

Lastkaj 
60x20 m 

Asfalt, ej belysning 
 Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 60 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 5 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

 
Spår på platsen Spår 6: 157 m   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta Nej   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har en egen lastplats i området, inte har någon mottagande industri, har stor 
produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att 
man fraktar på väg istället för järnväg.  

 

Operatörerna: Två av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive ”någon gång i veckan”.  

En operatör använder lastplatsen till lastning/lossning, en till uppställning. Det som 
lastas/lossas är spårkomponenter. För den ene operatören förekommer det inte någon 
årstidsvariation i användandet, för den andre så används lastplatsen mestadels under 
vår, sommar och höst.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 

 

 
 
 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n15) och operatörernas (n2, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och behovet i framtiden uppges vara väldigt litet. Två operatörer har 
använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som 
inget/väldigt litet (1) respektive stort (4). Behovet är tämligen oförändrat över tid.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 2500 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: En av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Södertälje, men används inte i dagsläget.  

 

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Södertälje samt Älvsjö, men inget av 
alternativen används i dagsläget.    

 

Enligt kommunen så finns det ingen kännedom om någon närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 
lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom huruvida det föreligger ett behov av ett 
annat lastplatsläge i området. Kanske kan det finnas ett sådant i framtiden, men det 
beror på framtida företagsetableringar.  

  

 

 

Tumba 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara att de eventuellt vill 
exploatera intilliggande mark.  

Kommunen framhåller att järnvägen i sig skapar en barriäreffekt, inte lastplatsen som 
sådan. Vidare så framhålls att frågorna kring huruvida trafik och verksamhet stör 
omgivningen är rent hypotetiska så lastplatsen inte används i dagsläget. Skulle den 
användas så skulle den störa omgivningen, då den är lokaliserad mitt i centrum.  

Kommunen diskuterar gärna lastplatsen vidare med Trafikverket.   

KOMMENTARER 

Endast två operatörer har använt lastplats Tumba under de senaste fem åren, och 
endast en av operatörerna framhåller ett stort behov av lastplatsen i dagsläget och i 
framtiden. För övriga respondenter är behovet av lastplatsen i framtiden tämligen litet. 
Lastplatsen ligger dock mitt i centrum och skulle den nyttjas mer så skulle 
verksamheten störa omgivningen.   

 
  

Tumba 
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Upplands Väsby 
Kommun Upplands-Väsby  Närmaste större väg E4 

Lastkaj 95x10 m  Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta 
Spår 7: 130x10 m 

Asfalt, belysning 
 

Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 8 st 

 
Spår på platsen Spår 7: 235 m   

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 
130x8 m 

Asfalt, belysning 
  

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Användaren estimerar antalet timmar per år till 20.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men vad det är för typ 
av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen kan användaren inte uttala sig 
om. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man oftast hyr in sig på andra privata 
lastplatser, inte har några täkter i närheten, inte ens visste om att lastplatsen fanns, har 
stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder 
samt att man fraktar på väg istället för järnväg.  

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 40.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
50/50). Det som lastas/lossas är järnvägsmateriel. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 
 
 
 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n1, n15) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). I framtiden 
förekommer ett visst behov från ett fåtal användare, men för den stora majoriteten så 
förekommer inget behov av lastplatsen. En operatör har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, men denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). Inte 
heller i framtiden verkar det finnas något direkt behov av lastplatsen.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 2500 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två av tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tolv användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Sollentuna samt närliggande privata 
anläggningar. Endast de privata anläggningarna används i dagsläget vid behov. 

 

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Brista, Årsta samt Rosersberg. Endast 
Årsta används i dagsläget, men Rosersberg kommer att användas så snart den är 
färdig.   

 

Enligt kommunen har man ingen kännedom om någon närliggande anläggning. 

 

80 7

100

7 7

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

100

57 43

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Upplands Väsby 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två användare kommenterar lastplatsen i fråga. Den ene framhåller att 
de inte använder lastplatsen i dagsläget, men utesluter inte att börja använda den i 
framtiden. Man har tidigare undersökt möjligheten att frakta via tåg, men då föll det på 
för höga kostnader. Den andre framhåller att man gärna vill använda sig mer av 
järnvägstransporter, och har även gjort en utredning kring detta. Anledningen till att de 
inte använder lastplatsen i dagsläget bottnar bl.a. i bristen på flexibilitet.   

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett 
kompletterande lastplatsläge. Lastplatsläget för flytt uppges vara Aninge, det 
kompletterande lastplatsläget Bro. Övriga användare framhåller inget behov. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Var den bör 
flyttas kan man dock inte uppge i dagsläget.   

 

Upplands Väsby 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara stadsutveckling. 

Kommunen kompletterar även med följande information angående lastplatsen: 

Nuvarande frilastområde saknar stöd i gällande detaljplan samt bygglov för nuvarande 
verksamhet. I samband med ombyggnaden av Arlandabanan på 90-talet togs nya 
detaljplaner fram där nuvarande frilastområde togs bort. Ett nytt frilastområde har lagts 
ut i detaljplanen för ”Arlandabanan och område vid Älvsundavägen” som vunnit laga 
kraft 1991-10-25. Kommunen har därmed säkerställt att det finns ett alternativt läge i 
kommunen för verksamheten. 

Kommunen berättar vidare att man i samtal med Trafikverket har uttryckt att platsen 
inte är lämpad för sådan typ av verksamhet och ligger i anslutning till ett 
verksamhetsområde. Nuvarande frilastområde ligger i centrala Väsby i direkt 
anslutning till mark där funktionsblandad bebyggelse planeras. Platsen har därför 
ansetts ytterst olämplig varför frilastområdet är borttaget enligt gällande detaljplan.  

KOMMENTARER 

Ytterst få respondenter har använt lastplats Upplands Väsby de senaste fem åren, och 
behovet av lastplatsen är för den stora merparten obefintligt. Enligt kommunen är 
lastplatsen dessutom borttagen ur nuvarande detaljplan då lastplatsen bedömts som 
olämplig.    

Upplands Väsby 
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Uppsala C 
Kommun Uppsala  Närmaste större väg E4 

Lastkaj 
2 ändlastkajer, 1 

sidolastkaj: 120x20 m 
 Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta Spår 25: 160x8 m  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

 Spår på platsen 

Spår 22: ? m 

Spår 24: 204 m 

Spår 25: 204 m 

  

Skick A-klassificering   

Lagringsyta 
160x6 m 

Asfalt, belysning 
  

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två 
användare uppger att de inte har någon kännedom om huruvida den specifika 
lastplatsen har använts eller ej. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man har använt den tidigare men att man 
inte gör det längre på grund av besvärlig tillfart, att man inte har några täkter i 
närheten, har stor produktion och egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av 
fler noder samt att man fraktar på väg istället för järnväg. 

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatörerna uppger att lastplatsen nyttjas till viss del under vintersäsongen för 
torvkörning.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas 
är torv. Operatören använder endast lastplatsen under vintertid.   

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller efterfrågan i området. 

 
 
 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren. Ett par användare påtalar ett behov av lastplatsen i framtiden, men 
majoriteten framhåller inte något behov. En operatör har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). I framtiden 
tycks angivet behov kvarstå.  

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Heby och Rosersberg, och bägge 
används i dagsläget.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 
ersättas av en närliggande anläggning. 

 

Enligt kommunen så kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning. 
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Framtiden
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1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tio användare framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är bättre tillfartsvägar samt möjlighet att lasta timmer. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya 
lastplatsläget bör vara utanför staden. Övriga användare framhåller inget behov av ett 
annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så förordas en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge. Det nya 
lastplatsläget föreslås vara ett par kilometer längre söderut.   

 

 

 

 

Uppsala C 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 1 industrispår: Boländerna. Det finns möjlighet att lasta och lossa 
gods på spåret – eller åtminstone i anslutning till spåret. Kommunen äger bara en liten 
bit av spåret och man har inte kännedom om vad som kan göras på kommunens bit 
och vad som kan göras på anslutande spår. Det finns ingen kännedom om vem som 
får lasta och lossa gods på spåret. Spåret leder till ett kraftvärmeverk och till en 
skrotverksamhet. Spåret används i dagsläget av Vattenfall.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget – men dock i framtiden. Ändamålet för marken i framtiden uppges vara 
verksamheter och bebyggelse.  

Kommunen framhåller även att de har ett antal utredningar som pågår gällande gods i 
Uppsala. Här tittar man bl.a. på omlastning och vilka behov man har.    

KOMMENTARER 

Lastplats Uppsala C har endast använts av en operatör under de senaste fem åren. 
Behovet i dagsläget bedöms som medel, men i framtiden så är det några användare 
som påtalar ett stort eller mycket stort behov av lastplatsen. Majoriteten respondenter 
har dock inget behov av lastplatsen framgent. Det framkommer önskemål från både 
kommun och användare om att lastplatsen flyttas utanför staden.   

 
  

Uppsala C 
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Västberga 
Kommun Stockholm  Närmaste större väg E4/E20 

Lastkaj 50x30 m  Övrigt Ingår inte i Trafikverkets erbjudande 

Markyta 2 st: 1400 & 500 m2  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 5 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

 
Spår på platsen Tre spår   

Skick B-klassificering   

Lagringsyta På Sthlm stads mark   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
En användare uppger att de inte har kännedom om ett eventuellt nyttjande. En 
användare estimerar antalet timmar per år till 200, den andre har ingen kännedom om 
tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En av användarna 
lastar/lossar papper, den andre har ingen kännedom om vad som lastas/lossas. Det 
förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i närheten, att 
man har egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder, att man 
använder expeditörer för hanteringen av frakt samt att man fraktar på väg istället för 
järnväg.  

 

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören uppger att lastplatsen nyttjas dagligen. 

Operatören kan inte uppge om lastplatsen endast används till lastning/lossning av 
gods eller även uppställning, men vad har heller ingen kännedom om exakt vad som 
lastas/lossas. Det förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av 
lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n2, n13) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 
respektive stort (4). I framtiden är det endast två användare som uttrycker ett visst 
behov av lastplatsen. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 
denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Något fler operatörer verkar dock 
ha ett behov av lastplatsen i framtiden, men majoriteten uppger att de inte har något 
behov eller att behovet är litet.  

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Två av fyra användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eskilstuna, Stockholm samt en 
anläggning som håller på att byggas i Norrort. Inget av alternativen används i 
dagsläget. 

 

Operatörerna: Fem operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Västerås, Årsta, Rosersberg, Älvsjö 
godsbangård (Kilen) samt Älvsjö. Endast Årsta och Älvsjö godsbangård (Kilen) 
används i dagsläget.  

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

50
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Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5
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Framtiden

OPERATÖR
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Västberga 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de ska kunna/vilja använda lastplatsen.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de ska kunna/vilja använda lastplatsen. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. 
Angivna kompletterande lastplatslägen uppges vara Eskilstuna/Norrort (för att undvika 
rådande trafiksituation) samt norr om staden. Övriga användare framhåller inget behov 
av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen föreligger ett behov av en kompletterande lastplats. Det nya 
lastplatsläget bör vara utanför tullarna, och syfta till att tillhandahålla fler 
uppställningsplatser.  

 

 

Västberga 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger spår på Älvsjö godsbangård och i Spånga, men kan i dagsläget inte 
ge närmare information om spåren eller eventuell verksamheten på spåren.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget, men kan inte uttala sig om framtiden. 

Angående uteblivna svar för påståendena ovan så uppger kommunen att man känner 
till lastplatsen, men inte tillräckligt bra för att kunna ta ställning.  

Kommunen framhåller vidare att det pågår en revidering av ÖP i området.  

Kommunen poängterar även att lastplatsen inte kan ersättas av närliggande 
anläggningar – inte för att det inte existerar några, utan för att befintliga anläggningar 
är för överbelastade i dagsläget. Det behövs fler uppställningsplatser. Kommunen 
hänvisar till dokument om utredning kring uppställningsplatser.   

KOMMENTARER 

Endast ett fåtal har använt lastplats Västberga under de senaste fem åren, men 
åtminstone en operatör har använt lastplatsen tämligen frekvent. Det framkommer 
både ett behov av lastplatsen i dagsläget och i framtiden, men majoriteten av 
respondenterna har inget behov av lastplatsen framgent. Västberga är omgärdad av 
alternativa lastplatser, varav vissa redan används i dagsläget. Dock verkar det vara 
stort tryck på närliggande anläggningar, och kommunen påtalar ett behov av nya 
möjligheter till uppställningsplatser.     

 
  

Västberga 
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Västerås 
Kommun Västerås  Närmaste större väg E18 

Lastkaj 75x50 m  Övrigt - 

Markyta 
C:a 20 000 m2 

Tillhör Mälarhamnar 
 

Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

 
Spår på platsen Två spår   

Skick C-klassificering   

Lagringsyta Ja   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Den ene användaren estimerar antalet timmar per år till 30, den andre har ingen 
kännedom om tidsåtgången.  

Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Ingen av användarna 
har dock någon kännedom om vad som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det 
förekommer inte någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man har egna lastplatser och transportörer 
som har hubbar, man har inte några täkter i närheten, att man har egen terminal i 
Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder samt att man fraktar på väg istället för 
järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 
operatör har ingen kännedom om de har använt lastplatsen de senaste fem åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 1000.  

Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning 
20/80). Det som lastas/lossas är containrar. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området. En operatör 
framhåller att man inte hade någon kännedom om lastplatsens existens.  

 
 
 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n2, n14) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) 
respektive stort (4). I framtiden är det ett fåtal användare som uttrycker ett visst behov 
av lastplatsen, men majoriteten påtalar inget behov. En användare kan inte uttala sig 
om det framtida behovet. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och 
denne bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1). Något fler operatörer 
verkar dock ha ett behov av lastplatsen i framtiden, men majoriteten uppger att de inte 
har något behov eller att behovet är litet.  

Tre användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring 
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 
1000, 2000, 5000 respektive 20000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Fem av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Nio användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eskilstuna, Hallstahammar, 
Surahammar, hamnen, egen anläggning i Skinnskatteberg samt egen anläggning i 
området. Endast de egna anläggningarna samt Eskilstuna används i dagsläget.  

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eskilstuna, Katrineholm, Hallsberg, 
Örebro, Västerås hamn samt Fagersta. Endast de två sistnämnda används i dagsläget. 

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

50

64 7 21

50

7

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

100

43 29 14 14

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Västerås 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Nio användare framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är förutsättningar för att få lasta timmer samt att bygga om 
till (eller upprätta ny) containerterminal, eftersom man i dagsläget tvingas använda en i 
Göteborg.  

 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Fyra operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är rätt förutsättningar för att kunna lasta heltåg med 
rundvirke.   

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n15) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. 
Angivet kompletterande lastplatsläge uppges vara Hallstahammar. Övriga användare 
framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så har man ingen kännedom om behovet av ett annat lastplatsläge i 
området. 

  

 

Västerås 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: Saltängspåret samt Stenbyspåret. Det finns 
möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, och denna möjlighet är tillgänglig 
för vem som helst som tecknar ett trafikeringsavtal. Dock leder Stenbyspåret direkt till 
respektive tomt, så där är möjligheterna mindre. Saltängspåret leder till ett stort 
område där man kan lasta och lossa och där det finns ett upplag. Längs spåret finns 
företag, bl.a. Mälarhamnen. Olika företag arrenderar delar av upplaget. Stenbyspåret 
leder till ett tryckeri. Endast Saltängspåret används i dagsläget, och de som använder 
det är primärt Mälarhamnen. Kommunen ser det som en möjlighet att använda 
Stenbyspåret i framtiden – om intresset finns.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 
dagsläget, men man kan inte uttala sig om hur det kommer att se ut i framtiden.  

KOMMENTARER 

Ett fåtal respondenter har använt lastplats Västerås de senaste fem åren. Endast en 
användare framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget, men i framtiden är det något 
fler respondenter som framhåller ett behov. Lastplats Västerås är omgärdad av fler 
alternativa lastnings- och lossningsmöjligheter – varav användarna och operatörerna 
räknar upp ett flertal. Lastplatsen bedöms dock som viktig för både existerande och 
framtida företag av kommunen, och förutsättningarna för befintlig lastplats bedöms 
som goda. 

 
  

Västerås 
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Örbyhus 
Kommun Tierp  Närmaste större väg Väg 292 & E4 

Lastkaj Ja  Övrigt 380V 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

 

Spår på platsen 

Spår 3: 1100 m 

Spår 4: 700 m 

Spår 5: 700 m 

Spår 6: 700 m 

Bv.stick: 200 m  

  

Skick A-klassificering   

Lagringsyta Ja. Mindre grusplan   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller inte har någon verksamhet i området. Andra 
anledningar som framkommer är att man anlitar fraktbolag som hanterar frakten via 
lastbil och flyg, man har inte några täkter i närheten, att man har egen terminal i Bålsta 
och därmed inte är i behov av fler noder samt att man fraktar på väg istället för järnväg. 

 

  

Operatörerna: En av sju operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 100.  

Lastplatsen används uteslutande till uppställning. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

 

 
 
 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas  (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och behovet i framtiden är förhållandevis litet. En operatör har använt 
lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som 
inget/väldigt litet (1). Behovet i framtiden bedöms även det som väldigt litet.   

En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 20000 kvm. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: Ingen användare framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan 
ersättas av en närliggande anläggning. 

 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Uppsala, men används inte i dagsläget. 

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  

 

 

 

 

 

86 14

Idag

Framtiden

ANVÄNDARE

1 2 3 4 5

86

100

14

Idag

Framtiden

OPERATÖR

1 2 3 4 5

Örbyhus 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett 
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de 
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Det nya 
lastplatsläget uppges vara i Björklinge. Övriga användare framhåller inget behov av ett 
annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Det nya 
lastplatsläget bör vara på den västra sidan istället för den östra sidan.  

  

 

 

 

Örbyhus 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens 
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både 
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara pendlarparkeringar. 

Kommunen poängterar även att en bro leder till lastplatsen, och över den får ingen 
tung trafik åka.   

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och behovet av 
lastplatsen är överlag försvinnande litet – både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsen 
ligger inte optimalt där den ligger i dagsläget, och kommunen förordar en flytt av 
lastplatsen till den västra sidan. Man vill dessutom använda befintlig mark till att 
anlägga pendlarparkeringar.  

 
  

Örbyhus 
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Överum 
Kommun Västervik  Närmaste större väg E22 

Lastkaj 30x10x1,2 m  Övrigt Ingår inte i Trafikverkets erbjudande 

Markyta Nej  
Närliggande 

anläggning 

Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

 
Spår på platsen Två spår   

Skick C-klassificering   

Lagringsyta Nej   

 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de har använt lastplatsen 
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 
något behov, något kundunderlag eller att man inte har någon verksamhet i området. 
Andra anledningar som framkommer är att man har inte några täkter i närheten, att 
man har egen terminal i Bålsta och därmed inte är i behov av fler noder, att man inte 
har haft kännedom om lastplatsalternativen i Västervik samt att man fraktar på väg 
istället för järnväg – bl.a. för att produkten inte tål omlastningskostnaden.  

 

Operatörerna: En av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En 
operatör har ingen kännedom om de har använt lastplatsen de senaste fem åren. 
Operatören estimerar antalet timmar per år till 40.  

Lastplatsen används uteslutande till uppställning. Det förekommer inte någon 
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något behov, 
något kundunderlag eller att man inte har någon efterfrågan i området.  

 

 

 

 
 
 

 

 

ANVÄNDARE

Ja Nej

OPERATÖR

Ja Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN 

 

 

 

 

 

 
Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5 
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.  
 

Ovan presenteras användarnas (n0, n14) och operatörernas (n1, n7) behov av 
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 
senaste åren, och det framtida behovet av lastplatsen bedöms som tämligen litet. En 
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i 
dagsläget som stort (5). Behovet kvarstår i framtiden, men för övriga operatörer så 
finns inget direkt behov av lastplatsen.   

Ingen uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 
anslutning till lastplatsen.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 
en närliggande anläggning.  

Användarna: En av tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Elva användare uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Åtvidaberg, men används inte i dagsläget. 

  

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 
närliggande anläggning. Fem operatörer uppger att de inte har någon kännedom om 
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Gamleby, och alternativet används i 
dagsläget av operatören.  

 

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.  
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 
eller kring lastplatsen. Tio användare framhåller att de inte har någon kännedom om 
detta. Det som efterfrågas är ökad flexibilitet, då man gärna vill frakta på järnväg av 
miljöskäl.  

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att 
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats. 

 

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt 
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en 
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner, 
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst 
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg, 
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta 
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.) 
om lastplatsen inte har använts på länge.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n14) och operatörerna (n7) har fått ange om de upplever att det finns 
något behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om) 
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

 

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS 

Kommunen äger idag 2 industrispår: spåret till Västerviks hamn samt spåret till 
pappersbruket. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, men 
denna möjlighet är enbart tillgänglig för vem som helst på spåret till Västerviks hamn. 
Spåret till pappersbruket angör en privat fastighet, så vill man lasta/lossa där så måste 
man ”väl ha någon form av relation med ägaren”. Spåret till Västerviks hamn leder till 
hamnen, och spåret till pappersbruket leder till flera företag då det går in i ett 
industriområde. Endast spåret till Västerviks hamn används i dagsläget för 
hamnrelaterad verksamhet, men man ser en möjlighet att även använda spåret till 
pappersbruket i framtiden.  

Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör 
föreliggande lastplats. 

 

Lastplatsen skapar en barriäreffekt  
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen  
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen  
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen  
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar  
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen  
Beskaffenheten på anslutande vägar är god  

Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 
motsvarar Instämmer helt och hållet. 
 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål – 
varken i dagsläget eller i framtiden.  

Kommunen framhåller även att lastplatsen är i dåligt skick, och man undrar även hur 
spårets skick är på platsen.  

KOMMENTARER 

Endast en operatör har använt lastplats Överum de senaste fem åren, men denne 
bedömer behovet i dagsläget som stort. Även i framtiden föreligger ett stort behov av 
lastplatsen för denne, men för majoriteten av övriga respondenter så föreligger inget 
behov av lastplatsen framgent. Trafikverket äger den B-klassificerade lastplatsen 
Gamleby i närheten – vilken också framhålls som ett gångbart alternativ. En 
sammanslagning av de bägge lastplatserna är en möjlig lösning.  

Överum 
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