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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 Mitt, 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 Kenth Nilsson och Magnus 

Gustafson. Ansvarig utredare från Sweco har varit Rikard Lannemyr. Övriga utredare har 

varit Erika Lennartsson, Maria Nordin och Ekaterina Mironenko. 

LASTPLATSERNA FINNS PÅ HEMSIDAN 

Trafikverkets lastplatser runt om i landet finns presenterade på Trafikverkets hemsida. 

Här går det att hitta information om lastplatsen; med bilder, var exakt den finns belägen, 

hur den är utformad och om det finns möjlighet till lagring i närheten. 

www.trafikverket.se/lastplatser 
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LASLO - Trafikverkets webbplats för lastplatser 

Användarna (n64) och operatörerna (n4) fick inledningsvis i intervjun svara på om de 

känner till att lastplatserna finns presenterade på Trafikverkets webbplats 

(http://www.trafikverket.se/lastplatser)? 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 tio 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: Tre av fyra operatörer har kännedom om att lastplatserna finns 

presenterade på LASLO på Trafikverkets webbplats. En av dessa tre operatörer har även 

besökt webbplatsen någon gång. 

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, 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 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. 
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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. Trafikverkets 

lastplatser ska i första hand erbjudas för lastning och lossning av timmer, sten, grus samt 

övrig vagnslasttrafik. Container- och trailertrafik bör inte bedrivas på lastplatserna, utan i 

första hand på kombiterminaler och i hamnar. Det kan finnas 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. Internt definierar vi 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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Anläggningar i region Mitt 
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Genomsnittligt utfall 

I följande kapitel presenteras det genomsnittliga utfallet för samtliga 31 lastplatser och 

utifrån samtliga respondenters utsagor (64 användare, 4 operatörer samt 23 kommuner). 

ANVÄNDNINGEN AV LASTPLATSERNA 

Användarna (n64) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 31 lastplatser presenteras i 

figurerna nedan.  

Användarna: Lastplatserna används i varierande grad. Ett flertal används inte alls och 

vissa har använts av flertal användare.  I genomsnitt används en lastplats av 6 % utav 

användarna.   

Operatörerna: Lastplatserna används i varierande grad. Ett flertal används inte alls och 

vissa har använts av flera operatörer.  I genomsnitt används en lastplats av 10 % utav 

operatörerna.   

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 gjorts av de respondenter 
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Bedömningen av behov i framtiden har gjorts 
utifrån alla respondenter. Siffrorna anger utfallet i procent.  

Ovan presenteras användarnas och operatörernas genomsnittliga behov av samtliga 31 

lastplatser i dagsläget och i framtiden. 

Konstateras kan här att en stor andel av de 21 stycken användare som har utnyttjat 

lastplatsen de fem senaste åren bedömer behovet i dagsläget som högt (svarsalternativ 

5). Utmärkande för denna siffra är att hälften av de användare som angav ett mycket stort 

behov gjorde det för lastplatsen i Ljusdal.  En nästa lika stor andel bedömer behovet som 

litet eller mycket litet. Generellt tycker alltså användarna att behovet är stor eller litet, det 

finns endast en mindre andel som hamnar på mitten av behovsskalan. Gällande 

Operatörerna kan det sägas att behovet i dagsläget är mer jämt varierande, från de som 

inte ser något behov idag till de som ser det som en förutsättning för deras verksamhet.  

När samtliga användare tillfrågas om det framtida behovet så visar det sig att en majoritet 

bedömer behovet som inget/väldigt litet (svarsalternativ 1). Operatörerna får ett liknande 

utfall gällande det framtida behovet: en majoritet har inget eller ett väldigt litet behov.  

KAN LASTPLATSERNA ERSÄTTAS? 

Användarna (n64) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Utfallet för samtliga 31 lastplatser presenteras nedan.  

Användarna: För 30 av de 31 lastplatserna i Region Mitt så framkommer förslag på 

närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats. 

Operatörerna: För 28 av 31 lastplatserna i Region Mitt så framkommer förslag på 

närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.  

82

38

6

5

7

10

2

3

48

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

84

21

7

7

2

14

4

29

4

29

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSERNA 

Användarna (n64) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet för samtliga 31 lastplatser 

presenteras nedan. 

Användarna: För 8 av 31 lastplatserna i Region Mitt 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 

finns något investeringsbehov eller ej. 

Operatörerna: För 6 av 31 lastplatserna i Region Mitt 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 

finns något investeringsbehov eller ej. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n64) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: För 7 av de 31 lastplatserna i Region Mitt så framhålls ett behov av ett 

annat lastplatsläge i området.  

Operatörerna: För 14 av 31 lastplatserna i Region Mitt så framhålls ett behov av ett 

annat lastplatsläge i berörda områden.  
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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.   

Lastplatsen skapar en barriäreffekt [1,8] 

Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen [1,4] 

Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen [1,6] 

Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen 

[2,1] 


Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar [2,7] 

Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen [4,3] 

Beskaffenheten på anslutande vägar är god [2,5] 

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 relativt låg. Däremot så råder det inget tvivel om att det 

upplevs som viktigt att det finns en lastplats i kommunen.   

Kommentarer kring svar från kommuner 

Generellt sätt  uppfattas de som om många kommuner inte har så stor kännedom om 

lastplatserna eller hur de används. De kommuner som har en kombiterminal har ofta 

svårt att separera denna från lastplatsen vilket gör att svaren kan bli något missvisande 

ibland. Respondenter har också värderat skalan mellan 1-5 olika, vissa har varit generösa 

och vissa mer restriktiva.  
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ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar till detta uppges vara att de inte har någon verksamhet i området, på grund 

av dess geografiska läge, att det finns andra alternativ samt att användare ej använder 

sig av järnväg för transporter. 

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

anledningar som framhålls är saknat behov, och att banan har ERTMS som 

signalsystem, vilket operatören inte har råd att använda.  

Kommun Gagnef Närmaste större väg R71 

Lastkaj Nej Övrigt Ej kontaktledning 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen Ett spår 296 m 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

  Björbo 

Användare

Ja Nej

Operatör

Ja Nej
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83 17Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5

BEHOVET AV LASTPLATSEN – 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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet (1). 

Ingen av operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i 

framtiden bedöms som mycket litet (1). 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Dala-Järna och Gagnef, men ingen av dessa används av användarna i 

dagsläget.  

Operatörerna: En operatör framhåller att Björbo lastplats tidigare var en stor 

timmerterminal som blev ersatt av Vansbro, men de kan inte nyttja Vansbro på grund av 

ERTMS systemet som finns på banan. En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas 

av Borlänge eller Mora som de använder i dagsläget, och två operatörer saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas av en närliggande anläggning.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

En operatör framhåller dock att de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på 

sträckan Repbäcken-Malung 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen så är marken inte intressant för andra ändamål, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

Respondenten kan inte ta ställning till påstående 7 i figuren ovan. 

KOMMENTARER 

Lastplats Björbo har inte använts av tillfrågade respondenterna under de senaste fem 

åren, och behovet i framtiden framhålls som minimalt. En respondent framhåller att de vill 

se en borttagning av ERTMS signalsystem på sträckan Repbäcken-Malung. Kommunen 

framhåller att lastplatsen inte används men anser att den är viktig för framtida 

företagsetableringar. De har inga planer på att nyttja marken till något annat. Vidare 

framhålls Dala-Järna och Gagnef av ett par respondenter som potentiella ersättare. 
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Kommun Bollnäs Närmaste större väg 83 

Lastkaj Ja Övrigt Underhåll- och serviceinrättningar 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja, liten 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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. Anledningar 

till detta uppges vara att de inte har verksamhet i området, på grund av dess geografi ska 

läge, dålig kännedom om lastplats och att de inte använder järnväg för transporter.  

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

till detta uppges vara att de saknar behov. 

Bollnäs 

Användare

Ja Nej

Operatör

Ja Nej
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75 25Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5

BEHOVET AV LASTPLATSEN – 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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms överlag som litet. Ingen av 

operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och i framtiden bedöms 

behovet av den vara fortsatt mycket litet. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men ingen av dessa användare använder lastplatsen i Bollnäs. 

Anläggningarna som anges som ersättare är Ljusdal som används av användaren i 

dagsläget. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan 

ersättas. 

Operatörerna: Två operatörer anger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggningar belägna i Ljusdal, Vallvik, Borlänge och Mora. En operatör använder 

Ljusdal och Vallvik i dagsläget, men däremot inte lastplatsen i Bollnäs. Två operatörer 

saknar kännedom/synpunkt huruvida lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. 

Kommun: Kommunen uppger att lastplatsen kan ersättas av den andra lastplatsen i 

kommunen: Kilafors. 
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare uppger att det inte finns något investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen och elva användare saknar kännedom/synpunkt.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare uppger att det inte finns ett behov av ett annat lastplatsläge 

och nio användare saknar kännedom/synpunkt. 

Operatörerna: En operatör uppger att det inte finns ett behov av ett annat lastplatsläge, 

och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt.  

Kommun: Enligt kommunen så skulle en lastplats i Norrborn, norr om Bollnäs vara 

intressant i framtiden. De vill inte ha kvar Bollnäs lastplats. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inget 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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att marken är intressant för andra 

verksamheter och att lastplatsen utgör ett hinder i deras plan att skapa ett framtida 

stationssamhälle. 

KOMMENTARER 

Lastplats Bollnäs har inte använts av respondenterna under de senaste fem åren och 

behovet i framtiden bedöms av majoriteten som minimalt, bortsett från av tre användare. 

En operatör använder lastplatsen till uppställning av vagnar. Kommunen anser inte att 

lastplatsen är viktig, utan vill avveckla den och ha kvar den andra lastplatsen i 

kommunen. De uppger också att en ny lastplats placerad i Norrborn skulle kunna vara 

intressant. Alternativa lastplatser som uppgetts är Ljusdal och Vallvik.  
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Kommun Borlänge Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Nej Övrigt Ingen Kontaktledning 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 1 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen 

Spårnummer 32 

på Borlänge 

Rangerbangård. 

Spårlängd är 

380 meter 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Tre av tolv användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

En användare uppger att det ett år kan röra sig om 20 dagar för att sedan inte användas 

alls till exempel under de kommande tre åren. Övriga användare saknar 

kännedom/synpunkt om tidsåtgången. 

En användare uppger att det rör sig om lastning och lossning av makadam som även 

mellanlagras vid överföring från bil till järnvägsvagnar. Samma användare uppger att 

användningen är begränsad till barmarkssäsongen. Övriga användare saknar 

kännedom/synpunkt om typ av användning och gods.  

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användare har egen lastplats, 

på grund av dess geografiska läge, inget kundunderlag och för centralt läge.  

Borlänge 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören uppger att det rör sig om 1 dag i veckan, men mer under sommaren, och att 

det är bulkvaror (antingen timmer eller stålbalkar) som lastas och lossas enligt 

fördelningen 50-50. 

En operatör uppger att de haft behov av lastplatsen men inte fått tillgång till den. 

Anledningar var antingen för att lastplatsen var fullbokad eller för dyr, vilket av dem 

kommer operatören inte ihåg.  

 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 (n4, n12) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Fyra användare har använt lastplatsen de senaste 

fem åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1), litet (2) och 

mycket stort (5). En användare uppger ett mycket stort behov i framtiden, och ett par har 

uppgett behovet som medel. Vidare uppger en användare att de i samarbete med ett 

antal andra företag utreder möjligheten till att tillsammans ha en hubb i Borlänge, och då 

kan denna lastplats bli aktuell då den har ett bättre läge än kombiterminalen samt 

erbjuder konsolideringsmöjligheter. En operatör har använt lastplatsen under de senaste 

fem åren och denne bedömer behovet i dagsläget som mycket stort. En operatör som 

inte använt lastplatsen har ändå angett behovet som medel (3) i dagsläget, men kan inte 

nyttja den på grund av fullbeläggning/pris. I framtiden uppger operatörerna sammantaget 

ett stort behov. 

Ingen respondent uppger ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

Operatör

Ja Nej

41

67

27 27 10

33

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

50

50

25 25

50

Framtiden

Idag

Operatör

1 3 4 5
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KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Två av fyra användare uppger att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning, men ingen av dessa användare nyttjar lastplatsen i Borlänge i 

dagsläget. Anläggningen som anges finns i Falun, och användare har tidigare nyttjat 

denna. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas 

av en närliggande anläggning. 

Operatörerna: En operatör uppger att lastplatsen inte kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre saknar kännedom/synpunkt om detta. En operatör uppger dock att de 

använder Insjön för rundvirke, och att denna eventuellt skulle kunna fungera som 

ersättning.   

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Borlänges kombiterminal. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen 

Användarna: En av tre användare uppger att det finns ett investeringbehov på eller kring 

lastplatsen. Det som efterfrågas är möjlighet till bevattning av lasten. Nio användare 

saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  
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BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: En av fem användare uppger ett eventuellt behov av ett kompletterande 

lastplatsläge i området, placerat Falun. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om 

huruvida det finns ett behov av ett annat lastplatsläge. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Enligt kommunen har det projekterats för ny lokalisering av kombiterminalen, 

men de uppger att de inte tror att det kommer leda till en ny lokalisering då tillräcklig 

kapacitet redan finns i dagsläget. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger flera industrispår. Tre stycken i Södra Backa industriområde, och ett i 

Rågåkers industriområde. Samtliga spår har möjlighet till lastning/lossning för anslutna 

fastigheter. Spåret i Södra Backa leder till Ica som har sin distribution för hela Norrland 

placerad här. Spåren i Södra Backa används dagligen men inte det i Rågåker, och 

kommunen ser det som en möjlighet att använda spåret i framtiden om det blir mer 

lönsamt att köra gods på järnväg. 

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Borlänge har använts i begränsad utsträckning under de senaste fem åren. 

Behovet idag och i framtiden bedöms av majoriteten som lågt, medan en respondent 

bedömer det till mycket högt i båda fallen. Flera respondenter uppger att lastplatsen kan 

vara intressant i framtiden. Några respondenter uppger Borlänge Kombiterminal och en 

anläggning i Falun som alternativa ersättare till denna lastplats. Kommunen framhåller att 

lastplatsen inte används i dagsläget då den intermodala trafiken som tidigare skedde här 

flyttades till Borlänges Kombiterminal. De uppger att lastplatsen dock är i mycket gott 

skick och skulle kunna användas omedelbart, samt att det är viktigt att ha en lastplats i 

kommunen. 

Vid sammanställning av intervjuer på denna lastplats har i vissa fall framkommit att 

respondenter har svårt att skilja mellan vad som är Trafikverkets lastplats och vad som är 

den lokala kombiterminalen i närheten av lastplatsen.  
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Kommun Vansbro Närmaste större väg R71 

Lastkaj 
sidokaj 

45x10x1,2 m 
Övrigt Ingen Kontaktledning 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km):  st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen Ett spår 200 m 

Skick C - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4)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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar kundunderlag och verksamhet i 

området, att järnväg inte används för transporter samt att användare har egen lastplats. 

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

Anledningar som framhålls är saknat behov och att banan har ERTMS som signalsystem, 

vilket operatören inte har råd att använda. 

Dala-Järna

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet. En 

respondent uppger att hen inte kan gradera det framtida behovet, och framhåller vikten 

av att ha kvar lastplatser för att hålla igång industrin. Ingen av operatörerna har använt 

lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som minimalt. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men namnger eller använder dem inte. Elva användare saknar 

kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i 

dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Fem användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

100Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

En operatör framhåller dock att de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på 

sträckan Repbäcken-Malung 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fem användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Kommunen uppger att det pågår en dialog med intressenter som eventuellt 

kommer etablera sig i området. Beroende på utfallet skulle en ny lastplats kunna bli 

aktuell, som ersätter den nuvarande. Ett gammalt industriområde i Kvarnmark pekas ut 

som en lämplig lokalisering för en ny lastplats, då den ligger i anslutning till järnvägen.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att marken inte är intressant för andra 

ändamål i dagsläget, men skulle kunna bli det i framtiden då den ligger centralt. 

KOMMENTARER 

Lastplats Dala-Järna har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. En respondent framhåller att 

de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på sträckan Repbäcken-Malung. 

Kommunen framhåller att det är viktigt att ha en lastplats i kommunen, men att just denna 

inte är viktig för företag och verksamheter. Vidare uppger de att marken kan komma att 

bli intressant för andra ändamål i framtiden. 
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Kommun Fagersta Närmaste större väg 

Infart sker från Knutsgatan, 

mittemot järnvägsstationen. Väg 

68 och 69. 

Lastkaj Nej Övrigt Delvis belysning Ej elektrifierat 

Markyta 
Spår 8 340 

meter 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

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

Skick A - klassificering 

Lagringsyta 

Eventuellt 

kommer det 

finnas möjlighet 

till det, ca 200 x 

50 meter. 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tolv användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Användaren använde lastplatsen mycket fram till i somras då deras operatör la ner, de 

ser ingen ekonomi i att fortsätta använda lastplatsen och använder idag lastplatsen i 

Eskilstuna istället.  

Anledningar till varför lastplatsen inte används uppges vara att användare saknar 

verksamhet i området, använder andra anläggningar, inte använder järnväg för 

transporter, lastplatsens geografiska läge samt att användarens operatör slutat köra 

denna sträcka.  

Fagersta 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen de senaste fem åren. 

Operatören använde lastplatsen tre dagar i veckan fram till för två år sedan.  

Anledningen till att lastplatsen slutade användas uppges av en operatör bero på att de 

förlorade kund i området. En operatör framhåller att de saknar behov av lastplatsen. 

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, n12) och operatörernas (n1, 4) behov av lastplatsen 

i dagsläget och i framtiden. En användare har nyttjat lastplatsen de senaste fem åren och 

denne bedömer behovet i dagsläget till medel (3) och stort (4) i framtiden. Användaren 

nyttjar dock inte lastplatsen för tillfället då de förlorade en kund i området. En operatör har 

nyttjat lastplatsen under de senaste fem åren och denne bedömer behovet i dagsläget till 

mycket litet (1). Det framtida behovet bedöms sammantaget som litet av operatörerna. 

En operatör uppger att det eventuellt kan finnas behov av att kunna buffertlagra med 

containrar på platsen, på en yta av 200 m2. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Fyra användare uppger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggning. Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge, Skinnskatteberg, Storå, 

Köping och Eskilstuna där samtliga utom Skinnskatteberg används i dagsläget. Åtta 

användare uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Två operatörer uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge, Mora och Västerås där de 

Operatör

Ja Nej

67 25

100

8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75

100

25Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5



30(139) 

två första används i dagsläget. Resterande uppger att de saknar kännedom/synpunkt om 

detta. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen.  En användare uppger att det inte finns något investeringsbehov och tio 

användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är att lastplatsen 

byggs ut för större tågset samt att säkerheten ses över. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Det som efterfrågas är att fylla igen  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör anser att det finns behov av annat lastplatsläge i området. 

Enligt operatören har kommunala utredningar gjorts men kostnaderna var för stora. Det 

nya lastplatsläget bör ligga i anslutning till Fagersta bruk. Tre operatörer saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Kommun: Kommunen uppger att man inte vet hur industrierna ser på saken, men anser 

att det inte finns behov av en annan allmän lastplats i området.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår som är i bruk. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att marken inte är intressant för andra 

ändamål i dagsläget, men skulle kunna bli det i framtiden då den ligger centralt. 

KOMMENTARER 

Lastplats Fagersta har använda av en operatör och en användare de senaste fem åren. 

Dock används inte lastplatsen i dagsläget.  Behovet i dagsläget anses vara lågt, en 

användare anger att behovet är stort i framtiden. En operatör och en användare uppger 

att det finns investeringsbehov i form av att spåret behöver förlängas. Flera användare 

anger att lastplatsen kan ersättas av närliggande lastplatser.   
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Kommun Fagersta Närmaste större väg Uppgift saknas. 

Lastkaj Nej Övrigt - 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 3 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick C - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

En användare uppger att platsen skulle vara intressant i framtiden om man rustar upp 

den, den ligger bra till för dem. 

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns 

något kundunderlag eller att de saknar verksamhet i området, samt att man inte fraktar 

gods på järnväg – utan uteslutande fraktar via väg 

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

En operatör uppger att de haft behov av lastplatsen men inte fått tillgång till den. 

Anledningar var antingen för att lastplatsen var fullbokad eller för dyr, vilket av dem 

kommer operatören inte ihåg. En annan anledning som framhålls är saknat behov. 

Falun 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren men behovet bedöms öka i framtiden. Ingen av operatörerna har 

använt lastplatsen under de fem senaste åren men en av dessa har ändå angett behovet 

som medel (3) i dagsläget, men kan inte nyttja den på grund av fullbeläggning/pris. 

Operatörerna uppger sammantaget ett något större behov i framtiden. 

Ingen respondent 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 (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Elva användare uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge eller Mora, där Mora är den enda av 

dem som används i dagsläget.  

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Borlänge och används av operatören. 

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av närliggande anläggning i Grycksbo. Denna 

anläggning används inte idag, men byggdes av Trafikverket och kommunen för ca 10 år 

sedan och skulle kunna användas.  

77 23Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare uppger att det inte finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Tolv användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Kommun: Kommunen saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett 

annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger ett industrispår som går från Tiskens bangård ut till ca 4 industrier, varav 

NKT Cables är ett utav dessa. Det finns endast lastning/lossningsmöjligheter inne på 

industrierna (eventuellt för utomstående efter överenskommelse med dessa). 

Respondenten uppger att det är tveksamt om spåret används i dagsläget, men ser en 

möjlighet att använda det i framtiden om passande verksamheter uppkommer. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att lastplatsen inte används, med undantag för 

ett par år sedan då spårarbete pågick, samt att det är viktigt at ha en lastplats för framtida 

företagsetableringar men inte att det behöver vara just denna. De framhåller också att en 

utredning angående en ny lastplats på Tiskens bangård skedde innan beslut om 

upprustning av Grycksbo togs. En annan utredning angående flytt av lastplatsen från 

befintlig position till ett närliggande spår har även genomförts. Slutligen vill kommunen 

använda marken för en större parkeringsanläggning. 

KOMMENTARER 

Lastplats Falun har inte använts av respondenterna under de senaste fem åren, men 

behovet bedöms öka något framtiden. Både kommunen och ett par respondenter anger 

ett antal alternativa lastplatser, och kommunen framhåller att det är viktigt att ha en 

lastplats i kommunen. 
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Kommun Avesta Närmaste större väg R68 

Lastkaj Ja Övrigt - 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 

Spår 3:500m 

Spår 4:300m 

Spår 5:180m 

Spår 6:100m 

Spår 7:100m 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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. 

Användaren nyttjar lastplatsen 24-7 till 100 % lastning av kartong på pall och rulle, och 

uppger att det inte finns någon årsvariation. 

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användarna inte har 

verksamhet i området, att andra transportsätt är mer lönsamma, att användare har egen 

lastplats eller dålig kännedom om lastplatsen. 

Fors 

Användare

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

till detta uppges vara saknat behov, att transporter sker per lastbil, eller att andra 

lastplatser används istället. 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har nyttjat lastplatsen under de 

senaste fem åren och denna bedömer både dagens och framtidens behov till mycket stort 

(5). Sammantaget finns dock ett lågt behov i framtiden. En användare framhåller att 

lastplatsen skulle kunna vara intressant i framtiden om produkten de transporterar 

ändras. Ingen av operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och i 

framtiden bedöms behovet av den vara mycket litet.  

Inget behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen 

uppges. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Två av tre användare uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tio användare saknar synpunkt/kännedom. Anläggningen som anges är 

Storå vilken används i dagsläget, däremot nyttjar inte dessa användare lastplatsen i Fors. 

Operatör

Ja Nej

100 15 8

100

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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Operatörerna: Två operatörer anger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och två saknar synpunkt/kännedom. Anläggningar som anges är (ligger i): 

Krylbo, Karbenning, Avesta och Krylbo vilka alla används i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Användarna: Tre användare anser att det inte finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen, och tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: Tre användare anser att det inte finns ett behov för ett annat lastplatsläge. 

Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge. 

Enligt kommunen vill Trafikverket bygga om en bangård söder om Avesta Krylbo. I 

samband med detta kommer delar av gamla spåret att stå outnyttjat, och kommunen är 

intresserade av att göra om detta till industrispår. Därmed skulle en ny lastplats vara 

relevant här. Denna lastplats skulle fungera som ett komplement till befintlig lastplats. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger idag ett industrispår: Nordanö industriområde. Spåret används dagligen 

av Stora Enso Fors AB och det finns möjlighet att lasta och lossa gods. Spåret är inte 

öppet för andra än Stora Enso, men kommunen ser en möjlighet att förlänga spåret till ett 

för tillfället oexploaterat område, där andra företag skulle kunna använda det.  

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål så 

länge som Stora Enso vill använda lastplatsen - varken i dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Fors används i stor utsträckning av endast en respondent, men denna uppger 

ett mycket stort behov både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsen bedöms som viktig 

av kommunen, som inte har några planer på att nyttja marken för andra ändamål.  
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Kommun Smedjebacken Närmaste större väg 66, 68, 250 

Lastkaj (2x24)x5,0x1,2m Övrigt - 

Markyta Sågverk Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 
Spår på platsen 

Ett spår 380 

meter och ett 

spår 320 meter 

Skick C - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12 och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, att järnväg inte 

används för transporter och att lastplatsen inte är aktuell på grund av dess geografiska 

läge. 

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

anledning som framhålls är att kundunderlag saknas.  

Hagge 

Användare

Ja Nej

Operatör

Ja Nej
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75 25Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet medan 

ett fåtal bedömer ett något större behov. Det ökade behovet förklaras av att lastplatsen 

har ett bra läge samt långa spår. Ingen av operatörerna har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som minimalt.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i) Skinnskatteberg och Storå. 

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen inte kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta.   

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. En användare 

uppger att de har funderat på att använda lastplatsen men att den inte mötte deras 
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behov, dock kommer hen inte ihåg vad det rörde sig om. Användaren uppger att det 

skulle kunna bli intressant att använda den i framtiden om den upprustas. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer operatör saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fem användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är ett 

nytt lastplatsläge i Grängesberg som ersätter Hagge och Kopparberg. Förslag på 

placering av denna är antingen vid gamla bangården eller vid bryggeriet. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen är tveksam till om lastplatsen används i dagsläget. De 

uppger att marken inte är intressant för andra ändamål i dagsläget men att de i framtiden 

vill bygga en gång- och cykelväg där.  

KOMMENTARER 

Lastplats Hagge har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste fem 

åren, och behovet i framtiden framhålls som begränsat av de flesta. En operatör 

använder dock lastplatsen till uppställning av vagnar. Två alternativa anläggningar anges. 

En respondent förordar en ny lastplats i Grängesberg som ersätter denna. 
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Kommun Nordanstig Närmaste större väg 

E4:an. Infart sker från 

Strömsbruksvägen. Det finns två 

infarter. Platsen ligger söder om 

Harmånger 

Lastkaj 
37 meter lång. 

20 meter bred 
Övrigt Ingen Kontaktledning. Ej belysning 

Markyta 

Asfalt 15 x 35 

samt 15 x 50 

meter 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 

Spår 1, 396 

meter 215 meter 

är hinderfritt 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta 

Asfalterad yta: 

15 x 90 meter. 

Makadam sand: 

20 x 110 meter 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12 och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, för lågt 

kundunderlag, att järnväg inte används för transporter och att lastplatsen inte är aktuell 

på grund av dess geografiska läge. 

Harmånger 

Användare

Ja Nej
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92 8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5

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

Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt till varför. 

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som minimalt. Ingen av operatörerna 

har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som 

minimalt. En respondent uppger att läget skulle kunna bli intressant i framtiden. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Iggesund och Södra terminalen där båda används i dagsläget.   

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är ett sågverk i Tjärnvik som används av operatören, dock är det oklart om den är 

öppen för alla. 

Operatör

Ja Nej
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Kommun: Kommunen är tveksam till om lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning men uppger Gnarp som ett möjligt alternativ.  

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatör saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fyra användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området i 

dagsläget. De uppger att det sker mycket transporter på väg då E4an passerar rakt 

igenom kommunen. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger ett industrispår i Tjärnviks industriområde, som leder till Råsjö AB som 

använder det i dagsläget. Det finns möjlighet att lasta/lossa på spåret och det är öppet för 

alla. Spåret är inte elektrifierat. 

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 [antal] 

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen så är marken inte intressant för andra ändamål, 

varken i dagsläget eller i framtiden.  

KOMMENTARER 

Lastplats Harmånger har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet i framtiden framhålls som minimalt. Kommunen framhåller att det 

är viktigt med an lastplats i kommunen och att den är betydande för framtida 

företagsetableringar. Flera alternativa anläggningar anges.  
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Kommun Östhammar Närmaste större väg 292, E4 

Lastkaj Nej Övrigt 380V finns 

Markyta Grusplan Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Ett spår 800 m 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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. Anledningar 

till detta uppges vara att de inte har verksamhet i området, fraktar med bilar då kunder 

befinner sig i närområdet, saknar kundunderlag eller har produkter där andra 

transportsätt är mer lönsamma, att de inte använder järnväg för transporter. Ett företag 

uppger att de har litet behov av transporter och att samordning sker via fraktkedjor, och 

att de därför inte har kunskap om fraktsätt. 

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

till detta uppges vara att de har egen lastplats i området, samt att lastplatsen inte möter 

krav på service. 

Järlebo 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet (1) 

medan några stycken bedömer behovet som medel (3) samt stort (4) baserat på att de 

tycker lastplatsen ser bra ut och skulle kunna användas i framtiden. Ingen av 

operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och i framtiden bedöms 

behovet av den vara mycket litet. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men ingen av dessa användare använder lastplatsen i Järlebo. 

Anläggningarna som anges som ersättare är Hallstavik, Brista kombiterminal och 

Märbäck, där de två första används i dagsläget. Tio användare saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas. 

Operatörerna: En operatör anger att lastplatsen inte kan ersättas av en närliggande 

anläggning och tre saknar synpunkt/kännedom. Ingen av operatörerna använder 

lastplatsen i Järlebo. 

Kommun: Kommunen uppger att de saknar kännedom om huruvida lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. 

69 8 8 15Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Användarna: Två av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Det som påpekas är breddning av väg och större yta. Tio användare 

saknar synpunkt/kännedom. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: Fyra användare uppger att det inte finns behov av ett annat lastplatsläge, 

och nio användare saknar synpunkt/kännedom. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Operatören efterfrågar en ny lastplats anpassad för hantering av rundvirke som 

ersättning till lastplatserna i Järlebo och Örbyhus. Tre operatörer saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett annat lastplatsläge. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken för lastplatsen inte intressant för 

andra ändamål- varken i dagsläget eller i framtiden, och de är tveksamma till om 

lastplatsen nyttjas i dagsläget. 

KOMMENTARER 

Lastplats Järlebo har inte använts av de tillfrågade respondenterna de senaste fem åren, 

men ett antal respondenter har dock uppgett ett större behov i framtiden. Enligt 

kommunen fyller lastplatsen en begränsad funktion för existerande eller framtida företag i 

kommunen, och de anser inte att det är viktigt att ha en lastplats inom kommunen. De 

alternativa lastplatserna är Hallstavik, Brista kombiterminal och Märbäck. 
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Kommun Bollnäs Närmaste större väg 272 

Lastkaj Kajlängd 60 m Övrigt Underhåll- och serviceinrättning 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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. Anledningar 

till detta uppges vara att användarna inte har verksamhet i området, att de inte använder 

järnväg för transporter och att lastplatsen inte är lämplig till att lasta virke.  

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

till detta uppges vara att de inte har något behov av den. 

Kilafors 

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet (1) 

medan några stycken bedömer behovet som litet (2) samt medel (3). Ingen av 

operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och i framtiden bedöms 

behovet av den vara mycket litet till obefintligt.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men ingen av dessa användare använder lastplatsen i Kilafors. 

Anläggningarna som anges som ersättare finns i Gävle, Ljusdal och Bollnäs, där två av 

användarna nyttjar de två först nämnda lastplatserna. Nio användare saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas. 

Operatörerna: Två operatörer, som inte använder lastplatsen i Kilafors anger att den kan 

ersättas av närliggande anläggningar. Anläggningarna som uppges är (ligger i): Ljusdal, 

Vallvik och Bollnäs, där de två förstnämnda används av en av operatörerna i dagsläget. 

Två operatörer saknar kännedom/synpunkt huruvida lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

75 17 8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Användarna: En användare uppger att det inte finns något investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen och elva användare saknar kännedom/synpunkt.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: Två användare uppger att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge, och tio användare saknar kännedom/synpunkt. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge. 

Kommun: Enligt kommunen så diskuteras ett triangelspår mellan Tvärbanan och 

Ostkustbanan. En lastplats i samband med detta skulle kunna vara av intresse.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen vill avveckla lastplatsen i Bollnäs. De anser därför att 

lastplatsen i Kilafors är strategiskt viktig att ha kvar, och marken är inte intressant för 

andra ändamål varken idag eller i framtiden. Däremot nämns att dess placering mitt i 

samhället eventuellt kan utgöra ett problem om trafiken ökar i framtiden, och att det 

generellt vore bättre att ha lastplatser utanför tätorter. 

KOMMENTARER 

Lastplats Kilafors har inte använts av de tillfrågade respondenterna de senaste fem åren, 

men ett antal respondenter har dock uppgett ett något ökat behov i framtiden. Lastplatsen 

bedöms som viktig av kommunen som vill ha kvar den medan de vill avveckla den andra 

lastplatsen i kommunen. Alternativa lastplatser som uppgetts är Gävle, Ljusdal och 

Bollnäs. 
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Kommun Ljusnarsberg Närmaste större väg R50 

Lastkaj 
L 60m, b 8m, h 

1,2 m 
Övrigt Underhåll- och serviceinrättningar 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 
Spår på platsen 

Ett spår 350 m 

och ytterligare 

ett spår 15 m 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att transporter sker med lastbil, att användare saknar 

verksamhet i området, att andra anläggningar används istället samt att gods 

transporteras på lastbil ner till Örebro eller Hallsberg för vidare transport på järnväg. 

Vidare uppger en respondent den minskade servicen på lastplatsen som en orsak till att 

hen inte använder lastplatsen. Respondenten menar att det behöver finnas bemanning 

på lastplatser som sköter in- och utväxling från järnvägen. 

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

respondent uppger att det beror på att de inte har behov av lastplatsen samt att spåret är 

för kort och att det finns en lastkaj som utgör en nackdel i modern hantering. 

Kopparberg 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som minimalt. Ingen av operatörerna 

har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som 

relativt litet. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Skinnskatteberg, Hällefors, Köping och Storå där de tre sista används i 

dagsläget.  

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna 

som anges är Hällefors som är en etablerad punkt som varit nära att användas av en av 

operatörerna, samt Borlänge och Mora som båda används i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning, 

men de uppger att omlastningsmöjlighet finns i Hällefors, ca 4 mil bort. 

92 8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tolv användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att dagens behov täcks av anläggningen i 

Hällefors men att det behövs ett nytt lastplatsläge i området Ställdalen eller Grängesberg. 

Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området i 

dagsläget. De uppger dock att det kan bli aktuellt om industrin i området slutar köra på 

lastbil och att de nya industrispår som anläggs i Frövi för tillfället skulle komma att 

påverka Kopparbergs kommun. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår längre. 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen så är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget, och troligtvis inte heller i framtiden då området ligger så pass nära järnvägen. 

Kommunen menar att lastplatsen är nedlagd och inte används överhuvudtaget. Vidare 

kan de inte ta ställning till påstående 6 i figuren ovan då de menar att industrin i 

dagsläget löser transporter på andra sätt och de inte har fått indikationer på att det 

saknas en lastplats. 

KOMMENTARER 

Lastplats Kopparberg framhålls av kommunen som en nedlagd lastplats. Den har inte 

använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste fem åren, och behovet i 

framtiden framhålls som minimalt. Flera alternativa anläggningar anges, bland annat en i 

Hällefors. En respondent framhåller dock att det finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

Ställdalen eller Grängesberg.  
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Kommun Ljusnarsberg Närmaste större väg R50 

Lastkaj 
L 60m, b 8m, h 

1,2 m 
Övrigt Underhåll- och serviceinrättning 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 
Spår på platsen 

Ett spår 350 m 

och ytterligare 

ett spår 15 m 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, att järnväg inte 

används för transporter, att lastplatsen inte är aktuell på grund av dess geografiska läge, 

eller att man har en egen lastplats.  

Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören estimerar användandet till tio timmar per år, och uppger att de lastar och 

lossar telefon- och kraftledningsstolpar. Operatören uppger att det inte finns någon 

årsvariation i användandet.  

En anledning till att lastplatsen inte används uppges vara saknat behov. 

Kälarne

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, n12) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

senaste fem åren. Två användare anger att de ser ett stort behov av lastplatsen i 

framtiden (5). Resterande bedömer behovet som mycket litet. En operatör har använt 

lastplatsen under de senaste fem åren och denne bedömer behovet som litet (2) både i 

dagsläget och i framtiden. 

Ingen respondent uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad 

i anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare uppger att lastplatsen inte kan ersättas av närliggande 

anläggning. Resterande uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör uppger att lastplatsen inte kan ersättas av närliggande 

anläggning. Tre operatörer uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: två användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen.  Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

75 8 17Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100 25

100

Framtiden

Idag

Operatör

1 2 3 4 5
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Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Kommun: Kommunen uppger att man inte vet om det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Respondenten uppger att de gärna ser att lastplatsen utreds 

närmare då de känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att svara för behovet. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår som är i bruk. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att de har dålig kännedom hur/om lastplatsen 

används. De ser gärna att lastplatsen finns kvar i kommunen då det är dumt att ta bort 

den ifall behov skulle uppstå.  

KOMMENTARER 

Lastplats Kälarne har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. Två användare* uppger dock 

att de kommer använda sig av lastplatsen inom en snar framtid och ser ett stort behov av 

lastplatsen.  

* Två användare samordnar transporter.
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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): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen Ett spår 215 m 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem 

åren. Användaren saknar kännedom/synpunkter kring antal timmar, eventuell 

årstidsvariation, vilken typ av gods mm. 

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användare har egen lastplats, 

saknar verksamhet i området, använder närliggande anläggningar, inte använder järnväg 

för transporter samt på grund av dess geografiska läge. 

Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören estimerar användandet per år till 300 timmar och anger att det inte 

förekommer någon årstidsvariation. Lastplatsen används för uppställning av tåg som 

transporterar transformatorer från Ludvika till Norrköping.   

* Användaren uppger att kan ha använt den någon enstaka gång

Lindesberg 

Användare

Ja Nej

Operatör

Ja Nej
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En operatör uppger att anledningen till att de inte använder lastplatsen är att de saknar 

behov.  

 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, n13) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de senaste 

fem åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1). Sammantaget så 

finns ett förhållandevis litet behov i framtiden, dock uppger en användare behovet som 

medel. En operatör har använt lastplatsen under de senaste fem åren och denne 

bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Behovet minskar något i framtiden. 

Ingen respondent har angett ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Tre användare uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men ingen av dessa användare nyttjar lastplats Lindesberg i dagsläget. Tio 

användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Anläggningen som anges är (ligger i) Storå, och nyttjas i 

dagsläget av två av användarna.   

Operatörerna: En av två operatörer uppger att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning, men den operatör som uppger att den använder lastplatsen 

framhåller att lastplatsen inte kan ersättas av en närliggande anläggning. Anläggningarna 

som uppges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i dagsläget. Två 

operatörer saknar synpunkt/kännedom kring huruvida den kan ersättas eller inte. 

92

100

8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25

100

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Kommun: Kommunen uppger att lastplatsen eventuellt skulle kunna ersättas av lastplats 

Storå, men att det beror på vilken typ av användning det handlar om. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett investeringbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: Tre användare uppger att det inte finns ett behov av ett annat lastplatsläge 

i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör uppger att det inte finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Kommun: Kommunen framhåller att de inom ett par år kommer att anlägga ett nytt 

industriområde i Frövi, där 1,5 km spår skall reserveras för plan och lastzon.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen arrenderar mark och har ett industrispår i Storå*. De uppger att Stora Enso, 

Specialvirke och Segermo använder spåret i dagsläget, samt att spåret inte leder till 

några företag eller verksamheter. Vidare finns möjlighet att lasta och lossa på spåret, och 

det är öppet för alla. 

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål i 

dagsläget, men kan eventuellt användas för en pendelparkering i framtiden. Vidare vill de 

bygga om lastplats Lindesberg till ett mötesspår för att möjliggöra pendeltrafik mellan 

Örebro och Lindesberg. Lastplatsen kommer i så fall användas för att parkera tåg, och 

skulle i teorin kunna användas som lastplats den tid det inte står parkerade tå på platsen. 

KOMMENTARER 

Lastplats Lindesberg har använts till viss del under de senaste fem åren. Av dessa 

brukare bedöms det föreligga ett behov både idag och i framtiden, och den respondent 

som använder lastplatsen i störst utsträckning anser inte att lastplatsen kan ersättas av 

en närliggande anläggning i dagsläget. Vidare vill kommunen bygga om lastplatsen till 

mötesspår, samt skall bygga nytt lastplatsläge i Frövi. En respondent uppger att de inte 

byggt upp sin verksamhet kring lastplatserna utan har ett antal terminaler på arrende av 

Trafikverket istället. Respondenten menar att de på så vis undviker konkurrensen som 

uppstår i samband med lastplatser som är öppna för allmänheten. 

* Kommunen har byggt ett spår som leder till Trafikverkets lastplats i Storå. Trafikverket har ett eget
spår till lastplatsen men kommunen uppger att det inte går att komma åt detta spår i dagsläget.
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Kommun Ljusdal Närmaste större väg 

Väg 83 och 84. Infart sker från 

Sjulhamregatan eller Smedgatan 

(vid järnvägsövergången) 

Lastkaj Nej Övrigt 
Delvis belysning Ingen 

kontaktledning 

Markyta 

Grov och gropig 

markyta som 

nyttjas för 

timmerhantering. 

Total spårlängd: 

237 meter 

Lastlängd: ca 

200 meter 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 

Spår 1,8,7:300m 

Spår 4:700m 

Sp.5:500m, 

lastsp. 200m 

Utdragsp. 300m 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Ljusdal
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Användarna: Sju av elva användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Två användare* uppger att de använder lastplatsen 24-7 alla dagar på året, och en 

användare framhåller att de använt lastplatsen i samband med en storm och att det rörde 

sig om ca fem tåg det året. Resterande användare estimerar antalet timmar per år till 300, 

100 och 50.  

Lastplatsen nyttjas uteslutande till lossning för två av användarna, och lastning för två 

användare. Vidare uppger två användare en fördelning på hälften uppställningstid och 

hälften lastningstid, och den sista användaren uppger två tredjedelar lossningstid och en 

tredjedel uppställning. En användare uppger att de lastar massaved, resterande 

användare lastar/lossar rundvirke. Två användare uppger att de nyttjar lastplatsen under 

höst, vinter och tidig vår, resterande användare uppger ingen årstidsvariation.  

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användare saknar 

verksamhet i området samt på grund av dess geografiska läge. Den användare som 

nyttjade lastplatsen i samband med en storm uppger att de inte har något behov av 

lastplatsen längre. 

Operatörerna: Tre av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatörerna* estimerar användandet till 24-7 alla dagar på året, 200 samt 400 timmar 

per år. Den fjärde operatören uppger att de är mycket intresserade av att börja använda 

lastplatsen men inte har några affärer där i dagsläget. 

Lastplatsen används uteslutande till lastning av rundvirke, och ingen större 

årstidsvariation förekommer. 

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.  

* En användare nyttjar en operatör för transporter, därav gäller antalet timmar för dessa två för båda
och skall inte dubbelräknas.

Användare

Ja Nej

Operatör

Ja Nej

36

14

9

14

9 45

71

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

50

67

50

33

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Ovan presenteras användarnas (n7, n11) och operatörernas (n3, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Sju användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och dessa bedömer behovet i dagsläget som litet (2), medel (3), och 

mycket stort (5). Behovet tycks kvarstå i framtiden. Tre operatörer har använt lastplatsen 

under de fem senaste åren och dessa bedömer behovet i dagsläget som stort (4) och 

mycket stort (5). Behovet bedöms kvarstå i framtiden. 

Tre användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre 

än en månad i anslutning till lastplatsen. De estimerar lagringsytans storlek till minst 1600 

m2, 20 000 m2 och 2000-3000 m2.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) 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. Fem användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Harmånger (om den upprustas med maskin för 

lastning), Östernäs samt någon av de övriga lastplatserna i Ljusdal, där en användare 

använder Tallåsen och Skärsta sporadiskt i dagsläget. 

Operatörerna: Tre operatörer framhåller att lastplatsen inte kan ersättas av en 

närliggande anläggning. En operatör saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Fyra användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. En operatör saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är 

större lagringsyta samt asfalterade ytor, och förlängning av spår för att undvika rangering. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 
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gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n11) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två av sex användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Fem användare saknar kännedom/synpunkt om detta. En 

användare förordar en flytt av befintlig lastplats ut från tätorten, den andra uppger ingen 

information huruvida den skall ersätta eller komplettera nuvarande samt vart den bör vara 

placerad. Ytterligare en användare framhåller att lastplatsen fungerar för deras 

verksamhet men bör flyttas ut från centrum för att optimera verksamheten. 

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Det som förordas är flytt av befintlig lastplats till ett annat läge 

längre ut från tätorten, som kan hantera skogsprodukter och har en samlad funktion 

gentemot den uppdelning som finns mellan de nuvarande lastplatserna inom kommunen. 

Den andra operatören framhåller att lastplatsen fungerar för deras verksamhet men bör 

flyttas ut från centrum för att optimera verksamheten. Den tredje operatören framhåller 

lastplatsen ligger bra i Ljusdal med avseende på landsvägar. En operatör saknar 

kännedom/synpunkt kring huruvida det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. 

Kommun: Kommunen uppger att de utreder nya lastplatslägen som ersättning till 

Tallåsen, Skärsta och Ljusdal. Lägen som utreds är Böle och Bränta. Kommunen uppger 

att traditionella lastplatser över tiden har ersatts med terminaler för rundvirke och 

biobränsle, och att de med en ny lastplats vill bredda användningen till att inte enbart 

betjäna transporter av sådan typ. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår som är i bruk. Däremot finns ett gammalt nedlagt spår i 

anslutning till ett före detta sågverk.  

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att lastplats Ljusdal etablerades i slutet på 80-

talet som en tillfällig lösning, och att det idag finns stora säkerhetsmässiga brister på 

platsen. De framhåller vidare att de under många år har arbetat för att anlägga en 

pendelparkering och gång- och cykelförbindelse på platsen.  

KOMMENTARER 

Lastplats Ljusdal har använts av mer än hälften av de tillfrågade respondenterna under 

de senaste fem åren, varav tre respondenter använder den 24-7. Behovet av lastplatsen 

är stort både i dagsläget och i framtiden. Två respondenter anger alternativa lastplatser, 

och ett par respondenter efterfrågar ny lastplats längre ut från tätorten. Slutligen arbetar 

kommunen med en samlad lösning för att ersätta denna och de två andra lastplatserna i 

kommunen.  
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Kommun Malung Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Nej Övrigt - 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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. 

Användaren nyttjade lastplatsen endast under ett fåtal månader för två år sedan. 

Lastplatsen användes främst till lastning/lossning av gods samt lite uppställning. Det som 

lastades/lossades uppges vara brädor och plankor. Ingen årstidsvariation rapporteras 

gällande användandet av lastplatsen, förutom att lastplatsen endast används ett fåtal 

gånger under ett antal månader totalt sett de fem senaste åren. Denna användare uppger 

att de vill köra mer på järnväg. 

Anledningen till att lastplatsen inte används anges vara geografiskt avstånd. Andra 

orsaker som uppges är att användarnas varor inte lämpar sig för transport på järnväg, 

och att järnvägstransporter kräver fler omlastningar och tar längre tid. Vidare uppger en 

användare att lastplatsen är för trång, och en annan uppger att det var för dyrt att 

använda lastplatsen.  

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

Anledningar som framhålls är saknat behov samt att banan har ERTMS som 

signalsystem, vilket operatören inte har råd att använda. 

Malung 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1). Två* av användarna 

som idag inte använder lastplatsen uppger att det i framtiden kan bli intressant att 

använda den. Detta då de har en kund i nära anslutning.  

Ingen av operatörerna har använt lastplatsen under de senaste fem åren och behovet i 

framtiden bedöms som minimalt. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Mora, Malungsfors samt en ny som planeras i Fiskarheden till 2018. 

Lastplatsen i Malungsfors ligger nere men användaren ser gärna att den upprustas och 

att Trafikverket anlägger industrispår dit. Lastplatsen i Mora används i dagsläget, men 

den ägs inte av Trafikverket.   

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 
anläggning. Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används i 
dagsläget av operatören. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida 
lastplatsen kan ersättas av en närliggande anläggning.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av närliggande anläggning. 

* Två användare samordnar transporter
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Användare
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

En operatör framhåller dock att de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på 

sträckan Repbäcken-Malung 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre av fem användare uppger att det finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som förordas är flytt 

av befintlig lastplats till Fiskarheden (som kommer vara klar 2018), samt flytt av befintlig 

lastplats till Malungsfors som dock är i behov av upprustning.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Kommunen uppger att det finns långtgående planer på att rusta upp den 

gamla lastplatsen i Malungsfors för att ersätta befintlig lastplats i Malung. Lastplatsen i 

Malungsfors kommer i så fall enbart användas för att lasta timmer. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger idag inga industrispår i kommunen. 

Nedan presenteras kommunens ställningstagande 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 

Övriga kommentarer: 

Kommunen anser att lastplatsen delar av centrum, vilket försvårar stadsutveckling ned 

mot älven. De uppger att marken som lastplatsen ligger på är intressant för framtida 

stadsutveckling och eventuella företagsetableringar. Just nu sker en politisk satsning i 

kommunen för att få fler exportföretag att köra på annat än väg. Lastplatsen har använts 

några gånger de senaste fem åren av politiker för att provlasta träprodukter.  

KOMMENTARER 

Lastplats Malung har använts i av en användare under en kort period för ett par år sedan, 

och behovet i framtiden bedöms som minimalt. En respondent lyfter problematiken med 

dyra signalsystem, och vill se en borttagning av ERTMS på sträckan Repbäcken-Malung. 

Flera alternativa lastplatser nämns som ersättare, och kommunen utreder möjligheten att 

rusta upp en gammal lastplats i Malungsfors och använda till att lasta timmer och därmed 

avveckla lastplatsen i Malung. Vidare utreds även ett lastplatsläge i Fiskarheden. 
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Kommun Mora Närmaste större väg 

Sidokaj: Anslutningsväg av 

gatsten, 4,5 m bred. Frilast: 2 

anslutningsvägar av grus, 3,5 m 

bredd / 70 

Lastkaj 

Sidokaj: 

Underlag av 

gatsten. Höjd 1,2 

m; Längd 34 m; 

Bredd 12 m. 

Övrigt 
Sidokaj: Delvis belysning. Frilast: 

Saknas belysning 

Markyta 

Underlag av 

grus. Längd 95 

m; Bredd 12 m. 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 5 st vid frilasten 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja, vid frilast 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: Två användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren men 

använder den inte i dagsläget. Anledningar till att lastplatsen inte används uppges av de 

flesta vara att användare saknar verksamhet i området, att lastplatsen inte är aktuell på 

grund av dess geografiska läge eller att man har eget industrispår med tillhörande 

lastplats.  

Mora 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: Två av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

En operatör estimerar användandet till trettio timmar per år, och uppger att de lastar 

rundvirke. Operatören uppger att det inte finns någon årsvariation i användandet. Den 

andra operatören estimerar användandet till runt 800 timmar per år och uppger att de 

lastar virke samt transporterar åt försvaret ibland, samtliga utan årstidsvariation.  

Anledningar till varför lastplatsen inte används uppges vara att operatörer har egen 

lastplats i området eller använder privatägda lastplatser i området.  

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 (n2, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de senaste 

fem åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1).  Samtliga 

användare anger att behovet i framtiden är mycket litet (1).  Två operatörer har använt 

lastplatsen de senaste fem åren och dessa bedömer behovet i dagsläget och i framtiden 

som medel (3) respektive (5). Resterande operatörer anger att behovet i framtiden är 

mycket litet (1). 

En respondent uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen, men uppger inte vilken storlek på yta som behövs. 

Inget behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen 

uppges. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Operatör

Ja Nej

100

100

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

50 25

50

25

50

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: Två användare uppger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggning. Anläggningen som uppges är Videterminalen som används idag, men som 

inte ägs av Trafikverket. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En av två operatörer uppger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggning. Anläggningen som anges är Vida, men den är liten och används inte i 

dagsläget. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tolv användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är 

elektrifiering, gudrunbrygga samt att den hårdgjorda ytan hålls i gott skick och fungerar 

oavsett årstid. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Det som efterfrågas är en ny lastplats i Mora. Två operatörer 

saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. 
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Kommun: Kommunen uppger att det långsiktigt finns planer på att flytta hela 

industriområdet till Färnäs.   

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger ett industrispår som ligger på Ulljärdstäppans industriområde och kallas 

Södra spåranläggning. De uppger att Vasaåkaren använder spåret i dagsläget, samt att 

spåret leder till vasaåkarens verksamheter. Vidare finns möjlighet att lasta och lossa på 

spåret, då kommunen äger lastkajen, och det är öppet för alla. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att de inte tror att lastplatsen används idag, 

med undantag för ett år sedan då militären använde den. De anser att det kan vara bra 

med en lastplats i kommunen men att det inte är så väldigt viktigt (3). De tror inte heller 

att lastplatsen är viktig för existerande företag eller framtida företagsetableringar (1). 

Kommunen vill använda marken för bostadsbygge, men detta ligger 10 år fram i tiden.  

KOMMENTARER 

Lastplats Mora har av respondenterna använts i begränsad utsträckning under de 

senaste fem åren, och behovet bedöms sammantaget som lågt i framtiden. Lastplatsen 

används av två operatörer som anger behovet idag och i framtiden som medel (3) och 

mycket stort (5). Vidare efterfrågar dessa operatörer ett investeringsbehov. Kommunen 

ser gärna att industriområdet flyttar till Färnäs och att marken används till bostadsbygge, 

men planer på detta ligger tidigast 10 år fram i tiden.  
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Kommun Älvdalen Närmaste större väg 70 

Lastkaj Längd 17 m Övrigt 
Underhåll- och 

serviceanläggningar 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 vara avsaknad av verksamhet inom 

området. Andra orsaker som uppges är lågt behov, lågt kundunderlag, samt att 

användare inte nyttjar järnväg för transporter eller har egen lastplats.   

Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören uppger att det handlar om fleecetransporter till ett fjärrvärmeverk och 

estimerar användandet till 3 timmar per år, men rapporterar ingen årstidsvariation.  

En anledning till att lastplatsen inte används som framhålls är saknat behov. 

Märbäck

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, n12) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och behovet bedöms i framtiden som mycket litet till medel. Tre av 

användarna som idag inte använder lastplatsen uppger att det i framtiden kan bli 

intressant att använda den. En av dem graderar inte framtida behovet men uppger att de 

är intresserade eftersom de har verksamhet alldeles intill järnvägen och kostnadsmässigt 

utgör den ett mycket bra alternativ. Övriga två uppger att lastplatsen ser mycket bra ut. 

En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och bedömer behovet i 

dagsläget som mycket litet (1). Behovet bedöms sammantaget vara aningen högre i 

framtiden.  

Inget behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen 

uppges. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 

närliggande anläggning.  

Användarna: En av tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningen som anges är (ligger i) Mora, men nyttjas inte av användaren i dagsläget. 

Operatörerna: Två operatörer anger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Blyberg, Mora och Borlänge, där de två senare används i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av närliggande anläggning. 

67 8 25Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5
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100

25Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fyra användare uppger att det inte finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger idag inga industrispår i kommunen. 

Nedan presenteras kommunens ställningstagande 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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger ingen gradering på sista påståendet i figuren 

ovan men kommenterar att de varje vinter behöver placera ut sand i en backe på en 

korsande väg i närheten av lastplatsen för att lastbilar skall kunna köra upp för backen. 

Lastplatsen ligger på kommunens industriområde, och kommunen håller på att ta fram en 

översiktsplan för området. De uppger vidare att marken inte är intressant för andra 

ändamål, varken i dagsläget eller i framtiden. Det framkommer även att försvaret 

använder sig av lastplatsen relativt regelbundet.  

KOMMENTARER 

Lastplats Märbäck har använts av en respondent under ett tillfälle under de senaste fem 

åren, och behovet bedöms i framtiden som lågt med undantag för ett par respondenter 

som bedömer behovet som medel. Tre alternativa lastplatser uppges som möjliga 

ersättare, och inga investeringsbehov framhålls. Vidare anses inget annat lastplatsläge 

behövas. 
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Kommun Ockelbo Närmaste större väg 
Anslutningsväg av grus, 5 m bred / 

272, 303 

Lastkaj Nej Övrigt Belysning saknas 

Markyta 

Underlag av 

grus. Längd 204 

m; Bredd 33 m. 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 
Frilastspår nr 5, 

ej kontaktledning 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, att järnväg inte 

används för transporter, att lastplatsen inte är aktuell på grund av dess geografiska läge. 

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

Ockelbo 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet medan 

tre användare bedömer behovet som medel. Ingen av operatörerna har använt 

lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som minimalt.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Gävle, och nyttjas i dagsläget av två av användarna. 

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. De anläggningar som 

anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i dagsläget.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tolv användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 
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Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att lastplatsen används någon gång per år vid 

underhållsarbete av rälsen, samt att de saknar kännedom om den är viktig för 

existerande företag och verksamheter i kommunen. Vidare framhålls att det är viktigt att 

ha en lastplats i kommunen. Marken uppges vara intressant för andra ändamål både i 

dagsläget och i framtiden. Den användas i dagsläget till parkering och vid vissa tillfällen 

för marknader. 

KOMMENTARER 

Lastplats Ockelbo har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, men tre användare uppger ett något ökat behov i framtiden. Gävle; Mora och 

Borlänge anges som alternativa lastplats, och ingen respondent har angett varken 

investeringsbehov eller behov av nytt lastplatsläge i området.  
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Kommun Borlänge Närmaste större väg R70 

Lastkaj Nej Övrigt - 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick C - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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. 

Anledningarna till detta uppges vara att de saknar kundunderlag, på grund av dess 

geografiska läge samt att de har egen lastplats. 

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

som uppges är att operatören saknar behov, vidare framhåller en operatör att de inte 

visste om att lastplatsen existerade.  

Repbäcken 

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som mycket litet (1). Ingen av 

operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden 

bedöms som mycket litet (1) 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men ingen av dessa användare har nyttjat lastplatsen i Repbäcken under de 

senaste fem åren. Anläggningen som anges finns i Falun, och användare har tidigare 

nyttjat denna. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan 

ersättas. 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Borlänge, Mora samt eventuellt en anläggning i Kvarnsveden vilka 

samtliga används i dagsläget. 

Kommun: Kommunen saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas 

av en närliggande lastplats, men framhåller att de inte tycker att den skall läggas ner 

eftersom det hindrar framtida utveckling.  

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

100Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: En användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen, och elva användare saknar synpunkt/kännedom. 

Operatörerna: En operatör efterfrågar en skylt till lastplatsen. Tre operatörer saknar 

kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området 

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns behov av ett annat lastplatsläge 

i området, och elva användare saknar synpunkt/kännedom. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett nytt lastplatsläge, 

placerat i Borlänge. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger flera industrispår. Tre stycken i Södra Backa industriområde, och ett i 

Rågåkers industriområde. Samtliga spår har möjlighet till lastning/lossning för anslutna 

fastigheter. Spåret i Södra Backa leder till Ica som har sin distribution för hela Norrland 

placerad här. Spåren i Södra Backa används dagligen men inte det i Rågåker, och 

kommunen ser det som en möjlighet att använda spåret i framtiden om det blir mer 

lönsamt att köra gods på järnväg. 

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål, 

varken i dagsläget eller i framtiden. Vidare kan de inte ta ställning till påstående sju i 

figuren ovan. 

KOMMENTARER 

Lastplats Repbäcken har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet i framtiden framhålls som minimalt. En operatör efterfrågar bättre 

utmärkning av lastplats då den inte kände till lastplatsen, samt lyfter problematiken med 

dyra signalsystem, och vill se en borttagning av ERTMS på sträckan Repbäcken-Malung. 

Kommunen anser det viktigt att ha en lastplats i kommunen och tycker inte att den skall 

tas bort då det hindrar framtida utveckling.  Alternativa anläggningar som nämns som 

eventuella ersättare är Falun, Mora och Borlänge samt eventuellt den i Kvarnsveden.  
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Kommun Vansbro Närmaste större väg 71 

Lastkaj Nej Övrigt Underhåll- och serviceinrättningar 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 1 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Nej 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4)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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar kundunderlag och verksamhet i 

området, att järnväg inte används för transporter samt att andra lastplatser används 

istället. 

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

anledning som framkommer är att operatören inte har ett behov i området.  

Rågsveden 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som mycket litet. En respondent 

uppger att hen inte kan gradera det framtida behovet, och framhåller vikten av att ha kvar 

lastplatser för att hålla igång industrin. Ingen av operatörerna har använt lastplatsen 

under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som litet. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men namnger eller använder dem inte. Elva användare saknar 

kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anges är (ligger i): Vansbro, Malung, Borlänge och Mora där de två senare används av 

en av operatörerna. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

100Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: Två av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 

eller kring lastplatsen. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

efterfrågas är att lägga dit massor och rensa bort gräs från ytorna. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

En operatör framhåller dock att de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på 

sträckan Repbäcken-Malung 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fem användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är att 

den nedlagda lastplatsen i Malungsfors öppnas igen och att spårning enligt 

spärrfärdsmodellen införs.   

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen framhåller att lastplatsen används men är osäkra på i 

vilken utsträckning. De uppger att marken inte är intressant för andra ändamål, varken i 

dagsläget eller i framtiden. 

KOMMENTARER 

Lastplats Rågsveden har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. En respondent framhåller att 

de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på sträckan Repbäcken-Malung, och 

framhåller att lastplatserna Vansbro, Rågsveden och Malungsfors bör ses som en enhet, 

alla dessa behöver betjänas för att möjliggöra för operatörer att trafikera sträckan. 

Kommunen framhåller att det är viktigt att ha en lastplats i kommunen, samt att den är 

viktig för företag och verksamheter både i dagsläget och i framtiden. Vidare uppger de att 

marken inte är intressant för andra ändamål. 
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Kommun Säter Närmaste större väg Uppgift saknas 

Lastkaj Nej Övrigt - 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 4 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Nej 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n2) och operatörerna (n2) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningen som uppges är att användare saknar verksamhet här.  

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

anledning som uppges är att operatören inte har något behov i området. 

Rämshyttan 

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, n2) och operatörernas (n0, n2) behov av lastplatsen 

i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de fem 

senaste åren och behovet i framtiden bedöms som minimalt. Ingen operatör har använt 

lastplatsen under de fem senaste åren, och båda bedömer behovet i framtiden som 

minimalt. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n2) och operatörerna (n2) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Båda användarna saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning.  

Operatörerna: En operatör uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. En operatör saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna som 

anger är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i dagsläget.  

Kommun. Säter kommun framhåller att anläggning finns i Borlänge, ca 2,5 mil norr om 

Rämshyttan. Ludvika Kommun uppger att det finns en malmbangård i Grängesberg, ca 

tre mil söderut, som skulle kunna ersätta Rämshyttan. Den ägs av Ludvika kommun 

tillsammans med två andra aktörer. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n2) och operatörerna (n2) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Båda användarna saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

100%Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Operatörerna: Båda operatörerna saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n2) och operatörerna (n2) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Båda användarna saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Operatörerna: Båda operatörerna saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen uppgav att de inte tror att de äger industrispår, och med säkerhet inga som 

används 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 

Övriga kommentarer: Lastplats Rämshyttan är placerad i Säter Kommun men omringad 

av Ludvika Kommun. Respondenter i båda kommunerna uppger att lastplatsen inte 

används, således har inga lokala företag lyckats kontaktats. Kommunerna uppger att det 

tidigare fanns gruvor i anslutning till lastplatsen, men att det numera endast finns ett fåtal 

boende i området. Vidare kan de inte ta ställning till påstående 1, 2, 3, 5 och 7 i tabellen 

ovan. 

KOMMENTARER 

Lastplats Rämshyttan har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som minimalt i framtiden. Både Säters och Ludvika 

kommun uppger andra närliggande anläggningar.  
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Kommun Rättvik Närmaste större väg 
3 st anslutningsvägar av asfalt, 

bredd 6 m. / R70 

Lastkaj Nej Övrigt 
Belysning saknas. Kontaktledning 

över spår. 

Markyta 

Under 

kontaktledning. 

Underlag av 

grus. Längd 180 

m; Bredd 9 m. 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Ett 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Begränsad 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, att ledning över 

spåret hindrar lastning av virke, att järnväg inte används för transporter och att lastplatsen 

inte är aktuell på grund av dess geografiska läge. 

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

Anledningar som framhålls är att spåren är för korta samt att operatör inte har behov i 

området.   

Rättvik 

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som minimalt. Ingen av operatörerna 

har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som 

minimalt.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Mora och kommer börja användas. 

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna 

som anges är (ligger i) Insjön, Mora och Borlänge, där åtminstone de två sistnämnda 

används i dagsläget.  

Kommun: Kommunen saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan ersättas 

av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

100Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: Två av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

efterfrågas är att ledningen plockas ner. 

Operatörerna: Samtliga operatör saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fyra användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 



104(139) 

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen håller på att ta bort det industrispår de äger, men det finns en tanke kring att 

kunna använda det igen 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen finns inte denna lastplats kvar längre, därav har 

den endast tagit ställning till påstående sex.  

KOMMENTARER 

Lastplats Rättvik har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste fem 

åren, och behovet i framtiden framhålls som minimalt. Kommunen framhåller att 

lastplatsen är avvecklad. Ett par respondenter uppger dock att ledningen hindrar dem 

från att nyttja lastplatsen. Flera alternativa lastplatser anges. 
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Kommun Ljusdal Närmaste större väg 83, E4 

Lastkaj Ja Övrigt Underhåll- och serviceinrättningar 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Spår 3,4 300m. 

Skick C - klassificering 

Lagringsyta Ja, liten 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Användaren estimerar nyttjandet till 1-2 tågset per år, och uppger att de inte har något 

lagringsbehov. 

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användare saknar 

verksamhet i området. 

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

operatör anger att det beror på att de inte har något behov av den. 

Skästra

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, n10) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och denne bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1). Det 

framtida behovet bedöms av en majoritet av de tillfrågade som mycket litet. Ingen av 

operatörerna har använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden 

bedöms som mycket litet. 

Inget behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen 

uppges. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Ljusdal, och nyttjas av användarna i dagsläget. 

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Ljusdal, och nyttjas av operatören i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

90

100

10Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Sex användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

uppges är att det behövs ett nytt lastplatsläge i Ljusdalsområdet som ligger utanför 

tätorten.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Kommunen uppger att de utreder nya lastplatslägen som ersättning till 

Tallåsen, Skärsta och Ljusdal. Lägen som utreds är Böle och Bränta. Kommunen uppger 

att traditionella lastplatser över tiden har ersatts med terminaler för rundvirke och 

biobränsle, och att de med en ny lastplats vill bredda användningen till att inte enbart 

betjäna transporter av sådan typ. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår som är i bruk. Däremot finns ett gammalt nedlagt spår i 

anslutning till ett före detta sågverk. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att lastplatsen är placerad nära bostäder och 

att den vid större användning skulle skapa en större barriäreffekt och störa 

landskapsbilden mer än den gör idag. Kommunen uppger vidare att Länsstyrelsen avslog 

ett förslag om att flytta lastplats Ljusdal till lastplats Skärsta beroende på detta. De anser 

att det är viktigt at ha en lastplats i kommunen, och arbetar med en samlad lösning för att 

skapa en ny lastplats som ersätter de nuvarande. 

KOMMENTARER 

Lastplats Skärsta har använts i mycket begränsad utsträckning under de senaste fem 

åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. Kommunen arbetar med en 

samlad lösning för att ersätta denna och de två andra lastplatserna i kommunen. 
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Kommun Sandviken Närmaste större väg Riks 80,E4 

Lastkaj Nej Övrigt 
Underhåll- och 

serviceanläggningar 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 

Spår1:140m, 

Spår 2,5:1000m 

Spår 3:700m, 

Spår 4,6:900m 

Spår 7:500m, 

Spår 8:80m 

3st.Bv.stick 

450,80,40m 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tolv användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Användaren estimerar användandet till 30 timmar var tredje år. Lastplatsen används 

under barmarksäsong och till lastning och lossning av makadam.   

Anledningar till varför lastplatsen inte används uppges vara att lastplatsen är dåligt 

utformad, på grund av dess geografiska läge samt att det ej är ekonomiskt lönsamt att 

använda järnväg.  

Storvik 

Användare

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

till att lastplatsen inte används uppges vara att det är för korta spår, avsaknad av el och 

dålig bilangöring.  

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En av användarna har använt lastplatsen de 

senaste fem åren och bedömer behovet i dagsläget till mycket stort (5) och behovet i 

framtiden bedöms av majoriteten som lågt med undantag en användare som anger ett 

mycket stort behov. Ingen operatör har använt lastplatsen under de senaste fem åren och 

i framtiden bedöms behovet som lågt. 

Ingen respondent har angett ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare uppger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggning. Anläggningen som anges är (ligger i): Gävle vilken också används i 

dagsläget. En användare uppger att lastplatsen inte kan ersättas av närliggande 

anläggning. Åtta användare uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatör

Ja Nej

83 8 8

100

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25Framtiden
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Operatörer
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Operatörerna: En av två operatörer uppger att lastplatsen kan ersättas av närliggande 

anläggning. Två operatörer uppger att de saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i 

dagsläget.  

Kommun: Kommunen uppger att man inte har kännedom huruvida lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning.  

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen.  En användare uppger att det inte finns något investeringsbehov och åtta 

användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är bättre anslutning 

mellan huvudspår och lastplats, städning samt möjligheter till att bevattna materialet som 

transporteras.  

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen.  Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Det som efterfrågas är el och gudrunbrygga, 

samt att man ser över spår och vägangöring.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Fem användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör anser att det finns behov av annat lastplatsläge i området. 

Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett annat 
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lastplatsläge i området. Det som förordas är en ny lastplats i Storvik som tar hänsyn till de 

brister som finns vid dagens lastplats.  

Kommun: Kommunen uppger att det inte finns behov av ett annat lastplatsläge i 

området.  

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger ett industrispår som går till ett kommunalägt värmeverk i Sandviken 

tätort. Det är endast värmeverket som har tillgång till lastplatsen som således inte är 

öppen för alla. 

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att man vill utveckla området till 

industriområde och en nod för väg och järnväg. Kommunen tittar närmare på detta i nya 

översiktsplanen som man nu jobbar med. Alltså är marken intressant för detta i framtiden, 

men man vill inte ta bort lastplatsen utan snarare utveckla den och ge utrymme för 

företagsetableringar i anslutning.  

KOMMENTARER 

Lastplats Storvik har använda av en användare de senaste fem åren. Denna användare 

uppger behovet av lastplatsen idag och i framtiden som mycket stort. I övrigt är behovet 

lågt. Flera respondenter uppger att det finns investeringsbehov i form av anslutning och 

elektrifiering samt gudrunbrygga. Tre användare anger att lastplatsen kan ersättas av 

närliggande lastplats i Gävle. Kommunen uppger att man vill utveckla området till 

industriområde och en nod för väg och järnväg, vilket man nu tittar närmare på i arbetet 

med nya översiktsplanen. 
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Kommun Sandviken Närmaste större väg Riks 80,E4 

Lastkaj Nej Övrigt 
Underhåll- och 

serviceanläggningar 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen 

Spår1:140m, 

Spår 2,5:1000m 

Spår 3:700m, 

Spår 4,6:900m 

Spår 7:500m, 

Spår 8:80m 

3st.Bv.stick 

450,80,40m 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem 

åren. Totala antalet timmar per år estimeras till 100. 

Lastplatsen används under höst, vinter och tidig vår till lastning av rundvirke. Även viss 

lagerhållning sker men inte längre än en månad.  

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges vara att användare har egen lastplats, 

saknar verksamhet i området, inte använder järnväg för transporter samt på grund av 

dess geografiska läge. 

Storå 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören estimerar användandet per år till 150 timmar och anger att det inte 

förekommer någon årstidsvariation. Lastplatsen används för lastning av rundvirke.   

En anledning till att lastplatsen inte används uppges vara att operatören saknar behov. 

Övriga operatörer saknar kännedom/synpunkt om anledningen.  

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, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de senaste 

fem åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som mycket stort (5). Behovet bedöms 

kvarstå i framtiden. En användare uppger att lastplatsen är strategiskt intressant men har 

inte graderat behovet. En operatör har använt lastplatsen under de senaste fem åren och 

denne bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Behovet bedöms kvarstå i framtiden. 

Ingen respondent har angett ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i 

anslutning till lastplatsen. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. 

Användarna: En av tre användare uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida lastplatsen kan 

ersättas av en närliggande anläggning. Anläggningen som anges är en av Trafikverket 

ägd lastplats i närheten, men inget namn uppges. De användare som uppger att de 

nyttjar lastplatsen framhåller att lastplatsen inte kan ersättas. 

Operatör

Ja Nej

69 8 8 15

100

Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25

100

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Operatörerna: En av två operatörer uppger att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning. Den operatör som uppger att den använder lastplatsen 

framhåller att lastplatsen inte kan ersättas. Två operatörer saknar synpunkt/kännedom 

om detta. Anläggningarna som anges som ersättare är (ligger i): Borlänge och Mora och 

används av operatören i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Användarna: Fyra användare framhåller att det inte finns ett investeringbehov på eller 

kring lastplatsen. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området. 

Användarna: Fyra användare uppger att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör uppger att det inte finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Kommun: Kommunen framhåller att de inom ett par år kommer att anlägga ett nytt 

industriområde i Frövi, där 1,5 km spår skall reserveras för plan och lastzon. Denna 

kommer att ha en annan funktion än lastplats Storå, och skall således se som en 

kompletterande lastplats. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen arrenderar mark och har ett industrispår i Storå*. De uppger att Stora Enso, 

Specialvirke och Segermo använder spåret i dagsläget, samt att spåret inte leder till 

några företag eller verksamheter. Vidare finns möjlighet att lasta och lossa på spåret, och 

det är öppet för alla. 

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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål, 

varken i dagsläget eller i framtiden. De uppger vidare att timmer ibland lastas under 

nätterna vilket ger upphov till svaret på påstående 3. 

KOMMENTARER 

Lastplats Storå har använts av både operatörer och användare under de senaste fem 

åren. Av dessa brukare bedöms behovet som tämligen stort i dagsläget och behovet 

verkar kvarstå i framtiden. Ingen respondent efterfrågar någon typ av investering, och 

inget behov av nytt lastplatsläge uppges. Kommunen kommer att anlägga ett nytt 

industriområde med tillhörande lastplats i Frövi, som ett komplement till denna lastplats. 

En respondent uppger att de inte byggt upp sin verksamhet kring lastplatserna utan har 

ett antal terminaler på arrende av Trafikverket istället. Respondenten menar att de på så 

vis undviker konkurrensen som uppstår i samband med lastplatser som är öppna för 

allmänheten. 

* Kommunen har byggt ett spår som leder till Trafikverkets lastplats i Storå. Trafikverket har ett eget
spår till lastplatsen men kommunen uppger att det inte går att komma åt detta spår i dagsläget.
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Kommun Sundsvall Närmaste större väg E4, E14 

Lastkaj Ja Övrigt - 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 2 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Uppgift saknas 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 under de fem senaste åren. 

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att egen eller annan lastplats 

nyttjas. Andra orsaker som uppges är att användare saknar kännedom/synpunkt om 

lastplatsen, att den inte används på grund av geografiska skäl samt att det inte är 

lönsamt att använda järnväg. 

Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören uppger att det är frekvent användning och att det rör sig om 

vagnsreparationer samt lastning av virke och övriga bulktransporter. 

En operatör uppger att de inte använder lastplatsen eftersom den är svår att få tillgång till. 

Sundsvall 

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, n12) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen de fem 

senaste åren, och behovet bedöms sammantaget som lågt i framtiden, med undantag för 

en användare som graderar behovet som medel. En operatör har använt lastplatsen 

under de senaste fem åren och denne bedömer behovet som mycket stort (5), både i 

dagsläget och i framtiden. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av 

närliggande anläggning.  

Användarna: En användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Töva men nyttjas inte av användaren i dagsläget. 

Operatörerna: En operatör anger att lastplatsen tidigare kunde ersättas av Timrå men att 

de inte använder denna längre på grund av att banan där har ERTMS som signalsystem 

vilket är för dyrt att implementera för operatören. Tre operatörer saknar 

kännedom/synpunkt om detta.  

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen i framtiden eventuellt ersättas av den nya 

logistikpark som planeras.  

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

92 8Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25 25

100

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Två användare uppger att det inte finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

området. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns behov av ett nytt lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som förordas är en ny 

lastplats som är mer tillgänglig än denna. 

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden (utöver den logistikpark som planeras). 

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger/förvaltar tre industrispår: Hamnspåren, Svartvik och Birsta. Hamnspåren 

leder till Kubikenborg Aluminium AB och är det enda av de tre industrispåren som är i drift 

i dagsläget. Spåret används i dagsläget av Kubikenborg Aluminium AB, genom Green 

Cargo, men även oljebolagen i hamnen kommer att ha möjlighet att ansluta när spåren 

har lagts tillbaka efter byggnation av Sundsvallsbron, om de skulle visa intresse. 

Kommunen har dessutom en osåld tomt längs spåret som skulle kunna ansluta. 

Hamnspåren saknar slutligen lastning- och lossningsmöjlighet längs spåret. 

Kommunen anser inte att de två oanvända spåren skulle bli intressant i framtiden. 
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Nedan presenteras kommunens ställningstagande 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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att lastplatsens centrala läge är intressant för 

exploatering av bostäder, och att diskussion om detta pågår med Trafikverket som då vill 

flytta denna verksamhet upp till stationsområdet i närheten av befintlig kombiterminal. 

Kommunen uppger vidare att en ny kombiterminal kommer att anläggas ute i hamnen 

samt att de vill anlägga ett resecentrum på platsen där befintlig kombiterminal ligger.  

Kommunen anger att lastplatsen inte används särskilt ofta, men möjligtvis någon gång 

ibland för transport av skrymmande gods. 

KOMMENTARER 

Lastplats Sundsvall har använts av en av respondenterna under de senaste fem åren, 

och denne har ett mycket stort behov av lastplatsen både i dagsläget och i framtiden. 

Töva uppges som en alternativ lastplats, samt eventuellt den nya kombiterminal som skall 

anläggas. Vidare vill kommunen använda lastplatsens centrala läge för exploatering av 

bostäder. 

Vid sammanställning av intervjuer på denna lastplats har i vissa fall framkommit att 

respondenter har svårt att skilja mellan vad som är Trafikverkets lastplats och vad som är 

den lokala kombiterminalen i närheten av lastplatsen.  
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Kommun Smedjebacken Närmaste större väg 66, 68, 250 

Lastkaj Ja Övrigt - 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 2 st 

Spår på platsen 

Spår 2:400m, 

Spår 3:600m, 

Bv.stick 160m, 

Bv.stick 70m. 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet i området, att järnväg inte 

används för transporter, andra lastplatser används istället och att lastplatsen inte är 

aktuell på grund av dess geografiska läge. 

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

operatör uppger att de saknar lokal marknad, och en annan uppger att de inte har något 

behov. 

Söderbärke 

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, n12) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms av majoriteten som mycket litet medan 

en användare bedömer behovet som medel eftersom de ser lastplatsen som en back-up 

till den lastplats de använder i Grängesberg i dagsläget. Ingen av operatörerna har 

använt lastplatsen under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som 

minimalt.  

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: En användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Elva användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Skinnskatteberg. 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning, och två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Anläggningarna som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i 

dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

92 8Framtiden

Idag

Användare
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1 2 3 4 5



123(139) 

Användarna: Två användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Tre operatörer operatör saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är ett 

nytt lastplatsläge i Grängesberg. Förslag på placering av denna är antingen vid gamla 

bangården eller vid bryggeriet.  

Kommun: Enligt kommunen finns inget behov av ett annat lastplatsläge i området, 

varken i dagsläget eller i framtiden. 
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Kommunen är tveksam till om lastplatsen används i dagsläget. De 

uppger att marken eventuellt kommer användas för utbyggnad av industriområde, 

planerna ligger ca 10 år fram i tiden. Vidare planerar kommunen att upprusta vägen i 

anslutning till lastplatsen. 

KOMMENTARER 

Lastplats Söderbärke har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. Alternativa anläggningar 

anges, och en respondent förordar en ny lastplats i Grängesberg. Kommunen har 

eventuellt planer att på lång sikt använda marken för utbyggnad av industriområde.  
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Kommun Ljusdal Närmaste större väg Väg 8383 

Lastkaj 

50 meter bred 

Hårdgjord yta 

med makadam 

Övrigt Ej Kontaktledning Ej Belysning 

Markyta 
Hårdgjord yta 

med makadam 

Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen 

Spår 1 500 

meter. Spår 2 

700 meter 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta 
Ja, ca 20x200 

meter 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de 

fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.  

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Användaren estimerar nyttjandet till 1-2 tågset per år, och uppger att de inte har något 

lagringsbehov.  

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att användare saknar 

verksamhet i området. 

Tallåsen 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen under de senaste fem åren. 

Operatören estimerar användandet till tre timmar någon enstaka gång, och uppger att de 

lastar biobränsle men inte har behov av lagringsmöjligheter. 

Anledningar till att lastplatsen inte används uppges av en operatör vara för att saknat 

behov samt att lagringsytan är för liten, och operatören därför slutade köra härifrån. 

Operatören efterfrågar en lagringsyta på 150 gånger 600 m. 

 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, n10) och operatörernas (n1, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och denne bedömer behovet i dagsläget som mycket litet (1). Även det 

framtida behovet bedöms av majoriteten av de tillfrågade som mycket litet. En operatör 

har använt lastplatsen under de fem senaste åren och denne bedömer behovet i 

dagsläget som mycket litet (1).  Även det framtida behovet bedöms av de tillfrågade som 

mycket litet. 

Inget behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen 

uppges. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Ljusdal, och nyttjas av användarna i dagsläget. 

Operatör

Ja Nej

90

100

10Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100

100

Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Ljusdal, och nyttjas av operatören i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Tre användare framhåller att det inte finns ett investeringsbehov på eller 

kring lastplatsen. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är 

större lagringsyta. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n10) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Sex användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

uppges är att både denna och lastplats Ljusdal ligger för centralt och bör flyttas ut. 

Operatörerna: En av två operatörer framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Två operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

förordas är flytt av befintlig lastplats till ett annat läge längre ut från tätorten, som kan 

hantera skogsprodukter och har en samlad funktion gentemot den uppdelning som finns 

mellan de nuvarande lastplatserna. 

Kommun: Kommunen uppger att de utreder nya lastplatslägen som ersättning till 

Tallåsen, Skärsta och Ljusdal. Lägen som utreds är Böle och Bränta. Kommunen uppger 
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att traditionella lastplatser över tiden har ersatts med terminaler för rundvirke och 

biobränsle, och att de med en ny lastplats vill bredda användningen till att inte enbart 

betjäna transporter av sådan typ. 

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga industrispår som är i bruk. Däremot finns ett gammalt nedlagt spår i 

anslutning till ett före detta sågverk.  

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 

Övriga kommentarer: Kommunen uppger att verksamheten vid lastplatsen störde 

omgivningen så pass mycket att den slutade användas. Kommunen uppger vidare att 

marken inte är intressant för andra ändamål, varken i dagsläget eller i framtiden. De 

anser att det är viktigt at ha en lastplats i kommunen, och arbetar med en samlad lösning 

för att skapa en ny lastplats som ersätter de nuvarande.  

KOMMENTARER 

Lastplats Tallåsen har av respondenterna använts i begränsad utsträckning under de 

senaste fem åren, och behovet bedöms sammantaget som lågt i framtiden. Kommunen 

arbetar med en samlad lösning för att ersätta denna och de två andra lastplatserna i 

kommunen, och ett par respondenter efterfrågar ny lastplats längre ut från tätorten. 
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Kommun Vansbro Närmaste större väg R71 

Lastkaj Ja Övrigt - 

Markyta Ja Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 2 st 

Zon 3 (50 km): 0 st 

Spår på platsen Uppgift saknas 

Skick A - klassificering 

Lagringsyta Ja 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar verksamhet och kundunderlag i 

området, och att järnväg inte används för transporter. 

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

anledning som uppges är att operatören inte har något behov i området. 

Vansbro 

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, n13) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren och behovet i framtiden bedöms som mycket litet. En respondent 

uppger att hen inte kan gradera det framtida behovet, och framhåller vikten av att ha kvar 

lastplatser för att hålla igång industrin. Ingen av operatörerna har använt lastplatsen 

under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som litet. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Två användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, men namnger eller använder dem inte. Elva användare saknar 

kännedom/synpunkt om detta.  

Operatörerna: En operatör uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna 

som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning. 

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på 

eller kring lastplatsen. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det 

framkommer att lastplatsen har bra ytor men är övervuxen av gräs.  

100Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

75 25Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

En operatör framhåller dock att de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på 

sträckan Repbäcken-Malung 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: Sex användare framhåller att det inte finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Sju användare saknar kännedom/synpunkt om detta. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Kommun: Enligt kommunen finns ett behov av att flytta lastplatsen till ett industriområde i 

Grönalid.  
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen används inte lastplatsen och de saknar 

kännedom/synpunkt för påstående fyra. De framhåller att det är viktigt med en lastplats i 

nära anslutning till- eller i Vansbro tätort. Respondenten framhåller att marken är 

intressant för annan samhällsplanering. 

KOMMENTARER 

Lastplats Vansbro har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, och behovet bedöms som mycket lågt i framtiden. En respondent framhåller att 

de vill se en borttagning av ERTMS signalsystem på sträckan Repbäcken-Malung, och att 

lastplatserna Vansbro, Rågsveden och Malungsfors bör ses som en enhet, alla dessa 

behöver betjänas för att möjliggöra för operatörer att trafikera sträckan. Kommunen 

framhåller att det är viktigt med en lastplats nära Vansbro tätort och anser att en ny 

lastplats i Grönalid skulle kunna ersätta aktuell lastplats. 
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Kommun Tierp Närmaste större väg 292, E4 

Lastkaj 1 st Övrigt 380V finns 

Markyta Nej Närliggande anläggning Zon 1 (10 km): 0 st 

Zon 2 (20 km): 0 st 

Zon 3 (50 km): 1 st 

Spår på platsen 

Spår 3:1100m, 

Spår 4:700m, 

Spår 5:700m, 

Spår 6:700m, 

Bv.stick 200m 

Skick B - klassificering 

Lagringsyta 
Ja, mindre 

grusplan 

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) 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 under de senaste fem åren. 

Anledningar som uppges är att användare saknar kundunderlag i området eller 

kännedom om lastplatsen. Vidare uppges att järnväg inte används för transporter på 

grund av att andra transportsätt är mer lönsamma och ger snabbare leveranser.  

Örbyhus 

Användare

Ja Nej
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Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen under de senaste fem åren. En 

anledning som uppges är att operatören saknar behov.  

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, n11) och operatörernas (n0, n4) behov av 

lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Ingen användare har använt lastplatsen under de 

fem senaste åren, men användare uppger ändå ett behov i dagsläget som litet (2) och 

medel (3). De användare som uppger sig ha ett medelbehov framhåller att de inte känner 

till lastplatsen men att de letar efter lastplatser i området, denna ligger i så fall bra till. Den 

respondent som uppger sig ha ett litet behov uppger att de letar efter lastplats i 

Uppsalaområdet och att de eventuellt kan använda denna som lastningsplats. Behovet i 

framtiden bedöms till ungefär samma nivå. Ingen av operatörerna har använt lastplatsen 

under de fem senaste åren, och behovet i framtiden bedöms som minimalt.  

Ingen respondent har angett behov för möjlighet till lagring längre än en månad. 

KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS? 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av en 

närliggande anläggning.  

Användarna: Tre användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningen som 

anges är (ligger i) Uppsala och nyttjas i dagsläget av två av användarna. 

Operatör

Ja Nej

73 27Framtiden

Idag

Användare

1 2 3 4 5

100Framtiden

Idag

Operatörer

1 2 3 4 5
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Operatörerna: En operatör uppger att lastplatsen kan ersättas av en närliggande 

anläggning, och tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Anläggningarna 

som anges är (ligger i): Borlänge och Mora och används av operatören i dagsläget. 

Kommun: Enligt kommunen finns en lastplats i Tierp, 18 km ifrån denna. De framhåller 

att den ena eventuellt kan ersättas med den andra om marken på ett ställe skulle tas i 

anspråk av kommunen eller företagare.  

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen.  

Användarna: Två användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring 

lastplatsen. Nio användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är 

borttagning av en ledning. 

Operatörerna: Samtliga operatörer saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett 

investeringsbehov på eller kring lastplatsen. 

Generella synpunkter från flertal användare är att lastplatsen generellt sätt är för liten. De 

är anpassade efter enstaka vagnslaster och kan inte hantera större volymer. Dessutom är 

många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att använda 

dessa under kvälls och nattid på grund av bullerrestriktioner. I regel är det bra om 

lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns plats 

för mätstation. Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret, 

gärna 12 meter i bredd. Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en 

lastplats, då olika användare har olika behov. Men om man kommer under 200 meter i 

spårlängd blir det inte rationellt för någon av de intervjuade användarna.  

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE 

Användarna (n11) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns något 

behov av ett annat lastplatsläge i området.  

Användarna: En av tre användare framhåller att det finns ett behov av ett annat 

lastplatsläge i området. Åtta användare saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som 

uppges är att det är problematiskt med lastplatser i bostadsområden på grund av 

begränsade lastningstider. 

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i 

området. Tre operatörer saknar kännedom/synpunkt om detta. Det som efterfrågas är en 

ny lastplats anpassad för hantering av rundvirke som ersättning till lastplatserna i Järlebo 

och Örbyhus.  
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Kommun: Kommunen saknar kännedom/synpunkt om huruvida det finns ett behov av ett 

annat lastplatsläge i området. 

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG 

LASTPLATS 

Kommunen äger inga 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 

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål då ett 

framtida behov finns för till exempel bostäder och kontor. 

KOMMENTARER 

Lastplats Örbyhus har inte använts av de tillfrågade respondenterna under de senaste 

fem åren, men tre användare uppger att de har ett behov både i dagsläget och i 

framtiden. Två alternativa lastplatser uppges, och en respondent framhåller ett behov av 

ett nytt lastplatsläge. 
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Appendix 

1.1 Sammanställning av generella kommentarer från respondenter 

KONCENTRATION AV VOLYMER OCH TERMINALER 

Större användare använder sig i regel av några utvalda terminaler i regionen. Dessa 

terminaler är ägda av dem alternativ så har de starkt påverkan på hur de kan operera 

dem. Branscherna som främst använder sig av lastplatser hanterar främst lågvärdigt, 

tung och skrymmande gods. Det behövs terminaler som på ett effektivt sätt kan hantera 

större volymer. 

Fördelen med att använda sig av färre terminaler är att man kan koncentrera resurserna 

till dessa. Exempelvis kan detta betyda asfalterade ytor och speciella maskiner som lastar 

och lossar. Spårlängden kan också anpassas så att de kan hantera den tåglängd som 

aktuell operatör använder. Detta leder till färre växlingar och därmed rationellare 

hantering.  

LASTPLATSERNAS FRAMTID 

En generell synpunkt från användare är att lastplatserna generellt sätt är för små. Ett 

intryck är att de är anpassade efter enstaka vagnslaster och inte kan hantera större 

volymer. Många av Trafikverkets lastplatser är centralt belägna och därför är det svår att 

använda dessa under kvälls och nattid. Detta är ytterligare en faktor som gör att 

användare väljer bort att använda en lastplats mer frekvent.  

Lastplatserna kan fylla ett behov när det inträffar större oförutsett händelser. Stormen 

Gudrun och branden i Sala är exempel på detta. Plötsligt finns det en stor mängd timmer 

tillgängligt som inte kan få avsättning i närområdet. Virket behöver då oftast transporteras 

längre sträckor vilket gynnar tåget. På sträckor under 200 km har tåget generellt sett svårt 

att konkurrera mot lastbilen.  

Generellt sett finns det intresse av att det finns fria möjliga lastterminaler som inte är låsta 

till specifika köpare eller sortiment och som går att nyttja när tillfälle behövs. Det är bra ur 

konkurrenssynpunkt att inte endast privata terminaler finns som alternativ.  Dock så 

bedömer användare att antalet kan reduceras markant. Heller ett fåtal effektiva lastplatser 

i regionen som är placerade på ett geografiskt strategiskt sätt.   

INVERKAN FRÅN OPERATÖR 

Användning av lastplatserna hänger mycket ihop med ur större järnvägsoperatörer 

trafikerar dem. Upphör trafikeringen så upphör också användandet av lastplatsen.  
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En användare upplever att utvecklingen eskalerar i en negativ riktning. Framförallt 

drabbats kunder som var direkt spåranslutna till den lastplats vars trafikering upphörde. 

Alternativt till att gå med lastbil till närliggande lastplatser har undersökt. Men det har i de 

flesta fall inte varit ekonomiskt lönsamt. Istället har volymerna trafikerats hela vägen med 

lastbil.  

EGENSKAPER FÖR EN LASTPLATS 

Det är viktigt att lastplatsen har en ändamålsenligt bredd bredvid spåret. Då produkten 

ofta är rundvirke med en längd på 6 meter behöver ytan minst vara 10 meter bred, gärna 

12 meter bred. Det är också bra om ytan bredvid spåret är lika långs som själva spåret.  

Flera användare menar på betydelsen av att järnvägsspåren till lastplatsen är 

elektrifierade. Saknad detta kärvs särskilda draganordningar vilket kan utgöra drygt 20% 

av den totala kostnaden för att dra tåget i vissa fall.  Elektrifiering reducerar därmed 

kostnaden och är en viktig parameter för att kunna öka användning och efterfrågan på en 

lastplats.  

För att det elektrifierade loken ska kunna koppla vagnar direkt från hanteringsspår är det 

bra om lastplatsen har tillgång till en Gudrunbrygga. Det är också fördelaktigt om det finns 

plats för mätstation. Övriga synpunkter som också är viktiga enligt flera användare är 

olika in och utförsvägar, hårdgjord yta som tål hög belastning samt att området kring 

lastplatsen är inhägnat.  

Det är svårt att säga vad som är den optimala spårlängden för en lastplats, då olika 

användare har olika behov . Men om man kommer under 200 meter i spårlängd blir det 

inte rationellt för någon användare. Då krävs det för mycket rangering det blir för dyrt när 

lastbilar och truckar får vänta. 

En användare menar att trafikverket också bör satsa på infrastrukturen till och från de 

anläggningar som idag används. Med detta menas anslutningsväxlar, spår ,ett robust 

järnvägsnät samt bra och säkra väganslutningar. 

LAGRINGSUTRYMME 

Det är viktigt att kunna lagra virke under kortare perioder, upp till några dagar. Mellan 

600-700 m3 bör enligt ett par användare vara en bruklig yta för detta.. Om det finns

möjlighet så kan virket ligga längre tid på platsen innan tåget kommer

Det går att lasta över direkt från lastbil till tåg men detta är en komplex verksamhet. Det 

kräver koordination av många lastbilar samtidigt. Det blir en avvägning mellan 

lagerkostnad och transportkostnad. 

 Erfarenheterna visar att det är svårt att veta exakt när tåget kommer. Om tåget är 2 h 

sent, är det svårt och dyrt för flera lastbilar att stå och vänta. Om användaren dessutom 
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inte har bokat spårtider och en störning inträffar hamnar det aktuella tåget sist i 

prioritetslistan, vilket betyder ytterligare förseningar 

POLITISKA SYNPUNKTER 

Vissa användare menar att det inte satsats tillräckligt på järnvägstrafiken. Man ser att 

utvecklingen går mot att trafikering till mindre stationer minskar och att mer transporter 

flyttas över till landsvägssida.  

En användare menar att det eftersätta underhållet för järnvägen påverkar pålitligheter och 

leveranssäkerheten negativt för dem. Det finns också behov av kapacitetshöjningar så att 

man kan tillåta axellast med en stax på 25 ton. Detta skulle vi kunna skapa mer utrymme 

på spåren till fördel för alla nyttjare, genom att samma volym skulle kunna transporteras 

på ett mindre antal tåg än idag.  



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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