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Sammanfattning
Ecoplan har på uppdrag av Trafikverket intervjuat nio utvalda företag med erfaren-
heter av köra sitt gods på järnväg:
AFAB
Coop
IKEA
LKAB
Polarbröd
Posten
SSAB
Stora Enso Skog och Enso Logistics
Volvo Logistics Services

Syftet med uppdraget har varit att få en bild av hur järnvägstransporter upphandlas 
och vilka krav – med avseende på miljö, säkerhet och kvalitet – som transportköpare 
ställer på utförarna i dessa sammanhang. Målsättningen har varit att öka Trafikver-
kets kunskap på området för att bättre kunna planera och prioritera kommande 
aktiviteter för utveckling av befintliga transporter av gods på järnväg och överflytt-
ning av gods från, i första hand, väg till järnväg.

Det är slående att oavsett bevekelsegrund för att köra godset på tåg ser alla nio 
företagen det som en utmaning att få upp godset på järnväg, oavsett om företaget har 
eget tågbolag eller upphandlar transporten. Flera ser det dessutom som en utma-
ning att behålla godset på järnvägen.

Faktorer som lyfts fram av företagen är:

•	 Järnvägstransporter – oavsett om man köper transporttjänsten eller driver i   
egen regi – kräver väldigt mycket mer engagemang från varuägaren än andra  
transportslag

•	 Investeringar i spår och depå är vanligt på egen anläggning eller i närheten

•	 Varuägare som köper av järnvägsoperatör är förhållandevis ofta med och tar  
långtgående finansiellt ansvar för operatörers lok och vagnar och även viss   
infrastruktur, något som inte är lika vanligt på väg

•	 Kapaciteten i infrastrukturen är begränsad

•	 Det är dålig konkurrens bland järnvägsoperatörerna.

Även om företagen har mer som förenar dem än som skiljer dem åt när det gäller 
tågtransporter finns några skillnader;

•	 De företag som av fysiska orsaker är beroende av tåg – LKAB, SSAB och Stora  
Enso – för fram önskemål om att det ska bli möjligt att köra tyngre tåg och lyfter  
tydligt fram sina investeringar i infrastruktur. 

•	 Företag med mycket kombitransporter som Polarbröd, Volvo, Posten och Coop  
engagerar sig uttryckligen i returtransporter och samarbeten med andra varu- 
ägare. 
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Frågan om hur miljö och trafiksäkerhet avtalas är helt underordnad frågan om att få 
tågen att gå med acceptabel kvalitet med hjälp av tillgänglighet och kapacitet. 

Kvalitetkrav är i mångt och mycket detsamma som tidskrav, att godset ska komma 
fram som avtalat. Det är en överordnad fråga.

När det gäller säkerhetskrav hänvisar företagen till regelverket för järnväg, i vissa 
fall med en del förtydliganden kring lastsäkring.

Miljökrav på tåg upplevs av de flesta inte som relevant eftersom själva tågtran- 
sporten ses som en miljöåtgärd. Fem av de nio utvalda företagen ställer krav på 
miljöledning eller har med miljöledning i sin leverantörsbedömning.

Flera av företagen, som ju själva är stora, menar att tåg inte passar för små företag.

Företagens råd till Trafikverkets fortsatta arbete gäller i första hand tillgänglighet 
och kapacitet och därefter att se över den höga kostnadsbilden för järnvägstran-
sporter med fokus på banavgifter. Samtliga företag framhåller Trafikverkets roll för 
järnvägstrafiken som infrastrukturhållare. 

Ecoplans rekommendationer är att: 

1. Trafikverket bör avvakta att starta arbeten för att stödja utveckling av krav 
gällande Trafiksäkerhet–, Miljö– och Kvalitet för järnvägstransporter innan 
företag som idag använder järnväg är mer nöjda med sina järnvägstransporter.

Trafikverket bör fortsätta sin prioritering av att få driften av banorna, tåglägen, 
avgifter, etc. att fungera bra för dem som redan har sitt gods på järnväg så att de 
fortsätter låta godset gå på järnväg. Det kommer möjliggöra att locka upp fler 
varuägare på banorna och uppmuntra deras önskemål och krav på att transporterna 
ska gå helt eller delvis på järnväg. Infrastrukturhållandet är helt överordnat framför 
kravutveckling i avtal där järnvägstransport ingår, som var i fokus bland frågeställ-
ningarna för den här studien. Om Trafikverket lägger resurser på att utveckla krav i 
avtal de närmste åren bedömer Ecoplan att detta arbete får låg trovärdighet.

2. Trafikverket bör tydligare strukturera sina kundrelationer

På samma sätt som Trafikverket måste förstå företagens situation råder också det 
omvända. Kontaktpersonerna måste kunna förklara vad Trafikverket kan och inte 
kan göra, och hur olika ansvar ligger på olika organisationer (operatörer, varuägare,  
Trafikverket, osv). Trafikverket kan knappast nå alla varuägare med direktkontakt 
men kan nå många via företagens olika organisationer såsom handelskammare, 
branschföreningar och Näringslivets Transportråd. Hur det fungerar kan också 
beskrivas på Trafikverkets hemsida. 
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3. Trafikverket kan engagera sig i specifika utvecklingsprojekt.
Förslag på projektområden är:

Projektområde Frågeställning

Alkolås Kan de installeras i loken? 
(Trafiksäkerhet)

Mätbarhet miljöprestanda Hur redovisa miljöbelastningen från 
järnvägs/kombitransporter (Miljö)

Eldrivna kylaggregat Hur kan man ersätta trailerns diesel-
drivna kylaggregat med eldrivna som 
strömförsörjs genom loket/tågsättet 
(Miljö)

Prismodell Elåtermatning Återmatning av el från loken med en 
prismodell för återmatad el som 
stimulerar investeringar i moderna lok 
(Miljö)

Högre nyttolaster och tågvikter Så att mer gods kan gå i samma tågsätt 
(Miljö/Kapacitet)

Sparsam körning Vidareutveckling/resultatspridning av 
projekt CATO i vilket LKAB testar 
sparsam körning med sina egna tåg och 
där Trafikverket deltar (Miljö/Kapacitet).

Kostnadsjämförelser Järnväg vs. Väg Att med hjälp av uppgifter från företag 
ta fram underlag gällande kostnadsbild 
för järnvägstransporter jämfört med 
väg vid några olika typfall 
(Kunskapsunderlag)
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Bakgrund
Trafikverket har regeringens uppdrag att utveckla befintliga transporter av gods på 
järnväg och främja överflyttning av gods till järnväg. Detta i syfte att minska bland 
annat CO2-utsläpp och få ett mer effektivt utnyttjande av transportsystemet. 

Ecoplan har fått Trafikverkets uppdrag att intervjua varuägare med erfarenhet av 
järnväg och analysera svaren. Uppdraget har varit avgränsat till 200 timmar och har 
utförts under november 2011−mars 2012. 

Syfte och mål
Syftet med uppdraget har varit att få en bild av hur järnvägstransporter upphandlas 
och vilka krav − med avseende på miljö, säkerhet och kvalitet – som transportköpare 
ställer på utförarna i dessa sammanhang. 

Målsättningen har varit att öka Trafikverkets kunskap på området för att bättre 
kunna planera och prioritera kommande aktiviteter för utveckling av befintliga 
transporter av gods på järnväg och överflyttning av gods från, i första hand, väg till 
järnväg.
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Metod
Nio företag med erfarenhet av att dra sitt gods med hjälp av järnvägstransporter har 
intervjuats för att ge sina bilder av hur järnvägstransporter upphandlas och fungerar 
i praktiken. Trafikverket har gjort urvalet av företag för intervjuer och det baseras 
dels på att samtliga företag skall ha stor erfarenhet av järnvägstransporter och att de 
representerar olika segment.

Företagen låter frakta vitt skilda godstyper såsom malm, stål, fordonskomponenter, 
virke, papper, drivmedel, brev, livsmedel och möbler.

Trafikverket har i uppdragsspecifikationen bidragit med en översiktlig beskrivning 
av transportupplägg på järnväg hos de nio företag man valt ut. Trafikverket har även 
bidragit med namn på potentiellt lämpliga kontaktpersoner till flera av företagen 
respektive namn på Trafikverkets egna kontakpersoner för respektive företag. 
Ecoplan har därefter arbetat vidare för att säkerställa att rätt personer på företagen 
har intervjuats genom att:

•	 Prata med företagets kontaktperson på Trafikverket i den mån kontaktpersoner 
funnits.

•	 Ta reda på Q3:s kontaktpersoner på företagen

•	 Identifiera vilka som undertecknat remiss-svar på Kapacitetsutredningen

•	 Vända sig till egna kontakter

Staffan Johannesson och Maria Losman har hållit intervjuerna var för sig. Intervju-
erna har alla utom en genomförts per telefon. Under bokningssamtalen säkerställdes 
att det var ”rätt” personer att tala med. Intervjun med Volvo Logistics genomfördes 
hos dem i Göteborg. De flesta företag har representerats av en person, undantaget 
Volvo Logistics (3 personer), Stora Enso (2 personer) och LKAB (2 personer). 
Intervjuerna har gjorts som ett öppet samtal med ett frågeunderlag som stöd till 
samtalet. Trafikverket hade redan från början exempel på frågor man ville få besva-
rade och det frågebatteri som slutligen användes var överenskommet med beställa-
ren. Alla frågor har inte varit relevanta för alla intervjupersoner. 

Före intervjun har intervjupersonerna fått ett mejl med antingen de huvudsakliga 
punkterna för samtalen eller samtliga stödfrågor. Detta för att de skulle ha möjlighet 
att förbereda sig och för att de skulle kunna be kollegor om hjälp. Efter intervjun har 
de fått se referatet från intervjun och haft möjlighet att korrigera texten. 

Flera av intervjupersonerna har varit restriktiva med vad de lämnar ut för uppgifter. 
En del av de frågor Trafikverket velat ha svar på är så pass djupt gående att man inte 
heller kan förvänta sig svar på allt. Exempel på det är namn på avtalade trafikföretag, 
avtalstider, hantering av avvikelser från avtalskrav och strategier för att bidra till att 
förbättra den oligopol-liknande marknaden. 

Studien har fokuserat på intervjuer av företagen och deras perspektiv. Inga 
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intervjuer har genomförts med personal från Trafikverket för att kontrollera huru-
vida företagens synpunkter är formellt korrekta. 

Under arbetets gång har uppdragsgivaren och Ecoplan haft regelbundna 
avstämningsmöten. 

Nio företags erfarenheter
På nästkommande sidor redovisas samtal med nio företag om deras tågtransporter. 
Texterna återger vad företagen framfört i intervjuerna. Företagen har godkänt 
texterna. Det är alltså de nio varuägande företagens perspektiv som återges, inte 
deras transportörer och inte Trafikverkets. Därför kan det förekomma beskrivningar 
av verksamheten som inte delas av Trafikverket eller andra aktörer. I efterföljande 
analys genomlyses företagens beskrivningar och argument. 

AFAB (A Flygbränslehantering AB)
AFAB1 bildades 1999 som en konsekvens av att Luftfartsverket (nuvarande Sweda-
via) sa upp arrendeavtalet för bränsledepåerna inne på flygplatsområdet på Arlanda 
eftersom de ville använda marken till ny terminal. Bränslebolagen Statoil, Shell, 
Chevron, Air BP och Kuwait Petroleum som levererar till flygbolagen och SAS som 
köper bränslet själva bildade ett gemensamt bolag för att bygga en depå utanför 
flygplatsområdet. AFAB äger inte bränslet, däremot ser de till att det blir transporte-
rat från Gävle Hamn till Arlanda, att det lagras och att det håller den kvalitet det 
skall. AFAB är även öppet för andra bränslebolag än ägarna. Konkurrensverket har 
accepterat bolaget förutsatt att de inte nekar andra leverantörer. AFAB får ta ut en 
skälig avgift för sina tjänster. Öppenheten för andra bränslebolag finns även inskri-
vet i AFABs arrendeavtal med Swedavia. Depån började byggas 2000 och stod klar 
2001. Järnvägstransporterna tog 5 år att lösa.

När bolaget bildades kördes flygbränslet i tankbil från Värtahamnen i Stockholm 
genom Stockholms stad till Arlanda. Detta var starkt ifrågasatt av staden både av 
miljö- och säkerhetsskäl. Av den anledningen, och för att få ner kostnaderna för 
transporterna, ville AFAB föra över transporterna till järnväg. Gävle Hamn framstod 
snart som mest attraktiv pga läget. AFAB skrev ett Letter of Intent med Green Cargo 
som hjälpte AFAB med att få fram tåglösningen. AFAB skrev därefter ett avtal med 
Gävle Hamn, som fick möjlighet att fördubbla sina intäkter i oljehamnen i och med 
AFAB som ny kund, och ett halvår senare kom man även överens med Green Cargo 
och ett transportavtal kunde skrivas. Avtalen skrevs innan tåglösningen stod klar. 
Det tog hela 5 år och kostade 5 miljoner kronor att få igenom tåglösningen genom 
alla överprövningar från kommuner och länsstyrelsen i Uppland. Kommunerna 
valde att begära att Banverket (inte Green Cargo eller någon annan operatör) skulle 
skaffa tillstånd för transporten, men det spelade troligen ingen roll för utfallet. Till 
sist slog miljödomstolen fast (och miljööverdomstolen beviljade inte prövning) att 

1 Intervju Bengt Westman, VD AFAB, 2011-12-20
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det inte behövs några särskilda tillstånd för att köra farligt gods utöver det ADR-
regelverk som gäller för alla transporter av farligt gods på väg och järnväg. Det första 
tåget rullade i oktober 2006 från Gävle Hamn till Brista där bränslet lossas och går 
med pipeline 5,5 km till depån på Arlanda. 

När Brista Energi (numera Fortum) upptäckte att AFAB arbetade med att få till 
stånd järnvägstransport från Gävle Hamn kontaktade de AFAB. Det ledde till att 
Brista Energi (sedermera uppköpta av Fortum) och AFAB byggde en gemensam 
anläggning för lossning i Brista. Fortum äger spåren och AFAB arrenderar en bit av 
fastigheten och har investerat i pumpar ovan mark. Detta samarbete har sparat 
pengar åt båda företagen. De köper inga transporter gemensamt utan samarbetet är 
avgränsat till lossningen i Brista.

AFAB har även investerat i pipeline från Brista till Arlanda, anläggning med pumpar 
och filter i Gävle Hamn, vissa komponenter på tågen samt anslutningar till spåren i 
hamnen. De järnvägsrelaterade investeringarna motsvarade ca 1/3 av investeringen i 
själva depån på Arlanda. 

Det första transportavtalet med Green Cargo var på 5 år och gick ut i oktober 2011. 
Under 2011 förhandlade AFAB med några andra tågoperatörer men landade i ett 
nytt 5-årigt avtal med Green Cargo. Anledningen till att man valt 5 år är att det är en 
överblickbar tid för en verksamhet samt att Green Cargos leasingavtal för tåg och 
vagnar är 10 år. Det första avtalet innebar att AFAB skulle ta över leasingavtalet om 
inte samarbetet fortsatte efter 5 år. AFAB är nöjda med samarbetet med Green 
Cargo men har ändå efter denna andra avtalsperiod en större möjlighet att välja 
annan operatör när kopplingen till leasingavtalet upphör. Förstahandvalet för AFAB 
är att ha ett avtal med en järnvägstransportör, inte att leasa lok och vagnar själva 
eftersom företaget inte har vare sig kunskap eller organisation för tågdrift. AFAB är 
för små för att det skulle löna sig att köra själv, t ex skulle man då behöva hålla sig 
med ett reservlok för att garantera kvaliteten på transporterna. Det är en bättre 
lösning att tågoperatören har sådan reservkapacitet och fördelar kostnaden över 
flera kunder.

Volymen är ca 10 tåg i veckan med variationer som återkommer över året (semester 
etc). Konjunktursvängningar förekommer förstås men vare sig årstidsvariationer 
eller konjunktursvängningar har varit svåra att lösa. AFAB planerar transporterna 6 
veckor i förväg. Om det skulle uppstå större behov än planerat går det att betala 
extra för tåg och personal och Green Cargo löser det. Problemet är trängseln på 
spåren. Det finns möjligen utrymme för extra transporter nattetid men knappast 
dagtid. Tågtransporterna är mycket tillförlitliga. Inte ens under svår vinter har det 
varit några större driftsstörningar, endast 3 tåg har ställts in och de har inte varit 
något problem att komplettera med andra tåg lite senare. Om Trafikverket är 
orsaken till förseningar tar Green Cargo merkostnaden för sin personal och tågkost-
naden medan AFAB tar merkostnaden för sin personal. Depån på Arlanda håller ett 
lager för 4 dagar. Det är ett ganska stort lager, som givetvis kostar, men det gör att 
upplägget inte är så sårbart för störningar i transporten. Utöver företagsekonomiska 
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hänsyn har AFAB även ett samhällsansvar – det måste helt enkelt alltid finnas 
flygbränsle på Arlanda. 

Tågen går tomma i retur till Gävle. Det får inte finnas något annat än flygbränsle i 
tankarna av kvalitetsskäl så det är inte aktuellt med returlast.

Kvalitet är liktydigt med tidshållning för AFAB. Det finns straffklausuler mot brister 
i tidshållningen i avtalet med Green Cargo. Svårigheten ligger inte i att avtala tids- 
hållning mellan AFAB och Green Cargo utan snarare när Green Cargo ska avtala 
tidshållning med Trafikverket. Men AFAB upplever att dialogen mellan Green Cargo 
och Trafikverket fungerar bra och om det är problem så löser de dem tillsammans. 
AFAB har aldrig behövt beställa tankbilstransporter för att järnvägstransporterna 
inte fungerat

Miljö har varit ett av argumenten för att föra över från lastbil till tåg. Detta är viktigt 
inte minst för att Arlanda har ett utsläppstak i sitt tillstånd som inkluderar mark-
transporterna. AFAB kör ca 1 000 tåg om året och det sparar enligt AFABs beräk-
ningar 2 400 ton CO2 per år. Dessutom sparar det pengar. Ett tåg tar 1 360 m3 medan 
en tankbil tar 55 m3 bränsle. Ungefär sextio tankbilar om dagen levererade bränsle 
till Arlanda med den gamla lastbilslösningen. AFAB trycker på tillsammans med 
andra kunder för att Gävle Hamn ska elektrifiera dieselbanan så att transporterna 
kan gå helt utan diesel. AFAB har inte sett det som nödvändigt att ställa krav på 
förnybar el eftersom de vet att Green Cargo ändå köper det. AFAB ställer inga andra 
miljökrav heller.

AFAB ställer krav på trafiksäkerhet men uttryckt som olycksförebyggande. Det gäller 
vagnarnas utformning och att underhållet ska skötas med underhållschema för 
broms och hjulbyten etc. Lokföraren gör kontroll av tåget innan avfärd. AFAB har 
direkt dialog med serviceföretaget i Gävle som servar tågen. Samma bolag servar 
nämligen komponenter som AFAB har på tågen. AFAB trycker på Green Cargo för 
att installera alkolås men Green Cargo har inte hittat någon lösning som fungerar 
tekniskt för ellok. 

Bengts hälsning till andra transportköpare som funderar på att föra över gods från 
väg till järnväg är: ”Välkommen ombord! Tåg är lönsamt och välfungerande om man 
har få leverensplatser och är en kund med stora volymer som kan ge fulla tåg.”

Bengt tycker att Trafikverket bör sköta infrastrukturen (gärna dubbelspår Sundsvall 
– Stockholm). Bengt känner inte till hur Trafikverket arbetar utöver infrastruktur-
hållningen men tycker att om Trafikverket vill ha mer tågtransporter så borde verket 
propagera mer för det förutsatt att Trafikverket verkligen vill ha upp mer trafik på 
banorna om verket bedömer att det kommer fungera. Bengt tycker också att tågope-
ratörerna borde ena sig bättre gentemot Trafikverket. Det låter intressant att samla 
företag för att ställa krav på likartat sätt. Man skulle t ex kunna dela avtalsskrivning-
ar och det skulle kunna gå att få bättre tryck i att lösa alkolåsen för ellok om flera 
agerade tillsammans. 
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Coop
KFs dagligvarugrupp svarar för drygt hälften av dagligvaruhandeln i Sveriges 760 
stycken Coop-butiker.2 

P-O Larsson, som är transportutvecklare på Coop3  berättar att ”brunvagnar” mins-
kar på marknaden totalt sett. Idag kör Coop bara brunvagnar i ett upplägg, nämligen 
Hällefors Cider. Sommartid lastas det på fredagar och lossas i Bro måndagar. På 
vintern lastas det på måndag och lossas tisdag (pga frostrisk). 

Intermodalt körs 36 trailers varje dag mellan Helsingborg–Bro. Som retur körs varor 
till butiker i södra Sverige, ca 20–25 trailers, resten är tomma returvagnar. Några 
trailers lyfts av i Växjö (Alwex) innan resterande lyfts av i Helsingborg. 

Möjligheten att få igång tågtrafiken byggde på att ledningen tog ett beslut att tåg-
transporter skulle användas. Generellt var det ett hårt arbete att få till stånd trafiken 
och det är fortsatt mycket arbete rent operativt att få allt att flyta. Miljöargumentet 
var springande för att få igång transporten. Målet var att de totala kostnaderna med 
tåg inte skulle vara högre än om transporterna sker med väg. Något som i bästa fall 
har målet uppnåtts, men det är inte helt enkelt att jämföra kostnaderna. Avtalet är 
på minst 6 år, med inskrivna möjligheter att riva avtalet under vissa omständigheter.

Coop ansvarar själva för att hålla hög fyllnadsgrad i trailrarna. Det är ett rent 
operativt arbete med att dirigera lastbilar till leverantörer för uppsamling av gods på 
rätt sätt. Leverantörerna är generellt nöjda med att Coop samordnar 

2 http://www.coop.se/Globala-sidor/om_coop/Foretagsinformation/
3 Intervju Coop 2011-12-19 P-O Larsson
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in-transporterna eftersom det skapat en större samordning och ökad möjlighet att 
följa och komma i kontakt med transportören. 

En av orsakerna till det stora arbetet med att säkerställa att trailers lastas rätt är att 
tågsetet inte får överstiga 1600 ton som är lokets maximala dragvikt. Green Cargo 
väger tågsetet och om det är överlastat måste vagnar kopplas bort. Lösningen är då 
att koppla av fyra vagnar och låta dessa dras av IKEAs tåg. Dessa vagnar kommer då 
till Årsta där de sedan måste dras för lastbil till Bro.  

Hela upplägget kom till genom att dåvarande VD pekade med hela handen. Coop 
hade tittat under lång tid på om det skulle kunna gå att låta godset gå med tåg men 
det var för stort projekt. Det handlar om att fylla ett helt eget tåg. När VD pekade 
med hela handen var det ”bara att göra”. Det hade aldrig gått att få till i form av 
budget-utrymme, långa avtal etc. om det planerats in på det vanliga sättet. Det var 
logistikavdelningen som såg till att systemet kom på plats. En del leverantörer 
gnydde i början eftersom de innan transporten togs över av Coop kunde ha egna 
marginaler i transporterna. Nu är de dock ofta mer nöjda än de var innan systemet 
infördes eftersom det är bättre koll på transporterna och de kan bl.a. få direktkon-
takt med transportör. Vid införandet var istället en av de svåraste sakerna att över-
tyga inköpare om betydelsen att sprida ut stora volymer över tid i samband med t.ex 
en kampanj av en vara. Med lastbil kunde man bara öka antalet lastbilar till leveran-
tören av exempelvis toapapper men nu måste totala volymen spridas ut på flera 
dagar/veckor. Men hela upplägget med intermodala tågtransporterna är fungerande 
och marknadssidan vill inte byta tillbaka till gamla systemet med vägtransporter. 
Upplägget har även klarat ett VD-byte på Coop.

Coop har varit i kontakt med andra företag för att få in gods i returtransporter från 
Bro söderut men inga lösningar har kommit till stånd hittills. Nya godsströmmar 
som Coop söker tåglösningar för är transporter till Norrland. Coop är i dialog med 
speditörer som har i uppdrag att pussla ihop returtransporter från svenska export-
industrier till de vagnar som Coop i så fall drar från Bro norrut.

Coop har valt att ha avtal direkt med Green Cargo, men har ingen auktorisation då 
detta kräver egen organisation och kunskap.

Kvalitet
Generellt är huvudfrågan att få tillgång till tider för att säkerställa att tågen kan gå 
som planerat. Tåget kommer in till Bro ca kl 04:00 och då handlar det om att snabbt 
lasta av för att ha lastat klart returen innan kl 11:30. Försenas tåget blir det svårt att 
få ner det till Helsingborg eftersom regional– och pendeltågtrafiken då har företräde 
på spåren.

Det finns inga avtalade specifika krav gällande kvalitet. Avtalet och upplägget bygger 
på att turen går som planerat och vid händelse av avvikelser så omhändertar man 
problemet som uppkommit så godset kommer fram på något sätt. 
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Miljö
Hela upplägget kom till med miljöargumenten som huvudsaklig pådrivare. Det 
fanns inga specifika lönsamhetskrav att tågtransporterna skulle vara billigare än 
dåvarande upplägg. 

Att räkna emissioner i absoluta siffror är i princip omöjligt. Coop följer schabloner 
och nyckeltal från NTM (Nätverket för Transporter och Miljön www.ntmcalc.org ). 
Det finns krav på att tågtransporterna skall drivas av förnybar el - uttryckt som ”grön 
el” i avtalet.

Den stora miljödiskussionen nu är att få till strömförsörjning av kylaggregaten på 
trailers. Som det nu är måste dessa drivas av dieselaggregat då det hittills inte gått 
att få ström på vagnarna till detta. 

Säkerhet
Kravställning av trafiksäkerhet har fokuserats på lastbilstransporterna. För tåget 
gäller att trailers skall vara balkade, men i övrigt finns inga avtalskrav såsom t.ex 
alkolås.

Som generellt råd till godsägare som vill få till tågtransporter sägs att man bör vara 
”minst lika stora som Coop”. 

Andra synpunkter på vad Trafikverket bör göra för att företag ska öka andelen gods 
på järnväg är att de borde absolut tillsätta en utredning som tar reda på hur kalkylen 
för järnvägstrafik ser ut jämfört med lastbil. De skulle då se banavgiftens relativa 
betydelse och vid behov kunna justera denna för att locka mer gods till spåret. 
Varuägare och speditörer ställer gärna upp och hjälper till med sifferunderlag, 
menar P-O Larsson, som även menar att Trafikverket borde intervjua varuägare för 
att få reda på tidskrav o.dyl. och därefter leta slots åt varuägarna i sina egna tid- 
tabeller.
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IKEA
År 1999 flyttade IKEA all godstransport från centrallagret i Älmhult till varuhus i 
Stockholm från lastbil till järnväg. 15–20 fullastade vagnar lämnar Älmhult,  
Jönköping varje dag, för att köras till Stockholm, Sundsvall och Haparanda.4 

År 2001 startade IKEA eget järnvägsbolag IKEA Rail. Andra företag hade tidigare 
försökt få järnvägsföretag att köra över gränserna i Europa utan att lyckas. Det IKEA 
gjorde var att ta saken i egna händer och skaffa egna trafikeringstillstånd.5  IKEA la 
ner den egna trafiken 2004 men andra aktörer sköter trafiken. För IKEA var det 
viktigt att kontrollera tåglägena, det är mindre viktigt vem som kör tågen.6 IKEA har 
varit starkt drivande för att få till stånd kombiterminaler.7

IKEA8 strävar efter att få ner utsläppen av CO2 och att köra gods på järnväg är en 
stor del av lösningen berättar Henrik Tornerefelt, Transport Business Development 
Manager Transport Area North Europe IKEA Svenska AB. Det mesta som körs är 
kombitransporter men IKEA köper även renodlade tågtransporter från Polen till 
Älmhult och Polen till lagret i Jönköping som servar den skandinaviska marknaden. 
Att IKEA startade IKEA Rail satte fart på att få fram lösningar för järnväg. 

Järnvägs– och kombitransporter köps som alla andra transporter. IKEA undersöker 
vilka möjligheter som matchar behoven. När nya transportrelationer behövs ser 
IKEA över vilka möjligheter som finns och strävar efter långsiktiga lösningar. 
Marknadskännedomen skaffar sig IKEA både genom att de söker upp transportörer 
och att transportörer söker sig till IKEA.

Leverantörer ska gå igenom IWAY som är företagets uppförande kod med minimi-
krav i 14 kapitel inom yttre miljö, arbetsmiljö och sociala krav. Det finns en särskild 
egendeklaration i IWAY ”EPS Land” som används för både väg och järnväg. EPS 
Land har rubrikerna:

1. FUEL EFFICIENT TRAINING

2. FUEL CONSUMPTION MONITORING

3. FUEL

4. TECHNIQUES

5. SPEED RESTRICTIONS

6. IDLING TIME

7. TYRES- PRESSURE

8. TYRES- LOW ROLLING RESISTANCE

9. TRUCK AGE

10. ALCOHOL & DRUGS- MANAGEMENT

11. ALCOHOL & DRUGS- ALCO LOCKS

12. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

4 http://www.ikea.com/se/sv/ts_dynamic/dynamiclist/filt_nel_glo6?filter=1276842078482
5 http://www.nyteknik.se/nyheter/verkstad/verkstadsartiklar/article221087.ece
6 http://www20.vv.se/fud-resultat/Publikationer_000801_000900/Publikation_000819/ETABLERING%20AV%20KOMBITERMINALER.pdf
7 http://www20.vv.se/fud-resultat/Publikationer_000801_000900/Publikation_000819/ETABLERING%20AV%20KOMBITERMINALER.pdf
8 Intervju Henrik Tornerefelt, Transport Business Development Manager Transport Area North Europe IKEA Svenska AB IKEA, 2012-01-20
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IKEA värderar leverantörer med hjälp av egendeklarationerna och godkänner 
leverantörer.  I upphandlingarna ingår IWAY som ett krav för affär med IKEA. 
IWAY är en del av avtalen. Generellt gäller att lagar ska följas. Avtalen följs upp av 
IKEAs egen revisionspersonal på plats hos transportören. De kontrollerar att 
leverantören lever upp till samtliga krav i de 14 kapitlen. Vid avvikelser från kraven 
under avtalstiden får leverantörerna möjlighet att rätta till fel och kontrollerna görs 
tätare. 

Utgående transporter samt transporter inom Skandinavien, Baltikum, Storbritan-
nien och Irland hanteras centralt från transport avdelningen i Älmhult. Företaget 
har stora volymer i komplexa flöden.  

Transporterna på järnväg har fungerat bra med undantag för vintrarna de två 
senaste åren som varit ett stort problem med helt oacceptabla stopp av systemtågen 
under lång tid. Trafikverket måste säkra kvalitén på järnvägen. Politikerna måste 
prioritera att bygga bort flaskhalsar och det kommer att kosta pengar. IKEA är aktivt 
i Näringslivets Transportråd med att föra fram dessa synpunkter.

En begränsning är att järnvägsoperatörerna inte alltid klarar leveranser 7 dagar i 
veckan vilket IKEA behöver eftersom varuhusen är öppna alla veckans dagar. Ändå 
har IKEA mycket järnvägstransport, i Sverige så mycket som 50% av totala volymen. 

Henrik skulle önska att tågoperatörerna tog utmaningen att mer vidsynt kombinera 
flera företags flöden, t ex att låta IKEAs och något annat företags flöden utgöra 
basen för volymerna på tåg och sedan plocka på mer volymer från andra. IKEA har 
alltid höga volymer oavsett konjunktur, även om det varierar lite över veckorna. 
Försäljningsvolymen är te x större på lördagar än på tisdagar. 

En ökad vidsynthet här skulle på sikt kunna generera ökade intermodala volymer i 
Sverige som i sin tur kunnat leda till ökade öppettider (7 dagar/vecka) på dom större 
terminalerna och kanske till och med fler terminaler med acceptable öppettider på 
orter som idag är omöjliga att få med i ett intermodalt upplägg. För IKEA´s del tex 
Uppsala, Gävle.

Ett råd från Henrik till andra företag är att man måste vara en hyfsat stor köpare för 
att få järnvägstransporter att fungera. Man måste också ha frekventa transporter 
som går att skräddarsy för systemtåg, annars blir lösningarna för kostsamma och 
ledtiderna för långa.
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LKAB 
LKAB utvinner, förädlar och marknadsför mineraler. LKAB är ett publikt aktiebolag, 
helägt av svenska staten. Statens mål med företaget är att skapa värde. Staten har 
möjlighet att använda företaget för att samhällsintressen ska infrias, men det är inte 
något som görs. Staten utövar sitt ägande genom en formulerad ägarpolicy, nomine-
ringar till styrelsen samt krav på rapportering. Statens krav på insyn tillgodoses med 
direkt ägarrepresentation i styrelsen.9 

LKAB10  har kört malm på järnväg i över 100 år. Transporter från malmförädlings-
verken till kunderna sker med tåg och båt via utskeppningshamnarna i Luleå och 
Narvik. Tågtrafiken på den ca 50 mil långa Malmbanan sker i egen regi genom det 
svenska dotterföretaget LKAB Malmtrafik AB och dess norska dotterbolag LKAB 
Malmtrafikk AS. Malmbanan förvaltas av Trafikverket på den svenska sidan och 
Jernbaneverket på den norska sidan. 

LKAB äger och driver även malmhamnarna i Narvik och Luleå. Hamnen i Narvik 
kan ta emot fartyg upp till 350 000 ton. Från Luleå skeppas malm till kunder på 
närmarknaden. Malmtrafiken har terminaler för lastning och lossning av järnmalms- 
och tillsatsprodukter i Kiruna, Malmberget, Svappavaara, Narvik och Luleå.

Produkterna från Malmberget transporteras mest till Luleå, direkt till SSABs 
masugn eller för vidare färd till SSAB i Oxelösund samt till kunder i Finland och 
övriga länder runt Östersjön. Under senaste året har skeppningar även skett till 
andra delar av Europa. Den 22 mil långa transporten mellan Malmberget och Luleå 
tar ca 4,5 timmar och varje dag gör 5 tåg den resan. 

Merparten av produkterna från Kiruna och Svappavaara transporteras till Narvik, 
för vidare färd till kunder på europeiska fastlandet och övriga världen. Dagligen går 
ca 10 tåg den 17 mil långa sträckan mellan Kiruna och Narvik. Transporten tar ca 4 
timmar. 

Underhållet av lok och vagnar är koncentrerat till Kiruna men det finns servicemöj-
ligheter även i Malmberget och Narvik. Den operativa styrningen av verksamheten 
sker från Malmtransport-centralen i Kiruna. För verksamheten i Norge svarar 
dotterbolaget LKAB Malmtrafikk AS med egen organisation. 

Uttransporter malm
Thomas Nordmark , Manager R&D Railroad, ser Malmbanan som en del av LKAB:s  
produktion, jämförbart med ett transportband inom den egna anläggningen. Proces-
sen ska vara så effektiv som möjligt i hela kedjan. I Sverige där ansvaret för järnvä-
gen är uppdelat är det en utmaning att få det att fungera effektivt. LKAB:s konkur-
renter som finns i Australien, Sydafrika, Brasilien och Nordamerika äger alla sina 
banor. Om LKAB hade ägt Malmbanan skulle den ha anpassats och skötts om utifrån 
de tuffa krav som ställs inom modern processindustri som konkurrerar på en 
världsmarknad. Eftersom Malmbanan är en allmän järnväg och trafiken kommer att 

9 http://www.lkab.com/?openform&id=3602

 10 Intervju LKAB 2012-01-13 Thomas Nordmark LKAB:s järnvägs specialist och 2012-01-20 Mats Niemi som ansvarar för material-
försörjningen till anläggningarna.
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öka betydligt inom de närmaste åren, måste kapaciteten på Malmbanan byggas ut. 
Det kommer att kosta stora pengar för både Trafikverket och Jernbaneverket. LKAB 
har tillräckligt med egna investeringar för att kunna öka sin kapacitet och produk-
tion av förädlade malmprodukter. 

Transporterna ut från LKAB utförs med egna lok och vagnar. Lok- och vagnparken 
omfattar linje– och terminallok samt ca 1 100 malmvagnar. De vagnar som är i drift 
på Malmbanan idag lastar 100 ton och har en axellast på 30 ton. 

I en del av returtågen lastas tillsatsmedel som behövs i produktionen ex. olivin, 
kvartsit och kol. All tillsatsmedel går inte att köra i malmvagnar som t ex cement och 
bentonit som kräver specialvagnar. Sådana transporter köps in istället. 

Intransporter
Mats Niemi är ansvarig för materialförsörjningen in till anläggningarna. Det är 
mycket mindre flöden än det utgående godset. Det körs 35 gånger så stora volymer 
ut som in. Det inkommande godset kommer i två flöden:

•	 ”Småflödet” med ca 15 långtradare per dag. Det gods som köps in från Sverige 
köper LKAB transporterna för via speditör, medan leverantörer från övriga 
Europa ombesörjer frakterna själva.

•	 ”Styckegodset” såsom olja och bentonit som går med 15 systemtåg per vecka från 
Luleå till malmfälten. LKAB äger 14 tjockoljevagnar och hyr bulkvagnar för 
pulverprodukter (bentonit, cement och reningskalk) , totalt är det 130 vagnar i 
omlopp. LKAB har kört olja på tåg i 40 år.

LKAB anlitar en järnvägsoperatör som har hand om rangering av vagnar, lossning av 
bulkprodukter till silos bredvid järnvägen. Övrigt gods ansvarar LKAB för att lossa 
via avtalade entreprenörer. 

Vagnarna är specialdesignade för sitt gods och returlast är inte aktuellt i någon 
större utsträckning men järnvägshjul som ska repareras körs på returtågen till Luleå. 
För att öka returerna är LKAB öppna gentemot sina leverantörer för att de ska 
koppla på vagnar på tåget, vilket också görs. Leverantören står risken för dessa 
transporter, LKAB står för kostnaden och operatören har ansvar för kvaliteten på 
transporten. 

Mats menar att järnvägen är en konservativ bransch, med till exempel tidtabeller 
som slås fast för ett år i taget. När tågtransporter ska köpas går LKAB ut och frågar 
de tågoperatörer som de känner till och tror kan klara av uppdraget. Flera personer 
på LKAB hör sig för med andra köpare av järnvägstransporter för att skaffa sig den 
bilden. Det har även förekommit diskussioner om att hjälpa företag starta järnvägs-
transporter. Det är något man på LKAB kan tänka sig att ta till om det inte går att få 
tag på etablerade tågoperatörer till konkurrenskraftiga priser och villkor.

Oligopolmarknaden på järnvägen är ett bekymmer för branschen, menar Mats. Det 
innebär att tågoperatörerna inte konkurrerar med varandra utan bara gentemot 
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andra transportslag. Egentligen borde det inte vara några skillnader på förutsätt-
ningar för samtransporter på metallskenor och på gummihjul men det är det efter-
som järnvägen är avgiftsbelagd. Mats ser ändå att ”tidtabellsmentaliteten” på 
järnvägen långsamt förändras till det bättre. Speditörerna LKAB anlitar har inte 
varit aktiva för att hjälpa LKAB få över mer gods på järnväg. Det behöver inte bero 
på ointresse utan att speditörerna uppfattar LKAB:s kompetens att se vad som är 
möjligt utan hjälp från dem.

Kvalitet, säkerhet och miljö
Det inkommande godset är inte särskilt känsligt så det är inte så mycket som kan gå 
fel under själva transporten. Det händer att det blir fel vid avlastningen. Operatören 
lossar bara bulkprodukter, resten gör LKAB via entreprenörer. Malmtrafiken 
bedriver ett trafiksäkerhetsarbete vid terminalernas bangårdar i Kiruna, Svappa-
vaara och Malmberget. Krav ställs även på lok– och vagnsunderhåll vid verkstäderna. 
Personalen utbildas i, och ska följa trafiksäkerhetsinstruktionerna vid växling och 
bromsprovning samt vid lok– och vagnsunderhåll. Systemrevisioner utförs med 
jämna intervaller för att medverka till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten. 
Uppföljningar av trafiksäkerheten görs på arbetsplatserna minst en gång per år, där 
det bland annat kontrolleras att trafiksäkerhetsföreskrifterna efterlevs av persona-
len i det dagliga arbetet. Slumpmässiga drogtester görs på alla anställda i Sverige 
med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. 

Mats är nöjd med nuvarande tågoperatör även om det var vissa svårigheter i starten. 
De problem som uppstod löstes genom diskussioner. LKAB har avtal med operatö-
ren och de ska se till att hålla LKAB:s lager fyllda. Operatören har tillgång till 
LKAB:s produktionssystem för att se lagernivåer och förbrukning. Om det inte går 
att köra intransporterna på järnväg som avtalat och det istället måste gå på lastbil får 
järnvägsoperatören stå för extrakostnaderna för det. 

När banan är ur funktion lovar Trafikverket åtgärder. LKAB menar att de inte får 
kompensation utan bara skadeersättning av Trafikverket på förstört/skadat järn-
vägsmateriel vid urspårning och rälsbrott som beror på fel i infrastrukturen. Kostna-
der för produktionsbortfall och försäljningsförluster står LKAB för. Försäljningsvär-
det är i dag för ett tåg drygt 7 miljoner kronor. 

LKAB ställer krav på att tågoperatören ska ha kvalitetsledningssystem, miljöled-
ningssystem samt ledningssystem för arbetsmiljö och trafiksäkerhet, se ”Checklista 
för Leverantörsbedömning ”. Alkolåskrav gäller inte järnvägstransporterna. LKAB 
har veckovisa avstämningsmöten med transportörer där kvalitet mm tas upp vid 
behov.

Råd till företag och Trafikverket om järnvägen
Mats råd till företag som är intresserade av att lyfta gods till järnväg är att ta hjälp av 
folk som kan branschen. För att det ska vara värt ansträngningen behöver antagligen 
transportkostnaden vara hög jämfört med andra produktionskostnader som råvaror 
och energi.
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Trafikverket behöver jobba med avgifterna på infrastrukturen om man vill få över 
mer gods på järnväg, menar Mats. Som det är nu är det för dyrt med järnväg och för 
billigt med väg. 

Det är Trafikverkets roll att samordna allas önskemål om att köra på banan och att 
malmtrafiken inte har någon prioritet till tåglägen vid tilldelning av kapacitet gör att 
det blir väldigt byråkratiskt och svårt att få optimala tåglägen för LKAB:s tåg säger 
Thomas. I princip vet LKAB inte hur många tåg och i vilka omlopp företaget får köra 
nästa år eftersom processen med kapacitetstilldelning startar om från noll varje år. 
LKAB driver på mot Trafikverket att processen ska bli enklare och mera flexibel och 
att man i ett längre perspektiv kan köra Malmtrafiken utan tidtabell som man 
exempelvis gör på de andra Malmbanorna i Brasilien och Australien. 

LKAB har kontakt med både Trafikverket och Näringsdepartementet om behovet av 
förbättringar på banan, vilket exempelvis lett till att fyra mötesbangårdar kommer 
att förlängas så att malmtågen på 750 m kan mötas på flera ställen efter banan. Det 
är ett steg i rätt riktning men det behövs fler åtgärder för att möta den ökande 
trafiken på Malmbanan, säger Thomas.

Thomas önskar att Trafikverket har bättre beredskap och framförhållning så att det 
inte ska behöva vara LKAB som tar initiativ till att påtala brister på banan. Det vore 
också önskvärt med mer utvecklingsarbete. Ett exempel var när Banverket tillsam-
mans med LKAB införde 30 ton axellast i mitten på 90-talet. Inspirationen och 
möjligheten upptäcktes när LKAB tog med Banverket till Kanada för att se på en 
sådan bana i motsvarande klimat. Trafikverket har mer svenska referensramar med 
utblickar mot Norden och Europa. LKAB befinner sig i en marknadssituation där 
företaget behöver få lika goda möjligheter som sina konkurrenter i världen att köra 
tungt och långt. Det gick att få igenom 30 ton axellast men nu önskar LKAB komma 
vidare med dubbelspår och/eller i kombination med högre axellast på uppemot 40 
ton. Trafikverket och Transportstyrelsen har inte riktigt samma fokus, utan satsar 
stort på att införa EU:s regelverk som inte är kompatibelt med LKAB:s stora tunga 
godståg. Reglerna är avsedda för att kunna köra tåg i hela Europa men det är inte 
aktuellt att köra malmtåg på andra banor än mellan Luleå och Narvik. Lok– och 
vagnstillverkarna har svårt att leva upp till EU:s regelverk och de leder inte heller 
till någon förbättring av dagens malmtåg snarare tvärtom. LKAB har begärt undan-
tag från regelverket av Transportstyrelsen men hittills har inte begäran hörsammats, 
avslutar Thomas. 
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Polarbröd
Polarbröd AB11  har bagerier i Älvsbyn, Bredbyn och Omne och bakar bröd till slut-
kunder i hela Norden och flera länder i Europa. Att transportera med tåg i så hög 
utsträckning som möjligt är nödvändigt för att motivera hållbarheten i affärsidén. 
För Polarbröd är tågtransporterna viktiga, både av miljöskäl och för att uppnå fulla 
transporter för vår långväga distribution. Men de går inte att låta godset gå med tåg 
till vilka kostnader som helst och med hur långa ledtider som helst, påpekar  
Caroline Lundström som är inköps– och logistikansvarig på Polarbröd sedan två år. 
Polarbröd har en större kund i Sverige vilken är Polfärskt som i sin tur säljer vidare 
produkterna till butikerna, såsom Coop, Axfood och ICA. 

När Polarbröd växte fram sköttes alla transporter av ett lokalt transportföretag. När 
det företaget sedermera gick i konkurs fick Polarbröd ett par veckor på sig att ordna 
andra transportörer. Den erfarenheten ledde till företags strategi att inte lägga alla 
äggen i samma korg utan sprida riskerna över flera transportörer. Polarbröd har idag 
fyra speditörer som företaget använder. Schenker levererar till södra och västra 
Sverige samt till all export förutom England och Norge. BDX levererar till Mälar-
dalen och Norrland. BringFrigo kör till England och Thermo Tromsö kör till Norge. 
Kombitransporter köper Polarbröd av Schenker som i sin tur anlitar tågoperatörer. 

Efterfrågan på bröd är konstant och påverkas inte av vare sig säsong eller konjunktur. 
Polarbröd kör ut 7–8 kombitrailers per dag. Det är en så pass liten volym att det enda 
realistiska alternativet för företaget är att köpa transporttjänsten av speditör som 
både har frysbilar i sitt nät och som har möjlighet att arrangera tågtransporter. Att 
justera bokningarna med en vagn upp eller ner är inget problem.

Ungefär 80 procent av in-transporterna går med tåg. För de stora volymerna som 
mjöl och förpackningar, ansvarar leverantören för transporten och som då säker-
ställer att de är fulla transporter till Polarbröd. Mjöl, jäst och fett ca 140 ton per dag 
på 6–8 vagnar per vecka, kommer levererat med tåg till Älvsbybageriet. När det 
gäller andra ingredienser med mindre volym, som t ex hjorthornssalt, styr leveran-
tören över transporten eftersom sådana leverantörer har bättre förutsättningar att 
optimera själva utan att en för dem liten kund lägger sig i annat än att godset ska 
komma fram i tid. 

Fyllnadsgraden i transporterna ut från bagerierna styrs med hjälp av ett automatiskt 
lager- och orderhanteringssystem kompletterat med manuell justering av transport-
samordnaren på Polarbröd. 

Mellan Älvsbyn och Luleå dras godset på lastbil och körs från Luleå av CargoNet till 
Göteborg och vidare till Malmö och marknader söderut (Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Schweiz, m fl ) och till Jönköping. Polarbröd har bokade platser på tåg 
med avgångar kl 17 och kl 21. I princip samma upplägg gäller från Bredbyn till 
Örnsköldsvik. Tidigare gick bröd till Mälardalen också på tåg men Green Cargo som 
körde sträckan la ner den. I övre Norrland är det inte lönsamt med tågtransporter 
eftersom det är så små volymer. 

11Intervju Caroline Lundström, inköps- och logistikansvarig Polarbröd, 2012-01-09
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Det har fungerat bra med kombitransporterna med undantag på lite inkörsproblem 
på Malmö-linjen och lite problem orsakade av väder. Problemet för Polarbröd är 
inte kombitransporternas kvalitet utan när operatörer plötsligt lägger ner tåglinjer 
och noder. Detta har tidigare hänt med Green Cargo och händer nu med CargoNet. 

CargoNet har aviserat att de tänker sluta köra i Sverige från siste mars 2012. Detta är 
ett stort orosmoment för Polarbröd och många andra företag verksamma i Norr-
botten vars engagemang i frågan kanaliseras bland annat genom Norrbottens Handels- 
kammare. Polarbröd frågar nu, tillsammans med andra företag i Norrbotten, sina 
transportörer vad som krävs från de varuägande företagens sida för att få till stånd 
fortsatt tåglinje från Luleå till rimliga kostnader. Det ryktas om önskemål från 
operatör om stora prisökningar. (I mars blev det klart att Sandahlsbolagen AB och 
Cargonet AS har beslutat att tillsammans driva kombinerade järnvägstransporter i 
Sverige vidare. Det nya gemensamägda bolaget Real Rail AB ska bedriva kombitrafik 
på järnväg från Nässjö till Umeå och Luleå, och från Göteborg till Umeå och Luleå.12)

Polarbröd är tillsammans med andra intressenter engagerade i ett projekt för att få 
till stånd en godsterminal i Älvsbyn. Byggandet av Älvsbyns godsterminal med 
detaljplanering, projektering osv bekostas av Älvsbyns kommun tillsammans med 
medfinansiärerna Älvsbyhus AB, Polarbröd AB, BDX-företagen AB, Länsstyrelsen, 
Trafikverket och Regionala fonden (EU-medel). Investeringar i området, t e x 
tekniska anläggningar och byggnader bekostas också av kommunen och medfinan-
siärerna. För Polarbröds del handlar det om att lägga tid och engagemang i projektet. 
Siktet är inställt på att bättre säkerställa att det verkligen finns möjlighet för tåg-
operatörer att köra gods på tåg. Av förslaget till detaljplan13 står Älvsbyns kommun 
som fastighetsägare och ansvarig för planering, projektering och byggande av 
godsterminalen. Projektgruppen, där Polarbröd ingår, ska finnas under 2010–2013 
för att planera och driva arbetet. Älvsbyns kommun åtar sig rollen som infrastruk-
turägare i ett inledande skede, som längst till och med år 2018. Efter 2018 ska ett 
aktiebolag bildas för fortsatt drift och utveckling av terminalen.

Polarbröd sluter 3-åriga avtal på transporttjänster. Caroline bedömer att det är en 
lagom tid för att se om det går att få bättre villkor och upplägg. Utgångspunkten i 
leverantörsförfrågningarna är att det ska ingå tågtransporter. Ibland går det inte, 
som i en upphandling av transporter till den norska marknaden där det visserligen 
fanns en tågpendel Luleå–Oslo men där ledtiden skulle tripplas och priset skulle 
fördubblas med den lösningen som offererades. Men ofta går det, t ex håller en 
speditör i Frankrike på att ordna så att det blir fler orter där som brödet kan nå med 
tåg.  

I och med att Polarbröd verkar i livsmedelsbranschen utgör BRC14 en bas för kraven 
på transporter. Utöver det ställer Polarbröd extra krav som handlar om miljö och 
trafiksäkerhet, se bilaga Polarbröds rutin för leverantörsbedömning. Samma leveran- 
törsbedömningsmall används för både väg– och järnvägstransporter. Det finns en 
allmän del som omfattar alla betydelsefulla och/eller miljöpåverkande leverantörer:

12 http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=132580&ssoid=151704
13 http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/0/7c68ca35a8cc7c31c12578330050565d!OpenDocument&Click=
14 BRC (British Retail Consortium) är en global standard för livsmedelssäkerhet för styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag. 
Standarden ställer krav på ett dokumenterat kvalitetsledningssystem med säkra hygienrutiner för hantering av livsmedel i lager och 
under transport. Ett certifierat företag lever upp till standardens krav säkerställs genom löpande kontroller av en ackrediterad revisor.
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•	 Att leverantören skriftligen kan styrka att man har ett väl fungerande system för 
miljö– och kvalitetsstyrning.

•	 Att leverantören i god tid informerar Polarbröd om ändrade förhållanden som 
kan komma att förändra produkten/produkterna eller vår affärsrelation.

•	 Att leverantören har en god ekonomisk ställning. I varje enskilt fall skall en 
kreditprövning göras. Vid investeringar kan en leveransgaranti ev. bli aktuell.

•	 Att leverantören respekterar FN:s ”Global Compact” som avser principer om 
mänskliga rättigheter.

Polarbröd har också specifika krav för leverantörer av transporttjänster. Kraven 
fokuserar på produktsäkerhet och annan kvalitet samt miljö. 

För transporter gäller, förutom A, dessutom:

•	 Att entreprenören använder miljövänliga drivmedel typ MK 1

•	 Att entreprenören använder miljövänliga däck

•	 Att entreprenören procentuellt kan ange vilken miljöklass som motorerna i 
bilparken har

•	 Att entreprenören har dokumenterade rutiner för alla fordon med avseende på 
underhåll och rengöring

•	 Att entreprenören har rutiner för att säkerställa att produkten transporteras på 
ett, för produkten, säker sätt.

•	 Att entreprenören har rutiner för att undvika korskontaminering.

•	 Att entreprenören försäkrar att temperaturen i lastbäraren vid frystransport ej 
överstiger -18˚ C och med temperaturloggning kan verifiera detta i varje enskilt 
fall.

•	 Att entreprenören försäkrar att temperaturen i lastbäraren vid kyltransport 
ligger mellan +6–+8˚ C och med temperaturloggning kan verifiera detta i varje 
enskilt fall.

•	 Att entreprenören har rutiner som säkerställer produktsäkerhet, lagenlighet och 
kvalitet i händelse av fordonshaveri. 

•	 Att entreprenören samarbetar med Polarbröd i logistikfrågor som gäller lagring 
och transporter.

•	 Att entreprenörens chaufförer har truckutbildning och körtillstånd för följande 
trucktyper: A2, A3, A4 samt B1.

Krav– och önskemål på transportörer tas fram av Caroline som jobbar ca 40% som 
logistikansvarig och ca 60% som inköpsansvarig tillsammans med transport- 
samordnaren på Polarbröd. Krav och önskemål går på intern remiss i företaget. 
Leverantörsbedömningen läggs som en bilaga till avtalen. Polarbröd följer upp 
avtalen genom samtal med transportören. Inga avvikelser har förekommit hittills. 
Leverantörsbedömningarna och avtalsuppföljningarna används dels för att säker-
ställa kvaliteten i det aktuella avtalet, dels som stöd för att bedöma nya leverantörer 
och upplägg. 
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För företag som funderar på att föra över gods till järnväg tycker Caroline att det 
allra viktigaste är att det egna företaget sätter upp egna långsiktiga mål att sträva 
efter. Därefter gäller att ställa krav på transportörerna och kontinuerligt hålla frågan 
om att öka andelen tåg aktuell.

Carolines bedömning är att problemen med tågtransporter dels beror på att det 
saknas ekonomiska incitament för företag att låta godset gå på järnväg, men också 
att marknadssituationen är osund med Green Cargo som så dominerande operatör 
att de kan lägga osunda priser. Polarbröd är mycket nöjd med sina kombitransporter, 
det är få problem. Det är när operatörer plötsligt lägger ner linjer som det blir 
problem. En positiv sak är att speditörer är engagerade för att hitta lösningar för 
fungerande kombitransporter. Ur samhällets synpunkt menar Caroline att det 
behövs bättre underlag så att investeringar i infrastrukturen görs där de gör mest 
nytta. Caroline efterlyser incitament från samhället för att få företag att låta gods gå 
på järnväg. Som det är nu drivs företagen till järnvägen enbart genom det egna 
hållbarhetsarbetet och av nödvändighet i de fall godset är så skrymmande att tåg är 
det enda alternativet.
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Posten
Posten Logistik15  ansvarar för upphandling av trafiken inom Posten koncernen. 
Upphandlingar görs dels för egna transporter inom Logistik, men även för alla de 
andra divisionerna, framför allt division Meddelande.

När det gäller järnvägstransporter är det nästan uteslutande brev som transporteras. 
Pall och Paket går på landsväg till allra största delen.

De tre huvudsakliga uppläggen är: Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö och 
Sthlm–Sundsvall.

Total innehåller upplägget 12 tåg per dygnsproduktion (måndag till torsdag + 
fredag–söndag som räknas som en dygnsproduktion). I sträckan Stockholm–Malmö 
ingår även paket till Danmark (Själland) som omlastas i Malmö för vidare transport. 
Lite järnvägstransporter med ODR (Oadresserad Direkt Reklam) finns också men då 
gäller det endast storkunder. Generellt är vagnslaster i avtagande.

Upplägget med järnvägstransporter fungerar i stort sett bra. Det är ett transportsätt 
som är helt inkorporerat i företaget och inget som är ifrågasatt utan snarare något 
man är stolt över inom Posten. När det fungerar är det väldigt bra, men driftsäker-
heten är helt avgörande. Prio 1, 2 och 3 handlar om att säkerställa driftsäkerheten. 
Solkurvor på sommaren, lövhalka på hösten och snö på vintern jobbar emot drift-
säkerheten. Det alternativ Posten då har är att i första hand lägga om till väg- 
transporter.

Egen planering
Det är meddelandebolagen som ser över sina flöden och meddelar Posten Logistik 
sina prognoser. Logistiks uppgift är att optimera systemupplägg och fyllnadsgrad. 
Operativt omdisponeras vagnar vid behov eller volymer täcks upp med Pall & Paket 
om brev sjunker tillfälligt. Upplägget är generellt ganska stabilt. Varje år omförhand-
las tidtabellskanaler och då görs mindre justeringar. Större strukturprojekt planeras 
in av Posten Logistik och Meddelande i samarbete. Pågående projekt är att flytta 
från Tomteboda till Rosersberg samt att bygga terminal i Hallsberg. Dessa ändringar 
görs delvis för att öppna för fler transporter på järnväg.

En viktig aspekt i planeringen är att nya upplägg ofta innefattar stora investeringar 
samtidigt som tidtabellskanalen bara gäller för ett år. Varje årlig omförhandling 
innebär ofta bara mindre justeringar, men det innebär en osäkerhet att inte säkert 
veta att uppläggen håller över tid. Justeringar kan göras inom ramen för uppläggen, 
så det är inte viktigt att tågen går på minuten samma tid varje år. Det viktiga är att 
transporterna kan göras inom den ram upplägget tillåter.

Att få till järnvägstransporter för Pall & Paket är tufft. Det handlar om att transpor-
tera stabila och stora volymer över tid. Dessutom blir sårbarheten större eftersom en 
försening på ett helt tågsätt blir mycket mer komplext att hantera i jämförelse om en 
lastbil – av många – går sönder. 

15 Intervju med Mats Johannesson, Posten Logistik, ansvarig Trafik och Fordon 2012-02-03
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En annan iakttagelse är att transporttiderna när tågen är ute på räls är korta, men att 
ställtiderna på kombiterminalerna ofta är väl tilltagna och gör att transporttiderna 
på landsväg i slutänden i flera fall blir kortare i tid än för järnväg. Tiderna skiljer 
kanske framförallt över tiden på dygnet och det finns förståelse för att aktörerna vill 
säkerställa att de klarar sina åtaganden men problemet med långa ställtider på 
kombiterminaler är av generell karaktär.   

Grad av engagemang/relation till operatör
Posten använder uteslutande Green Cargo. Dialog har förts med andra operatörer, 
men inget som har sjösatts. Gällande avtal slöts 2006. Posten träffar sin operatör i 
flera olika mötesforum som är förhållandevis strikt specificerade i avtalet. Det gäller 
rena avtalsmöten men också operativa driftsmöten etc. 

Inga tåg körs i egen regi, men Posten har gått igenom och skaffat egen auktorisation. 
Denna har dock inte använts hittills. En av orsakerna att auktorisation skaffades var 
en dialog med andra transportköpare för att skapa transporter mot Norrland till-
sammans med dem. Då skapas genom auktorisation större flexibilitet och underlät-
tar att andra operatörer används. Initialt skulle processen enligt uppgift från  
Transportstyrelsen ha en lång ledtid, men processen med auktorisation gick förhål-
landevis snabbt i slutänden. Rätt mycket formalia ingick, men i det hela uppfattades 
processen som rimlig. Inga planer finns inom Posten om att köra tåg själv. Men 
auktorisationen tillåter Posten att ta lite starkare grepp över järnvägstransporterna.

Kvalitet
Avtalade kvalitetsaspekterna handlar nästan uteslutande om tid och driftsäkerhet. 
Generellt funkar samarbetet med operatören bra, men man är aldrig nöjd som kund 
och frågan om ytterligare förbättringar drivs aktivt.

Avtalet innehåller bl.a. tidsfönster för avgångar och ankomster på + 12 minuter . 
Tidpassningsmålet är att minst 97% av transporterna skall ske inom avtalad tid. 
Avtalen innehåller även en koppling mellan ekonomi och kvalitet så operatören 
jobbar och driver på frågan med driftsäkerhet för egen del och även i samarbete med 
Posten. Det finns en specifikation på när förseningar inte skall belasta operatören, 
motsvarande force majeure. Kan de påvisa att förseningen låg utanför deras eget 
ansvarsområde räknas denna inte in. Kvalitetsuppföljning sker dagligen och dess-
utom i intervall per kvartal.

Miljö
Steget från landsväg till järnväg är i sig en så stor miljöbesparing att det är den helt 
överskuggande miljöfaktorn. I övrigt redovisar operatören sina miljöaktiviteter och 
Posten följer och stödjer dem i det. Redovisning av CO2 är inga problem. Eftersom 
Posten kör helchartrade tåg blir det inte en fråga om allokering av utsläppen.
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Trafiksäkerhet
Till största delen handlar det om att uppfylla lagar och regler.  En fråga som kopplar 
till Trafiksäkerhet är att Posten och Green Cargo tillsammans jobbar för att arbeten 
på räls inte skall utföras när deras trafik passerar. Posten efterfrågar att information 
om planerade banarbeten meddelas tidigare så det finns tid för att planera om 
trafiken om så behövs.

Tips till andra företag
Generellt kan sägas att man bör testa upplägg i mindre skala innan de stora ändring-
arna görs. Det är mycket arbete att lägga över till järnväg om man gör allt i ett enda 
stort projekt. Godsägare uppmuntras dessutom till att kontakta varandra för att 
gemensamt fylla de volymer som behövs för att få ihop ett järnvägsupplägg. En 
tydlig aktör med ”speditörskompetens för järnväg” saknas i stort sett idag.

Tips till Trafikverket
I prioritering kommer driftsäkerhet på första, andra och tredje plats. Därefter 
kommer kapacitetsaspekterna. Det är tjockt på spåren och tydliga flaskhalsar finns, 
t.ex. Gävle som gör det svårt för norrlandstrafiken.

En annan aspekt som även diskuterades tidigare i intervjun är efterfrågan på längre 
tidtabellsperioder. Att de omförhandlas varje år är OK, men ett ”inriktningsbeslut” 
på att tiderna prioriteras i de årliga förhandlingarna skulle ge en stabilitet som 
underlättar och ökar möjlighet till långsiktiga strukturförändringar.

Tidigare förhandsinformation om planerade banarbeten efterfrågas också, se avsnitt 
Trafiksäkerhet ovan.
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SSAB
Järnvägstransporterna är en integrerad del av SSAB:s produktion med produktions-
orterna Luleå/Borlänge/Oxelösund som navet för stålpendlarna.16 Kapitalbindning-
en påbörjas redan när malmen körs från Kiruna till Luleå. Höjda råvarupriser driver 
effektiviseringsprocessen hela tiden och SSAB har löpande jobbat med att minska 
kapitalbindningen. Som ett led i detta har alla mellanlager slimmats och ser man 
bara 2-3 år tillbaka i tiden har exempelvis ämnesvolymen i flödet sänkts till halva 
volymen jämfört med tidigare. Upplägget kräver stabila och pålitliga transporter. 
Varje inställt tåg ger konsekvenser och det går inte många dagar innan produktions-
störning uppstår. Även utlastningen är väldigt känslig. En kompakt produktions-
anläggning i kombination med komplicerade material som kräver mer provning gör 
att även leveranserna av färdigprodukterna måste fungera stabilt. Flera produktions-
linor och utlastningsställen finns men varje lina är känslig i sig. Totalt transporterar 
SSAB ca 4,5 miljoner nettoton via järnväg per år. 

Alternativ till järnväg finns inte. Ett överslag visar att ca 1000 lastbilar behöver 
hållas igång kontinuerligt varje dygn för att hålla norra tågpendeln rullande.  Man 
kan transportera ett stålämne per lastbil men 3–4 ämnen på en 14-meters järnvägs-
vagn. Bara att hantera alla lastbilar på området blir ohanterligt vilket bl.a. ett tidi-
gare tillfälligt upplägg mellan Oxelösund till Borlänge visade. 

För upplägget med norra och södra stålpendeln samt växlingsverksamheten i 
Domnarvet och Oxelösund gjordes avtal på 10 år. Det är längre än andra avtal som 
slutits, men var nödvändigt för att Green Cargo som tågdragare skulle ha möjlighet 
att investera i nya miljöanpassade lok. Mer än en leverantör var med i slutförhand-
lingen men till slut fick Green Cargo affären. 

Det avtal som nyligen slöts med DB Schenker Rail gällde ca halva volymen av järn- 
vägstransporterna till kontinenten. Hector Rail används av DB som tågdragande 
underleverantör och de har redan successivt införskaffat moderna lok och har idag 
en mix av nya och lite äldre lok.

Inför upphandlingen av norra stålpendeln och växlingsverksamheten undersöktes 
möjligheten att få egna tåglägen (ca 2008), men det var ingen verksamhet som SSAB 
valde att gå in i. Verksamheten blir allt mer specialiserad. SSAB valde t.ex. istället att 
2009 sälja ut alla sina vagnar till ett vagnsbolag (AAE). Dels för att minska kapital-
bindningen, men också för att det krävs mycket specialkompetens gällande under-
håll, reglementen etc. för att driva sådan verksamhet.  

SSAB har i princip bara ett litet flöde där man utnyttjar kombitrafik. Det drivs av 
Green Cargo och transporterar gods till Spendrups från Skåne och går mellan 
Borlänge och Skåne med SSAB-produkter. Upplägget är inte ekonomiskt fördelak-
tigt i förhållande till lastbil. SSAB bedömer att kombitransporterna sällan kan bli 
lönsamma om de inte subventioneras. Det blir för mycket hantering i respektive 
ände av kedjan vilket gör uppläggen svåra.   

16 Intervju Dan Nordqvist, Inköp Transportsystem SSAB, genomförd 2012-02-06 av Staffan Johannesson, Ecoplan.
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Samhällets planering av järnvägstransporter
Ett av grundproblemen är att regeringen pratar om att lägga över transporter från 
väg till järnväg, men att kapaciteten inte finns. Det blir allt svårare att komma fram 
på banan och bortsett från den ökande risken för förseningar gör även den längre 
tiden på spåret att kostnaderna blir högre. Dessutom är höjda banavgifter ett pro-
blem som hårt belastar industrin som är i ett pressat läge. Redan 2009 utgjorde 
banavgifterna cirka 5 % av fraktvärdet, och nu skall det fyrdubblas till 2020. Det 
innebär en ökad kostnad för utnyttjare av infrastrukturen från 500 MSEK per år 
2009 till 2 000 MSEK år 2020. Principen kring banavgifterna borde vara att först 
leverera den höjda servicen och därefter ta betalt när servicen finns på plats. För-
visso skall pengarna gå tillbaka i form av förbättrat underhåll men det är kraftiga 
höjningar innan någonting alls har levererats.

Inom ramen för de höjda avgifterna diskuteras olika avgifter beroende på hög– och 
lågtrafikerade tider. Det slår hårt mot SSAB och andra industrier som har processer 
och transporter som måste gå dygnet runt och inte kan styra trafiken över dygnet. I 
så fall måste man skaffa mångdubbelt fler vagnar som står redo på spåren, men det 
fungerar varken ekonomiskt eller finns fysiskt plats på spåren.

Även utsläppsrätter och andra pålagor slår mot industrin eftersom det kan förändra 
konkurrensläget jämfört med utländska bolag. En hög miljöprofil är bra och SSAB 
stöttar det, men vi måste inom ”AB Sverige” kunna ta en diskussion om hur vi vill 
prioritera hur våra resurser skall användas och hur våra konkurrensmöjligheter 
skall se ut. Det är en global konkurrens och det sker en omstrukturering i bl.a. 
stålindustrin redan idag och då måste vi bestämma hur konkurrenskraftig industrin 
skall vara. Andra tillverkare konkurrerar med helt andra kostnadsnivåer och även 
kunskaps– och kvalitetsmässigt är de på gång att utvecklas vilket gör att konkurren-
sen hårdnar ytterligare.

Listan på prioriterade objekt som togs fram av industrin i slutet av 90-talet, som 
direkt skulle höja kapaciteten och ta bort flaskhalsar i infrastrukturen, ser fort- 
farande i princip likadan ut idag. Kostnadshöjningarna gör generellt att det styr 
tillbaka mot lastbil. Höjs sen även kostnaderna även för vägtransporter så går 
industrin mot avgrunden p.g.a. ogynnsamt kostnadsläge på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. 

Det måste också finnas en förståelse hos Regering/Näringsdepartement/Trafikverket 
att det inte går att generellt prioritera vilka vagnar som är viktigare än andra. Ett 
transportupplägg handlar om att få ett omlopp. En returvagn är lika viktig som en 
lastad vagn för om inte lastningen kan ske i tid fungerar inte transportupplägget. Ett 
tåg tar ca 16 timmar ner från Norrland, har 8–10 timmar på sig att lasta av och sedan 
ca 16 timmar upp igen för lastning inom 10–12 timmar. I ett system med kapacitets-
brist kan det då vara lämpligt att diskutera hur trafiken bör prioriteras. Det kanske 
är rätt prioritering att inte köra rälsbussar för persontransporter i glesbygden där 
industrin transporter är kritiska. Körs bussarna på landsvägen som går parallellt 
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med järnvägen skapas ett mer flexibelt system där persontransporter blir flexibla 
samtidigt som det blir mer utrymme för de transporter som inte kan gå på väg.

Ovanstående frågor förs fram gemensamt inom industrin och i separata dialoger 
med Trafikverket, Departement och Regering. SSAB har regelbundna avstämningar 
och möten med Trafikverket från GD/VD nivå och nedåt. 

Kvalitet
Kvalitetsaspekten handlar om att få omlopp så vagnarna är på rätt ställe när lastning 
eller lossning skall ske. En viss överkapacitet är inbyggd i vagnsmassan för att klara 
störningar. På vintern går den kapaciteten ner mot – och emellanåt under – noll. 
Generellt fungerar upplägget med Green Cargo bra och verksamheterna är tätt 
hoplänkade. Green Cargo jobbar ”inne” i SSAB:s system och när lastordern läggs in 
godkänns den av Green Cargo som samtidigt bokar plats i tåget. Leveranssäkerheten 
på bokade och godkända vagnar är ca 99 %.   

Miljö
SSAB:s bedömning är att viktigaste miljöåtgärden är att transporterna är så effektiva 
som möjligt. Det är transportörer som har bra koll på sina logistikupplägg och som 
har stora godsmängder med höga fyllnadsgrader som blir de som utför transporten 
ekonomiskt mest fördelaktigt och därmed även skapar utrymme för egna investe-
ringar i bra lastbilar och lok.

I avtalet med Green Cargo gjorde den långa avtalstiden det möjligt för tågdragaren 
att investera i miljömässigt bra lok: ellok med återmatning av el samt även växlings-
lok med rena dieselmotorer. En förutsättning för nyinvesteringar i lok som återma-
tar el är att elen återköps till samma värde som den säljs. 

SSAB jobbar med att effektivisera varje transport bl.a. genom att öka nyttolasten på 
vagnar genom att sänka vikten på vagnar och utnyttja högre axellast där så är 
möjligt. Man har också gått upp i vagnsvikt från 2 400 ton till 3 200 ton på norra 
stålpendeln.  Även ökade tåglängder har testats på upplägg där vikten inte varit den 
kritiska faktorn, bl.a. från Oxelösund men där sa dåvarande Banverket nej. 

Trafiksäkerhet
På järnväg gör SSAB lastningen själva vilket är en skillnad mot lastbilstrafiken. 
Lastning och lastsäkring görs enligt internationella instruktioner som omarbetats 
till interna instruktioner som innehåller de relevanta delar som gäller för den 
aktuella typen av gods och vagn.  Alla i personalen inom lastsäkringsorganisationen 
(>100 pers i 5-skift) har gått utbildning som hållits av Green Cargos lastsäkrings- 
expert.

Uppföljning
Alla strategiskt viktiga leverantörer följs upp årligen. DB Schenker Rail ska bedömas 
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för första gången eftersom de nu är klassade som strategiskt viktig leverantör. Först 
fyller leverantören i ett gediget frågeformulär och skickar till SSAB. I andra steget 
följer SSAB upp att svaren är korrekta. I bedömningen ingår alla viktiga områden 
som ekonomi, arbetsmiljö, miljö, säkerhet, global compact  etc. Bedömningen är 
viktig för att utröna om man har ett organiserat och styrt arbete och därigenom bli 
en godkänd leverantör. 

Tips till Trafikverket och andra transportköpare
Transportköpare behöver tänka på hur man gör sin röst hörd för att kunna ställa 
krav. Orsaken är att om ett persontåg försenas är det hundratals resenärer som gör 
sin röst hörd varje gång. Men är det en godstransport som försenas är det bara en 
röst som påtalar detta.

Som mindre kund behöver man vara del i ett vagnslastsystem eftersom det är väldigt 
få som kan köpa hela systemtåg.

Trafikverket behöver hjälpa till att föra debatten om hur ”AB Sverige” bäst skall 
använda sina natur– och infrastrukturresurser 
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Stora Enso Skog och Stora Enso Logistics 
Stora Enso Skog ansvarar för transporterna av råvara in till bruken. Stora Enso 
Logistics ansvarar för transporterna från bruken till kund.17 

Tågtransporterna kan inte ses lösryckta från andra transportslag utan ingår i en 
kedja, menar Anders Clason som är transportchef på Stora Enso Logistics AB i 
Sverige, som ser järnvägen som en förlängning av produktionskedjan. Lagrings- 
möjligheterna på bruken är vanligtvis korta, en–två dagar. 

 

Bild. Schematisk översikt av typiskt flöde in och ut från pappersbruk.

Råvarutransporterna där tåg är ett av transportslagen i transportkedjan, går med 
lastbil till terminaler för omlastning till tåg. Volymmässigt rör det sig om ca 3,4 
miljoner ton virkesråvara per år som transporteras på tåg in till bruken. Av den 
totala transporterade volymen om 19 miljoner ton råvara per år transporteras cirka 
18 % på tåg, 3 % på båt och resten på bil. All volym som går på tåg har även gått en 
kortare sträcka på bil, från avlägg i skogen till järnvägsterminal.

Från bruken går produkterna med både lastbil och järnväg och vidare med fartyg, 
tåg och lastbil. Det finns exempel på flöden som går hela vägen på järnväg till kund, 
men de flesta av slutkunderna har inte spåranslutning. Från fabrik dominerar 
järnväg med Green Cargo som kör i stort sett allt för Stora Enso. 

De stora flödena som går från bruken med Green Cargo bygger på mångårigt sam-
arbete där Stora Enso och Green Cargo utvecklar lösningarna kontinuerligt. Anders 

17 Intervju Anders Clason, Transportchef, Stora Enso Logistics. 2012-02-06 och Jörgen Olofsson, Transportchef Stora Enso Skog 2012-02-07
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beskriver det som en ständigt pågående förhandling. Generellt gäller att ju större 
flöden det handlar om desto svårare är det att snabbt byta transportör. Det fungerar 
bra med Green Cargo, de är vana vid att köra åt Stora Enso och vana vid att hantera 
svängningar i volymer. Det är förvisso störningar i järnvägstransporterna. Ungefär 
hälften av problemen orsakas av Trafikverket, hälften av tågoperatören. Störningar 
uppstår också på grund av att Stora Enso inte får de tåglägen de önskar utan godset 
måste ta andra vägar.

Stora Enso Logistics överlåter returer helt till Green Cargo och vagnsägarna att lösa. 

Fördelarna med tågtransporter för Stora Enso är;

•	 Miljöeffektiva transporter

•	 Att det möjliggör tillgänglighet i lager av olika sorters virkesråvara för flera 
mottagare 

•	 Att det hittills varit kostnadseffektivt jämfört med bil på längre avstånd

Nackdelarna är;

•	 Känsligheten för störningar i infrastrukturen

•	 Att det inte är så flexibelt

•	 Få tågoperatörer vilket ger dålig konkurrens

•	 Låg effektiviseringsgrad av järnvägen och lågt fokus på utvecklingsfrågor  
i infrastrukturen

•	 Att kostnaderna ökar. 

Lastbilstransporter ut från bruken är oftast inget heltäckande alternativt helt enkelt 
för att det inte finns tillräckligt många lastbilar att tillgå. Exempelvis skulle det 
behövas ca 150 bilar om dagen för att få ut godset från Kvarnsveden. Dessutom är 
det inte lämpligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Små flöden går däremot att lägga över 
till lastbil om järnvägen inte fungerar eller om järnvägen är för dyr.

När nya transportupplägg av råvara in till bruken är aktuella gör Stora Enso först en 
förstudie inklusive ett investeringsunderlag som ligger till grund för beslut om ny 
terminal. Därefter går man ut med upphandlingsunderlag på dels frakterna och dels 
terminalhanteringen. Avtalstiderna i nyetableringar är på minst 5 år. När det gäller 
redan etablerade transportupplägg omförhandlas avtalen en gång per år. Volymer 
planeras i ettårsplaner som revideras varje månad med en framförhållning på tre 
månader. Utöver det finplaneras transporterna för en vecka framåt. 

I Stora Enso Skogs upplägg för skogsråvara in till bruken ingår 17 terminaler i 
Sverige och Norge samt 9 olika industrier/mottagare i Sverige. Det är rundvirke i 
olika träslag och sortiment som går runt i systemet så att rätt bruk får rätt råvara i 
rätt tid till lägst kostnad. I systemet körs även mindre volymer bränsleflis för an-
vändning på bruken.

Trätåg AB hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. 



35

Företaget grundades 1970 och ägs av Stora Enso Skog och Korsnäs AB. Trätåg har 
sju terminaler för lagring av virkesråvara i Syd– och Mellansverige. Det är Trätåg 
som upphandlar tågoperatörer. Historiskt sett har det varit Green Cargo som kört 
och Trätåg AB har hittills valt bort att köra tåg själva. Det finns även väsentliga 
volymer som körs utanför Trätågs avtal där Stora Enso Skog har direktavtal med 
tågoperatörer. I dessa avtal är inte Green Cargo tågoperatör idag. Stora Enso Skogs 
gods är inte aktuellt att köra via speditör utan för närvarande gäller avtal med järn- 
vägstransportör. Företaget äger egna terminaler med spår men i dagsläget inga lok 
och vagnar och åtminstone inte just nu licens som järnvägsföretag. Trätåg AB har 
auktorisation för järnvägstransport. 

Kvalitet, miljö och säkerhet
När det gäller avtalet med Green Cargo diskuteras kvalitet hela tiden. Anders ser 
kvalitetsfrågorna som separata från miljö- och säkerhetsfrågorna. Jörgen Olofsson 
som är transportchef på Stora Enso Skog, förtydligar att kvalitet handlar om till-
förlitlighet, flexibilitet och säkerhet. Kvaliteten är beroende av dels tågoperatören, 
dels Trafikverket som infrastrukturhållare och fördelare av tåglägen. Det går bra för 
Stora Enso att ställa krav på tågoperatör när det gäller kapacitet och tidshållning 
och det fungerar relativt bra med operatörens kvalitet men företaget kan inte ställa 
krav på Trafikverket. Gentemot Trafikverket kan företaget bara framföra önskemål. 
När kvaliteten brister i en järnvägstransport och det beror på Trafikverket så får 
företaget betala. När kvalitetsbrister beror på tågoperatören betalar tågoperatören. 
Uppföljningen av tågoperatören sker genom egenkontroll hos båda parter och i de 
löpande samtalen i samband med planeringen av transporterna. Där uppmärk- 
sammar Stora Enso tågoperatören på både god och mindre god kvalitet.

Stora Enso Logistics har krav på elmätning av tågtransporterna. Kravet började 
ställas 1997, men Green Cargo lever fortfarande inte upp till det kravet. Även om 
Green Cargo nu börjat sätta in elmätare i nya lok, har de inte rapporterat in något till 
Stora Enso. Stora Enso Skog ställer krav på att tågoperatören ska ha en miljöpolicy. 
Stora Enso Skog tillämpar en miljö- och säkerhetsbilaga i alla lastbilsavtal. Bilagan 
har också legat till grund för Skogsindustriernas framtagande av "Hållbarhets- 
kriterier för lastbilstransporter". För järnvägstransporterna avvaktar Stora Enso 
Skogsindustriernas framtagande av motsvarande "Hållbarhetskriterier för järnvägs- 
transporter".

Stora Enso Skog är certifierade enligt ISO14001 och när det är revision på termina-
lerna kan tågoperatör också bli reviderade i de delar som berör Stora Enso Skog.

Stora Enso Skog ställer krav på att vagnarna för virkesråvara ska vara försedda med 
gavlar i ändarna. Lastningspersonalen ska också ha utbildning i säker lastning vilket 
ger lastningscertifikat för samtliga som genomgått utbildningen. I övrigt finns inga 
trafiksäkerhetskrav utöver det vanliga regelverket för trafiksäkerhet i järnvägs- 
transporter.



36

Råd till Trafikverket och företag om järnvägen
Stora Enso menar att Trafikverket bör först och främst se till att banorna är bruk-
bara för dem som använder dem idag. Nivån på underhållet måste höjas så att 
tidtabellerna blir robusta. Därefter kan det vara lämpligt att utveckla trafiken och få 
fler att lyfta över gods till järnväg. Stora Enso ser gärna en utveckling av längre och 
tyngre tåg för att öka effektiviteten. Det kommer att vara svårt för Trafikverket att 
hitta nya kunder så länge som järnvägstransporterna är så dyra, något som  
Trafikverket kan fundera mer på om man har i uppdrag att utveckla trafiken.  
Utvecklingen idag tenderar att gå i motsatt riktning. Trafikverket behöver främja 
konkurrensen genom att ge operatörerna lika förutsättningar. Ett exempel på 
motsatsen är systemskiftet för signalsystemen där utrustningen flyttas från järn-
vägen till fordonen (ERMTS). Därmed faller kostnaden på tågoperatören. Kostna-
derna för första lok ligger i storleksordningen 8 miljoner (finns exempel på betydlig 
högre kostnader), därefter fallande. För en liten operatör med äldre lok innebär 
detta stora kostnader. Avgiften för infrastrukturen höjs samtidigt. Det innebär i 
praktiken att Trafikverket driver på för en överflyttning av gods från tåg till lastbil. 

Stora Enso Skog har ingen direkt kontakt med Trafikverket, det har tågoperatören. 
Stora Enso Logistics har en egen kontakt men både Anders och Jörgen efterlyser en 
bättre kontakt och dialog mellan varuägare och Trafikverket för att utveckla järn-
vägen. Det behövs i flera former såsom:

•	 Direkt mellan företag som Stora Enso och Trafikverket och 
Näringsdepartementet

•	 Godstransportråd

•	 Handelskammare

•	 Skogsindustrierna

•	 Näringslivets Transportråd

För att järnvägen ska vara ett bra alternativ behöver företag ha stora volymer och 
inte vara känsliga för att det tar längre tid. Jörgens starka rekommendation till andra 
företag är att räkna noga, och räkna igen i förväg. Järnvägstransporter blir lätt dyra. 
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Volvo Logistics Services 
Volvo Logistics18  omsatte 2011 cirka 12 miljarder kronor globalt. Nästan hela om-
sättningen gäller inköp av externa logistik– och transporttjänster för Volvokoncer-
nens och Volvo Personvagnars räkning. Volvo Logistics har kört gods på tåg sedan 
50-talet och har nu tre tågupplägg;

1. Tåg8an mellan Umeå, Göteborg, Olofström, Älmhult och Gent.

2. Viking Rail mellan Kornwestheim, Hannover och Göteborg

3. Övrig inrikes järnväg i Sverige 

Samtliga upplägg är tidskänsliga. Ungefär hälften av Volvos gods från Tyskland går 
på tåg.

1. Tåg8an
I Tåg8an körs hytter från Umeå till Göteborg och Gent på uppdrag av Volvo Trucks 
samt karosskomponenter från Olofström till Göteborg och Gent på uppdrag av Volvo 
Cars. Första transporterna på järnväg från Olofström till Göteborg startade på 
1950-talet. Upplägget har därefter utvecklats med avseende på lastbärare, vagnar, 
destinationer (Gent) och frekvenser. Nuvarande Tåg8a utvecklades 2002/2003 och 
består idag av 12 blocktåg/vecka från Älmhult–Gent samt 10 blocktåg/vecka från 
Älmhult till Göteborg. Utöver detta sker transport 5 ggr/vecka i vagnslastsystem 
mellan Umeå–Göteborg samt Umeå–Älmhult. I flödet från Umeå används Multi 
Purpose-vagnar som lastbärare och från Olofström 20 fot containers och 60 fot 
container vagnar. Materialet som transporteras från Umeå och Olofström är volym-
gods samt är mycket tidskänsligt (exempelvis sekvenstransport av hytter från Umeå). 
Green Cargo är kontrakterad att köra. Green Cargo har i sin tur samarbetspartners 
för de internationella sträckorna – Deutsche Bahn, Cobra (Corridor Operations 
Belgium Rail), SNCB (Belgiska järnvägsbolaget).

2. Viking Rail
Upplägget består av transport av produktionsmaterial från underleverantörer i 
Tyskland till Volvos fabriker i Sverige. I 10–15% av trailrarna som transporteras i 
retur lastar Volvo emballage. Övrig kapacitet säljs till kontrakterade landsvägstran-
sportörer för transport av 3:e parts gods. Upplägget startade oktober 2008, efter 2,5 
års förberedelser. I flödet används Mega-trailers som lastbärare samt lågbyggda 
Mega Twin-järnvägsvagnar. P.g.a. recessionen designades upplägget om mellan 
februari 2009–maj 2009 där ett kombinerat upplägg med en annan järnvägsaktör 
skapades. Volvo hade då 50% av kapaciteten. I januari 2011 återgick Volvo till det 
ursprungs upplägget, där Volvo har ett fullt blocktåg med 36 trailers i vardera 
riktning 5 ggr/vecka från Hannover till Göteborg. Till detta körs även vagnslasttrafik 
5 ggr/vecka mellan Kornwestheim och Hannover, vilket samordnas nord–sydgående 
med blocktåget. Materialet som transporteras är både volym– och viktgods i syfte 
att utnyttja maximal lastkapacitet i tåget. Upplägget är mycket tidskänsligt. 

18 Intervju Anders Bergström, Purchasing Manager Rail&Road med ansvar för järnvägstransporterna i Europa och Kjell-Åke Hvittfeldt, 
Senior Vice President Purchasing samt Ingrid Lundberg, Manager Public Affairs & Corporate Outlook, 2012-02-09
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Kontrakterad järnvägsoperatör är DB Schenker Rail som i sin tur samarbetar med 
Green Cargo.

3. Övrig inrikes järnväg i Sverige 
•	 Luleå–Gbg/Olofström: Inbound – Karosskomponenter – Green Cargo 

•	 Olofström–Umeå: Inbound – Karosskomponenter – Green Cargo 

•	 Olofström–Skandiahamnen: Inbound – Karosskomponenter – Green Cargo 

•	 Växling Kville–Torslanda: Inbound/Outbound – Diverse material – Green Cargo 

•	 Torslanda–Värtan: Outbound – Bildistribution – Green Cargo 

•	 Arvika–Skandiahamnen & diverse orter i Sverige: Outbound – Volvo Construc-
tion Equipment distribution + växling – Green Cargo 

Erfarenheter
•	 Mellan fabriksanläggningar: Kostnadseffektivt vid väl fungerande trafik.

•	 Intermodala upplägg: Svårt att skapa business case jämfört landsväg/kort sjö 
eftersom det kräver mycket hög fyllnadsgrad i båda riktningar.

I syfte att skapa kostnadseffektivitet krävs balanser och hög fyllnadsgrad vilket 
endast kan uppnås i samarbete mellan OEMs (Original Equipment Manufacturers) 
och transportörer.

Järnvägsuppläggen har mycket störningar i form av väder, banarbeten samt infra-
strukturproblem. Volvo utarbetar alltid parallella back-up lösningar på järnväg samt 
back-up lösningar landsväg/kort sjö i syfte att kunna hantera detta.

Internationell trafik kräver mycket bra samarbete mellanjärnvägsoperatörerna i 
respektive korridor/marknad. Nationella restriktioner och intressen samt bristande 
planering och kommunikation försvårar effektiv och tillförlitlig järnvägstrafik.

Egen organisation
För stora upplägg som Tåg8an och Viking Rail utför Volvo Logistics alltid en för-
studie i syfte att kartlägga volymer, designa önskat logistik upplägg samt upprätta 
business case . Efter genomförda workshops på operationell nivå diskuteras och 
förhandlas upplägget därefter med utvald järnvägsaktör på både försäljnings– och 
managementnivå. Avtal upprättas utifrån affärsöverenskommelse varefter möten på 
operationell–, taktisk–, strategisk– och managementnivå tar vid under avtals- 
perioden i syfte att följa upp prestandan samt för att diskutera operativa frågor, 
kommersiella frågor och utvecklingsfrågor. 

Involverade funktioner från Logistics Services är: Inköp, Logistikutveckling samt 
globala operationella enheter. 
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Avtalsperioder
•	 Tåg8an/Viking Rail: normalt 3 års perioder

•	 Övrig järnväg i Sverige: normalt 1-2 års perioder

Längre avtalstider ger en ökad stabilitet i affärsrelation och kostnadsutveckling. 
Långa avtalsperioder är normalt en förutsättning vid komplexa upplägg där stora 
investeringar i utrustning och personal krävs. 

Varuflöden som lämpar sig för järnväg
P.g.a operationella störningar, infrastruktur samt kapacitetsbrist krävs mycket 
resurser från Volvo för att upprätthålla och bibehålla befintlig järnvägstrafik. Detta 
då Volvo inte anser att den punktlighet och kvalitet levereras som Volvo kräver.

Kontinuerlig diskussion pågår inom Volvo beträffande utveckling av Volvos järn-
vägsflöden. Volvo Logistics har de senaste åren utvecklat Tåg8an både med avseende 
på antal blocktåg samt även med nya lastbärare och materialflöden som inkluderats. 
Diskussioner pågår även hur Volvo skall kunna utveckla den intermodala trafiken 
mellan Tyskland och Sverige (Viking Rail) för framtida utökning.

Brist på lokal infrastruktur såsom elektrificering och kombiterminaler i Göteborg 
försvårar och i vissa fall omöjliggör mer överflyttning av gods till järnväg.

Leverantörskedjor
•	 Kontrakterad järnvägsoperatör inkl. kundkontakter, logistikutvecklare och 

kundansvariga 

•	 Underleverantörer till kontrakterad transportör (andra järnvägsföretag/opera-
törer, vagnsuthyrare etc) 

•	 Infrastruktur ägare (infrastruktur och tidtabeller) 

Kontrakterad järnvägsoperatör ansvarar för avtal och kravsättning mot sina under-
leverantörer vilket skall resultera i att de uppfyller avtalad service och kostnadsnivå 
gentemot Volvo . Volvo Logistics Services deltar dock fyra gånger per år i ”partner 
möten” för Tåg 8an och Viking Rail. Detta i syfte att säkerställa prognosinformation, 
operationell förbättring och utveckling samt förmedla övriga kravbilder. 

Svängningar i volymerna hanteras genom att designa om upplägg (ex Viking Rail 
under recessionen) samt frekvensändring både uppåt och nedåt i Tåg8an. Kort- 
siktiga svängningar justeras även med extratåg och/eller vägtransport och/eller 
kortväga sjöfart.

Volvo Logistics upprättar alltid parallella back-up lösningar på järnväg samt back-up 
lösningar via landsväg och kort sjö i syfte att säkerställa så att produktionsstörning i 
Volvos slutmonteringsfabriker aldrig sker.

Järnvägsbolagen tar sällan del i arbetet med att skapa balanser och hög fyllnadsgrad. 
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För Viking Rail skapade Volvo Logistics samarbetsavtal med landsvägsaktörer i syfte 
att upprätta balans och hög fyllnadsgrad. Detta var enda alternativet för att kunna 
räkna hem ett business case och för att kunna starta intermodal järnvägstrafik för 
Volvo mellan Tyskland och Sverige.

Engagemangsnivå
Volvo Logistics ambition är i möjligaste mån att inte ha avtal för järnvägsupplägg via 
en speditör, utan föredrar att ha direkt avtal med järnvägsoperatör i syfte att ha full 
kontroll över avtal, prestanda och logistikupplägg. Fördelen att ha direkt avtal med 

”asset owner” är att kontroll och påverkansmöjligheter ökar kraftigt. Genom detta 
upplägg skalas även minst en nivå av marginal/administration bort.

Volvo investerar i järnvägsspår när dessa ligger inom företagets område. Volvo 
Logistics investerade i en kombiterminal 2008 på Arendal i Göteborg då det var 
enda sättet att säkra infrastrukturkapacitet för att kunna starta upp Viking Rail. 
Normalt är det inte Volvos strategi utan man förväntar sig att infrastruktur hållare 
och/eller annan part utför dessa investeringar samt driver den verksamheten.

Volvo Logistics är ett ”non asset” bolag så det ligger inte i Volvos strategi att in- 
vestera i vagnar eller lok. Det finns specialiserade bolag som skall kunna göra detta 
bättre och mer kostnadseffektivt. Volvo Logistics har tidigare ägt och opererat ett 
diesel lok på Torslanda för växling men det är inte längre aktuellt även om växlings-
kostnaderna fortfarande är höga. Ett alternativ är att avtala själva växlingen för då 
går det att välja bland fler operatörer än om man köper hela transporten inklusive 
växling. 

Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet
Kvalitetskraven varierar mellan de olika järnvägsuppläggen. Volvo Logistics kräver 
bla att de viktigaste leverantörerna skall vara ISO 9001-certifierade. Generellt kräver 
Volvo precision och avvikelserapportering. Avvikelserapportering vid störningar 
skall ske i 100% av fallen samt ske omgående i de fallstörningen kommer påverka 
leveransen. Generella precisionskrav är på timme-nivå. 

•	 Prestandamål för samtliga kontrakterade målen är 100%. Kraven är;

•	 Avvikelserapportering, 100%

•	 Tillgänglighet av vagnar för lastning, 98% (inom stipulerat tidsintervall)

•	 Avgångs precision, 98% (inom stipulerat tidsintervall)

•	 Ankomst precision, 95% (inom stipulerat tidsintervall)

•	 Skadefri transport, 99%

•	 Föravisering via/i FADS, ATLAS, TIR och/eller SPED, 98%

•	 Rapportering av utförd leverans, 100% 

Volvo kräver proaktivt arbete från samtliga aktörer för att reducera antalet störningar 
samt minimera effekterna vid eventuell störning. Vid kraftiga störningar/
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förseningar kräver Volvo att kontinuerliga telefonmöten upprättas i syfte att delge 
information till samtliga inblandade partners samt även att vidtagna åtgärder 
redovisas för att lösa problemet och minimera störningarna.

För Tåg8an och Viking Rail gäller att varje störningsorsak skall anges av kontrakterad 
part vid uppkomsten, inkluderas i störningsmeddelandet till Volvo. Vidare skall 
kontrakterad part återkomma inom avtalad tidsram med besked om vilka åtgärder 
som vidtas för att störningsorsaken skall undvikas i framtiden. Vid återkommande 
störningar begärs analys och åtgärdsplan samt uppföljning och diskussion sker vid 
operationella möten och partnermöten. Detta gör att Volvo involverar samtliga 
aktörer i kedjan, även infrastrukturägare vid behov. Exempelvis deltog Trafikverket 
samt Banedanmark vid höstens partnermöte för Tåg 8an och Banedanmark deltog 
även i februari 2012.

Vecko– eller månadsvis precisionsuppföljning sammanställs och skickas av kontrak-
terad järnvägsoperatör till Volvo Logistics som kontrollerar och därefter godkänner 
statistiken. 

Inrikes järnvägstrafik fungerar i normala fall tillfredsställande undantaget infra-
strukturproblem (exv kontaktledningar, signalfel, kopparstölder etc) samt kraftiga 
störningar under vintertid.

Internationell trafik med olika infrastruktur ägare, olika el– och signal system samt 
nationella järnvägsaktörer, försvårar kraftigt en väl fungerande trafik. Volvo har en 
klar uppfattning att det krävs ett betydande bättre samarbete mellan de olika 
aktörerna på x-border trafik. Detta både gällande synkronisering och planering av 
banarbeten, kommunikation mellan aktörer vid störningar, snabbare processer vid 
omplanering av slottider och resurser etc.

Volvo har i både Tåg 8an samt Viking Rail sett sig tvungna att driva förbättrings-
arbeten genom task force struktur där vi gått in och analyserat, identifierat och krävt 
genomförande av förbättringar i järnvägsoperatörens organisation och/eller i 
samarbetet mellan aktörerna. Detta har bl a resulterat i upprättande av kundcenter, 
kommunikationsmatriser samt kvalitetshandböcker för aktuella trafikupplägg. 
Volvo anser egentligen att järnvägsaktörerna själva borde kunna klara ut detta utan 
inblandning av transportköparen. Dock kunde inte järnvägsaktörerna leverera 
tillräckligt hållbar och tillfredsställande punktlighet/kvalitet varför Volvo gick in 
och tog drivningsansvar i detta arbete i en fokuserad arbetsinsats under begränsad 
tid. Volvo Logistics arbetar kontinuerligt med att förbättra järnvägsbolagens organi-
sation och processer.

Volvo Logistics arbetar i dagsläget inte med någon ”morot och piskamodell”. Dis-
kussioner pågår dock kring detta inför kommande avtalsperioder. Vid störningar 
som orsakads av operatörs försumlighet upprättar Volvo Logistics en fordran på 
avtalsparten. Vid avtalsförhandlingar lyfter Volvo Logistics även upp och synliggör 
de kostnader som aktuell järnvägsoperatör förorsakat Volvo. Dessa kostnader ligger 
därmed med som en parameter i avtalsförhandlingen för ny kontraktsperiod. 
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Volvo Logistics skickar årligen ut en ”Supplier survey” som samtliga kontrakterade 
transportörer skall svara på.19 Syftet med denna årliga uppföljning är att kontrollera 
att Volvos miljö–, kvalitets– och trafiksäkerhetskrav efterföljs, samla in data om 
transportleverantörernas emissioner till luft samt därigenom kunna följa upp Volvos 
egna miljömål. Normalt sett sker även stickprovskontroller för landsvägstransporter 
avseende om kraven på viss Euro-klass på lastbilsmotorerna uppfylls. Något liknan-
de sker dock inte i dagsläget för Volvos järnvägsupplägg. 

Generellt gäller enligt Volvo Logistics avtal att transportören skall vara certifierad 
enligt ISO 14001 samt uppfylla riktlinjer specificerade i ”Volvo Environment Policy” 
samt ”Volvo Black, Grey and White lists of Chemicals”

För landsvägs transport finns krav på Euro-nivå på motorer. Det finns inget motsva-
rande för Volvos järnvägstransporter förutom att diesel lok endast skall användas 
där det krävs och inte under kontaktledningar. Green Cargo har miljömärkt sina 
inrikes godstransporter med tåg och lastbil med Bra Miljöval.

För landsvägstransport finns ett antal säkerhetskrav specificerade. Det finns inget 
motsvarande för Volvos järnvägstransporter men de håller på att upprättas. T ex kan 
säkerheten på intermodala terminaler förbättras. Volvo tänker inte på trafiksäkerhet 
separerat från säkerhet, dvs security och safety är integrerat. Generellt för säkerhet 
gäller enligt avtal att nationella och internationella regler, lagar och krav skall 
uppfyllas av kontrakterad och underkontrakterade parter. Då höga säkerhetskrav 
ställs på utövaren samt vid genomförande av järnvägstrafik, så har detta ansetts som 
tillräckligt. 

Mer specifika miljö– och säkerhetskrav för järnväg håller på att upprättas inom 
Volvo Logistics Services. Mätbarheten av miljöprestanda på järnvägen är en 
utmaning.

Råd till företag
Volvo är positiva till en ökad användning av järnvägstransporter, men i dagens läge 
är det svårt att råda mindre företag till att gå över till järnvägstransporter även om 
det är miljömässigt bättre. Detta p.g.a. väderstörningar, infrastrukturproblem, 
bristande konkurrenskraft, balans/fyllnadsgradsproblem vilket järnvägsbolagen har 
bristande förmåga att lösa och ta ansvar och risker.

Det krävs stora volymer samt en omfattande organisation för att kunna utveckla och 
upprätthålla effektiva järnvägsupplägg i Sverige och internationellt. Det krävs mer 
eller mindre uppbyggnad och förvaltning av kundunika järnvägsupplägg. Mindre 
företag skulle troligtvis vara utelämnade till transport i vagnslastsystem vilket är 
både dyrt och bristfälligt gällande precision och avvikelsehantering. 

Råd till Trafikverket
Tillförlitlighet och kapacitet för järnvägstransporterna i Sverige och internationellt 
måste förbättras avsevärt och omgående. På senare tid finns det exempel i Sverige 

19 Kraven finns på http://www.volvologistics.com/logistics/global/en-gb/about%20us/core%20values/pages/demandsOnCarriers.aspx
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där till och med järnvägsoperatörer lägger ner trafik p.g.a. dålig kvalitet och resultat 
(exempelvis CargoNet). Det krävs snabba beslut och kraftiga investeringar för att 
förbättra dagens järnvägstrafik och därmed för att undvika överflyttning av gods 
från järnväg till landsväg och kortväga sjöfart. Samtidigt är det viktigt att kon- 
kurrenskraften bibehålls så att kostnaderna för transportköparna i svenskt närings-
liv inte ökar avsevärt. Infrakostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren och plane-
ras att öka ytterligare de kommande åren. Finanseringsformer för investeringar i 
infrastruktur bör ses över, exempelvis avskrivning av investering och public private 
partnership. Det är t.ex. en PPP med Volvo som möjliggjort en tidigareläggning av 
investeringen i Marieholmsbanan i Göteborg.

Trafikverket kan inte avsäga sig ansvar när järnvägstransporterna inte fungerar. Det 
är inte rimligt att bara två parter av tre, dvs varuägaren och tågoperatören står för 
kostnaden för kvalitetsbrister.

Processen för bibehållande av tågtidtabeller och sökandet av nya tider bör säker-
ställas och förbättras Volvo hade stora problem avseende det förstnämnda vid 
införandet av tågplanen för 2012.

Trafikverkets informationsmöte med näringslivet angående vidtagna åtgärder med 
avseende på ”Vinterförberedelse” var bra. Detta bör fortgå samt att även avstämning 
sker med näringslivet efter vintern. Detta för att summera vad som gick bra respek-
tive dåligt.

Den nya/förbättrade kontinuerliga informationen från Trafikverket vid eventuell 
väderpåverkan är bra.

Trafikverkets deltagande vid Volvos partnermöte för Tåg8an var uppskattat. Både 
Trafikverket och Banedanmark gav bra och öppen information kring problem och 
förbättringsområden. Volvo ser gärna att Trafikverket deltar vid fler tillfällen. Detta 
då ett samarbete mellan samtliga aktörer i kedjan är det enda sättet att uppnå ökad 
kvalitet och punktlighet.

Ökad information från Trafikverket till näringslivet vore uppskattat beträffande 
vilka förbättringsarbeten, EU projekt etc som pågår i syfte att förbättra dagens 
situation.

Gamla Banverket hade tidigare en kundansvarig gentemot Volvo. Det kan vara något 
att återuppta i syfte att öka kommunikation, information och förståelse mellan 
Trafikverket och näringslivet. Förebyggande samtal med Trafikverket vore önskvärt.

Trafikverket bör driva utvecklingen mellan olika infrastrukturägare ytterligare. 
Samverkan mellan infrastruktur ägare/ förvaltare i olika länder är enda sättet att öka 
kvalitet och precision ytterligare. Volvo önskar exempelvis att korridoren Älmhult 
(Malmö)–Gent skall bli ett pilotfall för att försöka koordinera och planera ban- 
arbeten på ett bättre sätt i syfte att minimera störningar. Det är viktigt att utveckla 
detta samarbete i syfte att förbättra internationell järnvägstrafik.
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Trafikverket bör – om man inte redan gör det – studera det arbete som Banedan-
mark utför under benämningen ”Performance of DB Schenker Volvo transit freight 
train on Rail Net Denmarks network”. Banedanmark prioriterar godståg i Tåg8an 
framför passagerartåg och har sagt att förändringsarbetet har startat men det måste 
till ett långsiktigt arbete för att förändra tänkesättet hos anställda på myndigheten. 

Detta kan gälla även inom Trafikverkets organisation avseende godstågens betydelse 
för svenskt näringsliv. För att skapa förståelse kring detta, ställer Volvo gärna upp på 
att hålla informationsmöte samt samordna studiebesök i syfte att öka förståelsen för 
Volvos järnvägsupplägg inom Trafikverkets organisation. 

Till sist
Persontrafiken på järnväg har stort fokus i media. Även godstrafikens påverkan 
måste synliggöras och diskuteras. Om svensk industri inte kan erhålla effektiva och 
tillförlitliga järnvägsupplägg kommer konkurrenskraften kraftigt att reduceras. 
Detta vore mycket olyckligt både för den generella sysselsättningen men även med 
avseende på fördelningen av densamma inom Sverige.

Industrin måste nog bli bättre på att ”marknadsföra” påverkan samt våra behov till 
politiker och väljare.

Infrastrukturutredningar har det gjorts många och de har både förankrats och 
bekräftats av näringslivet – nu är det dags att verkställa och realisera dessa, inte 
utreda mera.
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Analys 
Alla de nio intervjuade företagen har gemensamt att de antingen är stora och starka 
och envisa, alternativt bara envisa. De synpunkter företagen lyfter fram är med 
säkerhet inte alltid överrensstämmande med hur Trafikverket bedömer marknads-
situationen. Det ser vi på Ecoplan som en av flera anledningar för Trafikverket att 
återkomma till företagen. Det framkommer tydligt att järnvägstransporter har en 
potential att utvecklas. Ska man lösa de problem som flera av företagen ger uttryck 
för och dessutom utveckla tåg- och kombitrafiken för andra varuägare, är det 
väsentligt att de olika aktörerna förstår varandras syn och är införstådda med 
varandras roller.

Olika grader av beroende av järnvägstransporter 
Vissa av företagen är mer beroende av järnvägen än andra. Man kan dela in dem i tre 
huvudtyper även om alla kan ha inslag av samtliga bevekelsegrunder för att köra sitt 
gods på tåg.

1. Företag som av fysiska orsaker måste köra godset på tåg. Godset är så stort och  
 tungt och/eller produktionen ligger så till geografiskt att det saknas realistiska  
 alternativ.

2. Företag som ser det som affärsmässigt nödvändigt med tåg. Det är lönsamt eller  
 en del av affärsidén.

3. Företag som av marknadsmässiga skäl vill köra på godset på järnväg. 

Fysiskt nödvändigt  
med tåg

Affärsmässigt nöd- 
vändigt med tåg

Marknadsmässigt 
önskvärt med tåg

LKAB Polarbröd Coop

SSAB AFAB IKEA

Stora Enso Volvo

 Posten

Utmaning att få till och att behålla transporterna på järnväg
Det är slående att oavsett bevekelsegrund för att köra godset på tåg ser alla nio 
företag vi talat med det som en utmaning att få upp godset på järnväg. Flera ser det 
dessutom som en utmaning att behålla det där. Detta gäller även de allra största som 
LKAB och Stora Enso. Flera menar att företaget måste ha en viss volym på godsflö-
dena för att få tågtransporter att fungera. Coop uttrycker det som att man i alla fall 
inte ska vara mindre än Coop, vilket innebär 36 trailers/dag. Företaget med minst 
volym av de vi talat med är Polarbröd med 6–8 vagnar in till ett av bagerierna per 
vecka och 7–8 kombitrailers ut per dag. Ett företag av Polarbröds storlek har inte 
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tillräckliga godsvolymer för att ensam kunna vara en kund som attraherar järnvägs-
transportörer utan måste samverka med andra t ex genom speditör. Just Polarbröd 
har starka drivkrafter i sin affärside för att driva järnvägsfrågorna men det är 
knappast vanligt bland företag att så är fallet.  Polarbröd tillverkar en produkt som 
konkurrenterna kan tillverka mycket närmre marknaden. Det är förståeligt att 
företag är försiktiga med att lägga över gods till järnväg. Faktorer som gemensamt 
lyfts fram av företagen gällande järnvägstransporter är:

•	 Järnvägstransporter – oavsett om man köper transporttjänsten eller driver i 
egen regi – kräver väldigt mycket mer engagemang från varuägaren än andra 
transportslag

•	 Investeringar i spår och depå är vanligt på egen anläggning eller i närheten

•	 Varuägare som köper av järnvägsoperatör är förhållandevis ofta med och tar 
långtgående finansiellt ansvar för operatörers lok och vagnar och även viss 
infrastruktur, något som inte är lika vanligt på väg

•	 Kapaciteten i infrastrukturen är begränsad

•	 Det är dålig konkurrens bland järnvägsoperatörerna

Företagen föredrar oftast direktavtal med tågoperatör, undantaget LKABs ut- 
transporter med egna tåg respektive Polarbröd och Coop som är uttalat intresserade 
att köra med speditörer till och från Norrland. Operatörernas engagemang i att få 
ihop flöden och affärer fungerar inte som på väg. Den speditörsfunktion som är 
vanlig för vägtransporter finns inte på samma sätt för järnvägstransporter. Ett ut- 
tryck för det är när godsägande företag upplever att de själva måste söka gemen-
samma flöden med andra godsägande företag. 

Green Cargo framstår som en marknadsdominant som behöver investeringshjälp i 
lok och vagnar, långa avtal, kunder som tar valutarisker och hjälper till med verk-
samhetsstyrning. De transportköpande företagen förefaller ändå förstående till 
Green Cargos situation. Postens upplägg med snäva tidsfönster visar dock att det 
kan fungera då de var förhållandevis nöjda med Green Cargo som operatör. En 
vanlig syn är att ju större transportör desto bättre möjligheter att matcha godsflöden, 
samtidigt som flera framhåller att de får jaga returlaster och andra varuägande 
partners själva.

Ju mer internationella transporter desto svårare verkar det vara för Green Cargo att 
matcha och alternativen bli mer intressanta, t ex DB Schenker Rail, Van Dieren och 
Hector Rail. För nationella godstransporter på järnväg verkar det saknas företag som 
ser som sin affär att få ihop godsflöden på järnväg från olika varuägare. Det kan bero 
på att ingen ser det som lönsamt.

Även om företagen har mer som förenar dem än som skiljer dem åt när det gäller 
tågtransporter finns några skillnader;

•	 De företag som av fysiska orsaker är beroende av tåg – LKAB, SSAB och Stora 
Enso – för fram önskemål om att det ska bli möjligt att köra tyngre tåg och lyfter 
tydligt fram sina investeringar i infrastruktur. 
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•	 Företag med mycket kombitransporter som Polarbröd, Volvo, Posten och Coop 
engagerar sig uttryckligen i returtransporter och samarbeten med andra 
varuägare. 

Frågan om hur miljö och trafiksäkerhet avtalas är helt underordnad frågan om att få 
tågen att gå med acceptabel kvalitet. För Trafikverkets del handlar det dels om att 
underhålla befintlig järnväg men även tilldelning av tåglägen samt synpunkter om 
att Trafikverket behöver ta ekonomiskt ansvar när kvalitetsbrister som beror på 
myndigheten, orsakar driftstörningar. Flera företag är provocerade av att banavgif-
terna höjs utan att kvalitetsbristerna åtgärdas. Operatörerna har också varslat om 
prisökningar, men det har inte gått att genomskåda i det här uppdraget hur banav-
gifterna speglas i priserna. Vi noterar att prisökningarna spelar roll eftersom flera 
företag nätt och jämt har kunnat få ihop kalkylen för järnvägstransport.

Kvalitets– Miljö och Trafiksäkerhetskrav
Företagen agerar, trots att de är så olika i storlek och typer av gods, ganska likartat 
när det gäller avtalade krav. I den mån skrivna krav finns som specifikt omfattar 
miljö- eller trafiksäkerhet är de i första hand anpassade till vägtransporter.

Kvalitetkrav är i mångt och mycket detsamma som tidskrav, att godset ska komma 
fram som avtalat. Det är en överordnad fråga.

När det gäller säkerhetskrav hänvisar företagen till regelverket för järnväg, i vissa 
fall med en del förtydliganden kring lastsäkring.

Miljökrav på tåg upplevs av de flesta inte som relevant eftersom själva tågtranspor-
ten ses som en miljöåtgärd. Fem företag ställer krav på miljöledning eller har med 
miljöledning i sin leverantörsbedömning.

Även om konkreta krav på miljö och säkerhet ofta är väganpassat, finns exempel på 
tåganpassade miljökrav:

•	 Ett företag har ställt krav på krav på elmätning av tågtransporterna, vilket inte 
har fungerat.

•	 Minst tre företag ställer krav på CO2-redovisning.

•	 De flesta förutsätter grön el eftersom så många kör med Green Cargo. Några 
lyfter fram det som krav. 

•	 Ett företag lyfte fram att Green Cargo har miljömärkta transporter (Bra Miljö-
val), flera hänvisade till att de utgår från att operatören har ett fungerande 
miljöarbete.

De krav företagen ställer på framförallt kvalitet följs upp genom täta möten och i 
vissa fall enkäter. Ambitionsnivån på avtalsuppföljning förefaller högre än för 
transportköpare generellt, även om urvalet av företag inte är representativt. De nio 
företagen är stora varuägare och/eller erfarna transportköpande företag. Men det 
framkommer ändå att tågtransporterna i sig innebär att varuägaren måste lägga ner 
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mycket tid och kraft på att följa upp kvaliteten för annars fungerar det inte enligt de 
intervjuade företagens bedömning.

Råd till företag som funderar på järnväg
Flera företag är tveksamma till Trafikverkets ambition att locka upp fler på banorna 
innan det fungerar bättre för dem som redan är där. Andra, framförallt de som 
gynnas av att få fler att samarbeta med, ser gärna att fler företag börjar låta sitt gods 
gå på järnväg.

Flera av företagen, som ju själva är stora, menar att tågtransporter i allmänhet inte 
passar för små företag. De råd de stora företagen ger behöver inte stämma med 
mindre företags upplevelser, det går inte att säga med ett sådant här litet underlag 
som nio företag, varav endast ett eller ett par kan ses som mindre företag (AFAB och 
Polarbröd). De råd som framkommit i intervjuerna är;

•	 Företaget behöver ha få leveranspunkter och stora volymer 

•	 Testa upplägget innan företaget kör allt gods i full skala och sök samarbeten 
mellan transportköpare

•	 Det kan underlätta att vara del i ett vagnslastssystem för mindre företag.

Att räkna ordentligt på upplägg och ta hjälp av folk som kan branschen är andra råd.

Ett par företag lyfter fram att det egna företaget måste ha långsiktiga mål och 
uthållighet mot transportör.

Företagens råd till Trafikverkets fortsatta arbete
Tillgänglighet och kapacitet står högst på företagens lista. Ibland uttryckt som att 
tillgänglighet är prioritet ett, två och tre. Därefter kapacitet. Ett annat återkomman-
de ämne är de höga kostnaderna för järnvägstransporter och i speciellt fokus är 
höjningen av banavgifter. 

Frågan om att utveckla krav anpassade för järnvägstransporter står endast tydligt på 
dagordningen för ett av de nio företagen (Volvo Logistics). Samtliga företag fram-
håller Trafikverkets roll för järnvägstrafiken som infrastrukturhållare. Tidtabeller 
och avgifter är viktiga. 

Kontakter mellan företagen och Trafikverket
En iakttagelse under intervjuerna är att flera av intervjupersonerna har sett denna 
undersökning som en möjlig kontaktväg till Trafikverket. Därmed har man passat på 
att framföra synpunkter lite vid sidan av ämnet. Staffan och Maria har hanterat det 
genom att ta emot synpunkterna och vidarebefordrat dem till beställaren.

Det som framkommit tydligt är att Trafikverket behöver säkerställa att myndigheten 
har ett strukturerat arbetssätt med tydliga kontaktytor och ingångar, för företag med 
betydande transporter på järnväg. Flera av företagen efterlyser kontaktpersoner 
men också till viss del högnivåmöten. Några har redan ett samarbete, men vi har 
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noterat en starkt uttalad efterfrågan från Stora Enso, LKAB, Volvo och Coop. Den 
ordning som tidigare fanns på Banverket med kundansvariga verkar ha fallit bort i 
och med övergången till Trafikverket, och det märks. 

Exempel på önskade samarbetsformer som framkommit under intervjuerna.

•	 Kundansvariga på Trafikverket som tar kontakt och är aktiva för att lösa kort- 
och långsiktiga frågor i direkt dialog mellan företagen. Det som är av störst 
intresse är sådant som kan påverka företagens egna transporter när det gäller 
kvalitet eller kostnader. Exempel på sådana frågor är förändringar i infrastruk-
turen, kapacitet, avgifter och regelverk.

•	 Egen direkt dialog med både Trafikverket och Näringsdepartementet

•	 Dialog via Godstransportråd

•	 Dialog via Handelskammare

•	 Dialog via Skogsindustrierna

•	 Dialog via Näringslivets Transportråd

Ecoplans slutsatser och rekommendationer
Ecoplan delar företagens syn att det är i rollen som infrastrukturhållare som Tra-
fikverket kan göra den stora insatsen för järnvägen. Vi ser det som väldigt mycket 
mer väsentligt att arbeta med infrastrukturen för att nå samhällsmål jämfört med att 
utveckla specifika miljö– och trafiksäkerhetskrav för järnvägstransporter. Sådan 
kravutveckling kan vara aktuell på sikt men först behöver Trafikverket utveckla den 
del av kvaliteten som verket kan påverka själva genom samarbeten i sin egen organi-
sation och/eller tillsammans med Näringsdepartementet. Det gäller investeringar i 
anläggningar och deras underhåll, kapacitetstilldelning och trafikledning.

Godstransporter på järnväg är en av de avgörande pusselbitarna för att Sverige ska 
kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och ännu mer långtgå-
ende visioner om ett fossiloberoende samhälle 2050. De alternativa drivmedlen 
räcker inte utan det måste ske energieffektiviseringar och förbättrad logistik samt 
överflyttning av gods från väg till järnväg och sjö. 

Detta samtidigt som utmaningen för Trafikverket snarare förefaller vara att behålla 
det gods som redan är på banan så att inte de varuägare som har möjlighet, lämnar 
järnvägen.

Det har även framkommit en del konkreta problem och frågeställningar som det 
skulle kunna vara aktuellt för Trafikverket att engagera sig i. 

Rekommendation 1: Trafikverket bör avvakta att starta arbeten för att stödja 
utveckling av krav gällande Trafiksäkerhet–, Miljö och Kvalitet för järnvägs-
transporter innan företag som idag använder järnväg är mer nöjda med sina 
järnvägstransporter. 

Trafikverket bör fortsätta sin prioritering av att få driften av banorna, tåglägen, 
avgifter, etc. att fungera bra för dem som redan har sitt gods på järnväg så att de 
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fortsätter låta godset gå på järnväg. Det kommer möjliggöra att locka upp fler 
varuägare på banorna och uppmuntra deras önskemål och krav på att transporterna 
ska gå helt eller delvis på järnväg. Infrastrukturhållandet är helt överordnat framför 
kravutveckling i avtal där järnvägstransport ingår, som var i fokus bland frågeställ-
ningarna för den här studien. Inte för att kraven i järnvägsavtal är så välutvecklade, 
för de är det inte. Men för att Trafikverket själva sitter inne med stora pusselbitar av 
lösningar på de kvalitetsbrister som finns. Om Trafikverket skulle lägga resurser på 
att utveckla krav i avtal de närmsta åren bedömer Ecoplan att detta arbete får låg 
trovärdighet.

Rekommendation 2: Trafikverket bör tydligare strukturera sina kundrelationer 

Trafikverket bör ha tydliga kontaktpersoner för de största varuägarna. Med tydlig-
het menar vi att: 

•	 Företagens nyckelpersoner uppfattar vem kontaktpersonen är och har talat med 
personen åtminstone senaste halvåret. 

•	 Kontaktpersonen måste själv vara införstådd med att hon/han är kontaktperson 
och vad som förväntas i den rollen. 

•	 Vem som är kontaktperson för vilket företag måste vara tydligt för kontakt- 
personens kollegor och överordnade så att frågor kan hamna rätt. 

Kontaktpersonerna behöver förstå transportmarknaden generellt för de olika 
transportslagen och järnvägstransporter specifikt för att kunna föra samtal med 
företagen om lösningar på det som företagen ser som problem. Kontaktpersonerna 
behöver inte sitta inne med alla svar och inte heller ha fullt mandat att lösa att 
problem, men måste ha förmågan att fånga företagens behov och föra vidare inom 
Trafikverket och återkoppla. 

På samma sätt som Trafikverket måste förstå företagens situation råder också det 
omvända. Kontaktpersonerna måste kunna förklara vad Trafikverket kan och inte 
kan göra, och hur olika ansvar ligger på olika organisationer (operatörer, varuägare, 
Trafikverket, osv) 

Trafikverket kan knappast nå alla varuägare med direktkontakt men kan nå många 
via företagens olika organisationer såsom handelskammare, branschföreningar och 
Näringslivets Transportråd. Hur det fungerar kan också beskrivas på Trafikverkets 
hemsida. 

Rekommendation 3: Trafikverket kan engagera sig i specifika utvecklingsprojekt.

I arbetet framkom att företag har flera konkreta frågeställningar gällande teknik–  
eller processfrågor. För att arbeta bort de upplevda problemställningar runt järn-
vägstransporter bedömer Ecoplan det som effektivt att jobba för att hitta lösningar 
på dessa frågeställningar. Ett engagemang skulle då handla om direkta insatser för 
att identifiera bakomvarande orsaker på de frågor som företagen lyfter fram och att 
söka en gemensam branschlösning. Listan nedan innehåller förslag som företagen 
själva tagit upp och som Ecoplan bedömer som rimliga frågeställningar att jobba 
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med. Inom ramen för detta arbete har dock inte frågeställningarna tagits fram 
systematiskt och prioriterats sinsemellan. Därmed kan det finnas andra och än mer 
prioriterade projekt att fokusera:

Projektområde Frågeställning

Alkolås Kan de installeras i loken? 
(Trafiksäkerhet)

Mätbarhet miljöprestanda Hur redovisa miljöbelastningen från 
järnvägs/kombitransporter (Miljö)

Eldrivna kylaggregat Hur kan man ersätta trailerns diesel-
drivna kylaggregat med eldrivna som 
strömförsörjs genom loket/tågsättet 
(Miljö)

Prismodell Elåtermatning Återmatning av el från loken med en 
prismodell för återmatad el som 
stimulerar investeringar i moderna lok 
(Miljö)

Högre nyttolaster och tågvikter Så att mer gods kan gå i samma tågsätt 
(Miljö/Kapacitet)

Sparsam körning Vidareutveckling/resultatspridning av 
projekt CATO i vilket LKAB testar 
sparsam körning med sina egna tåg och 
där Trafikverket deltar (Miljö/Kapacitet).

Kostnadsjämförelser Järnväg vs. Väg Att med hjälp av uppgifter från företag 
ta fram underlag gällande kostnadsbild 
för järnvägstransporter jämfört med 
väg vid några olika typfall 
(Kunskapsunderlag)
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Intervjuer
Telefonintervju P-O Larsson, transportutvecklare Coop, genomförd 2011-12-19 av 
Staffan Johannesson, Ecoplan

Telefonintervju Thomas Nordmark LKAB:s järnvägsspecialist och 2012-01-20 Mats 
Niemi som ansvarar för materialförsörjningen till LKAB:s anläggningarna, LKAB 
genomförd 2012-01-13 av Maria Losman, Ecoplan

Telefonintervju Bengt Westman, VD AFAB, genomförd 2011-12-20 av Maria Losman, 
Ecoplan

Telefonintervju Henrik Tornerefelt, Transport Business Development Manager 
Transport Area North Europe IKEA Svenska AB IKEA, genomförd 2012-01-20 av 
Maria Losman, Ecoplan

Telefonintervju Caroline Lundström, inköps- och logistikansvarig Polarbröd, ge-
nomförd 2012-01-09 av Maria Losman, Ecoplan

Telefonintervju Mats Johannesson, Posten Logistik, ansvarig Trafik och Fordon, 
genomförd 2012-02-03 av Staffan Johannesson, Ecoplan

Telefonintervju Dan Nordqvist, Inköp Transportsystem SSAB, genomförd 2012-02-
06 av Staffan Johannesson, Ecoplan

Telefonintervju Anders Clason, Transportchef, Stora Enso Logistics. 2012-02-06 och 
Jörgen Olofsson, Transportchef Stora Enso Skog 2012-02-07 genomförda av Maria 
Losman, Ecoplan

Intervju 2012-02-09 gemonförd av Maria Losman hos Volvo Group Truck Opera-
tions, enheten Logistics Services. Verksamheten omfattar det som före årsskiftet 
fanns inom Volvo Logistics. Anders Bergström, Purchasing Manager Rail&Road med 
ansvar för järnvägstransporterna i Europa och Kjell-Åke Hvittfeldt, Senior Vice 
President Purchasing samt Ingrid Lundberg, Manager Public Affairs & Corporate 
Outlook.
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Bilaga. Stödfrågor intervjuer
Vad har ni för gods på järnväg idag (typ av gods, volymer, destinationer)? Har det 
ökat eller minskat på senare år? Vilka goda och vilka dåliga erfarenheter har ni 
gjort?

Hur går det till när ni handlar upp transporter där järnväg ingår i lösningen? Från 
tanke på upplägg till förfrågan, förhandling, avtal och avtalsvård. Vilka funktioner 
hos er är inblandade? Hur långa avtalstider tycker ni är önskvärda? Hur hanterar ni 
volymsvängningar? Hur gör ni för att få så fulla lastbärare som möjligt och så lite 
tomkörning som möjligt?

Vad är en realistisk engagemangsnivå för er och varför;

•	 Avtal med speditör?

•	 Direktavtal med järnvägstransportör?

•	 Investera i spår, depå, lok och vagnar?

•	 Skaffa egen licens för järnvägstransport?

•	 Skaffa auktorisation för järnvägstransport?

•	 Eget järnvägsföretag?

Kvalitet
Vad är en tillräckligt god kvalitet på en transport för er? Är det någon särskild 
kvalitetsaspekt som är relevant när det är järnväg inblandad?

Vilka parter ser ni som avgörande för att en tillräckig kvalitet ska hållas på tjänsten 
ni köper?

Vilka krav ställer ni på kvalitet på er avtalspart?

Hur följer ni upp kvaliteten? Hur långt bak i kedjan av underleverantörer/andra 
aktörer iblandade i transporter? Genom avtalsparterns egen redovisning av avvikel-
ser? Genom egen fysisk kontroll? 

Hur sköter sig er avtalspart och andra parter ni tycker har del i kvaliteten på 
tjänsten?

Hur kommunicerar ni med parterna om kvalitetsbrister? Vad blir de affärsmässiga 
konsekvenserna för olika parter som har del i kvaliteten?

Hur kommunicerar ni med parterna när det fungerar bra?

Miljö
Vilka krav ställer ni på miljö? 

Om inga spontansvar: Exempelvis miljöledning, energisnål körning, förnybar el, 
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utsläpp från dieseldrift, redovisning av emissioner och energiförbrukning, buller, 
underhåll, skrotning (se NTMCalc.org under Transportupphandling)

Följer ni upp? Hur?

Trafiksäkerhet
Vilka krav ställer ni på trafiksäkerhet? 

Om inga spontansvar: Exempelvis rutiner för att följa kör- och vilotider, före- 
byggande arbete och tekniska hinder för att köra alkohol– eller drogpåverkad, 
lastsäkring, överlaster. (se NTMCalc.org under Transportupphandling)

Följer ni upp? Hur?

Till sist
Vad skulle du ge för råd till andra företag som vill få över gods på järnväg?

Vad tycker du Trafikverket bör göra (förutom att sköta infrastruktur, avgiftssystem 
och planering) för att företag ska öka andelen gods på järnväg?
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Bilaga AFAB avtalskrav
Utdrag ur avtalet mellan AFAB och Green Cargo som rör kvalitet, miljö och 
trafiksäkerhet.
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Bilaga Polarbröd leverantörsbedömning och 
avtalskrav
Utdrag rutin leverantörsbedömning
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Avtalsbilaga Polarbröd
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se
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