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Förord
Trafikverket Region Syd har tagit fram ett planeringsunderlag för Gods
med utgångspunkt från att Trafikverket har ett uppdrag att skapa
förutsättningar för effektiva och långsiktigt hållbara godstransporter och
bidra till att logistikområden utvecklas.
Med planeringsunderlaget som utgångspunkt har vi genomfört en studie
där vi intervjuat ett antal företag som trafikerar godsstråk som har sin
start- och/eller slutpunkt i Region Syd. Dialogen har skett utifrån
perspektivet ”Godsets hela resa” för att fånga och analysera kundernas
behov.
Syftet har varit att identifiera åtgärder som Trafikverket Region Syd inom
ramen för sitt uppdrag kan genomföra för att effektivisera och underlätta
för godstransporterna i dessa utpekade godsstråk. Fokus är på åtgärder
som kan påverka behovet av transporter, valet av transportsätt samt ett
mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur.
Arbetet har resulterat i en bruttolista på åtgärdsförslag som nu ska
bearbetas, värderas och prioriteras av Trafikverket Region Syd. Detta
arbete kommer att pågå under 2013. Vi kommer också att ha dialog med
berörda transportföretag.
I denna rapport beskriver vi metoden, intervjuerna med företagen samt
en översiktlig bild över förslag till åtgärder.
Arbetet har skett i samråd med Godstransportrådet i Småland och
Skåne/Blekinge.
En stort tack till de företag som deltagit i studien, era synpunkter och
behov är viktiga för oss!

Kristianstad 2012-12-23

Lennart Andersson
Trafikverket Region Syd
Regionchef

Sammanfattning
Ecoplan har på uppdrag av Trafikverket Region Syd intervjuat utvalda
representanter för varuägare, speditörer, operatörer samt terminaler och
hamnar. Samtliga av dessa aktörer arbetar med kombitrafik i södra Sverige på
olika sätt. Intervjuerna skall identifiera och föreslå åtgärder som Trafikverket
Region Syd inom ramen för sitt uppdrag kan genomföra för att effektivisera och
underlätta kombitransporter i godsstråk inom verksamhetsområdet. Fokus är
på Steg 1 och Steg 2 samt enklare Steg 3-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen, det
vill säga åtgärder som kan påverka behovet av transporter, valet av
transportsätt, kan skapa ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen eller medföra begränsade ombyggnationer. Syftet med
uppdraget har varit att stödja förslag och prioritering i Trafikverket Region Syds
verksamhetsplanering för kommande år med fokus på konkreta åtgärder inom
Steg 1 och Steg 2.
Denna studie är kvalitativ för att finna konkreta förslag på åtgärder som
Trafikverket sedan skall kunna utreda och värdera. Trots att det i intervjuerna
var klart uttalat att Trafikverket inte formellt åtog sig att genomföra föreslagna
åtgärder var responsen positiv till att Trafikverket Region Syd frågar efter
förslag. Det har rått en ganska bred samsyn mellan dem som intervjuats kring
vilka de huvudsakliga problemen är, men en hel del nya synsätt och idéer har
också kommit fram.
Denna rapport är problemorienterad med syfte att hitta förslag på åtgärder som
Trafikverket Region Syd skall jobba vidare med inom ramen för sin verksamhet.
Av denna anledning lyfts problemen för fungerande kombitrafik fram i denna
rapport, men inte kombitrafikens fördelar i motsvarande grad. En samlad
bedömning från intervjuerna är dock att aktörerna är stolta över
kombitransporterna och att ett rätt kombiupplägg som får verka utan för mycket
störningar är konkurrenskraftigt även ekonomiskt.
Problem som lyfts fram av aktörer är:
•

•
•
•
•

•
•

Alla lyfter fram järnvägstransporterna som flaskhalsen för att få
kombitrafiken att fungera. För vägtransporterna finns önskemål om
förbättringar av trafiksäkerhetskaraktär.
Låg flexibilitet och hög tröskel för att få till kombitransporter
Låg flexibilitet vid störningar och för planerade förändringar
Låg flexibilitet och tekniknivå på oelektrifierade banor.
Trängsel och störningskänslighet på vissa sträckor, exempelvis Kust-tillKust banan, Södra Stambanan särskilt mellan Hässleholm och Malmö
samt Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad.
Ensamlok, tomcontainers och tidsödande växling lyfts fram som faktorer
som tar onödigt mycket kapacitet.
Bristande dialog med Trafikverket kring orsaker till förseningar,
planering och avgiftshantering.

Många olika typer av förslag på lösningar av ovanstående problem har
inkommit. Det finns många idéer om enklare åtgärder, som handlar om rutiner,
dialog och planering. Även om fokus i denna studie har varit på att finna
lösningar som inte kräver omfattande investeringar, vill aktörerna även lyfta
fram önskemål om specifika investeringar som alla är kända av Trafikverket
sedan tidigare.
Alla förslag måste även ses i ljuset av att företagen pratar från egna erfarenheter
och respektive företags syn. Men saker som återkommer hos flera aktörer
indikerar att problemet är mer generellt förekommande.
Till Trafikverket Region Syd har en separat sammanställning lämnats med
Ecoplans rekommendation på åtgärder, vilket är ett internt arbetsmaterial för
Trafikverket att arbeta vidare med.
I rekommendationerna har Ecoplan tagit med de områden och aktiviteter som:
•
•
•

I huvudsak bedöms vara Steg 1 och Steg 2-åtgärder eller mycket
begränsade Steg 3 åtgärder.
Ligger inom Trafikverket Region Syds ansvarsområde, eller där Region
Syd kan ta en roll att lyfta upp förslag till Trafikverket på nationell nivå.
I en förenklad bedömning ger positiv effekt och bedöms genomförbart.

Värderingen av respektive förslags genomförbarhet och prioritering samt urval
av aktiviteter att arbeta vidare med är ett arbete som ligger på Trafikverket
Region Syd, eftersom det inte ligger inom detta uppdrag. Rekommendationerna
kan ses som en bruttolista på åtgärdsförslag som ska bearbetas, värderas och
prioriteras av Trafikverket Region Syd.

Ecoplans rekommenderade områden och aktiviteter för Trafikverket
att arbeta vidare med:
Under nedanstående rubriker har Ecoplan dragit slutsatser och rekommenderat
sammanlagt 57 åtgärder, baserat på aktörernas förslag. Detaljer i åtgärderna
som Ecoplan rekommenderat beskrivs inte i denna rapport utan har lämnats
som ett internt arbetsmaterial för Trafikverket att arbeta vidare med.

Ökad dialog kring lösningar
Många har uttryckt att de upplever att de saknar bra kanaler till Trafikverket för
att komma med förslag och idéer. Metoden i denna studie där aktörer som
nyttjar transportsystemet intervjuas för att på så sätt få in synpunkter, kan ge
mer information och därmed ett bättre underlag för att gå vidare. Framförallt
kan Trafikverket få en bättre bild av vilka planer aktörerna har för framtiden och
hur det kan påverka transportsystemet.
Det efterfrågas även en bättre dialog med Trafikverket för områden med
återkommande problem eller störningar.
En fråga som efterfrågas av speditörer och varuägare är att få bättre information
vid driftstörningar och vid planerade banarbeten. Kopplat till detta konstateras
att antalet aktörer som är i behov av information ökar och förutom

tågoperatörer är även teminaler, speditörer, varuägare och andra aktörer
beroende av snabb och uppdaterad information. Här bedömer Ecoplan att
Trafikverket med förhållandevis små medel kan förbättra den aktiva
informationsspridningen.

Effektivisera godsflöden kring Nordöstra Skåne/Blekinge
I nordöstra Skåne/Blekinge har vi sett flera problemområden som bör ses på
transportslagsövergripande.
•
•
•
•

•

Sträckan Hässleholm-Kristianstad är extremt belastad med trafik.
Även sträckan söderut mot Malmö från Hässleholm upplevs som trång.
Sydostlänken, som utreds nu, lyfts fram som en lösning som skulle
avlasta.
Åhus hamn har kapacitetsbegränsningar. Åhusbanan har samtidigt inte
särskilt hög standard. Detta samtidigt som Absolut Company har stora
tillväxtambitioner.
Stora Enso kör idag från Nymölla till Helsingborgs hamn med lastbil. De
är intresserade av möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar och vill
gärna se över möjligheten att göra detta just på sträckan mot
Helsingborg.

Vi bedömer att en mer ingående studie av godsflödena just runt
Hässleholm/Kristianstad/Karlshamn skulle kunna ge olika alternativ på
lösningar som långsiktigt kan bidra till ett mer hållbart transportsystem. Tar
man reda på mer information från de berörda aktörerna för godstrafiken i
området tror vi att intressanta möjligheter skulle kunna hittas, utöver stora
investeringar.

Flexiblare planering av trafik
Detta är ett område som kommer upp i många olika former och av flera parter.
Några av dessa kommer sannolikt att hanteras via projektet Successiv
Tilldelning som skall börja tillämpas enligt plan 2015. Förhoppningsvis kommer
det att ge ett system som kunde tillåta förändringar med kortare varsel, vilket
efterfrågas av många. Ecoplan bedömer att det hos marknadsaktörer finns
enormt stora förväntningar på att projektet skall lösa nuvarande problematik
med långa ledtider för planering av tidtabellen och svårigheter med tilldelning
av slot-tider. Därför bör Trafikverket ha uppmärksamhet på att balansera
projektets leveranser och marknadsaktörernas förväntningar.
Ett exempel på återkommande önskemål är att slottider inte enbart skall
begränsas till samma tid varje dag, utan kunna variera. Detta ökar möjligheterna
att planera och optimera ett omlopp med bättre returflöden.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör
utredas vidare.

Bättre nyttjad kapacitet
Ensamlok som tar upp kapacitet på banan, har kommit upp som ett eventuellt
problem. Här bör problemets omfattning kunna kartläggas genom kontakt med
terminaler, genomgång av statistik med inrapporterad vikt på dragningar mm.
Att tomma containers körs på banan endast på grund av att de olika rederierna
vill ha sina egna containers framstår också som en onödig transport som tar
kapacitet och bör utredas vidare.
En del i bättre nyttjad kapacitet är att samordning behövs på rangerbangårdar
med många verksamma operatörer. Det uttrycks att lösningen inte ligger i att
Trafikverket tar över t.ex. rangering. Ecoplans bedömning är att Trafikverket
troligen kan verka som nätverksaktör för att säkerställa att samverkan sker.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör
utredas vidare.

Åtgärder för oelektrifierade banor
Det efterfrågas bättre lösningar på oelektrifierade banor, som har mycket låg
tekniknivå och låg flexibilitet med en stor andel manuellt arbete. Det är inte
alltid kapacitetsbrist på de oelektrifierade banorna, men störningar där påverkar
oftast trafiken på trånga elektrifierade banor eftersom godståg då blir försenade
in på dessa. Därför bör inte de oelektrifierade banorna generellt prioriteras ner
avseende åtgärder.
I denna studie har några specifika åtgärder efterfrågats för de oelektrifierade
banorna. Ecoplan har inte kontrollerat hur genomförbara de är, då detta ligger
utanför både vårt uppdrag och kompetensområde. Men Ecoplan har dock
rekommenderat att Trafikverket ser vidare på utvalda förslag.

Effektivare terminaler
Terminaler och hamnar har lyft fram några väldigt specifika önskemål som
skulle underlätta deras flöde som även i vissa fall ökar tillgången på kapacitet på
banorna. Ett exempel är mer ordning och reda vad gäller stick- och sidospåren.
Ett område där Trafikverket har stor påverkan rör utbildning av
terminalpersonal, så att de kan genomföra mer växlingsarbete på banor utan
fjärrblockering, där en enklare form av utbildning efterfrågas. Alternativa
tekniska lösningar för att kunna köra över elektrifierade spår i terminaler
efterfrågas också.
Andra aktörer har lyft fram problemet med för små terminaler och för dålig
service. Trafikverket har inte rådighet över flertalet av dessa problem, men kan
med de verktyg man har bidra till förbättringar. Just transporter av rundvirke
har på lastbilssidan en annan struktur än för styckegods, eftersom
speditörsledet saknas. Transporterna sköts idag ofta av varuägarna via egna
terminaler och lastplatser samt operatörer, något som inte underlättar
returflöden. Där skulle ett gynnande av större terminaler i Trafikverkets
prioriteringar kanske kunna skapa bättre förutsättningar.

Balans mellan godstransporter och persontransporter
Det är ett problem att ingen part driver godstrafikfrågorna lika starkt som
persontransporterna. Rösterna för persontransporter är helt enkelt starkare. Det
finns även en vilja från kommuner och regioner att finansiera investeringar som
underlättar för persontrafiken men i dessa sammanhang glöms godstransporter
ibland bort. Utifrån synpunkter i intervjuer bedömer Ecoplan att avsaknaden av
en stark aktör som försvarar godstransporter gör att det kan skapas en obalans
utifrån ett samhällsperspektiv och förslag på hur detta kan rättas till bör
utvecklas vidare.

Anpassade rastplatser för yrkestrafiken
Rastplatser som yrkestrafiken kan nyttja så att chaufförer kan få sin lagstadgade
vila är framförallt en trafiksäkerhetsfråga. Men det skapar också bättre
förutsättningar för att godstrafiken skall flyta bättre, så att inte chauffören
måste köra längre sträckor ”i onödan” för att finna ett ställe att stå på.
Aktörerna har även lämnat några konkreta önskemål och förslag där flera bör
utredas vidare.

Harmonisering av internationella regelverk
Behovet av harmonisering mellan länders reglerverk för järnväg omnämns av
samtliga aktörer som verkar internationellt. Samma EU-direktiv tolkas och
sjösätts nationellt på helt olika sätt. Ecoplan bedömer att Trafikverket känner till
dessa frågor och att flera av dem redan drivs aktivt på ett internationellt plan
som Gröna Korridorer. Resultatet av denna studie bekräftar att behovet av
lösningar är stort för att underlätta internationella järnvägstransporter och höja
konkurrenskraften mot vägtransporter.
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1 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.
Ett led i detta är att identifiera och konkretisera hur kombitransporter underlättas.
Ecoplan har på uppdrag av Trafikverket Region Syd intervjuat utvalda aktörer för att
identifiera och föreslå vilka åtgärder Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag och med
fokus på Steg 1 till Steg 3 (se figuren nedan) kan genomföra för att effektivisera och
underlätta kombitransporter i godsstråk inom Trafikverket Region Syds
verksamhetsområde.

Fyrstegsprincipen1
1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande
av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Uppdraget har varit avgränsat till maximalt 300 timmar och har utförts under juni oktober 2012.

1

Enligt Trafikverkets hemsida oktober 2012, http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-ochtransportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
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2 Syfte och mål
•
•
•

•

Inventera vilka behov som finns för att optimera transporten ur perspektivet
”godsets hela resa” från varuägare till kund.
Inventera brister och behov på några av Trafikverket Region Syds utpekade
godsstråk
Koppla dessa brister och behov till Trafikverket Regions Syds ansvar och ev
åtgärder som Trafikverket Region Syd kan genomföra för att förbättra för
kombitransporten.
Beskriva åtgärder för att påverka och optimera systemets användning (steg 1 och
2 i fyrstegsmodellen) med hänsyn till de brister som identifierats och/eller de
steg 3-4 åtgärder som finns planerade.

Arbetet är publicerat i två rapporter. Dels denna rapport, som är offentligt publicerad.
Dels en mer utförlig rapport med detaljerade rekommendationer, som är ett internt
arbetsmaterial för Trafikverket Region Syd och inte offentligt publicerad.

3 Metod
Målet med denna studie har varit att få fram de berörda företagens upplevelser och
förslag på lösningar, som ett komplement till den information Trafikverket redan har.
Metoden är därför kvalitativ, med djupintervjuer av ett urval av företag.
Utgångspunkten är sex varuägande företag och deras kombitransporter, med fokus på
trafikerade stråk i Skåne, Småland och Blekinge. Varuägarna har intervjuats för att ge
sina bilder av hur kombitransporter i olika stråk fungerar i praktiken. I några av fallen
har sedan hela kedjan av aktörer inblandade i transporten intervjuats såsom
tågoperatörer, terminaler och speditörer/åkerier, ofta flera personer i samma
organisation, för att få olika aktörers bild inom respektive stråk. I andra fall har, av
hänsyn till olika skäl 2, inte hela kedjan kunnat följas och varuägarnas bild har då istället
kompletterats med intervjuer av utvalda viktiga terminaler och större operatörer.
I studien ligger fokus på de transporter som sker i Sverige, men vissa åsikter och förslag
avseende den internationella trafiken har tagits med, då de kan påverka den svenska
trafiken och lönsamheten för kombitransporterna i stort.
I rapporten redovisas intervjuerna, där företagen har godkänt texterna 3. Vi vill särskilt
lyfta fram att de som intervjuades har generellt varit positiva, flera av dem har tackat för
att Trafikverket hör av sig och frågar. Intervjuerna har genomförts med hjälp av
stödfrågor.
Under arbetet har avstämning med Trafikverket genomförts genom telefonmöten med
arbetsgruppen på Trafikverket Region Syd. I arbetsgruppen har ingått Eva Hultgren,
Magnus Gustafsson och Mattias Holmqvist, samtliga på Trafikverket Region Syd. Delar
av projektets preliminära resultat har också presenterats vid två

Ibland är företag tveksamma att lämna ut sina leverantörskedjor, ofta av affärsmässiga skäl.
Viss mindre redigering av texterna har ibland skett för ökad läsbarhet och anpassning till
rapportstruktur.

2
3
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Godstransportrådsmöten i Småland samt Skåne/Blekinge under september månad samt
interna möten på Trafikverket, synpunkter från dessa har arbetats in i rapporten.
Analysen, slutsatserna och rekommendationerna i rapporten är Ecoplans egna och
baseras på synpunkter från aktörer kombinerat med egna bedömningar inom ramen för
uppdraget om vad som är rimligt att arbeta vidare med i enlighet med studiens fokus på
åtgärder som inte kräver större investeringar.

3.1 Urval av företag och stråk
Trafikverket Region Syd har med hjälp av medlemmarna i Godstransportråden i
Småland samt Skåne/Blekinge gjort urvalet av sex varuägande företag med erfarenhet
av kombitransporter för intervjuer och vilka av företagens godstransportstråk som skall
studeras. En spridning av transportstråk har eftersträvats så att några av de viktigaste
stråken berörs.
De stråk som omfattats av intervjuer med aktörer visas i bild nedan.

De varuägande företagen har sedan förmedlat kontaktuppgifter till de leverantörer som
är inblandade i transporterna. I de fall detta inte har gått att göra, har större verksamma
operatörer, kombiterminaler och hamnar i Småland, Skåne och Blekinge valts ut i
samråd med arbetsgruppen för denna studie på Trafikverket Region Syd.

3.2 Avgränsningar
Denna studie omfattar en mindre grupp personer och företag i ett icke slumpmässigt
urval. Det är en kvalitativ studie för att söka konkreta förslag på åtgärder, som
Trafikverket Region Syd sedan skall kunna utreda och värdera. Ecoplan har alltså inte
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utvärderat om de förslag som kommit in är genomförbara. Inte heller har omfattningen
på de problem som beskrivs värderats.
Resultaten kan därför inte tolkas som att de problem som lyfts fram är generella för hela
transportsystemet. Exempelvis har de som intervjuats valt kombitransporter och har det
fortfarande. Det betyder att deras upplevelser av hur kombitransporter fungerar inte
behöver vara samma som hos de företag som valt bort kombitransporter efter att ha
försökt.
Ingen aktör inom transportsystemet har en heltäckande bild av hur det fungerar, det är
alltid filtrerat genom vilken roll man har och den typ av problem man stöter på.
Utgångspunkten i studien är den bild de intervjuade ger, och vilken värdering de gör
förmedlat via Ecoplan. Därför kan det förekomma beskrivningar av verksamheten som
Trafikverket eller andra aktörer inte håller med om. Det betyder dock inte att de
enskilda aktörernas upplevelser är felaktiga.
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4 Beskrivning av hela godsets resa i tre företags
godsstråk
På nästkommande sidor redovisas tre företags godstransporter i tre stråk. Hela kedjan
av inblandade aktörer har intervjuats, från varuägare och speditör till operatörer. Hos
vissa företag har flera personer intervjuats på olika poster i företaget.

4.1 Absolut Company
4.1.1 Beskrivning av valt transportstråk – Absolut Company
Absolut Company använder Åhus hamn som huvudsaklig utskeppningshamn. Ungefär
2-3 ggr i veckan lastas en feederbåt med en kapacitet på ca 6-700 TEU, som går mot
Bremerhafen för vidare transport världen över. Kombitransporter används däremot i
nedan beskrivna upplägg.
Åhus – Göteborgs Hamn (-USA/TransAtlantic)
• Från lager i anslutning till Åhus Hamn
• Järnväg Åhusbanan till Kristianstad
• Skånebanan Kristianstad – Hässleholm
• Södra Stambanan Hässleholm – Alvesta
• Kust till Kust Alvesta till Göteborg
• Hamnbanan Gbg till Hamnen för utskeppning via Göteborgs hamn
Åhus – Helsingborg (- Frankrike)
• Från lager i anslutning till Åhus Hamn, 40 fots PW container.
• Lastbil mellan Åhus och Helsingborg.
• Lastning av container i Helsingborg.
• Järnväg mellan Helsingborg till Duisburg, Tyskland. (Gick till Herne fram till
hösten 2012)
• Lastbil till olika destinationer i Frankrike
Stråket mot Göteborg går i standardupplägget Åhus – Kristianstad – Hässleholm –
Alvesta – Göteborg, men för tillfället, hösten 2012, går tåget på grund av
ombyggnationer på stambanan från Hässleholm via Halmstad och Värnamo. Detta ger
begränsningar i kapacitet, istället för 24 containrar kan man nu köra max 20 containrar
på grund av lokets kapacitet, banans stigning samt risk för lövhalka.

4.1.2 Hur fungerar det idag på de stråk Absolut använder?
De intervjuade parter som är inblandade i transporterna är:
•
•

•
•

Absolut Company, varuägare. Intervju med skeppningschef.
Samskip Van Dieren Multimodal. Speditör för stråket Åhus-Helsingborg (Frankrike). Intervju med Manager Operations på Samskip Van Dieren
Mulitmodal.
Hector Rail. Tågoperatör i stråket ner till Duisburg (tidigare Herne) Intervju
med Commercial Manager och Product Development manager.
ACL. Speditör för stråket Åhus-Göteborgs Hamn. Intervju med
försäljningsansvarig och talesman.
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4.1.2.1 Varuägare – Absolut Company
Mats Eriksson är skeppningschef på Absolut Company.
Linjen ner mot Frankrike har körts sen cirka 2008 och det fungerar generellt bra.
Säkerhetsmässigt och miljömässigt fungerar upplägget bra. Man har inga stölder på
kombilösningarna eftersom lastbilen kör utan stopp till destinationen både i Sverige och
i Tyskland/Frankrike. Det har däremot varit problem med kalvning, dvs att lasten
förskjuter sig i järnvägsvagnarna, vilket orsakas av ryck från acceleration och
retardation. På grund av spelet i vagnskopplingarna blir rycken värre i bakre vagnarna.
Den interna utredningen har visat på att det är för transporten av 75-centilitersflaskor
som problemen är mest omfattande, därför gör Absolut om pallmönstret där. Absolut
har inte analyserat om olika lokförares olika körsätt ger olika grader av kalvning på
godset.
Absolut är öppen för förslag på nya kombitransporter och har letat aktivt efter nya
linjer, men hittills har man inte hittat destinationer som klarar deras krav (tid, pris,
kalvning, …). Transporter till Tyskland med lastbil är generellt billiga eftersom det är
många åkerier som söker returlaster till sina bilar. När det blir längre sträckor såsom
Spanien, ökar komplexiteten med att transportera över landsgränser etc.
På linjen med tåg till Göteborg för vidare transport med fartyg över Atlanten, går det ett
blocktåg upp till Göteborg varje helg. Här upplevs Åhusbanan som är ett hinder
eftersom det är stark begränsning på banan gällande last och fart. Absolut är i princip de
enda transportörerna på banan, även om han tror att Danogips har transporter på
banan emellanåt.
Absolut önskar att operatörerna kunde vässa sina upplägg bättre och balansera flöden,
så kombitransporterna blir billigare. Samskip Van Dieren Multimodal verkar enligt
Absolut ha hyfsad balans så där fungerar det, men i övrigt behövs en skärpning för att
kunna konkurrera med lastbil.
Absolut har funderingar på hur logistiken skall fungera i framtiden eftersom målet är en
fördubblad produktion fram till 2021, vilket innebär en planerad expansion med 8% per
år. De har ännu inte startat någon dialog med Trafikverket, men här finns en
problematik att lyfta eftersom hamnen är förhållandevis liten och är nära sitt
kapacitetstak. Absolut är enda stora kunden idag vilket innebär en risk. Bland annat gick
enda kranen sönder vid ett tillfälle, vilket skapade stort problem för dem. Hamnen har
nästan inga in-transporter och dessutom medför trenden med allt större feederbåtar att
färre båtar kommer kunna använda hamnen eftersom denna är begränsad i hur stora
båtar som kan anlöpa. Därtill finns begränsningarna med Åhusbanan och vägstråket
Åhus – Helsingborg, som har sin begräsning speciellt för väg 21 som går genom mindre
samhällen såsom Tyringe och Perstorp.
4.1.2.2 Speditör: Åhus – Frankrike, Samskip Van Dieren Multimodal
Niels van der Vlist Samskip Van Dieren Multimodal är Manager Operations, Samskip
Van Dieren Multimodal
Som operatör jobbar Samskip Van Dieren Multimodal med i princip alla tågoperatörer:
Green Cargo, Hector Rail, DB, m.fl. Tågoperatören gör dragningen medan Samskip Van
Dieren Multimodal äger trailers och vagnar.
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På operationell nivå är Niels upplevelse att Trafikverket snarare än att stödja
kombitransporter istället arbetar med högre avgifter och böter som verktyg vilket
motverkar ökade kombitransporter.
De frågor som på operationell nivå tas upp av Samskip Van Dieren Multimodal som
viktiga för Trafikverket att jobba med för att finna lösningar på är:
• Ökad möjlighet att köra längre tåg. Den standard som Sverige har på 630 meter för
tåglängder är för kort. Längre tåg är avgörande för lönsamhet och investeringar i
fullängdsfickor och terminalspår behöver ha behöver kapacitet för tåglängder på 700
meter.
• Kortare transittider. Generellt blir transittiderna för godstågen längre och längre. Ett
exempel är senaste uppdateringen av tidtabellen där den dragning från Katrineholm
till Malmö som tidigare kunnat köras på 7 timmar nu kommer att ta 8 timmar.
Denna ökning av transittid gör att nyttjandegraden av Samskip Van Dieren
Multimodals produktionsmaterial blir sämre, vilket i sin tur leder till ökade
kostnader. I konkurrens med gummihjul försämras därmed både leveranstider och
kostnadsbilden för kombitransporter.
• Mer lösningsdialog – mindre fokus på avgifter och böter. Samskip Van Dieren
Multimodal upplever att idag handlar mycket av kontakterna med Trafikverket om
höjda banavgifter och straffavgifter på operatörerna om de är för sena ut på spåret.
Straffavgifter som blir högre beroende på hur allvarlig förseelsen anses vara. Det
innebär i kostnadskalkyler att man måste ta höjd för eventuellt tillkommande avgifter
och inkludera dessa i upplägget. Samskip Van Dieren Multimodal menar att det finns
så mycket som kan hända i ett upplägg och att ansvarsfördelningen inte alltid är
självklar. Så istället för att ta dialogen om vems fel det är borde Trafikverket ha en
tätare kontakt med operatörer när man ser att det finns återkommande problem, för
att gemensamt med aktörerna definiera problemet och dess lösningar.
• Se till att ekonomiskt stöd inte snedvrider marknaden. Samskip Van Dieren
Multimodal har mycket negativ erfarenhet av att EU och statsfinansierade projekt
snedvrider konkurrensen. Marco Polo är ett EU-projekt med mål att stimulera fler
tåglinjer mellan städer inom EU. Där finns exempel på att projektet gett stöd till
aktörer att starta en tåglinje mellan städer i direkt konkurrens med en befintlig linje,
som verkade på marknadsmässiga villkor. Den nya linjen, med stöd, behövde inte
jobba med effektivisering och optimering. De körde halvfulla tåg som fungerade så
länge det fanns stöd, men linjen gick i konkurs så fort stödet upphörde. Under tiden
höll Samskip Van Dieren Multimodals linje på att knäckas, men de lyckades hålla ut
och idag finns fortfarande deras upplägg kvar, medan alla de EU-pengar som lades
ner i Marco Polo-projektet inte resulterade i någonting bestående alls. Företagets syn
är att allt stöd till operationell verksamhet istället bör gå till investeringar i
infrastruktur eftersom detta kommer alla aktörer till godo och ger bestående
förbättringar till att bedriva järnvägstransporter.
Gällande terminaler noterar Niels att det i Sverige finns ett antal små terminaler med
mycket varierande kvalitet. För Samskip Van Dieren Multimodal är det viktigt med
leveranssäkerhet och elektrifiering. Katrineholm omnämns som en bra terminal, men
där är de konstigt nog enda kunden hittills. Samskip Van Dieren Multimodal har använt
Herne som terminal i Tyskland fram till hösten 2012. Numera används Duisburg som
hub och den 1:e januari 2013 öppnar Samskip Van Dieren Multimodal sin egen terminal
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i Duisburg. Det är DB som gör dragningen av gods från Helsingborg till Duisburg. Men
Niels rekommenderar att intervjua Hector Rail som också gör dragningar i stråket längs
Södra Stambanan ner till Duisburg.
4.1.2.3 Tågoperatör - ACL
Göran Hansson ACL, Försäljning och Niklas Fredriksson ACL, Verksamhet.
Absoluts kombiupplägg från Åhus till Göteborg för export via sjöfart hanteras av ACL.
Upplägget är ett fast, dedikerat tåg som går en gång i veckan. Dag 1 drar operatören ner
tomma ACL-containrar till Åhus hamn där lastade containrar står och väntar. Tåget går
tillbaka dag 3 upp till Göteborg. Under resten av veckan används tåget på andra kunders
upplägg.
Stråket är Åhus – Kristianstad – Hässleholm – Alvesta – Gbg i standardupplägget, men
för tillfället går tåget pga ombyggnationer på stambanan från Hässleholm via Halmstad
och Värnamo. Detta ger begränsningar i kapacitet, istf 24 containrar kan man nu köra
max 20 containrar pga lokets kapacitet och banans stigning samt risk för lövhalka.
Generellt fungerar upplägget bra och har funnits i säkert 10 år. Dock har det varit rätt
mycket både planerade och oplanerade aktiviteter som gör att man måste anpassa och
justera transporten beroende på förutsättningarna. ACL upplever att Trafikverket är bra
på att kommunicera planerade störningar på banan. Men i kombination med att vissa
mindre aktörer inte är lika bra på att föra vidare informationen om planerade störningar
skulle vara önskvärt med än längre framförhållning och gärna med uppmaning till
tågoperatörer att meddela dessa störningar även till sina kunder. De oplanerade
störningarna är svårare att planera för och det händer att tåget kommer för sent upp till
Gbg och därmed missar fartygets avgång, bla översvämningar har förekommit. Om man
hinner planera om transporten används nästan helt uteslutande lastbil vilket fungerar
bra eftersom lastbilen går direkt till Göteborg utan stopp. Säkerheten är en viktig
parameter med hänsyn till godsets art.
Tidigare hade man last även på returen från Göteborg till Åhus. Det var tomflaskor i ett
flöde som kom med båt till Göteborg från Antwerpen för vidare transport till Åhus. I
nuläget finns inget returflöde, men ACL är öppen för att hitta last som går andra hållet i
samma flöde. ACL jobbar mycket med järnvägstransporter in till Göteborg och idag
bedöms att ca 80% av inkommande gods till Göteborg går med tåg, vilket innebär att de
arbetar med alla tågoperatörer i Sverige.
När det gäller möjliga förbättringsåtgärder är banavgifterna ett område eftersom de är
problematiska att få in i beräkningsunderlaget till kunden. Kunden betalar ett snittpris
utslaget på tågets beläggning och banavgifterna periodiseras per månad medan kunden
betalar veckovis. Tillsammans med att hamnavgifterna tillkommer är det svårt att slå ut
kostnaderna och beräkna kundens slutpris. Och det är detta kunden bryr sig om. En
annan viktig aspekt är att höjningen av banavgifter orsakar problem att beräkna
kostnader för längre kundavtal som ju generellt gäller ett år eller mer. Det är önskvärt
att Trafikverket tydligt och i god tid kommunicerar hur stora höjningarna av
banavgifterna blir eftersom avtalsförhandlingar är långa med många aktörer inblandade
och då måste kostnadskomponenterna vara klara. ACL upplever att Trafikverket är
medvetet om att tågoperatörer är beroende av kunskap om banavgifternas utformning
och storlek, men det är minst lika viktigt att speditörer i förhandling med slutkund långt
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i förväg vet prisbilden eftersom banavgifterna är en viktig del i kalkylen och detta är
troligen ett område Trafikverket behöver påminnas om emellanåt.
Generellt är tågoperatörerna väldigt duktiga även om det skiljer dem emellan. Speciellt
om de är hårt belastade kan det skilja på hur kommunikationen fungerar. Det finns idag
många små aktörer och de har ofta inte samma resurser att kommunicera när upplägg
ändras. En förändring på senare tid är att det tidigare ofta varit en enda aktör på många
sträckor. Men mer ofta finns nu flera aktörer och därmed blir det lättare att som kund
köpa kapacitet. ACL upplever att det ofta finns kapacitet på järnväg att köpa, men
eftersom behovet av transporter skiljer sig från vecka till vecka väljer man själv som
aktör att köpa in transporterna förhållandevis sent när man vet behovet och då kan det
vara fullt vilket inte är helt konstigt.
Nu börjar det komma aktörer som konkurrerar på samma banor och det är bara att
hoppas att det finns ekonomi för alla. Ett exempel är tågpendlar mellan Helsingborg och
Göteborg där det nu finns flera aktörer.
4.1.2.4 Tågoperatör: Hector Rail
Jonas Swartling Commercial Manager och Hans Åke Gustavsson Product Development
Manager Hector Rail.
Hector opererar bland annat sträckorna Herne-Nässjö och Henre-Katrineholm. De drar
gods på uppdrag av Samskip Van Dieren Multimodal i det stråk Absolut Company har
sitt upplägg med kombitransporter med destinationer i Frankrike men drar inte
företagets specifika gods.
Det tar generellt längre tid att få godset transporterat i Sverige än förväntat. I en studie
av godsflöden från Umeå till Skövde var prognosen från Trafikverket mycket längre än
den tid Hector själv bedömt. Hector Rail upplever att det är ökande bekymmer på södra
stambanan, framförallt på sträckorna Hässleholm till Malmö och genom Östergötland.
Deras upplevelse är att vid ansökan om lägen i Tyskland och Danmark hanteras
prioriteringarna i tidtabellen generellt bra. I den svenska Tidtabell 2013 är det tydligt att
tågen inte prioriterats såsom Hector ansökt om. Det har blivit långa ledtider med
mycket ståtid och slots långt ifrån de ansökta tiderna. Detta medför extra kostnader,
lägre nyttjandegrad på utrustningen och försämrad konkurrenskraft mot
vägtransporter.
De långa ledtiderna med tilldelning av tider är ett problem. Tillsammans med kunden
gör man ett upplägg, men mycket hinner ändras innan verkställandet eftersom
tilldelningen är en så lång process. Kunders framförhållning och ledtid för att få igång
en trafik varierar mycket. Framsynta kunder och större upplägg planeras ofta med 10
månaders framförhållning och mer. Inte sällan startar ny trafik med kortare varsel, då
på restkapacitet. Ett exempel på den långa ledtiden är att sista datum för ansökan av
”ordinarie” kapacitet i tågplaneperioden december 2013-december 2014 är i mitten av
april 2013. Har man då inte ansökt kommer tågen först in i den ordinarie tågplanen i
nästkommande tågplaneperiod, som startar i december 2014, d.v.s. 22 månader senare.
Ett annat problem med de tider man fått, är att de inte ger utrymme för tågen att lossas
och lastas på terminalerna för att sedan vända. Konsekvensen, enligt nuvarande
planering, är att kunden måste sätta in ett nytt vagnsätt för att klara tiderna, vilket
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innebär höga extra kostnader. Man funderar även på att ha dubbla lokförare som gör att
man kan jobba bort rasterna och tjäna in 30-45 minuter. Men trots dubbel bemanning
är upplägget svårt att få till, rent praktiskt. Nya lägen kommer behövas längs hela resan
och störningskänsligheten kommer öka i upplägget.
Lyftkostnaden är en stor parameter som påverkar när kombitransporter blir lönsamma.
Ett lyft kostar 300 kronor, vilket för ett omlopp innebär en kostnad på 48 000 SEK 4. Ett
omlopp (tur och retur) mellan Stockholm och Göteborg kostar 110 000 SEK, med
ytterligare 48 000 SEK för lyft utgör detta nästan en tredjedel av totalkostnaden. Idag är
det därför omöjligt för dem att köra kostnadseffektivt kortare sträckor såsom mellan
exempelvis Göteborg och Nässjö.
Hectors erfarenhet är att de svenska terminalerna drivs mycket mer entreprenöriellt än
de tyska och danska. Därmed är det ofta enklare att jobba med svenska terminaler.
Sverige har jämförelsevis med utlandet många elektrifierade terminaler, vilket är en
fördel. Det innebär att man som operatör själv kan backa in tågen hela vägen in till
terminal utan byte av lok. Katrineholm är elektrifierad sedan länge och nu även Nässjö.
I Nässjö är dock spåret något kort. Sverige har 630 m meter som standard, men Hector
skulle kunna dra ännu längre tåg om möjlighet funnits eftersom det går att köra upp till
750 meter (700 m vagn). Längre tåg ger väldigt mycket bättre konkurrenskraft mot
exempelvis vägtransporter.
För den internationella trafiken är det ett problem att Sverige, Danmark och Tyskland
inte hanterar tåg som en dragning, utan en ny prioritering görs i varje land. Varje land
gör bedömningen för sig och enbart för sitt eget järnvägssystem, vilket medför att det
kan ge komplikationer i nästa land och fler nedprioriteringar. Detta i sin tur ger
kvalitetsproblem.
När det gäller infrastruktur har man i Danmark två dimensionerande begräsningar i
form av broarna över Öresund och Stora Bält vars stigning begränsar hur mycket vikt
loken får dra. Detta göra att Hector med nuvarande regelsystem och lok är begränsat till
1700 ton. Med ett lok ytterligare skulle man kunna dra upp till 2300 ton eller mer men
med nuvarande lok ser Hector Rail att man skulle kunna dra 1800 ton, istället för 1700
ton. En ökning till 1800 ton skulle förbättra ekonomin dramatisk genom det ökade
utnyttjandet på 6 % som motsvarar hela Hectors nuvarande marginal på transporten.
Politiskt finns hinder i utformningen och storlek på avgifterna. Systemet i Danmark
subventionerar kostnaden för intermodal trafik med 3 %. Men idag finns osäkerhet om
systemet kommer att finnas kvar och om subventionen försvinner kan det ge
affärsmässigt stora konsekvenser då detta tillskott är en så stor del av marginalen.
Systemet beslutas vart femte år och skapar stor osäkerhet för kombitrafiken.
Det finns ett flertal regelverk som försvårar mellan länderna. Ett annat exempel är att
även moderna länkade vagnar klassas som ”Kurzgelenkwagen” enligt reglementet i
Tyskland eftersom det gäller tåg över 1600 ton. Detta innebär begränsningar i hastighet
och därmed svårigheter att överhuvudtaget komma fram i den tyska infrastrukturen
jämte andra mer snabbgående tåg. Dessutom måste vagnarnas bromsar manuellt ställas
om när man kommer in i landet. Försvårande och fördyrande.
4

4 lyft per omlopp*40 vagnar*300 SEK/lyft = 48 000 SEK
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Banarbetsplaneringen är ett problem för den trafik som går genom flera länder,
eftersom detta görs i nationella processer utan bra samordning med de andra länderna.
Det kan hända att två länder drar igång banarbeten samtidigt som avsevärt försvårar
framkomligheten. Eller att man inte gör åtgärder i ett land som skulle underlätta vid
spårarbeten i ett annat. Det verkar inte finnas några riktiga övergripande planer för
detta. Frågan är någonting som Hector ofta framför till infrastrukturhållarna men det
händer inte mycket, åtminstone uppfattas det som att processen är väldigt långsam.
Banarbetskostnaderna har man inte heller lyckats lösa länderna emellan. Blir det ett
arbete i t.ex. Malmö som kräver ett nytt tågläge över Öresundsbron (även bara byte av
tågnummer eller minutjusteringar) innebär detta avbeställningskostnader för den
Danska delen av tågläget och om detta i DK inte görs minst 7 veckor i förväg får man
ändå betala 50 % av kostnaden (ca. 7.000 SEK). Det är en irriterande och kostsam fråga
eftersom infrastrukturfållaren i DK inte bryr sig om att ändringen är utanför Hectors
möjlighet att påverka.
För kvalitetsavgifter fungerar systemet så att en operatör slipper dubbla avgifter. Blir
tåget försenat i t.ex. Sverige hanteras detta så man inte behöver betala igen i DK. Dock
är systemen helt olika uppbyggda i de olika länderna eftersom man omsätter EUdirektivet helt annorlunda länderna emellan. Det blir svårt att få en helhetsbild och man
måste hålla kunskapen uppdaterad för tre helt olika modeller.
Men kvalitetsavgifterna kan drabba dubbelt i Sverige. Ett exempel är Katrineholm, där
upplägget är att man kommer in med ett tågsätt och byter vagnar som står färdiglastade
i terminalen. Marginalen för bytet är på två timmar, men om man kommer sent till
Katrineholm hinner man inte ut igen i tid och då drabbar avgiften dubbelt även om
förseningen i grunden har samma orsak. Idag sätts förseningskoder av tågklareraren
utan egentlig kunskap om vad som orsakar förseningen och med oklar grund till
bedömningen.
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4.1.3 Summering och åtgärdsförslag för stråk som Absolut Company
använder
Tabell 1 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, för stråk som Absolut
Company använder.
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg
Järnväg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lösningsorienterade möten för att lösa återkommande kvalitetsbrister.
Kortare transittider.
Bättre utrymme i tidtabellen för att hinna med terminalarbete.
Minska ledtiderna vid planering av tåglägena, så ingångsfakta blir mer aktuell
Ta bort stödprojekt som snedvrider konkurrensen för kommersiella
internationella pendlar.
Internationell (förbättrad) samordning av banarbetsplanering, inklusive
borttagning av kvalitetsavgifter som orsakas av banarbeten i annat land.
Internationell bättre samordning med att planera tåg som en dragning
Internationell samordning hur direktiv bryts ner till regelverk nationellt
Hjälp att ta bort regelhinder i andra länder, t.ex kurzgelenkwagen-klassning
och överdrivet hårda viktbegränsningar för lok att dra på stigningar över broar
i Danmark.
Bättre framförhållning gällande banarbeten, så att man hinner avboka
slottider även i andra länder.
Förbättrad kommunikation om banarbeten inte bara till tågoperatörer utan
även speditörer/varuägare.
Kommunicera framtida banavgifter tydligare även till speditörer.
Anpassa böteshanteringen så att samma försening inte medför böter flera
gånger.
Högre transparens för avgifternas storlek idag så de går att förutse vid
fakturering till kund.

Sjöfart
Övrigt

• Hjälpa speditörer att bli bättre på att balansera flöden

4.2 Södra Skog
4.2.1 Beskrivning av valt transportstråk – Södra Skog
Beskrivning av valt transportstråk
• Anslutningsvägar 7 mil runt Vislanda
• Terminal i Vislanda (Elnaryd)
• Vislanda-Alvesta, Södra stambanan
• Alvesta-Kalmar, Kust-till-kust banan
• Kalmar-Mönsterås, Stångådalsbanan

22
TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Södra styr över sina transporter från en linje Dalsland-Norrköping och söderut.
Branschen är konjunkturberoende och priskänslig, vilket betyder att transporterna över
tid kan variera mycket i volym även om volymerna inte svänger väldigt snabbt.
Det studerade transportflödet rör transporter av rundved och biobränsle från skogen
runt Vislanda till Mönsterås bruk. Transporterna går från en omkrets på cirka 7 mil på
timmerbil till terminalen i Vislanda (Elnaryd, stickspår strax söder om Vislanda). De har
ett 30-tal åkerier som kör för dem, men de kör även med egna bilar (cirka 10%).
I Vislanda lyfts rundved och biobränsle (flis) över på tåg, av tågoperatör respektive
timmerbilarna. Terminalen i Vislanda ligger egentligen i Elnaryd, vid ett stickspår strax
söder om Vislanda. Här finns ett stort lagerutrymme, vilket innebär att Södra inte har
andra stora mellanlager. Södra äger terminalen och den största delen av marken, en del
av marken arrenderas av en privat markägare. Där finns ingen entreprenör just för
terminaldriften utan det är åkerier och tågoperatören som sköter lastningen. Det som
går vidare mot Mönsterås är massaved och timmer. Övriga transporter går med
massaved mot Värö bruk samt biobränsle till Södertälje.
Till Mönsterås går ca 7-20 tåg per månad från olika destinationer, varav Vislanda utgör
en liten del. Tåget går via Alvesta mot Kalmar, där man byter lok till diesel och ställer av
delar av tåget på stickspår eftersom det är för långt för att dras av diesellok. Sedan
vidare transport på oelektrifierad bana till Mönsterås, där det lastas av direkt i
anslutning till Mönsterås bruk.
Till Mönsterås kommer massaved till bruket och timmer till sågen, huvudsakligen via
lastbil men från längre avstånd via tåg. Andelen tåg varierar över tid, beroende på
utbudet av timmer i närområdet. Idag är det kanske 250 lastbilar per dygn men bara ett
tåg. Alla dragningar mot Mönsterås går via Alvesta-Kalmar, endast ett litet flöde via
Vislanda.

4.2.2 Intervjuer rörande Södra Skogsägarnas stråk
De parter som är inblandade i transporterna är:
•
•
•

Åkerier, bland annat Södras eget, för transporten till Vislanda. Intervju av både
transportledare och lastbilsförare.
TX logistik, tågoperatör. Intervju av både VD och en lokförare.
Södra Skog, transportköpare. Intervju av råvarulogistiker.

Frågorna här rör transporterna från Vislanda via Alvesta-Kalmar till Mönsterås. Nästan
hela den berörda sträckan rör transporter av rundved på tåg. Det är bara
anslutningstransporterna till Vislanda som körs på lastbil.
4.2.2.1 Varuägare: Södra Skog Transportköpare
Thomas Frick är råvarulogistiker på Södra Skog, ansvarig för transportlösningen.
Till Mönsterås kommer massaved till bruket och timmer till sågen, huvudsakligen via
lastbil men från längre avstånd via tåg. Andelen tåg varierar över tid, beroende på
utbudet av timmer i närområdet. Idag är det kanske 250 lastbilar per dygn men bara ett
tåg.
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Huvudsakliga flaskhalsen för tågtransporterna på sträckan handlar om bristande
flexibilitet. De är upplagda efter ett planerat flöde, men det är dåligt med flexibilitet om
något händer. Idag måste slot-tiderna ansökas om till Trafikverket senast 8 veckor före
tänkt avgång. De önskar sig en framförhållning på 1-2 veckor istället. Det kan bli
förändringar som företaget inte kan påverka, så de tvingas ställa in transporter, vilket
kan slå hårt ekonomiskt. Det kan bli 8-10 timmar som de inte kan nyttja tåg för sina
transporter. Denna brist på flexibilitet är ett hinder, även om de som planerar
arbetstiderna för tågklarerarna gör allt för att Södra skall kunna ta sig fram när de
ansöker med kort varsel. Frågan är om det går att lösa rent tekniskt på ett bättre sätt.
En annan flaskhals är själva slot-tiden. Södras tåg kan endast komma till Mönsterås vid
19:00 under vardagarna. Detta medför att även om ett omlopp endast tar 20 timmar, tur
och retur Vislanda-Mönsterås, så blir det alltid 24 timmar eftersom de måste ankomma
vid den specifika tiden. Det är alltså slot-tiderna som begränsar och försämrar
ekonomin i själva transporten.
Det råder också brist på kapacitet, främst mötesspår. De har i juni lämnat sådana
synpunkter på en remiss från Trafikverket angående mötesspår på Stångadalsbanan.
Ett problem idag för lastplatsen i Vislanda är ett miljötillstånd som inte tillåter lastning
på natten. Angående anslutningsväginfrastrukturen i övrigt hänvisas till Södras
transportledare Klaes Glansberg.
4.2.2.2 Varuägare: Södra Skog, Transportledare
Vad gäller flaskhalsar nämns tågtransporterna, spontant.
Den främsta flaskhalsen handlar om att de måste byta till diesellok i Kalmar eftersom
sträckan Kalmar-Mönsterås är oelektrifierad. Oftast måste tågen delas på eftersom
dieselloket inte drar lika många vagnar. Då ställer de av elloket och kanske hälften av
vagnarna på ett stickspår i Kalmar. Bäst vore att inte behöva byta, att banan mot
Mönsterås blir elektrifierad. Men ett annat mer direkt problem är att det inte är full
disciplin på att de bokade stickspåren verkligen finns tillgängliga. Det har hänt, vid
ankomst till Kalmar, att det står tåg från en annan operatör på deras bokade stickspår.
Det skapar problem, att få tag på rätt personer akut är svårt och de vågar inte röra
vagnarna eftersom de inte vet vad som finns i dem. Det efterfrågas mer ordning och reda
vad gäller stick- och sidospåren.
Det har även varit en del störningar i tågtrafiken, men för detaljerna kring detta
hänvisas till deras tågoperatör.
Han uttrycker att han är nöjd med vägarna. Det finns flera stora vägar i anslutning till
området som är i gott skick, de ställer i alla fall inte till det som en flaskhals för flödet.
Däremot kan det vara problem med väganslutningen till själva terminalen, där den sista
kilometern innan terminalen är som en ”asfalterad kostig” och alldeles för smal för stora
timmerbilar, särskilt vid möte. Han är däremot osäker på vem som är väghållare,
troligen inte Trafikverket.
4.2.2.3 Lastbilschaufför: Södra Skogs egna åkeri, ”Växjöbilen”
Generellt upplevs vägtransporterna som ganska bra, om man ser till ”flaskhalsar”
knutna till vägtransporterna. Den enda konkreta flaskhalsen för deras del är knutet till
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kör- och vilotiderna. Det är ett problem att det inte finns tillräckligt med platser att
parkera på för att få den lagstadgade vilan. Vid planering av rastplatser och
uppställningsplatser tänks det inte på yrkestrafiken. Exempel:
•
•

De har gjorts en parkeringsficka med 5 minutersgräns i Åseda. Det vore bättre
med 45 minuter, så kan en chaufför få till sin lagstadgade vila.
Det vore bra om det på rastplatserna finns vissa ytor som är avsatta för
yrkestrafiken. Idag kan det fyllas upp med husbilar och annat som står där.

En rad förbättringar skulle behövas i det aktuella området som skulle underlätta för
godstrafiken, främst av trafiksäkerhetskaraktär:
•

•

•

•

Sträckan på RV 23/29 från Växjö mot Braås, cirka 2,5 mil. 2+1 väg, där
omkörningssträckorna är alldeles för korta, på 400 meter i svag uppförsbacke.
Vägren saknas. Bilarna hinner inte köra om dem, det blir trångt och han har själv
upplevt flera incidenter.
Väg 23/29 från Braås mot Högsby/Oskarshamn. Mycket vilt på sträckan, men
inga viltstängsel. Han noterar också att vildsvinen gärna är på fel sida
viltstängslet när sådant finns.
Generellt brister underhållet på RV 25 mellan Växjö-Kalmar (särskilt vid
Hovmantorp). Det lappas bristfälligt och sen är det dåligt igen med tjälskador
efter ett halvår. Han tycker att underhållet verkar underskattas på 2+1 vägarna
där trafiken blir mer koncentrerad, det blir spårigare med mer vattenplaning
som följd.
För godstrafiken genom samhällena är det ett bekymmer med höga kantstenar
vid smala vägar, de döljs vid snö och det är lätt att man kör på dem och river upp
fälgarna. Även chikaner, som gör det svårpasserat för tung trafik.

4.2.2.4 Tågoperatör: TX Logistik, VD
Sedan de började köra sträckan 2005 har det blivit mycket bättre på själva järnvägen
mellan Alvesta och Kalmar, men samtidigt har trafiken ökat markant vilket betyder att
sträckan är en trång sektor trots de förbättringar som gjorts. Det är mycket
passagerartåg på sträckan, vilket gör det svårt när man kommer lite försenad med ett
godståg. Idag, om något händer som gör att det blir en försening på kanske en kvart ut
på Kust-till-Kustbanan, så blir det lätt 3-4 timmar försening mellan Alvesta och Kalmar
eftersom man då hamnar bakom persontågen och därmed får stå och vänta på flera
ställen.
Avseende Stångådalsbanan mellan Kalmar och Mönsterås är det 1800-talsstandard. Det
är inte bara att den är oelektrifierad, utan också den övriga standarden och den
manuella tågklareringen i både Blomstermåla och Mönsterås som kräver 8 veckors
framförhållning. Flexibiliteten är därför låg.
I Kalmar ställer de av halva tåget, eftersom dieselloket inte orkar dra hela tåget. Det gör
att det samlade tågupplägget tar längre tid just på grund av att en del av sträckan är
oelektrifierad. Den del där man kör in på själva bruket kommer alltid vara oelektrifierad,
men nu har de beställt ellok med extra dieselmotor som kan klara kortare sträckor med
dieseldrift.

25
TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Planeringen av tåglägena är en lång process. Han tycker det fungerar bra i den del där
de är med och planerar tidtabellerna. Det är svårt att sitta så långt innan och planera
trafiken. I april 2011 inkom de med en ansökan där de planerat trafiken från hösten
2012. Deras upplägg är ett slingtågsystem mellan bruken och terminalerna, som i sin tur
byggde på Södras prognoser. Sen vek sig marknaden och upplägget funkar inte som
tänkt. Där uppstår problemen, det är ad-hoc trafiken som är problemet. Det är för
oflexibelt att det är så begränsade möjligheter att ändra upplägget vid ändrade
omständigheter.
När det gäller åtgärder mot flaskhalsar är det högst på önskelistan med elektrifiering av
banan mellan Kalmar och Mönsterås. Enbart ATC skulle öka kapaciteten på banan
väsentligt. Då skulle betydligt fler tåg än dagens ett i timmen kunna köra på banan.
Här funderar han också på om det inte finns andra möjliga lösningar som inte kräver
elektrifiering av banan. Det borde finnas fler alternativa sätt. Exempelvis involvera
lokföraren, att via telefonkontakt kunna lösa växlingen. Kanske övervakning via
webbkamera. Det måste finnas fler tekniska möjligheter. Idag händer det att de får ställa
in tåg för att ingen kunde komma och lägga om en växel.
Det är även ett maximerat kapacitetsutnyttjande på banan mellan Kalmar och Alvesta.
Här ligger förstås dubbelspår högt på önskelistan, men även mötesspår.
4.2.2.5 Tågoperatör: TX Logistik, Lokförare
Generellt upplevs trafikflödet som högt i förhållande till vad banorna kan klara. Det
märks att det är trångt på spåren. Blir där en liten försening in på banan Alvesta-Kalmar
får man stå i flera timmar, eftersom det inte finns några luckor i tidtabellen. De många
persontågen på banan gör att själva transporttiden är lång mellan Alvesta-Kalmar, de
behöver stå ca 45 minuter och vänta i Emmaboda och ca 20 minuter i Fredrikslund. Det
är också svårt på Stångådalsbanan eftersom det går persontåg mellan Kalmar och
Blomstermåla. Nu har Kalmar länstrafik tillsammans med kommunerna börjat planera
att bygga plattformar bland annat i Hanemåla (utanför Nybro) inför pendeltågstrafik
som planerar startas mellan Kalmar - Emmaboda inom några år. Detta kräver kraftigt
förbättrad kapacitet på banan, om inte godstrafiken skall stå tillbaka.
Det vore önskvärt att man kan köra färre men längre tåg för att på så sätt inte ta upp lika
mycket kapacitet på järnvägen nu när det är så trångt. Framförallt för persontågen,
måste det verkligen gå ett tåg i kvarten från Växjö? Detta borde Trafikverket diskutera
med länstrafikbolagen.
Det behövs fler mötesspår. Sådana planeras och byggs, men känslan är att dessa byggs
enbart för att ta upp den nya kapaciteten med persontåg. I planeringen av mötesspår tas
inte hänsyn till godstågen, i Åryd byggde man ett 440 meter långt spår när deras tåg är
520 meter. Nu planeras mötesspåret i Örsjö, även detta för kort för godståg. Alla
mötesspår som byggs borde vara tillräckligt långa för godstågen. Flexibiliteten ökar om
man bygger långt på en gång, speciellt vid förseningar då det behövs utrymme för
oplanerade möten. Ett annat exempel är vid Lessebo där signalen är 500 meter från
vägkorsningen vilket betyder att vid stopp blir de stående med en vagn över vägen vilket
inte är så populärt. Sammantaget blir det svårt för de långa godstågen. Att ha långa
godståg är avgörande för lönsamheten, vill man underlätta för godstrafik på järnväg
måste man tänka på de långa godstågen och planera så det fungerar för dem.
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Utöver önskemål på elektrifierad järnväg och dubbelspår vill han gärna lyfta fram
behovet av mer spårkapacitet och uppställningsspår i Alvesta och Kalmar. Där är trångt
att komma in.
Mer uppställningsspår generellt är önskvärt. Ibland får de köra 5-10 mil bara för att
finna en plats att ställa upp vagnar.
Det saknas idag fjärrblockering mellan Kalmar och Mönsterås. Men om det blir
fjärrblockering mellan Kalmar och Blomstermåla, som Trafikverket har som förslag i sin
förstudie, behövs flexibel framkomlighet mellan Blomstermåla och Mönsterås. Här
funderar han på om det går att finna andra lösningar:
•
•
•

Kan man tillåta obevakad trafik nattetid mellan Blomstermåla och Mönsterås?
Detta görs exempelvis mot Simrishamn.
Kan man ge starttillstånd för växling från Kalmar när tågklareraren i Mönsterås
inte är på plats?
Kan man ha S-bana mellan Mönsterås och Blomstermåla? Det enda han kan
komma på att de behöver göra är att manuellt gå in och fälla vägskydden, det
kanske kan gå att lösa genom att det finns ett skåp för det längs banan?

4.2.3 Summering och åtgärdsförslag för utvalda stråk som Södra Skog
använder
Tabell 2 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, för utvalda stråk som
Södra Skog använder.
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg

• Ändra parkeringsfickan i Åseda till 45 minuter, så kan en chaufför få till sin
lagstadgade vila.
• Avsätt vissa ytor för yrkestrafik på rastplatserna.

Järnväg

• Ökad flexibilitet genom tekniska system som tillåter mindre framförhållning än 8
veckor vid förändringar av slottider.
• Slottider som tillåter bra returflöden, inte knutet till exakt samma tid varje dag.
• Mer ordning och reda vad gäller stick- och sidospåren.
• Sök alternativa sätt att sköta växlingen på den oelektrifierade sträckan genom att
involvera lokföraren eller övervakning via webbkamera.
• Obevakad trafik nattetid mellan Blomstermåla och Mönsterås.
• Ge starttillstånd för växling från exv Kalmar när tågklareraren i Mönsterås inte är på
plats.
• Tillåt inte mer persontrafik innan kapaciteten är utbyggd, eller ha längre persontåg
med färre avgångar.

Övrigt

•

Tänk mer på godstrafiken vid planering av åtgärder, som längd på mötesspår.
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4.3 Waggeryd Cell
4.3.1 Beskrivning av valt transportstråk som Waggeryd Cell använder
Beskrivning av valt transportstråk
• Anslutningsväg Waggeryd Cell-Båramoterminalen, E4
• Båramoterminalen-Värnamo, Halmstad-Nässjö-Jönköping banan
• Värnamo-Göteborg, Kust-till-kust banan
• Hamnbanan Göteborg
Waggeryd Cell har transporter av pappersmassa för kunder i Asien, cirka 8000
ton/månad eller 20 stycken 40-fotscontainers per dag (med vissa uppehåll) som går från
Vaggeryd till Göteborgs Hamn.
På Waggeryd Cell lastas direkt i container på flak som förseglas och går några kilometer
söderut på E4 till Båramoterminalen nära Skillingaryd. Från Båramoterminalen går det
med tåg på den oelektrifierade banan till Värnamo, där man byter lok och kör
resterande på Kust-till-kust banan till Göteborg, där vidare på Hamnbanan till
Göteborgs Hamn.

4.3.2 Intervjuer rörande Waggeryd Cells stråk
De parter som är inblandade i transporterna är:
•
•
•
•

Waggeryd Cell, transportköpare. Intervju av Marknadschef/Råvaruinköp.
Logistikpartner, speditör för hela transportupplägget, inklusive åkerier som kör
från Waggeryd Cell till Båramoterminalen. Intervju av VD.
CFL Cargo, tågoperatör, intervju av VD.
PGF tåg, Båramoterminalens operatör, intervju av VD.

4.3.2.1 Varuägare: Waggeryd Cell, Transportköpare
Thomas Sandstedt är den som är avtalsansvarig på Waggeryd Cell, Marknadschef och
ansvarig för transportinköp.
De har avtal med Logistikpartner som sköter containertransporten, inklusive
upphandling av tågtransport. Det är Waggeryd Cells agenter, mest handelshus, som
handlar upp sjötransporterna.
Ledtiden på runt en vecka funkar bra för dem. Det ger lagom marginal för eventuella
oförutsedda händelser på vägen. Godset måste vara i hamn 1-5 dygn före avgång. Om
det blir för tajt går containern med lastbil istället. Han är själv osäker på hur ofta det
sker eftersom allt sådant sköts av deras speditör, men hans uppfattning är att det är
ovanligt.
Punktligheten tycker han är bra. De som beställare ser inte allt strul på vägen, men med
de marginaler de har funkar det ändå. Det har hänt att exempelvis ett tåg gått sönder,
men då har de hunnit lösa det på annat sätt i tid.
Fördelarna med att lösa transporterna på detta sätt är många för deras del. De kan lasta
mer flexibelt. De fyller en container som går till Båramoterminalen och sen är åter efter
20 minuter. När det gick med bil till Göteborg tog det 4 timmar innan de kunde lasta
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igen. En annan stor fördel är att det bara lastas en gång. Innan var det ytterligare en
omlastning i Göteborg, men nu går det i slutna containers. Därmed blir det mindre
hantering av godset och därför mindre skador.
De är som sagt väldigt nöjda och glada över sina kombitransporter idag och ser bara
fördelar. De har tillräckligt med marginaler idag för oförutsedda händelser. Men de vill
påpeka att om det ändras med utrymmet som att det blir för trångt på spåren och deras
ledtid eller punktligheten förändras, kommer de överväga att lägga tillbaka till lastbil.
4.3.2.2 Speditör: Logistikpartner
Stefan Bergström är Trafikchef och delägare på Logistikpartner. De är leverantör av
helhetslösningen för utgående exportgods för Waggeryd Cell.
Logistikpartner har det kommersiella ansvaret för Vaggerydspendeln mot Göteborgs
Hamn och funkar som LBC för åkerier samt upphandlar tågoperatör och i
förekommande fall båttransporter. Logistikpartner har en rad kunder i närområdet
kring Vaggeryd. Det är många stora importörer såsom Jysk, Elgiganten, IKEA mfl.
Waggeryd Cell ger en mycket bra balans eftersom de fyller returcontainers med
exportgods till Göteborgs Hamn.
Avseende Waggeryd Cell är det Logistikpartner som är avtalspart, de i sin tur anlitar
CFL Cargo för tågtransporterna och agerar som LBC för de åkerier som kör till och från
Båramoterminalen.
Han upplever att Vaggeryd/Båramo på en relativt kort tid (4 år) blivit en hubb för
kombitransporter mot Göteborgs Hamn där allt gick tidigare med lastbil. Idag är det
250 containers på 40 fot varje vecka åt varje håll som går på tåg, som tidigare gick med
lastbil. Idag är efterfrågan ganska stabil. Det är en prisfråga, många av volymerna
upphandlas via speditörerna och då är det tämligen flyktiga volymer där andra fördelar
än pris hamnar i skymundan.
Eftersom transportvolymerna är ganska priskänsliga handlar det om att fokusera på
kostnadseffektivitet. Därför lyfter han gärna fram flaskhalsar som påverkar den
ekonomiska bärigheten. Då är det den oelektrifierade banan mellan Värnamo och
Båramoterminalen ett problem. Det betyder att de måste byta mellan el- och diesellok i
Värnamo, något som äter ledtid och ökar sårbarheten men framförallt gör att de måste
ha dubbla resurser tillgängliga (lok), vilket kostar mer. Han påpekar att en elektrifiering
av banan även skulle kunna medföra ökade möjligheter att leda trafik den vägen om
södra stambanan får problem.
Generellt kan han konstatera att järnvägen är oflexibel där eventuella störningar blir
svåra att hantera. Där kan man från ett marknadsperspektiv önska ett system som
kunde tillåta förändringar med kortare varsel. Eftersom konkurrensen i många fall sker
med gummihjul där flexibiliteten är så mycket bättre. Nu är lösningen att arbeta med så
mycket buffert som möjligt i ledtiderna och en förhoppning om bra utrymme i
tidtabellen, något de tycker sig ha fått idag men är oroliga för om det ändras vid en ökad
trafik på banan.
Punktligheten går i vågor. De har haft en del lok- och vagnproblem som gjort att de blivit
sena ut på spåret och då har man ingen chans att få komma in förrän nästa tågläge.
Detta är förståeligt men oflexibelt.
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Vägnätet kring Båramo är han nöjd med. Det är väl utbyggt och där är egentligen inga
kapacitetsproblem. Det är så pass korta sträckor och lite trafik så det inte är en flaskhals
idag, även om problem kan uppstå.
4.3.2.3 Terminaloperatör: Båramoterminalen (Vaggeryd logistikcenter), VD
Peter Rostedt är VD på PGF tåg, som är operatör för Båramoterminalen.
Idag går ett tåg om dagen till Göteborg, 6 dagar i veckan med 42 vagnar. Efterfrågan är
ganska jämn, på grund av en stark krona och världskonjunkturen tycker han att
exportvolymerna sviktar lite. De kan idag ha ett relativt balanserat flöde då de kör både
import och exportgods på Göteborgs Hamn. Utöver Waggeryd Cell är det export av
bland annat sågade trävaror och mjölkpulver.
Tågläget de har idag passar dem jättebra, det gör att de har ett upplägg som kan
konkurrera med lastbil. Tåget kommer in vid 2-3 tiden på natten. Då kan de lasta
containers på lastbil och se till att de är hos kund i god tid för lastning eller lossning. Det
är viktigt att kunden har containern när dom börjar arbeta direkt på morgonen.
Upplägget med tågpendel till Göteborgs Hamn är egentligen för kort för att kunna bära
sig, men tack vare den tidiga tågtiden kan de få ihop en god logistik som passar kunden.
Tågpendeln måste vara lika effektiv och helst bättre än lastbilen, som är den största
konkurrenten till tåget.
Avseende flaskhalsar i flödet finns det flera saker han vill lyfta fram.
Den främsta flaskhalsen, alla kategorier, är att Hamnbanan i Göteborg funkar. Den är i
bedrövligt skick. Det handlar inte bara om investeringar utan om att prioritera
underhållet. Om den inte fungerar, fungerar ingenting i deras flöde. Vid störningar där
kommer godset lyftas över till lastbil och sen kommer det vara mycket svårt att lägga om
till järnväg igen. Den är helt avgörande för containertrafiken från Göteborgs hamn!
Flexibiliteten, om något stör trafiken och det uppstår förseningar, skulle behöva öka.
Det är för glest med möjligheter att komma ut på spåret om man av någon anledning
missar 5.30. Då är första tiden 9.30, sedan 14.30 och en vid 20-tiden. Där skulle de
önska att det fanns mer möjligheter, att kunna rulla förbi persontågen. Mest är detta ett
problem de första 4 milen från Värnamo till/från Båramo eftersom det är så mycket
persontåg där.
För dem, med terminal vid oelektrifierad bana, finns det också ett problem avseende att
växla över till terminalområdet. Idag är det lokföraren som behöver springa 700 meter
längs spåret och tillbaka för att lägga om växeln. Det tar en extra 15-20 minuter då
spåren skulle kunna användas bättre. De vill utbilda personal så att de kan göra det
själva där. Tre truckförare är påtänkta. Problemet är att det då krävs en 14-dagars
utbildning, som nu förhandlats ner till 3 dagar. Det är alldeles för omfattande för den
nytta det kommer att ge dem, att ta in alla på utbildning och ha andra på plats som
jobbar. Förslaget från hans del är en halvdag. Han tycker att det kanske inte krävs så
mycket utbildning för att ringa ett samtal, låsa upp ett skåp, trycka in en gul knapp och
slå om växeln. Även om han förstår att det behövs utbildas om en del säkerhetsrutiner.
Ett annat problem är att det krävs läkarundersökning och han känner att det kanske är
lite överkurs med tanke på den mycket begränsade omfattningen av växlingsarbetet.
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Detta kommer vara ett ickeproblem för dem den dag det blir elektrifierat eftersom detta
då kommer skötas via fjärrblockering. Men det kvarstår troligen som problem på andra
ställen. Han tycker kort sagt att det borde utformas en ”light” version av utbildningen
och kraven för dem som sköter växlar, anpassad för terminaler.
”Fel” containerfärg är ett annat problem som ställer till det. Det handlar helt enkelt om
att det skall lastas i rätt rederis containers. Det orsakar en hel del tomtransporter som
kan kännas onödiga, även om man förstår skälen bakom.
På investeringssidan ligger elektrifiering av banan mellan Värnamo, Vaggeryd och
Nässjö högt på listan. Det skulle ta bort många flaskhalsar, både avseende tågklarering
och byte av lok. En annan sak de skulle önska sig är ett triangelspår i Värnamo så de
slipper göra rundgång med loken.
4.3.2.4 Tågoperatör, CFL Cargo, VD
Peter Furenberg är VD på CFL Cargo. De är tågoperatör för Vaggerydspendeln med bla
Waggeryd Cells gods, sedan tre år tillbaka.
På sträckan Båramoterminalen-Skandiahamnen i Göteborg kör de 6 dagar i veckan.
Det är trångt på banan, vilket gör att små förseningar snabbt blir stora. Blir de försenade
med bara 5 minuter innebär det en försening på 2 timmar till Göteborgs hamn.
Slottiderna i hamnen är på en halvtimme. Missar man dem och hamnen inte lyckas byta
med någon annan får man helt enkelt lasta av och gå utan laster tillbaka. Ledtiden är
kort, godset skickas samma dag som det ska på båten. Vilket kan medföra att godset vid
små förseningar i början på tågresan (5 minuter) inte kommer med båten.
Högst på önskelistan är investeringsåtgärderna elektrifiering av banan mellan Värnamo
och Vaggeryd samt dubbelspår mot Borås-Göteborg.
Hans tycker att det är ganska mycket problem på sträckan idag. Det finns flera skäl till
det:
•

•

•

Att Värnamo-Vaggeryd inte är elektrifierat. Det betyder att det behöver bytas lok
i Värnamo, vilket är en manöver på 35-45 minuter. Där har de alldeles för kort
tid på sig att byta. Från början fick de 45 minuter på sig. Det fungerade ganska
bra. Sen blev det kortat till cirka 35 minuter, som de har idag, vilket är mycket
mer osäkert att hinna med. I kommande kapacitetstilldelning kommer det kortas
ned ännu mer. Något han ser som omöjligt. Det är också en extra kostnad med
dubbla lok.
Värnamo-Vaggeryd är en tåganmälningsbana, en konsekvens av att det inte är
elektrifierat. Det ger begränsningar i hur många tåg det kan vara på banan
samtidigt, vilket begränsar tillgänglig kapacitet. Det minskar då flexibiliteten
väsentligt om något inträffar så att min inte hinner ut på banan i tid. Då kan man
bli stående i timmar.
Ytterligare ett problem är den manuella växlingen in på terminalen i Båramo,
där lokföraren idag behöver gå 650 meter längs banan för att växla om och sedan
åter. Det betyder 20 minuter extra varje gång man ska ut på banan eller in på
terminalen.
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•
•
•

•

Det är inte fullt anpassat för långa tåg, det finns färre mötesspår som klarar det
(de har 647 meter).
När de blir tvungna att vänta i Borås, blir det förseningar mot hamnen eftersom
det är uppförsbacke.
Det är omorderna stationer längs hela sträckan. Han efterfrågar mer moderna
stationer där de kan genomföra ett flygande möte utan att behöva vänta i två
minuter innan de kan köra förbi och möta tåg på stationen.
Det släpps på för mycket ny persontrafik från länstrafikbolagen. Nu byggs det en
rad stationer på sträckan även för småorter. Detta gör att godstrafiken får ännu
svårare att komma fram. Han tycker att de först måste rusta upp banan så att ny
trafik får plats, sen släppa på mer.

4.3.3 Summering och åtgärdsförslag för de stråk Waggeryd Cell använder
Tabell 3 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, för de utvalda stråk
Waggeryd Cell använder
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg

-

Järnväg

• Utforma en ”light” version av utbildningen och kraven för dem som sköter
växlar, anpassad för terminaler.
• Ge tillräckligt med utrymme i tidtabellerna för att byta lok i Värnamo.
• Mer moderna stationer där de kan genomföra ett flygande möte utan att
behöva vänta.
• Släpp inte på mer persontrafik från länstrafikbolagen, det är för trångt. Rusta
upp banan först så att ny trafik får plats.
• Ett system som kunde tillåta förändringar med kortare varsel.

Övrigt

• ”Fel” containerfärg, att det skall lastas i rätt rederis containers, orsakar en hel
del tomtransporter som kan kännas onödiga.
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5 Aktörers syn på hur stråken fungerar
I detta avsnitt redovisas sammanfattat hur utvalda större aktörer inom
kombitransporter ser på utmaningarna för sina godstransporter med fokus stråk i södra
Sverige. Det är varuägare, speditör, tågoperatör och kombiterminaler, alla med befintlig
kombitrafik inom södra Sverige.

5.1 Intervjuer av varuägare
De varuägare som intervjuats är IKEA, Stora Enso och Coop. De har alla transporter på
flera stråk i Södra Sverige.

5.1.1 Coop
Per-Ove Larsson, Logistikutveckling, Coop Logistik
Coop har fungerande slots med lastning i Helsingborg ca 19:30 och lossning lite efter
klockan 04:00 i Bro. Därmed fungerar upplägget förhållandevis bra inom de
begränsningar de verkar. Stråket Helsingborg – Bro (stambanan) fungerar generellt bra.
Green Cargo har kört åt Coop och de har i sin tur använt Helsingborgs hamn som
terminal där de varit snabba och duktiga på lossning/lastning. Sedan hösten 2012
använder dock Coop Jernhusens nyöppnade terminal i Helsingborg och loken körs av
TX Logistik AB. En avgörande anledning till bytet var att TX Logistik kunde
tillhandahålla lok med 1800 tons dragkapacitet, jämfört med 1600 ton hos Green Cargo.
Den högre dragkapaciteten eliminerar problemen med lövhalka under höstarna och gör
att Coop då slipper skicka 2 – 4 vagnar med IKEA-tåget för att klara uppförsbackarna.
Erfarenheten från Helsingborgs hamn är att automatisk fotografering av inkommande
trailers är positivt för att säkra var eventuella skador på trailer uppkommer. Terminalen
i Bro funkar också bra, även den terminalen drivs av entreprenör. Generellt finns ett
förhöjt slitage på trailers i kombitrafik, men det är också en disciplinfråga som man hela
tiden måste se efter. Ju fler som kör kombi ju bättre blir alla inblandade.
För fristående leverantörer av kombitransporter är det svårare att få bra slots. En bra
slot för livsmedel är att trailern skall vara lossad och klar senast kl 06:00 och helst lite
innan för att få felmaginal och minska risken för förseningar. Om tågen är uppe efter
detta klockslag försenas transporten och trailern inte är lossad och klar förrän efter
klockan 11 vilket är för sent för livsmedel. Detta har utvecklat funderingar på att köra
parallellt med trailers på väg och järnväg. Tanken är att med en lastbil köra två trailers
med dolly emellan. Parallellt går en trailer upp med järnväg. Därmed kan lastbilen
distribuera två trailers uppe i Stockholm och när detta är klart hämtas trailern ut från
terminaler och kan även den distribueras. På så sätt får man upp ’1,5 laster per lastbil’.
Kreativa lösningar såsom 1,5 laster per lastbil behövs. En speditör behöver få ihop
många varuägare för att kunna konkurrera. Det behövs ca 18 vagnar innan tåget bli
konkurrenskraftigt. Det är ett enormt åtagande monetärt. Leverantörer av
kombitransporttjänster landar då i ett moment 22. De får inte bra slots innan de har
hela tåg med åtminstone 18 vagnar, men å andra sidan får de inga kunder innan de har
slots. Grundproblemet är alltså inte att åkerier är motståndare till att få upp transporter
på tåget, utan att det helt enkelt är svårt att få till.
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Bra slots ger också större flexibilitet och mindre sårbarhet för förseningar. Bra slots
innebär att tåget kommer fram till terminalen med lite marginal till när trailern absolut
senast måste vara avlastad. Är upplägget pressat ger varje liten tågförsening stora
negativa konsekvenser i efterföljande led.
Är det förseningar är det nästan alltid på grund av infrastukturfrågor på järnvägen.
Neddragna ledningar eller att vänta i Norrköping, som är en flaskhals. Där konkurrerar
man i första hand om slots med Östgötapendeln. Coop ser att det inte är lätt att vara
ansvarig för tidtabellerna hos Trafikverket eftersom det är en balansgång mellan
persontrafiken och godstrafiken. Känslan är att direktiven för tidtabellen är att ”göra
alla nöjda”, vilket inte är lätt.

5.1.2 IKEA
Intervju med Henrik Tornerefelt och Deborah Eckerby.
De kombitransporter som är relevant för studiens fokus på stråk i södra Sverige gäller
främst de transporter till varuhusen som går från lagren i Älmhult respektive Jönköping
som kopplas samman i Nässjö och går vidare mot terminaler i Stockholm, Sundsvall och
Haparanda för vidare transport med lastbil till varuhusen. På motsvarande sätt går
transporter till varuhus i Norge.
Kombitrafik innebär ett ökat risktagande för IKEA eftersom det inte har samma
riskspridning som biltrafik. Om ett tåg blir stående längs rälsen kan det innebära att ett
flertal varuhus får försenade leveranser med en bristsituation samt minskad försäljning
som följd. I normalläget fungerar upplägget men IKEA jobbar proaktivt för att bedöma
riskerna för att tåg kan komma att bli stående. Om tecken på t.ex. snöoväder eller andra
problem finns skickas lasten med lastbil som förebyggande åtgärd.
Upplägget med kombitransporter är stabilt. IKEA har högt ställda mål och hög ambition
gällande minska miljöbelastning så det finns en ambition att ytterligare öka antalet
lösningar med kombitransporter - vilket dock hittills inte gått.
Generellt är det de stora investeringarna som behöver göras för att få bort flaskhalsar i
enlighet med de förslag IKEA varit med att ta fram genom Näringslivets Transportråd.
Viktigast att åtgärda är det eftersatta underhållet och vill man ha ytterligare förslag på
stora investeringar än de från Transportrådet kan IKEA bistå med detta. IKEA vill också
flagga för den ändring i förbindelserna som sker i och med att det kommer byggas fast
förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Detta ställer krav på att vi i Sverige
investerar för att ta hand om den ökade möjligheten att köra tåg på detta stråk.
En annan fråga är få upp volymerna i terminalerna generellt så operatörer kan jobba
mer aktivt med samverkan mellan olika flöden. Här är ett problem att det byggs för
många terminaler vilket ger för liten volym i respektive terminal. De ursprungliga
utpekade strategiska terminalerna i Sverige var kanske ett för litet antal, men det skulle
inte som idag finnas en terminal i varje liten kommun.
Ett problem som angränsar till att terminalerna generellt är för små är att de inte håller
öppet alla dagar i veckan. T.ex. körs röda dagar mitt i veckan som helgdagar och detta
stökar till planeringen drastiskt för IKEA. Varuhus har öppet alla dagar i veckan och
eftersom detta gäller många aktörer inom industri och handel bedömer IKEA det rimligt
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att även transportsektorn jobbar utifrån detta perspektiv även när det gäller
kombitrafik.

5.1.3 Stora Enso
Krister Svensson, Logistikchef för Stora Enso Nymölla, är ansvarig för utgående
transporter på Stora Enso Nymölla.
Deras utgående flöden med finpapper från Stora Enso Nymölla (440 000 ton/år) sker i
huvudsak med lastbil, fartyg och järnväg till utländska kunder. Transporter till svenska
kunder sker endast med lastbil. Inga av de utgående transporterna med papper går idag
med tåg i Sverige.
Det är idag runt 20 000 ton som går på trailers med lastbil till Malmö för
vidaretransport till Tyskland via tåg. I flödet ner mot Malmö går transporterna på E22
hela vägen ner. Det finns idag inga flaskhalsar på denna sträcka, det flyter på bra.
Däremot kan det vara trångt i terminalen i Malmö. Idag är det ett 15 tal olika
leverantörer som kör för dem.
Till Helsingborg går det 4 000 ton årligen på containers på lastbil. Det berörda vägnätet
är i det fallet betydligt mer undermåligt. Där skulle Stora Enso önska sig en möjlighet att
få köra med 2st 40 fotscontainers per lastbil och att vägnätet blev anpassat för detta,
alltså för utökad längd och totalvikt. På så sätt skulle utsläppen från transporterna på
den sträckan kunna minskas.

5.1.4 Slutsatser varuägares syn på hur stråk fungerar för kombitransport
Tabell 4 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, från varuägare.
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg

-

Järnväg

• Kan man finna system för att öppna för operatörer att sälja in
kombitransporter genom att erbjuda bra slots innan alla vagnar är
uppbokade?
• Leverans 7 dagar i veckan, är slottider ett hinder för detta eller är det
terminalernas egna beslut att stänga ”röda dagar”?

Övrigt

• Tydligare direktiv gällande prioriteringar av tåg för att underlätta
tidtabellsarbetet.
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5.2 Intervjuer av speditör och Tågoperatör
Bring Frigo och Green Cargo har intervjuats.

5.2.1 Bring Frigo - Speditör
Jörgen Stadler är Kvalitets- och Miljöchef på Bring Frigo som är den del av Bring som
kör frys- och kyltransporter. Företaget har erfarenhet av både lyckade och mindre
lyckade upplägg av kombitransporter på olika stråk inom Sverige och internationellt.
Ett problem vid planeringen av kombiupplägg är att Bring Frigo har efterfrågebaserat
flöde med stora variationer. Kombitrafiken lämpar sig bättre för industriella flöden eller
basflöden. Ett exempel på sträcka med obalanserade flöden är stambanan från
Malmö/Helsingborg till Stockholm/Mälardalen. Idag går lastbilarna upp och lossas i
Västerås, på nedvägen samlar lastbilen returlast i ett område ända ner till Linköping. Ett
obalanserat kombiupplägg måste i så fall klara att köra tillbaka lastbäraren olastad eller
skulle man praktiskt kunna lossa trailern i Västerås, samla returlast till trailern i ett
område söderut för att sedan lyfta upp trailern på tåg i t.ex. Linköping. Potentiella
svenska stråk där Bring Frigo ser potential för kombitransporter är Skåne till Norrland
(Umeå) samt Göteborg – Stockholm.
Bring Frigo har kört kombi mellan Skåne och Stockholm i ett upplägg med regelbundna
transporter av mejerivaror norrut och andra livsmedel söderut. Detta upplägg med två
enheter per dag sprack dock när kunden till mejerivarorna tog över fraktbetalningen och
började köra själv. Ett annat upplägg med 4 enheter per dag startades 2004 – 2005
mellan Göteborg och Stockholm med Cargo Net som operatör.
Erfarenheten är att det är svårt att få till kvalitet i upplägget. Tåg är känsligt exempelvis
om en lokförare blir sjuk. Det är svårare att få tag i ersättare för en lokförare än en
lastbilschaufför. Då stannar hela lasten vilket är en total katastrof. Att alla trailers är på
samma tåg är ett riskspridningsproblem. Vid en störning på en lastbil kommer övriga
enheter fram vilket ger bättre riskspridning samtidigt som det är lättare att ersätta en ny
förare eller lastbil.
Upplägget mellan Göteborg – Stockholm hade ett flertal störningar under vintern med
ödesdigra konsekvenser både för kund och rent ekonomiskt. Varje sändning har ca 120
olika destinationer, med tanke på att leveranserna utanför storstäderna ofta går två
gånger i veckan kan man inte vänta 3 dagar till nästa leverans utan
ersättningstransporter till samtliga destinationer måste ordnas. Detta innebar i
praktiken att t.o.m. taxi användes, för att akut nå ut till alla destinationer runt om i t.ex.
Roslagen. Dessutom hamnar merkostnaden hos Bring Frigo eftersom operatören ger
några tusenlappar i kompensation för tågförseningar medan de reella kostnaderna är
många tiotusentals kronor. Kunderna blir väldigt upprörda om inte leveranserna
kommer. Alla 120 mottagare blir upprörda, vilket skapar stort internt arbete och stor
frustration hos alla parter. Även mottagarna drabbas ekonomiskt, exempelvis om varor
för ”fredagsmyset” inte finns tillgängliga före helgen då efterfrågan finns. Då hjälper det
inte om det istället kommer på måndagen, man tappar försäljning dramatiskt.
För nischen kylda matvaror finns även begränsningar gällande trailers eftersom dessa
måste specialbyggas för tåg. Svenska standardtrailers är för höga för tåg, medan
internationella är för låga för att kunna lastas i dubbla lager. Därmed måste man köpa
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trailers speciellt för kombi. Även om man har rätt antal så missar man flexibilitet om
något händer en trailer. Bring Frigo har haft några enstaka specialbyggda combitrailers.
Två av dessa gick sönder när terminalerna vid lyft tappade trailern så den trillade till
marken och gick sönder. Då fick man köra med lägre, internationella trailers och halva
lastmängden medan resten fick gå på väg. Därmed halveras mängden fraktat gods och
små marginaler vänds till förlust samtidigt som miljömålet missas.
Coop Logistik hade vid sin uppstart möjlighet att köpa 90 specialbyggda combitrailers
på en gång avsedda för kylda och frysta varor så det kanske ger dem en flexibilitet som
inte aktörer med ett litet antal trailers kan ha.
Enligt Jörgen är dock ett rätt balanserat upplägg av kombi där allt fungerar som det
skall även i praktiken billigare att köra än lastbil. Å andra sidan behöver samtliga
inblandade speciell kunskap i hur kylvaror hanteras, vilket gör kyltransporter lite
svårare än pallat gods.
En erfarenhet med kombitransporter är att kombitrailers slits mycket hårdare än
vanliga landsvägstrailers. Det var väldigt många av de trailers som gick i kombitrafik
som hade påkörningsskador eller söndriga dörrar. Trolig orsak är att åkerierna i
respektive ända inte äger trailern vilket i sig innebär ett minskat ansvarstagande för
trailern. Det svider helt enkelt för chauffören att behöva gå upp till chefen och erkänna
att man kört sönder företagets egen trailer i en lastkaj eller att man öppnat dörrarna
oaktsamt så de gått sönder. Eftersom Bring Frigo inte hade kontroll på när trailern gick
sönder, gick det inte att följa upp ansvaret på samma sätt. Systemet fungerade bättre då
det drevs av åkerier än då Bring Frigo som förmedlare, skötte verksamheten. Helst skall
det vara samma åkeri i båda ändar av tågtransporten.
Bring Frigo har även erfarenhet av kombitransporter till Europa. Ett upplägg gick från
Oslo till Amsterdam. Här lades stora delar av godset över till ett och samma tåg. Därmed
lade man alla ägg i samma korg och när tåget inte kom i tid var det 36 trailers som inte
kom fram, vilket hände flera gånger. Till slut blev kunderna ”skogstokiga” och krävde att
tåg inte fick användas. Därmed lades skytteln ner. En erfarenhet av detta är att flödet
måste vara jämnt och stabilt samtidigt som kunderna måste vara medvetna om riskerna,
så de kan bygga upp mellanlager i händelse av störningar. Att bygga mellanlager var
dock svårt på linjen till Europa eftersom huvudprodukterna utgjordes av fisk samt
grönsaker.
En annan linje som fortfarande går är från Padborg i Danmark ner till Italien. Upplägget
startade med att ärtor, som skördas under en kort period, fryses och sedan kan sändas
ner under 9 månader i ett jämt flöde. Upplägget har kunnat fungera med hjälp av
returer såsom frukt och grönt samt glass. Man har också lyckats överbrygga tappet
under de tre månader som skytteln inte haft basbeläggning, bland annat genom ett
aktivt eget arbete med att fylla vagnarna till Italien med varor från andra kunder, även
andra produkter än livsmedel. Nu kräver ägaren till ärtflödet att varorna skall ner under
en 6-månadersperiod och då hotas hela upplägget eftersom man då måste investera i
fler trailers för att klara leveranser under leveransperioden samtidigt som den då inte
har basbeläggning under resterande 6 månader. Reflektionen är att uppläggen är
beroende av flera kunder, om en kund faller ifrån störs hela kombiupplägget. En annan
erfarenhet som danska delen av Bring Frigo dragit gällande kombi är att ”man måste ha
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hand om terminalen själv”, genom att sköta terminalerna styr man verksamhet och
prioriteringar själv.
Generellt är det svårt, eller oflexibelt, att vara köpare av kombitransporter eftersom det
kräver en fast tidshållning. Tåget kan inte vänta som en lastbil vid förseningar. Det är
även svårare att få återkoppling från transportleverantören eftersom flera aktörer är
inblandade i leveranskedjan. Förutom tåget, två terminaler och två åkerier/bilar i
ändarna.
Som producent av kombitransporter är det ofta en utmaning att köpa dragningar på ett
effektivt sätt. Dragbilarna behöver regelbunden beläggning i enheter om 4 – 8 timmar,
även om dragningen utförs på kortare tid vilket i praktiken innebär att man betalar för
längre tid än den som verkligen utnyttjas.
Det finns exempel på att om det blir stopp på natten blir godståget stående hela dagen
också eftersom persontransporterna prioriteras. Så istället för att komma fram under
natten tappar man hela efterföljande dag. Hade det varit en lastbilstransport får man
direkt när lastbilen stannar återkoppling till transportledaren som fixar ersättning eller
ny lösning. Det finns också exempel på att ingen meddelat förseningar vid terminalen
varför åkaren trodde han hämtade morgonens ankommande trailer som visade sig vara
samma trailer som han ställt dit kvällen innan för avgång.
En orsak till att kombi inte är flexibelt är att det är så många led inblandade, som man
behöver separata avtal med, ofta även olika åkerier på båda sidor tåget. Bring Frigos
erfarenheter visar också att det är svårt att sälja kombi, även internt. På Oslo –
Amsterdam baserades beläggningen på åtaganden från olika delar av Bring koncernen.
Men när inte alla utnyttjade kapaciteten lade man inte kostnaden på de som åtagit sig
kapacitet men inte köpt, utan på Bring Frigo som var den av bolagen som utnyttjat tåget
mest. Detta skapade givetvis intern irritation när miljonbelopp plötsligt fördelades ut till
dem som de facto skött sin del av åtagandet.
Bring Frigo skulle vilja använda en operatör där man kan köpa in sig på en skyttel med
möjlighet att flexa beroende på efterfrågan och behov av transporter. På så sätt skulle
man kunna vända sig till en aktör samtidigt som man inte själva behöver jobba upp alla
upplägg. Cargo Net hade ju den rollen i viss mån. Nu har ett antal aktörer slagit sig ihop
för att i ett joint venture (Real Rail AB) med bla Cargo Net AS och Sandahlsgruppen för
att köra två linjer upp mot Norrland. De aktörer som ingår åtar sig att belägga ett visst
antal vagnar som man själv ansvarar för att belägga och sedan körs det av Real Rail.

5.2.2 Green Cargo – Tågoperatör
Pelle Andersson är Talesman på Green Cargo, Mikael Nilsson och Torne Bergstrand
arbetar inom Green Cargos verksamhet. Nedan är en sammanfattning av deras
intervjuer.
För Green Cargo är fungerande banor grunden för en fungerande verksamhet. Nu lägger
regeringen till 1,7 miljarder/år på underhåll vilket är bra, om än sent för det tar ett tag
innan det får verkan.
Det dominerande problemet i södra regionen är bristen på kapacitet på södra
stambanan. I Skåne är det generellt väldigt trångt med mycket godståg, pendeltåg och
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SJ:s snabbtåg. Speciellt sträckan mellan Malmö – Lund är problematisk men hela vägen
upp till Hässleholm är i kapacitetstaket. I Hässleholm samlas tåg från många olika håll
som gör att det kör ihop sig. Det händer ofta att Green Cargos tåg blir stående i
Hässleholm för att vänta på att få komma ner till Malmö och detta skadar inte minst
konkurrenskraften gentemot lastbil. Det planeras för fyrspår från Malmö till
Hässleholm men det tar tid innan spåren är på plats hela vägen upp.
Kombinationen pendeltåg och godståg fungerar ofta rätt bra eftersom
genomsnittshastigheten ligger varandra nära, men snabbtågen slukar många kanaler
när de skall igenom. Denna problematik löstes på 90-talet i Stockholmsområdet med att
sänka medelhastigheten på Mälarbanan till 70 kilometer/timme eftersom det skapade
ett bättre totalt flöde. Förvisso förlängdes tiden för pendling från t.ex. Västerås, men i
totalen optimerades systemet mycket bättre. Kanske kan man göra liknande i Skåne
även om förutsättningarna är något annorlunda med en högre grad av transittåg. Det
kan göra det svårare att få gehör för godståg som ”bara” passerar genom Skåne.
Hela området kring Malmö rangerbangård är ett problem. Rangerbangården planerades
för persontrafik i samband med Öresundsbrons öppnande, men på samma utrymme
hanteras nu även alla godstransporter vilket gör rangerbangården hårt belastad. Ett
irritationsmoment är även det faktum att det är många operatörer som måste samverka
för att få vardagen att fungera. Hela 10 aktörer (nyligen minskat till 8) opererar på
bangården. Många aktörer på samma plats bidrar till att helhetssyn saknas och det blir
svårare att som operatör lova kvalitet mot kund när man är beroende av samspel med så
många aktörer. Detta är en av anledningarna till att Green Cargo kör Coops tåg från
Helsingborg och inte från Malmö. I Helsingborg finns färre aktörer vilket gör att det
fungerar bra där så länge inte för många andra aktörer kommer in på samma ställe. Det
faktum att en aktör med helhetssyn saknas skall inte tolkas som att man vill se
Trafikverket som en oberoende aktör som går in och sköter t.ex. rangering. Många små
aktörer tycker att en sådan lösning verkar bra eftersom de menar att den är rättvis.
Exemplet från Hallsberg avskräcker dock eftersom när Trafikverket tog över
rangeringen ökade kostnaden med 80 % på 4 år. Aktörerna kan bättre sköta detta sig
emellan.
Ett direkt problem som finns i Malmö är att det saknas både uppställningsplatser för
vagnar och för lok. Speciellt läget gällande uppställningsplatser för lok är kaotisk och det
är närmast slagsmål om platser. Nu tilldelas platser långt ut från bangården på alla
möjliga olika ställen. Green Cargo bedömer att frågan om vagnsuppställningsplatser
finns med i pågående dialog om hur rangerbangården skall utvecklas men att
lokuppställningsplatserna inte är lika tydligt medtagna i studier eftersom man lätt
glömmer bort denna fråga. Trafikverkets mark är fullt utnyttjad, men kommunägd
angränsande mark finns. Platsbristen i Malmö gör att vagnar som måste stå stilla över
helgen ofta körs upp till Helsingborg för att ställas upp där innan de dras tillbaka ner till
Malmö. Detta är direkta kostnader som drabbar kombitransporternas konkurrenskraft
gentemot vägtransporter.
En annan punkt för att höja funktionen är att ändra tidtabellsplaneringen.
Helårstidtabeller med ledtid i planeringen upp till 20 månader i förväg är inte effektivt.
Framförallt godstrafiken är konjunkturkänslig, en ränteändring i USA kan över en natt
ändra transportbehovet hos kunderna. Successiv tilldelning är lösningen på detta
problem, Trafikverket förväntas köra igång successiv tilldelning 2015 i full skala. Green
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Cargo har drivit ett projekt i norra Sverige som en pilot där även Trafikverket varit
inblandat. Infrastrukturministern har talat om 5-6 % högre kapacitet tack vare
infrastrukturinvesteringar, avgifter för avbokade tåglägen etc, Green Cargo bedömer att
kapacitetshöjningen tack vare successiv tilldelning kan bli upp till 20 % eftersom dagens
stelbenta system låser så mycket kapacitet. Det kommer även att frigöras kapacitet för
ett effektivare banunderhåll.
Green Cargo studerar frågan att koppla ihop Helsingborg och Malmö till att användas
som integrerade bandgårdar på motsvarande sätt som Maschen utanför Hamburg är
uppbyggd med en Norr-Syd terminal och en Syd-Norr. I så fall skulle Malmö användas
med fokus på export och gods inkommande norrifrån och Helsingborg används med
fokus på import och gods som avgår norrut.
Kapacitetshöjning på bangårdar behövs i södra Sverige. En riksrangergård i Hässleholm
skulle kanske hjälpa till väldigt mycket och vara en bra placering som till och med skulle
avlasta Hallsberg. Men det är en stor investering. I Helsingborg finns nu två terminaler.
Dels den som drivs av Helsingborgs hamn och dels den återöppnade terminalen som
förvaltas av Jernhusen.
Green Cargo gör åtgärder för att höja kvaliteten genom att prioritera godset bättre inom
det egna nätverket på Green Cargo. Många kunder är inte känsliga med leveranstider
medan andra, speciellt intermodala upplägg, är väldigt känsliga och då gäller det att
prioritera. Green Cargo jobbar med blandade system där vagnslaster blandas med
intermodalt gods. Det intermodala godset prioriteras för att fungera i sitt mer
tidskänsliga upplägg. Ett problem som många mindre operatörer har är att deras
upplägg med pendlar inte får tillräcklig fyllnad för att bli lönsamma. I och med att Green
Cargo kan kombinera lasterna hjälper detta upp lönsamheten. Företaget har efter
Cargonets nedläggning i Sverige tagit 15% av deras tidigare kunder och dessa är nöjda
med Green Cargos upplägg.
Internationellt finns det nu projekt på gång där man vill fokusera på Gröna korridorer
som genom överstatlig styrning skall underlätta för tågtransporter i korridoren. Detta
tror Green Cargo kan hjälpa till att underlätta trafiken. Sett till hur huvudmännen
agerar internationellt är Trafikverket en god samarbetspartner jämfört med våra
närmsta grannar. Ett land som bedöms som svårt för att komma igenom med Gröna
korridorer är t.ex. Danmark. Karaktären på organisationen och avsaknad av fokus på
transittrafik bidrar till detta.
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Tabell 5 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, från speditör och
tågoperatör.
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg

-

Järnväg

• Snabbare och bättre kommunikation mellan de olika parterna i kedjan,
speciellt i händelse av förseningar och förändrade ledtider.
• Utveckla Malmö och Helsingborg till en gemensam verksamhet med uppdelat
fokus på transporter Nord-Syd respektive Syd-Nord. Kan vara i väntan på att
en riksbangård i Hässleholm utreds och ev kommer till.
• Sänkning av genomsnittshastigheten på södra stambanan skulle kunna ge
bättre flöde totalt sett - även om snabbtågens tid ökar.
• Successiv tilldelning är viktigt och frigör kapacitet och möjlighet till pilottester
på utvalda stråk finns.
• Samverkan på rangerbangårdar med många aktörer behövs

Övrigt

• Utveckla fler speditörer/operatörer som tar på sig att samordna beläggning
från flera kunder.

5.3 Intervjuer av terminaler & hamnar
Stockarydsterminalen, Helsingborgs hamn och Karlshamns hamn har intervjuats.

5.3.1 Stockarydsterminalen AB
Beskrivning av transportflöden
• Inkommande sågtimmer och biobränsle med tåg och lastbil från både Norge
och Sverige
• Inkommande lastbilar med massaved från 10-12 mils radie
• Uttransporter av sågtimmer med lastbil till sågverk
• Uttransporter av massaved på tåg till massabruk både till Norge och Sverige.
• Uttransporter av biobränsle på tåg till kraftvärmeverk i Sverige

Per-Henrik Evebring är Marknadsansvarig på Stockarydsterminalen AB.
Stockarydsterminalen anlades som en följd av att stormen Gudrun öppnade för en
marknad för massaved och sågtimmer till norra Sverige. Från början var det ett beslut
att satsa i Stockaryd där Stora Enso Skog skapade en företagslåst terminal, för sina egna
flöden. Sedan 2008 finns det en öppen terminal i samma område, som är ägd av Sävsjö
Transport ihop med Sävsjö kommun. Det är denna terminal som Per-Henrik
representerar. De erbjuder omlastning, viss lageryta och service runt omkring.
Från början hanterades endast rundved och biobränsle, nu har de även utökat till
återvinningssegmentet genom ett samarbete med återvinningsföretaget Kuusakoski AB.
De har en rad avtalade tågoperatörer. Utöver godskunder har de SJ, vars X2000 tåg
använder deras triangelspår.
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Sågtimmer kommer in från både Norge och Sverige. Det lossas och går vidare med
lastbil till sågverk och till massabruk i Sverige och Norge på tåg. Exempel på
massavedståg är Mönsterås bruk och Värö Bruk. De har ett bra flöde med de åkerier
som kommer och lämnar massaved, de tar returlast med timmer till sågverk.
Just lågvärdiga produkter ser han som avgörande att transportkostnaderna hålls nere,
att effektiviteten är hög. Därför är återvinningsindustrin också mycket intressant utöver
rena råvaror.
För att kombitransporter skall bli bra, behövs det generellt mer återlastning. Eftersom
det inte finns några speditörer inom rundved och flis, särskilt inte som hanterar
kombitransporter, är det ingen som hanterar returflödesproblematiken. Det är en nisch
för Stockarydsterminalen, genom att föreslå returlaster till varuägare, när returflöden är
möjliga förmedlar han transporter till tågoperatören och gör så några gånger för att
kunden skall se att det funkar. På så sätt har det blivit fler affärer hos terminalen. Det är
en bit kvar innan alla kunder är öppna för detta, de behöver vänja sig vid tanken.
Han ser att terminaler behöver vara färre och större, med mer avstånd emellan, för att
återlastningen skall fungera. De små terminalerna tar mer kapacitet i tågsystemet
genom att de inte får ut heltåg, att de inte är elektrifierade och därför långsamma, inte
kan erbjuda dygnsvila för lokförare och saknar triangelspår.
Det är absolut ett problem att så många kommuner ser det som avgörande att de har en
”egen terminal”. Han har många studiebesök från kommuner som vill veta hur de
lyckades få till en terminal i Sävsjö. De har inte ett tänkt kundunderlag utan mer en
föreställning om att det ”kommer” när terminalen väl är byggd. Det skapar en situation
med för många och för små terminaler med alldeles för få kunder. Det är ”inne” att ha
en terminal. Vem ska stå för underhållet kopplat till terminalerna? Blir dyrt!
Det finns också många mindre lastplatser för exempelvis timmer, något han också är
kritisk till, det skapar sämre möjligheter att skapa återlaster. Han ser att det behövs
åtminstone 20 mil mellan terminalerna eftersom den lönsamma radien för
intransporterna med lastbil ligger på cirka 10-12 mil.
Hans känsla är att Trafikverket inte prioriterar råvaruterminaler på samma sätt som de
prioriterar kombiterminaler för styckegods. Kanske borde Trafikverket göra en översikt
och prioritering av dessa på samma sätt. Kanske också effektiva utlastningsterminaler.
Det är aktuellt framförallt i skogs- och malmlänen.
För egen del är det högsta prioritet att få en södergående växel vid terminalen. Den
byggdes för norrgående flöden, men nu behövs södergående mer och mer. Det är
utgående flöde söderut som inte funkar idag och tar upp kapacitet på stambanan genom
att det krävs extra växlingsrörelse och rundgång med loket. Här vet han att det finns en
funktionsutredning på Trafikverket som kommer nu i dagarna.
Ett annat önskemål för dem är att få ett längre parallellspår vid stambanan, (tågspår 11),
vilket skulle skapa möjligheter för dem att utöka med nya flöden med längre tåg.
Han har också reflekterat över ensamlok som kör på södra stambanan. Till och från
deras terminal går det motsvarande 14 turer per vecka (det har varit uppåt 24 turer per
vecka) från en operatör, det känns inte så effektivt, även om han inte har hela bilden om
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varför. Här kan man ifrågasätta att de får ta upp så pass mycket kapacitet på banan, om
det finns andra alternativ, om det är möjligt för Trafikverket att styra över.
Andra förslag han har är att man borde utreda möjligheten att tillåta högre axeltryck på
vagnarna, kanske begränsat till huvudbanor. Kan det hjälpa med högre hastigheter på
banan, skapar det ökad kapacitet?
Att ha nästan tomma persontåg, motortåg, som går på de oelektrifierade enkelbanorna
verkar som ett stort hinder för godstrafik. För så begränsad trafik borde det istället gå
att köra buss.
Avseende kapacitetsproblemen ser han bara möjligheter med projekten med längre och
tyngre lastbilar. Det är utmärkt att använda det transportslag som är bäst lämpat,
därigenom skapas mer kapacitet på järnvägen för de transporter som verkligen behöver
gå på järnväg.
Allt ligger inte på Trafikverket. Terminaler behöver vara mer aktiva på marknaden och
hjälpa till att fylla returflöden. Tågoperatörer måste våga satsa på bättre teknik, bättre
lok. Trafikverket kan kanske överväga att vara finansiär för uppgraderingen av loken,
om inte de små operatörerna klarar av att finna finansiering. Inte subventionera utan
bistå som investerare.

5.3.2 Karlshamns hamn
Beskrivning av transportflöden
• Inkommande från Mörrums bruk 700 containers/år med bil, omlastas till järnväg
i hamnen för vidare transport till Göteborg, Malmö och Trelleborg för vidare
båttransport.
• Inkommande 750 vagnar med papper årligen från Stora Enso och Korsnäs via
järnväg från Mellansverige, vidare med färja mot Östeuropa.
• Inkommande från Stora Enso i Skutskär pappersmassa på järnväg, som sen
går med bil till Kallinge.
• Inkommande sågade plankor från Småländska sågverk med bil och sen vidare
med båt.
• Inkommande gas från EON via båt till Mellansverige med både järnväg och bil.
• Inkommande från Vidakoncernen med deras eget tåg från Alvesta till
Karlshamn.
• Jönköping och Älmhult med gods från hamnen till IKEA, varje dag.
Rickard Matsson är terminalansvarig för båt, järnväg och bil. Anders Wiberg är
strategisk chef med långsiktiga frågor.
I hamnen hanteras mycket skogsprodukter; papper, pappersmassa, sågat virke och
massaved. De tågoperatörer som kör på hamnen är Green Cargo och Vidabolagen. Nu
utvecklas hamnområdet med elektrifiering av spåren och utökad godsbangård, med
hjälp av EU pengar. Idag är det alltså inte någon kapacitetsbrist hos dem.
Från Mörrums bruk går det årligen ut 100 000 ton med bil, och lastas i containers för
vidare transport till Göteborg. Det går även med bil till Malmö för omlastning till
järnväg mot Italien. Hamnen fungerar också som ett mellanlager för Södra Cell. Södra
Cell i Mörrum är störst på Bleking kustbana. Det växer dessutom, de har en ny produkt,
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desolving massa, som går på export till Asien via Göteborgs Hamn. Även ungefär 750
vagnar med papper årligen från Stora Enso och Korsnäs via järnväg från Mellansverige.
Detta går sedan med färja mot Östeuropa. Från Stora Enso i Skutskär kommer även
pappersmassa på järnväg som sen går med bil de tre milen till pappersbruket i Kallinge.
Det kommer även sågade plankor från Småländska sågverk med bil och sen vidare med
båt. Vidakoncernen kör med eget tåg från Alvesta till Karlshamn eller Halmstad. De har
fått dåligt med slottider, bara en in och en ut, de hinner precis lossa. Det har förekommit
att de inte fått en slottid alls. Det beror på den överlastade sträckan mellan Hässleholm
och Kristianstad. Det betyder att flöden istället går till Halmstad eftersom den banan är
mindre belastad.
Det finns också ett utgående flöde med gas från EON via båt till Mellansverige med både
järnväg och bil. De har ett flöde mot Jönköping och Älmhult med gods till IKEA, varje
dag.
Balans in/ut är svårt att få till i regionen. Det är särskilt inflödet, eftersom det inte är en
så stark konsumtionsregion. Det finns inte heller någon logistikverksamhet i deras
region vilket betyder att ingen fokuserar på balansen, men det kommer nog när det
växer med handeln österut framöver.
Det huvudsakliga problemet med fungerande kombitransporter för deras kunder hänger
ihop med att Blekingebanan mellan Hässleholm-Kristianstad är extremt belastad. Det är
också svårt att vända mitt över stambanan när man ska från Hässleholm till Karlshamn.
Generellt tycker de att hela sydöstra Sverige har dåliga anslutningar och ej genomtänkta
system. Exempelvis är alla bytespunkter på järnvägen österut ”felvända”, som i Alvesta
och Hässleholm. Det är bara i Älmhult detta funkar. Den bästa lösningen de ser är
sydostlänken, att förlänga Olofström mot Blekinge kustbana, som utreds nu. Något som
även skulle avlasta järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad och kan användas
som sidospår om Stambanan av någon anledning inte går att köra på. De hoppas mycket
på att denna blir av och vill särskilt lyfta fram hur mycket denna skulle underlätta för
den förväntade ökade handeln med östra Europa. Godssystemet behöver anpassas för
det. Färjeförbindelserna från Litauen och Ryssland ökar godsvolymerna med 10-20%
varje år. Nästan 100% är lastbil. Särskilt trailers ökar vilket kan ses som en början på ett
enhetssystem. Men ännu är de inte avpassade för järnväg, de kan inte lyftas, men där
finns utvecklingsmöjligheter. De vill även framhålla hur viktigt det är med upprustning
av den befintliga sträckan för Volvo i Olofström.
Som hamn har man problemet att fartyg inte har fasta tider – utöver färjorna – vilket
betyder att de fasta slottiderna skapar mindre flexibilitet och kräver mellanlagring. Där
behövs också incitament för att utveckla sjöfarten som ett led i att avlasta/utöka
transportsystemen till land. Idag saknas incitament.
De ser också att den ökande persontrafiken på banorna kräver fler mötesplatser än idag.
Idag har de inkommande tåg varje förmiddag med Green Cargo med pappersrullar som
går från Mellansverige mot Malmö där det vänder och går upp mot Hässleholm och
sedan in på Blekinge kustbana. Av någon anledning vill de inte ha rangering i
Hässleholm. Det betyder extra belastning på Södra Stambanan.
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En undran de har är varför Green Cargo drar ner trafiken sommartid till hamnen, det
går bara tre dagar i veckan. Vilket ställer till det för hamnen. Beror det på att lokförarna
har semester, eller är det Trafikverkets bemanning?
När det gäller vägtransporterna tycker de att E22 ner mot Skåne är bättre nu. Tvärleden
diagonalt Markaryd-Osby är däremot bitvis mycket undermålig, framförallt
trafiksäkerhetsmässigt. Särskilt Osby-Lönsboda-Olofström där vägen går genom flera
samhällen.
En enklare utbildning för rangering vill de också ha för sin terminal.
En annan aktuell fråga för dem är att finna enkla lösningar för att kunna höja
elledningarna, så vissa transporter skall kunna korsa spåren. Detta blir nog mer vanligt
som önskemål när elektrifieringen kommer nära industrier, hamnar och terminaler.
Alternativet är bro eller tunnel, vilket är mycket dyrt.
5.3.3

Helsingborgs Hamn AB

Beskrivning av kombiterminalens verksamhet
• Kombiterminalen byggdes 2005 och planerades då för 120 000 enheter.
• Verksamheten täcker hantering av gods för sjöfart, tågtrafik och väg.
• Volymerna har varit förhållandevis stabila i Helsingborgs Hamn under
senare år.
• Cirka 70 tusen enheter hanteras per år
Vid intervju med Niklas Romell (försäljning) och Johan Ullenby (operationell
verksamhet) lyfter man fram att hamnen och kombiterminalen ligger väldigt väl
placerad med korta avstånd till kaj och med infrastruktur för både bana, sjöfart och väg.
I praktiken går det fyrfilig motorväg ända fram till grinden. Bangården i Helsingborg är
elektrifierad, medan anslutningsspåret och hamnens spår inte är elektrifierade.
Då inte hela kombiterminalens kapacitet utnyttjas ser man goda möjligheter att
utvecklas vidare. Det som närmast utgör en begränsning i utvecklingen av mer
kombitransporter är ekonomin i uppläggen hos tågoperatören. Det är tågoperatörens
kalkyler som skall stå sig mot vägtransporterna i första hand och det är inte alltid lätt att
få ihop lönsamheten. Det handlar om att få till ett upplägg med 80% beläggning för att
få lönsamhet. Helsingborgs Hamn jobbar med att så snabbt och effektivt lyfta av och på
godset. Det är tågoperatörerna tillsammans med Helsingborgs Hamn som sköter
kundrelationen med rederier, godsägare och speditörer. Många rederier, åkerier och
speditörer jobbar idag med att lyfta över enheter till järnvägen. De har generellt god
kontroll på flödena och behovet av enheter över tid.
Punktlighet och ledtider är inte något problem så länge man inte når kapacitetstaket.
Staden utreder möjligheten att förlägga ett ”triangelspår” till Kemiras industri söder om
hamnen, så att växling på HHAB Kombiterminal inte är nödvändig. Elektrifiering av
anslutningsspåret till Helsingborgs godsbangård har studerats men inte genomförts.
Operationellt hade ett elektrifierat anslutningsspår kunnat minska behovet av
omväxling mellan el- och diesel-lok och på det sättet besparat den extra tid på ca 45
minuter som omväxlingen idag kräver.
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En fråga som kopplar till ledtider och punktlighet är svårigheten att tilldelningen av
tider på järnvägen görs så långt i förväg. Redan nu är 2013 års tidtabell lagd. Men
varierar transportbehovet hos kunden ligger tiderna kvar. En helt skild situation jämfört
med hur vägtransporterna planeras. Det är tågoperatörerna som får ta striden om
slottider. Att få till fler destinationer är en utvecklingsfråga Helsingborgs Hamn jobbar
med försäljningsmässigt och då spelar slottider in på möjligheten till nya upplägg. Men
hamnen drabbas främst indirekt av frågan eftersom det främst är tågoperatörernas
ekonomi som avgör hur stor trafiken kan bli. För kombiterminalens del innebär
nuvarande system med rigid tilldelning av slottider inte några operationella problem.
Terminalen har kapacitet att agera mellanlager mellan tågpendlarnas tidsstyrda
ankomster/avgångar mot den mer oregelbundna sjöfarten. I takt med att gammal
hantering av exempelvis olja tas bort från hamnen uppstår ny kapacitet i form av ytor.
HHAB jobbar intensivt med att optimera hantering och lagring så att yteffektivitet
uppnås.
Trailertrafiken har ökat och det gör att större ytor behövs eftersom de inte kan staplas
såsom containrar. Hamnen har en pågående process om att utveckla koncept med en
slags inlandsterminal, där man i första hand skulle jobba med det gods som inte
kommer in över kaj. Detta skulle underlätta verksamheten och även minska
miljöbelastningen.
I Helsingborg har Jernhusen tagit beslut om att återöppna en terminal på bangården.
Det är inte triggat av kapacitetsbrist utan mer en aktör till på marknaden. Praktiskt skall
det inte innebära några operationella problem avseende tillgång på spår etc.
Johan har noterat att man på tågsidan ofta sköter mycket av kontakten mellan
tågaktörerna och terminalerna via manuell hantering på ett ganska rudimentärt sätt.
Som exempel hanteras dagens och kommande aktiviteter via direkta kontakter per
telefon och kanske i olika varianter av Excel-ark i de fall då inte regelrätta datorsystem
finns. Ofta har varje aktör sitt eget system eller sin egen variant. Inom
containersjöfarten har det utvecklats en harmonisering som gör att man t.ex. har samma
typ av lossnings- och lastningslistor som gör det enklare att hantera fartygen när de
anlöper olika hamnar; oberoende av vilken aktör det är. Detta skulle enligt Helsingborgs
Hamn kunna vara ett område som Trafikverket kan titta djupare på eftersom det idag
inte verkar vara någon samlad utveckling inom området. Frågan berör många aktörer
som var för sig orkar/kan dra i frågeställningen och gäller säkert många olika
arbetsområden t.ex. kontroll av vagnar och annat som görs manuellt. Men där datorer,
nya system och andra hjälpmedel skulle kunna passa.
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5.3.4

Slutsatser terminaler och hamnars syn på hur stråk fungerar

Tabell 6 Ecoplans summering och tolkning av aktörernas synpunkter och
åtgärdsförslag som troligen inte kräver större investeringar, från terminaler och
hamnar.
Åtgärder
mot
flaskhalsar

Åtgärdsförslag utan krav på större investeringar

Väg

• Tillåt längre och tyngre lastbilar. Det är utmärkt att använda det transportslag
som är bäst lämpat, därigenom skapas mer kapacitet på järnvägen för de
transporter som verkligen behöver gå på järnväg. (Detta kan möjligen kräva
investeringar i form av förstärkningar av broar mm)

Järnväg

• Går det lägga en strategi för råvaruterminaler på Trafikverket, för att prioritera
de större terminalerna?
• Minska företeelsen med ensamlok som kör på södra stambanan, när detta sker
i ”onödan”.
• Kan man tillåta högre axeltryck på vagnarna, kanske begränsat till
huvudbanor?
• Kan det hjälpa med högre hastigheter på banan, skapar det ökad kapacitet?
• Nästan tomma persontåg borde ersättas med buss.
• Tekniknivån behöver höjas med modernare lok. Kan Trafikverket bistå i
finansiering för uppgraderingen av loken, för operatörer som inte kan finna
finansiering?
• Erbjud mer flexibilitet i slottider, inte bara fasta tider, som anpassning till hur det
ser ut i andra änden med fartyg.
• Skapa incitament för att utveckla sjöfarten som ett led i att avlasta / utöka
transportsystemen till land.
• Utred varför Green Cargo går från Mellansverige mot Malmö där det vänder
och går upp mot Hässleholm och sedan in på Blekinge kustbana.
• Ta reda på om Trafikverket bidrar till att Green Cargo bara går bara tre dagar i
veckan till Karlshamn semestertid.
• En enklare utbildning för rangering på terminaler.
• En enkel lösning för att kunna höja elledningarna, så vissa transporter skall
kunna korsa spåren.
• Tilldelning av tider på järnvägen med kortare framförhållning.
• En harmonisering av hur kontakten mellan tågaktörerna och terminalerna sker,
på samma sätt som finns inom containersjöfarten.

Övrigt

• Trenden med kommuner som investerar i egna terminaler behöver anpassas till
Trafikverket s strategi med färre och större terminaler.
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6 Ecoplans analys och reflektioner
Alla förslag måste även ses i ljuset av att företagen pratar från egna erfarenheter och
respektive företags syn. Men saker som återkommer hos flera aktörer indikerar att
problemet är mer generellt förekommande.
I studien har vi sökt konkreta förslag för att åtgärda flaskhalsar, som de aktörer som
använder transportsystemet upplever som viktiga. Det var tydligt i intervjuerna att alla
utgår från sin vardag och erfarenheter, vilket gör att det blir fler generella och
genomgripande förslag på åtgärder på varuägarnivå, och fler specifika och avgränsade
åtgärdsförslag på lokförarnivå. Att intervjua alla typer av aktörer ger därför troligen en
betydligt mer heltäckande bild än vad som varit fallet om bara en typ av aktör hade
intervjuats.
Det är däremot slående att beskrivningen av den grundläggande situationen varit
tämligen likartad för alla aktörer. Ingen har sagt att vägtransporterna är en flaskhals,
varken ekonomiskt eller tidsmässigt, förutom i storstäderna precis vid rusningstid. Inte
heller verksamheten vid terminalerna bedöms generellt som en flaskhals även om
synpunkter på terminalers öppettider och relativa litenhet framförts. Det är entydigt
järnvägstransporterna som pekas ut som en flaskhals. Utöver den upplevda
kapacitetsbristen är det den låga flexibiliteten i tågtransporterna som lyfts fram.
Det finns i sig en hög tröskel att ta sig över för att starta ett kombiupplägg eftersom det
behöver stabilitet över tid i flödet. När upplägget finns på plats upplevs en låg flexibilitet
vid störningar eller förändringar. Behovet av justermån med kortare ledtid för att
förändra uppläggen är stort. Detta eftersom godsvolymerna förändras av
marknadsförutsättningarna i övrigt, samtidigt som järnvägssystemet upplevs som
mycket känsligt för störningar beroende på kapacitetsbrist och eftersatt underhåll. Även
små störningar och mindre ändringar i trafikupplägg medför mycket stora
konsekvenser. Trafikverket kräver en lång framförhållning för långsiktighet och
planering av spårtrafiken, men marknaden behöver en kort framförhållning för
flexibilitet och lönsamhet. Varuägarnas behov hänger ihop med hur deras marknad ser
ut, med stora svängningar i volymer både konjunkturmässigt och från dag till dag. De
flesta intervjuade kan lägga om sina transporter till lastbil och därför kommer
flexibiliteten alltid jämföras med detta. De transportvolymer som har för stora
volymsvängningar är aldrig aktuella för kombitrafik, den efterfrågade flexibiliteten i
denna studie rör alltså det gods som går att lägga på järnväg med de begränsningar som
finns. Intressant är att även kommunikationen om vad som händer under transporten
upplevs mindre flexibel och mindre alert på järnväg än vid lastbilstransporter. Stannar
en lastbil meddelas detta direkt hela vägen upp till speditörer och varuägare även om
transporten sker under natten, medan det för järnväg inte sällan meddelas dagen efter. I
intervjuerna framstår det att det även finns en bristande kommunikation avseende
planering och upplägg generellt, exempelvis avseende vilka ledtider som gäller eller
planerade störningar i trafiken. Detta kan säkert bidra till att upplägg som väljs inte är
optimala.
För att åtgärda flexibiliteten ser man i intervjuerna främst att det behövs mer
dubbelspår, elektrifieras banor, utöka växlingsmöjligheterna med nya växlar och
triangelspår, samt byggas mötesspår anpassade för godstrafik. Samtliga dessa åtgärder
är kända av Trafikverket sen tidigare och måste värderas och prioriteras. Det vi vill lyfta
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fram särskilt från denna studie är önskemålen om att i denna prioritering inte låta
godstrafiken stå tillbaka för persontrafiken och att de åtgärder som väljs även blir
anpassade för godstrafik. Vi ser att det saknas en tydlig bärare av att godstrafiken
prioriteras, på samma sätt som det finns på persontrafiksidan där regionala
kollektivtrafikmyndigheter, som oftast består av regioner/landsting/kommuner, har en
tydlig roll där de driver på en utveckling av persontrafiken genom delfinansiering av
investeringar och planering av trafik.
Vi har funnit många önskade åtgärder som rör steg 1-2 i fyrstegsprincipen, de flesta
handlar om rutiner och planering. Det finns särskilt många önskemål om bättre
planeringssystem för både Ad-hoc trafik och planerad trafik. Utöver detta finns en rad
mindre tekniska åtgärder som föreslås.
Flest konkreta förslag har vi fått avseende de oelektrifierade banorna, vilket troligen
hänger ihop med den låga tekniknivå som finns där. Förseningar på trånga banor
orsakas inte enbart av kapacitetsbrist, utan av att tåg kommer för sent ut på banan. Det
kan i sin tur bero på att något gått fel på den oelektrifierade banan, eller i bytet mellan
loken. Därför behöver man även fokusera på dessa. Bättre förutsättningar för flexibilitet
på oelektrifierade banor genom mindre tekniska åtgärder eller nya rutiner som gör det
lättare att köra oplanerad trafik kan bidra till mindre störningar i hela järnvägssystemet.
De olika aktörerna har också olika bilder av vad som är en ”flaskhals”. Någon har tydligt
lyft upp att de menar att ”flaskhalsar” är de ekonomiska flaskhalsarna. Alltså sådana
som fördyrar transporterna. Andra framhåller tidsmässiga flaskhalsar, sådana som
skapar tidskrävande transportupplägg. Många tolkar in ”flaskhalsar” som hinder som
uppstår i den planerade trafiken, alltså mest fokuserat kring störningar. Efterfrågade
åtgärder kommer därför få olika konsekvenser framförallt på kort sikt. Åtgärderna mot
en ekonomisk flaskhals kommer gynna ekonomin i det valda upplägget och därmed
framförallt köparna av transporter, både speditörer och varuägare. Åtgärder mot en
tidsmässig flaskhals kommer förenkla vardagen för dem som kör, minska ledtiden och
störningskänsligheten. I förlängningen kommer båda typerna av åtgärder öka
konkurrenskraften för kombiupplägg i förhållande till rena vägtransporter.
Denna rapport är problemorienterad med syfte att hitta förslag på åtgärder som
Trafikverket skall jobba vidare med inom ramen för sin verksamhet. Av denna
anledning lyfts problemen för fungerande kombitrafik fram i denna rapport, men inte
kombitrafikens fördelar i motsvarande grad. En samlad bedömning från intervjuerna är
dock att aktörerna är stolta över kombitransporterna och att ett rätt kombiupplägg som
får verka utan för mycket störningar är konkurrenskraftigt även ekonomiskt.
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7 Ecoplans slutsatser och rekommendationer
Nedan redovisas Ecoplans slutsatser. För respektive huvudområde har Ecoplan även
rekommenderat ett antal specifika åtgärder som Trafikverket kan välja vidta direkt eller
utreda vidare. Dessa rekommendationer redogörs för i detalj i den Trafikverksinterna
rapport som lämnats till uppdragsgivaren. Nedan är enbart en generell beskrivning med
slutsatser.
I rekommendationerna har Ecoplan tagit med de områden och aktiviteter som:
•
•
•

I huvudsak bedöms vara Steg 1 och Steg 2-åtgärder eller mycket begränsade Steg
3 åtgärder.
Ligger inom Trafikverket Region Syds ansvarsområde, eller där Region Syd kan
ta en roll att lyfta upp förslag till Trafikverket på nationell nivå.
I en förenklad bedömning verkar kunna ge en positiv effekt och inte verkar
kunna vara omöjligt att genomföra.

Vi har inte gjort en strikt avgränsning mellan Region Syds ansvarsområde och Nationellt
ansvarsområde, då detta inte är helt självklart och det kan finnas utrymme för regionala
initiativ. Vi väljer att även lyfta fram problemställningar och förslag på lösningar som
redan är kända hos Trafikverket eftersom rapporten speglar aktörernas förslag på
viktiga åtgärder.
Värderingen av respektive förslags genomförbarhet och prioritering samt urval av
aktiviteter att arbeta vidare med är ett arbete som Trafikverket behöver göra, eftersom
det inte ligger inom detta uppdrag. Rekommendationerna kan ses som en bruttolista på
åtgärdsförslag som ska bearbetas, värderas och prioriteras av Trafikverket Region Syd.

7.1 Effektivisera godsflöden kring Nordöstra Skåne/Blekinge
I nordöstra Skåne har vi sett flera problemområden som bör hanteras
transportslagsövergripande.
Sträckan Hässleholm-Kristianstad är extremt belastad med trafik och inkommande
trafik på Stambanan i Hässleholm tar upp kapacitet på stambanan genom växling över
spåren. Även sträckan söderut mot Malmö från Hässleholm upplevs som trång. Inte
minst är det trångt på grund av ökad persontrafik på både Skånebanan och Södra
Stambanan. Flera aktörer uppger att det är svårt att få slottider på sträckan Hässleholm
söderut och att godståg blir stående i Hässleholm för att invänta persontåg. Trots detta
väljer aktörer att inte rangera tåg som kommer norrifrån på stambanan och skall österut
i Hässleholm. På grund av svårigheter att rangera i Hässleholm dras vagnarna hela
vägen ner till Malmö för att sedan gå upp igen till Hässleholm och vidare österut mot
Blekinge Kustbana. Ett förfarande som tar upp extra kapacitet på den extremt
belastande sträckan.
Sydostlänken, som utreds nu, lyfts fram som en lösning som skulle avlasta just
Hässleholm-Kristianstad eftersom både norr och södergående trafik från Blekinge
istället kunde köra via Älmhult.
I Åhus hamn är kapacitetstaket nått enligt Absolut Company. Åhusbanan har samtidigt
inte särskilt hög standard. Skall Absolut öka sin produktion, vilket de planerar, kommer
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de vilja få in mer gods på Åhusbanan och vidare in på Skånebanan för att köra mer på
Helsingborgs hamn som komplement till Åhus hamn.
Stora Enso kör idag från Nymölla till Helsingborgs hamn med lastbil. De är intresserade
av möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar och vill gärna se över möjligheten att
göra detta just på sträckan mot Helsingborg.
Vi bedömer att en mer ingående studie av godsflödena just runt
Hässleholm/Kristianstad/Karlshamn skulle kunna ge olika alternativ på lösningar som
långsiktigt kan bidra till ett mer hållbart transportsystem. Vi ser att det kan finnas en
rad steg 1 och 2 åtgärder, som inte alla ligger hos Trafikverket men som Trafikverket
ändå kan ta på sig en roll att försöka få till genom överenskommelser mellan berörda
parter. Tar man reda på mer information från de berörda aktörerna för godstrafiken i
området tror vi att intressanta möjligheter skulle kunna hittas, utöver stora
investeringar.

7.2 Flexiblare planering av trafik
Detta är ett område som kommer upp i många olika former och av flera parter. Några av
dessa kommer sannolikt att hanteras via projektet Successiv Tilldelning som skall börja
tillämpas enligt plan 2015. Förhoppningsvis kommer det att ge ett system som kan
tillåta förändringar med kortare varsel, vilket efterfrågas av många.
Ett återkommande önskemål är att slottider inte enbart skall begränsas till samma tid
varje dag, utan kunna variera. Då kan omloppstiden för ett upplägg optimeras på t.ex.
20 timmar istället för ett jämnt dygn. Detta ökar möjligheterna att planera och optimera
ett omlopp med bättre returflöden och det anpassas även till hur det ser ut i hamnar där
fartygen inte alltid går på tidtabell. I nuläget är det oklart om denna typ av planering
möjliggörs inom projekt Successiv tilldelning.
Ecoplan bedömer att det hos marknadsaktörer finns enormt stora förväntningar på att
projekt Successiv Tilldelning skall lösa nuvarande problematik med långa ledtider för
planering av tidtabellen och svårigheter med tilldelning av slot-tider. Därför bör
Trafikverket ha uppmärksamhet på att balansera projektets leveranser och
marknadsaktörernas förväntningar.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.3 Bättre nyttjad kapacitet
Ensamlok som tar upp kapacitet på banan, har kommit upp som ett eventuellt problem.
Ofta är det säkert så att loken behövs någon annanstans. Det kan också vara en effekt av
tåglägen som sökts för trafik som inte blev av men som operatören inte vill släppa, för
säkerhets skull. Bristande intern kommunikation hos tågoperatörerna kan också vara ett
skäl. Här borde man kunna ta reda på hur omfattande problemet är genom att prata
med terminaler, gå igenom statistik med inrapporterad vikt på dragningar mm.
Att tomma containers körs på banan endast på grund av att de olika rederierna vill ha
sina egna containers framstår som en onödig transport som tar kapacitet. Sannolikt
beror detta på rederiernas specifika önskemål om att ha egna containers. Frågan är hur
detta kan lösas. Troligen är detta ett nationellt projekt för att åtgärda, men Region Syd
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kan ta initiativet till att se hur stort problemet är för er. Det kan hända detta finns utrett
i den nationella tomtransportutredning som gjordes för några år sedan, något som
behöver kontrolleras. De siffror vi vid en snabb sökning har funnit visar på att
tomtransporterna för containers år 2004 låg på 16 % jämfört med andra växelflak och
semitrailers som ligger på 3-4 %. 5 Förklaringen till detta är i den specifika rapporten att
tomtransporterna av trailers går på väg istället. Men kanske är ovanstående problem
också en orsak. Klart är att eftersom containeriseringen ökar, så är det troligen ett
ökande problem.
En del i bättre nyttjad kapacitet är att samordning behövs på rangerbangårdar med
många verksamma operatörer. Det uttrycks att lösningen inte ligger i att Trafikverket tar
över t.ex. rangering. Ecoplans bedömning är att Trafikverket troligen kan verka som
nätverksaktör för att säkerställa att samverkan sker.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.4 Åtgärder för oelektrifierade banor
Det efterfrågas bättre lösningar på oelektrifierade banor, som har mycket låg tekniknivå
och låg flexibilitet med en stor andel manuellt arbete. Det är inte alltid kapacitetsbrist på
de oelektrifierade banorna, men störningar där påverkar oftast trafiken på trånga
elektrifierade banor eftersom godståg då blir försenade in på dessa. Därför bör inte de
oelektrifierade banorna generellt prioriteras ner avseende åtgärder.
I denna studie har några specifika åtgärder efterfrågats för de oelektrifierade banorna.
Ecoplan har inte kontrollerat hur genomförbara de är, då detta ligger utanför både vårt
uppdrag och kompetensområde. Men rekommenderar att Trafikverket ser vidare på
några idéer.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.5 Effektivare terminaler
Terminaler och hamnar har lyft fram några väldigt specifika önskemål som skulle
underlätta deras flöde och, även i vissa fall, ökar tillgången på kapacitet på banorna.
Mer ordning och reda vad gäller stick- och sidospåren är något som efterfrågats. Där
inför Trafikverket nu i december ett nytt system för straffavgifter för den som inte sköter
sig. Det bygger på att operatörer hör av sig till Trafikverket och anmäler när någon står
på ”deras” bokade spår. Där förutsätter vi att Trafikverket informerat om förändringen
och att lokförarna vet vart de skall höra av sig.
Ett område där Trafikverket har stor påverkan rör utbildning av terminalpersonal, så att
de kan genomföra mer växlingsarbete på banor utan fjärrblockering, där en enklare
form av utbildning efterfrågas. Detta kan medföra att lokföraren inte behöver gå ur tåget
för att gå längs med spåret för att växla. Därmed står inte tåget 20 minuter på banan och
tar upp kapacitet.

5

”Effektiva tågsystem för godstransporter, Underlagsrapport ” 2005, KTH, Bo-Lennart Nelldal et al.
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Alternativa tekniska lösningar för att kunna köra över elektrifierade spår i terminaler
efterfrågas av Karlshamns hamn. Man har inte funnit sådana i Sverige. Detta kan bli ett
ökande problem när elektrifieringen kommer närmare på terminaler, industrier och
hamnar. Finns elektrifiering hela vägen in ökar flexibiliteten och minskar kostnaderna,
eftersom diesellok inte behövs för rangeringen.
Andra aktörer har lyft fram problemet med för små terminaler och för dålig service.
Trafikverket har inte rådighet över flertalet av dessa problem, men kan med de verktyg
man har bidra till förbättringar. Just transporter av rundvirke har på lastbilssidan en
annan struktur än för styckegods, eftersom speditörsledet saknas. Transporterna sköts
idag ofta av varuägarna via egna terminaler och lastplatser samt operatörer, något som
inte underlättar returflöden. Där skulle ett gynnande av större terminaler i Trafikverkets
prioriteringar kanske kunna skapa bättre förutsättningar.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.6 Ökad dialog kring lösningar
Många har uttryckt att de upplever att de saknat bra kanaler till Trafikverket för att
komma med förslag och idéer. Metoden i denna studie där aktörer som nyttjar
transportsystemet intervjuas för att på så sätt få in synpunkter, har mötts med positiva
reaktioner. Även responsen hittills inom Trafikverket har varit positiv. Alla idéer är inte
genomförbara och bilden av problemen speglas av den som beskriver dem. Men att fråga
fler ger mer information och därmed ett bättre underlag för att gå vidare. Framförallt
kan Trafikverket få en bättre bild av vilka planer aktörerna har för framtiden och hur det
kan påverka transportsystemet.
Det efterfrågas även en bättre dialog med Trafikverket för områden med återkommande
problem eller störningar. Där upplever flera att dialogen sker via böter och avgifter
snarare än lösningsorienterat.
En fråga som efterfrågas av speditörer och varuägare är att få bättre information vid
driftstörningar och vid planerade banarbeten. Kopplat till detta konstateras att antalet
aktörer som är i behov av information ökar och förutom tågoperatörer är även teminaler
speditörer, varuägare och andra aktörer beroende av snabb och uppdaterad information.
Trafikverkets hemsida har redan idag ett flertal RSS-flödestjänster gällande
pressmeddelanden m.m. Men inte för planerade banarbeten. Istället indelas planerade
banarbeten i Trafikverkets geografiska egna uppdelning istället för stråk som är mer
naturligt för aktörer att använda. Här bedömer Ecoplan att Trafikverket med
förhållandevis små medel kan förbättra den aktiva informationsspridningen.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.7 Balans mellan godstransporter och persontransporter
Det är ett problem att ingen part driver godstrafikfrågorna lika starkt som
persontransporterna. Rösterna för persontransporter är helt enkelt starkare. Det finns
även en vilja från kommuner och regioner att finansiera investeringar som underlättar
för persontrafiken men i dessa sammanhang glöms godstransporter emellanåt ibland
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bort. Utifrån synpunkter i intervjuer bedömer Ecoplan att avsaknaden av en stark aktör
som försvarar godstransporter gör att det kan skapas en obalans utifrån ett
samhällsperspektiv.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.8 Anpassade rastplatser för yrkestrafiken
Rastplatser där yrkestrafiken kan parkera så att chauffören kan få sin lagstadgade vila är
framförallt en trafiksäkerhetsfråga. Men det skapar också bättre förutsättningar för att
godstrafiken skall flyta bättre, så att inte chauffören måste köra längre sträckor ”i
onödan” för att finna ett ställe att stå på.
Aktörerna har även lämnat många konkreta önskemål och förslag där flera bör utredas
vidare.

7.9 Harmonisering av internationella regelverk
Behovet av harmonisering mellan länders reglerverk för järnväg omnämns av samtliga
aktörer som verkar internationellt. Samma EU-direktiv tolkas och sjösätts nationellt på
helt olika sätt. Ecoplan bedömer att Trafikverket känner till dessa frågor och att flera av
dem redan drivs aktivt på ett internationellt plan som Gröna Korridorer. Resultatet av
denna studie bekräftar att behovet av lösningar är stort för att underlätta internationella
järnvägstransporter och höja konkurrenskraften mot vägtransporter.
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Lotta Göthe, Ecoplan
Intervju Jörgen Stadler, Kvalitets- och Miljöchef på Bring Frigo, genomförd av Staffan
Johannesson, Ecoplan
Tågoperatörer
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Ecoplan
Telefonintervju Mikael Hauguth, Lokförare
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Staffan Johannesson, Ecoplan
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Telefonintervju Pelle Andersson Green Cargo, Talesman, genomförd av Staffan
Johannesson, Ecoplan
Telefonintervju Mikael Nilsson & Torne Bergstrand Green Cargo, Verksamhet,
genomförd av Staffan Johannesson, Ecoplan
Vägoperatörer
Telefonintervju Magnus, chaufför på Södras åkeri, genomförd av Lotta Göthe, Ecoplan
Telefonintervju Klaes Glansberg, dåvarande transportledare på Södra, genomförd av
Lotta Göthe, Ecoplan
Terminaler
Telefonintervju Peter Rostedt, VD Waggeryd logistikcenter (PGF tåg) , genomförd av
Lotta Göthe, Ecoplan
Telefonintervju Per-Henrik Evebring, Marknadsansvarig Stockarydterminalen AB,
genomförd av Lotta Göthe, Ecoplan
Hamnar
Telefonintervju Niklas Romell Helsingborg hamn, Marknad, genomförd av Staffan
Johannesson, Ecoplan
Telefonintervju Johan Ullenby Helsingborgs Hamn, Verksamhet, genomförd av Staffan
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56
TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

www.trafikverket.se

TRAFIKVERKET. januari 2013. Publikationsnr: 2013:001. ISBN: 978-91-7467-444-6. PRODUKTION:Grafisk form. TRYCKERI: trafikverket. Foto: Mostphotos, Göran Fält, Kerstin Ericsson, Mostphotos/Michael Erhardsson, Shutterstock/Gary Blakeley.

Trafikverket, Box 543, 291 25 Kristianstad
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

