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

Kommunen lastplatsen ligger i

•

De största företagen i kommunen

•

Tågoperatörer

•

De största speditörerna i närområdet

•

Skogsbolag

•

Företag som arbetar med grus- och stentäkter

Lastplatserna finns på hemsidan
Trafikverkets lastplatser runt om i landet finns presenterade på Trafikverkets hemsida. Här går det att hitta information om lastplatsen; med bilder, var exakt den
finns belägen, hur den är utformad och om det finns möjlighet till lagring i närheten.
www.trafikverket.se/lastplatser
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Läsanvisningar

PM:et är strukturerat som så att varje lastplats presenteras var för sig. För jämförbarhetens skull är dispositionen av presentationen för respektive lastplats den
samma. Respondenterna har grupperats in i tre kategorier, och utsagorna presenteras endast på kategorinivå. Kategorierna består av Kommuner, Operatörer och Användare. I den senare kategorin ingår järnvägsspeditörer, skogsföretag, grus- och
stentäkter samt stora företag från respektive medverkande kommun. Kommunernas bedömning av ett antal påståenden gällande berörd lastplats presenteras med
angiven siffra. Vid påståendena av negativ karaktär har de låga siffrorna fått en
grön färg (1-2), medan de höga siffrorna har fått en röd färg (4-5) för att tydliggöra
kommunens inställning till påståendet . Vid påståendena av positiv karaktär har de låga siffrorna fått en röd färg (1-2), medan de höga siffrorna har fått
en grön färg (4-5) .
Figurerna i PM:et presenterar enbart utfallet för de respondenter som har tagit ställning till respektive fråga. Antalet på de respondenter som angivit att de inte har
kännedom om svaret presenteras endast i löptext.
I flera fall har kommunerna angivit att deras egna industrispår inte har något namn,
eller att man inte vet spårets korrekta benämning. Industrispåret kallas dock oftast
för någonting inom kommunens ramar (oftast med anknytning till området där industrispåret ligger eller företaget dit spåret går), och det är denna benämning som
även används här. Vi har även genomgående använt respondenternas egna benämningar och utsagor gällande exempelvis närliggande anläggningar. Detta medför
att det i vissa fall kan vara samma anläggning som åsyftas av två respondenter, men
att de benämns olika. I de fall där det är uppenbart att det rör sig om samma anläggning, anges anläggningen enbart en gång i uppräkningen av närliggande anläggningar.
I kartläggningen av närliggande anläggningar (se översiktlig karta på nästa sida)
har Trafikverket tillhandahållit bakgrundsmaterialet i form av en lista. Därtill har
kommunernas egna industrispår lagts till – i de fall då kommunen uppgivit att det
finns möjlighet att lasta/lossa på industrispåren, samt att denna möjlighet är tillgänglig för samtliga. Användarnas och operatörernas angivelser av närliggande anläggningar behandlas inte i kartläggningen då det inte finns uppgifter om huruvida
dessa anläggningar är tillgängliga för samtliga. Det finns med andra ord fler lastplatser, hamnar och terminaler än de som presenteras på den översiktliga kartan på
nästa sida.
Presentationen av varje lastplats inleds med en ruta innehållandes tekniska specifikationer rörande lastplatsen. Här presenteras även de närmaste anläggningarna.
Avståndet till respektive anläggning presenteras inom parentes efter anläggningens
namn (zon 1 = (1), zon 2 = (2) samt zon 3 = (3)) enligt följande:
•
•
•

Närzon (zon 1): upp till 10 km från utredd lastplats.
Lokalzon (zon 2): mellan 10 km och 20 km från utredd lastplats.
Omlandszon (zon 3): mellan 20 och 50 km från utredd lastplats.
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Vad är en lastplats?

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

Trafikverkets lastplatser har olika standard. I de två behovsutredningar som är gjorda
i Region Syd (Skåne, Blekinge och Småland) har vi delat upp dem i tre kategorier
där en utredning är gjord för A-kategorin samt en utredning för B- och C-kategorin.
Vi definierar kategorierna utefter standard enligt följande:
A: Lastplats som är i god standard och kan användas omgående.
B: Lastplats som inte är i fullgod standard och behöver besiktigas före användning.
C: Lastplats som är i dåligt skick och behöver en större upprustning före användning.
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Anläggningar med koppling till järnvägsgods
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Genomsnittligt utfall

I följande kapitel presenteras det genomsnittliga utfallet för samtliga 19 lastplatser
och utifrån samtliga respondenters utsagor (51 användare, 5 operatörer samt 15
kommuner).
Användning av lastplatserna
Användarna (n51) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 19 lastplatser
presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: I snitt har endast 8 % av de svarande användarna använt lastplatserna de fem senaste åren.

Nej

Operatörerna: I snitt har 28 % av de svarande operatörerna använt lastplatserna
de fem senaste åren.
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Behovet av lastplatserna – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

78
65

6 7 4 5
8

15

6 5

2

3

4

5

Idag

72

3 7 7 10

Framtiden

72

4 6 7 10

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n51) och operatörernas (n5) genomsnittliga behov
av samtliga 19 lastplatser i dagsläget och i framtiden. Konstateras kan här att en
överhängande majoritet av användarna uppger att de inte har något behov av lastplatserna – varken i dagsläget eller i framtiden. Det förhållandevis begränsade behovet av lastplatserna är för operatörerna konstant över tid. För användarna kan
behovet komma att öka något i framtiden. Detta är dock ytterst marginellt och har
sannolikt att göra med att användarna inte vill ”stänga några dörrar” utifall behov
skulle uppstå.
Kan lastplatserna ersättas?
Användarna (n51) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 19 lastplatser presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: I snitt uppger hela 66 % av de svarande användarna att lastplatserna
kan ersättas av en närliggande anläggning.

Nej

Operatörerna: I snitt uppger hela 69 % av de svarande operatörerna att lastplatserna kan ersättas av en närliggande anläggning.
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Investeringsbehov på eller kring lastplatserna
Användarna (n51) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Det genomsnittliga utfallet för
samtliga 19 lastplatser presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: I snitt uppger endast 27 % av de svarande användarna att det finns
ett investeringsbehov på eller kring lastplatserna. En stor andel användare har dock
ingen kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: I snitt uppger endast 4 % av de svarande operatörerna att det finns
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. En stor andel operatörer har dock
ingen kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n51) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: I snitt anser endast 14 % av de svarande användarna att det finns ett
behov av ett annat lastplatsläge i området. Av dessa förordar i snitt 29 % att befintlig lastplats kompletteras med ett nytt lastplatsläge. 71 % förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge.
Operatörerna: I snitt anser endast 4 % av de svarande operatörerna att det finns
ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Av dessa förordar 33 % att befintlig
lastplats kompletteras med ett nytt lastplatsläge. 67 % förordar en flytt av befintlig
lastplats till ett annat läge.
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Kommunens syn på befintliga lastplatser
Nedan presenteras samtliga kommuners (n15) genomsnittliga ställningstaganden
till ett antal påståenden som rör lastplatserna. Det faktiska medelvärdet för respektive påstående presenteras inom parentes efter påståendena. De färglagda sifferangivelserna är avrundade till närmaste heltal.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt (2.3)
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen (2.2)
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen (1.8)
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.4)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2.7)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.5)
Beskaffenheten på anslutande vägar är god (3.1)









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

I det genomsnittliga utfallet ovan kan man konstatera att lastplatserna inte verkar
skapa några större barriäreffekter. Trafiken till och från lastplatserna samt verksamheten vid lastplatserna tycks inte heller störa omgivningen i allt för stor utsträckning. Viktigt att poängtera är dock att utredda lastplatser används i relativt
begränsad omfattning i dagsläget – vilket innebär att om användningen skulle
komma att öka, så kan det ha en direkt inverkan på upplevelsen av störning. Lastplatsernas vikt för existerande företag och verksamheter samt för framtida företagsetableringar bedöms som medelmåttig. Däremot så anser kommunerna att det
är viktigt att det finns en lastplats i kommunen.
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1.

Billesholm

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Sidolastkaj: 50 m.
Nej
1 spår: 150 m.
4 mellanspår: 173,
353, 476 & 563 m.
C-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E4 & Väg 110.
Uppgift saknas.
Bjuv B (1)
HGB Hamn (2)
HGB Kombiterminal (2)
Klippan B (2)
Eslöv A (3)
Finja B (3)
Landskrona Gbg B (3)
Landskrona Hamn (3)
Malmö A (3)
Malmö Hamn (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i anslutning till lastplatsen, att lastplatsen inte
är funktionell då den ligger för nära samhället och man därmed tvingas köra för
nära bebyggelse med lastbilar, att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker
så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt, att kunderna som fanns
i området har flyttat transporterna till bil eller flyttat tillverkningen utomlands, att
man inte har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats, att man
fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam)
på järnväg i dagsläget samt att man har spår in på eget område.
Operatörerna: En av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören som har använt lastplatsen uppskattar användandet till i genomsnitt c:a
fem dagar i veckan.
Berörd operatör har ingen kännedom om endast lastning/lossning sker vid lastplatsen, eller om det även sker uppställning på järnvägsspåret. Det förekommer ingen
årsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Fyra operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att det inte finns någon efterfrågan samt att man inte har någon
verksamhet i området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
OPERATÖR

ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

1

5

86
64

7

21

2

3

4

5

7 70

Idag

80

0

20

0

70

Framtiden

80

0

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Behovet av lastplatsen är i dagsläget förhållandevis lågt,
men ökar till synes något för användarna i framtiden. Dock betonar vissa svårigheten i att sia om framtiden då behovet i mångt och mycket styrs av kundernas
efterfrågan.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. En av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sju av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Bjuv, Eslöv, Findus industrispår,
Isovers egen lastplats samt Skåneterminalen i Helsingborg. Av dessa används lastplats i Eslöv, Isovers egen lastplats samt Skåneterminalen i Helsingborg i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Helsingborg. Operatören använder
angiven lastplats i dagsläget.

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

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Endast tre av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är anslutning till fryscontainrar, något
som kan lyfta av och på (Hookie eller fryscontainrar), att det går att lasta på de
långa spåren, att det finns lastningsytor att lägga virket på samt kontaktledningsbygge till industrispår.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Tre operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta.

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast två av elva användare anser att det finns ett behov av ett
annat lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. En användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett komplement till befintlig lastplats. De nya lokaliseringarna uppges vara (en bättre lastplats i) Klippan, Perstorp eller Höör. En användare framhåller att det redan finns
planer på en ny lastplats, men vill inte avslöja platsen förrän avtal har slutits. En
annan användare framhåller att det är viktigt att det finns en lastplats i triangeln
Bjuv-Billesholm-Klippan, men att det inte spelar någon roll exakt var den ligger.
Operatörerna: Endast en av fyra operatörer anser att det finns ett behov av ett
annat lastplatsläge i området. En operatör uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Det som förordas är en flytt av befintlig lastplats till Åstorp. En operatör
poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om
framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Bjuv.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen ligger längs godsstråket i Skåne. I centrala Bjuv finns det ytterligare en
lastplats (klass B). Föreliggande lastplats används idag i liten utsträckning och
kommunen prioriterar dessutom lastplats Bjuv i valet mellan de bägge lastplatserna
i kommunen. En sammanslagning av lastplatserna i Bjuv skulle därför kunna vara
en möjlig lösning.
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2.

Bjuv

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Nej
Ja
1 spår: 298 m.
5 mellanspår: 148,
191, 287, 336 & 374m.
B-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E4 & Väg 110.
Uppgift saknas.
Billesholm C (1)
HGB Hamn (2)
HGB Kombiterminal (2)
Klippan B (2)
Eslöv A (3)
Landskrona Gbg B (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i anslutning till lastplatsen, att man uteslutande
fraktar på väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att
transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats, att man har
ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är
därmed obefintligt samt att man har spår in på eget område.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta uppges av samtliga vara att man inte har någon verksamhet eller
något kundunderlag i området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

79
64

14
7

14

2

3

4

5

70

Idag

100

0

14 0

Framtiden

100

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Behovet av lastplatsen är i dagsläget förhållandevis lågt,
men ökar till synes något för användarna i framtiden. Anledningen till att behovet
är lågt framhålls av en användare bero på förutsättningarna runt om lastplatsen; den
omringas av en gång- och cykelväg samt att en jordvall begränsar lagringsytorna.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. En av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sex av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Billesholm, Klippan, Isovers egna
lastplats, Eslöv, Findus industrispår samt Helsingborg. Av dessa används Isovers
egna lastplats, Eslöv samt Helsingborg.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Billesholm och Helsingborg, och
bägge dessa lastplatser används i dagsläget.

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

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Endast tre av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är anslutning till fryscontainrar, något
som kan lyfta av och på (Hookie eller fryscontainrar), att det går att lasta på de
långa spåren, att det krävs markarbete på platsen då det bl.a. är en vall som behöver
tas bort för att man skall kunna komma till spåren på ett bra sätt samt en översyn
av vägarna i området.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast två av tolv användare anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En användare förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett komplement till befintlig lastplats. De nya lokaliseringarna uppges av den ena användaren
vara (en bättre lastplats i) Klippan, Perstorp eller Höör, och av den andra mot
Svalöv till. En användare framhåller att det är viktigt att det finn en lastplats i triangeln Bjuv-Billesholm-Klippan, men att det inte spelar någon roll var.
Operatörerna: Endast en av fyra operatörer anser att det finns ett behov av ett
annat lastplatsläge i området. En operatör uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Det som förordas är en flytt av befintlig lastplats till Åstorp. En operatör
poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om
framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Bjuv.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen står i nära relation till lastplatsen i Billesholm pga. deras geografiska
närhet till varandra. Då båda lastplatserna används i mycket liten utsträckning i
dagsläget kan en sammanslagning vara en möjlighet.
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3.

Emmaboda

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Sidolastkaj:
L100xB12xH1.2 m.
Nej
4 spår: 42, 46, 135 &
150 m.
3 mellanspår: 146, 283
& 426 m.
B (A)-klassificering.
Nej

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Väg 28 & 120.
Uppgift saknas.
Kalmar Hamn (3)
Kalmar Södra B (3)
Lessebo A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren estimerar antalet timmar per år till 15.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är
timmer. Nyttjandet av lastplatsen sker uteslutande under vintern.

Nej

Tolv användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i anslutning till lastplatsen, att man fraktar på väg, att man inte ekonomiskt har kunnat
räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i
Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt. En användare framhåller även att de hittills inte har fått använda lastplatsen.
De har enligt utsago haft möte med kommunen, och kommunen skulle undersöka
saken vidare men har ännu inte återkommit.

OPERATÖR

Operatörerna: Två av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Antalet timmar per år uppskattas till 40 respektive 1200.

Ja

Lastplatsen används av en operatör endast till uppställning på järnvägsspåret, och
av den andra till både lastning/lossning och uppställning. Fördelningen mellan lastning/lossning och uppställning estimeras till 50/50. Det som lastas/lossas är järnvägsmateriel. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av lastplatsen.
Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av samtliga vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området.
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Behovet av lastplatsen – i dag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4

62
31

OPERATÖR
5

1
23

39

15

8

80

Idag

15 0

Framtiden

2

3

4

5

80
60

20

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n13) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Behovet av lastplatsen är i dagsläget förhållandevis lågt,
men ökar till synes något i framtiden. En användare poängterar att Emmaboda Granit finns på orten, men att man inte kör för dem i dagsläget. Dock är granit en
modevara – så det kan finnas ett behov av lastplats i framtiden. En annan användare
framhåller att det framtida behovet är avhängigt om lastnings- och lossningsmöjligheterna i Lessebo finns kvar eller inte.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Fem av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 200, 1500, 5000 respektive 10 000
kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Kalmar Södra, Lessebo samt
Nybro, och samtliga angivna lastplatser används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (4 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Kalmar, Lessebo, Nybro, Karlskrona och Fredriklund. Samtliga lastplatser utom Fredrikslund används i
dagsläget.
Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.

Ja

Nej

20

0

20

0
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Två av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är ytor samt en generell upprustning och ett
frilastområde. Upprustningen framhålls av en användare som angelägen då det pågår en nedläggning av närliggande anläggningar.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av de svarande operatörerna (2 st) framhåller att det finns ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Tre operatörer uppger att de inte har
någon kännedom om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast en av tio användare anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas är ett komplement till befintlig lastplats. Lastplatsens läge
bör vara längre väster ut då där redan finns adekvat spårlängd samt redan är elektrifierat. Denna nya lokalisering skulle även innebära att man inte behöver köra in
med tunga fordon i centrala Emmaboda. En väg behöver dock byggas från väg 120
efter Glasverket mot Långasjön.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av flytt av befintlig lastplats. Lastplatsen
bör förslagsvis flyttas till ett mer västligt läge jämfört med dagens lokalisering.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Järnvägen som sådan skapar själva
barriäreffekten. Lastning och lossning har inte skett på flera år, förutom vid Sydostprojektet. Kommunen berättar även att det har genomförts en enkät bland företag i kommunen och att resultatet har presenterats för Trafikverket. Uppvaktningen
har syftat till att förorda en större lastplats i västligt läge. Kommunen kan inte ange
en siffra beträffande beskaffenheten på anslutande vägar då det varierar: Väg 28
bedöms som god, medan väg 120 endast är skaplig och är i behov av förbättringar.
Reflektioner och kommentarer
Det finns i allmänhet relativt få lastplatser på östra Kust-till-Kust-banan. Lastplatsen i Emmaboda har under senare tid används på grund av rådande byggnationer.
Lastplatsen i Emmaboda tillmötesgår därför ett visst behov i nätverket.
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4.

Finja

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Sidolastkaj:
L21xB3.5xH0.8 m.
Ja
Sidotågväg: 716 m.
B-klassificering.
Ja

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Väg 12 & 24.
Uppgift saknas.
Hässleholm A (1)
Billesholm C (3)
Bromölla A (3)
Eslöv A (3)
Klippan B (3)
Kristianstad Gbg B (3)
Åhus Hamn (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren uppger att lastplatsen endast har testats vid två tillfällen via ett
testprojekt.
Lastplatsen användes endast till lastning/lossning av gods. Det som lastades/lossades var kök.

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Tretton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har några täkter i anslutning till lastplatsen, att man uteslutande fraktar på väg eller att man i detta fall
fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam)
på järnväg i dagsläget, att man använder Hässleholms Godsbangård istället, att man
inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt
att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i
regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta uppges av samtliga vara att man inte har någon verksamhet eller
något kundunderlag i området.

23

Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4
93

86

OPERATÖR
5

1

2

3

4

5

70

Idag

100

0

7 70

Framtiden

100

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Behovet av lastplatsen bedömt som mycket lågt – både
i dagsläget och i framtiden.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 respektive 5000 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Åtta av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hässleholm Godsbangård,
Helsingborg, Älmhultsterminalen, Åhus samt Bergendals Foods egen lastplats. De
lastplatser som används i dagsläget är Hässleholm Godsbangård samt Helsingborg.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (4 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningen som anges är: Hässleholms Godsbangård, och
den används även i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av lastplatsen Hässleholms Godsbangård.
Ja

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
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ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som framhålls är att den är för liten, och därmed behöver
bli större.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Tre av elva användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Samtliga användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Den nya lokaliseringen uppges av två användare vara Hässleholm Norr. Den tredje användaren
framhåller att det borde finnas en bättre lastplats i Klippan, Perstorp eller Höör.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Kommunen förordar en flytt av lastplatsen till en lokalisering norr om staden. Vidare framkommer det att det redan finns en detaljplan för en kombiterminal norr om staden,
men att projektet har stannat av på grund av politisk oenighet.

25

Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Läreda. Det finns inte möjlighet att lasta och
lossa gods på spåret. Spåret leder inte heller till något företag/verksamhet. Spåret
används i dagsläget av bl.a. Statoil och ett träföretag (vars namn förblir okänt).
När kommunen ombads prioritera mellan Trafikverkets lastplatser i kommunen,
och ange vilken av lastplatserna som utifrån kommunens horisont bedöms som
bäst, uppger kommunen att de egentligen inte vill ha någon av Trafikverkets lastplatser – utan vill utveckla en ny lastplats i Hässleholm Nord. Ingen av Trafikverkets lastplatser bedöms därmed vara prioriterad.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Lastplatsen används inte så mycket i
dagsläget, men om den skulle användas mer så skulle trafiken till och från lastplatsen störa då läget inte är optimalt.
Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen i Finja ligger mycket nära anläggningar i Hässleholm. Lastplatsen är i
dagsläget princip oanvänd och dess läge kan innebära problem om den skulle nyttjas mer.
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5.

Forsheda

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
B (A)-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Hörle B (2)
Korsberga B (2)
Värnamo C (2)
Båramo Kombit. (3)
Smålandsstenar A (3)
Stockarydsterm. (3)
Vaggeryd A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren kan dock inte uppskatta antalet timmar per år.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är papper och trä.

Nej

Tretton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen inte är tillräckligt bra,
att man uteslutande fraktar på väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte
är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att
lastplatsens lokalisering inte stämmer logistiskt, att man inte har kunnat räkna hem
det ekonomiskt att köra tåg till och från lastplatsen samt att man har ett eget bruk i
Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.

OPERATÖR

Operatörerna: En av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Antalet timmar per år uppskattas till 30.

Ja

Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret, och detta sker
företrädelsevis under vår och höst.
Fyra operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av samtliga vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området.
Ja

Nej
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4

OPERATÖR
5

1

79
71

7

2

3

4

5

7 707

Idag

80

0

20

0

14 0 7

Framtiden

80

0

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget.
Detta behov kvarstår även i framtiden och kan för användarna eventuellt även öka
något.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 respektive 5000 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fyra av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela sju användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Värnamo, Vaggeryd och Stockarydsterminalen. Samtliga angivna lastplatser används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (3 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hörle, Värnamo samt
Helmerhus (dock osäkert om den längre är öppen då den gjordes iordning efter
Gudrun). Lastplatserna i Hörle och Värnamo används i dagsläget.

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

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Hela tio användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Tre av tolv användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En av användarna förordar en flytt av befintlig lastplats och två av användarna förordar en kompletterande lastplats. De nya lokaliseringarna är förhållandevis oprecisa och uppges vara a) utmed sträckan Värnamo-Smålandsstenar, b) upp
mot Ljungby samt c) ”i området” – då det finns ett stort behov av en bra lastplats i
västra Jönköpings län.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Värnamo – då
den är elektrifierad och ligger mer centralt än övriga.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: När lastplatsen användes under Gudrun så var det ganska stökigt vid lastplatsen; entreprenörerna städade inte upp efter
sig. Idag finns ingen verksamhet vid lastplatsen.
Reflektioner och kommentarer
Forsheda är en av fyra lastplatser i och kring Värnamo. Lastplatsen används i liten
utsträckning och en sammanslagning med de resterande lastplatserna i området
skulle kunna vara en möjlighet.
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6.

Hjältevad

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

30 m.
Ja
2 spår: 89 & 292 m.
2 spår: Företag; 104 &
329 m.
B (A)-klassificering.
Ja

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Riksväg 33.
Uppgift saknas.
Mariannelund B (2)
Eksjö A (3)
Hultsfred A (3)
Höglandsterm. (3)
Kvillsfors A (3)
Nässjö A (3)
Vimmerby C (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast fyra av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 15, 30 respektive 60.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är timmer och trävaror. Tre av användarna nyttjar lastplatsen under höst, vinter
och vår. Två av användarna nyttjar lastplatsen även under sommaren.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tio användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har haft kännedom om
lastplatsens existens, att man uteslutande fraktar på väg eller att man i detta fall
fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam)
på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg
till och från berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning
sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Fyra av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 8, 20 respektive 150. Den sista
operatören kan inte ange hur frekvent lastplatsen har använts.
Lastplatsen används av tre operatörer till lastning/lossning av gods och av en operatör till uppställning på järnvägsspåret. Det som lastas/lossas är sågat virke, sågtimmer och timmer. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av
lastplatsen.

Ja

Nej

En operatör har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta
uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag

57

Framtiden

57

3

4

OPERATÖR
5

1
21

14

2

3

4

5

0

21

Idag

40

0

20

20

20

70

21

Framtiden

40

0

20

20

20

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Det verkar finnas ett visst behov av lastplatsen i dagsläget, och detta behov är tillsynes konstant även i framtiden. En av användarna framhåller att de har använt lastplatsen fram tills det att Trafikverket satte upp stoppklossar på spåren för ett halvår sedan. Numera kan man inte ta in så långa tåg som
hade varit önskvärt. Användaren framhåller även att de har ett eget gammalt spår i
dåligt skick in på sitt industriområde – och att en upprustning och användning av
det spåret hade varit det mest gynnsamma alternativet.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): egen anläggning på sågverket (Brusa Hjältevad), Mariannelund, Vimmerby, Eksjö samt terminalen i Nässjö
(som ägs av Jernhusen och driftas av Transab). Endast den egna anläggningen på
sågverket (Brusa Hjältevad) används i dagsläget.

Nej

Operatörerna: Två av fem operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eksjö, Nässjö,
Vetlanda, Kvillsfors och Hultsfred. Samtliga angivna lastplatser används i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av sågverket Vidabrusas eget stickspår
med tillhörande lastplats. Lastplatsen ligger dock inne på företagets område, så det
är tveksamt om den går att nyttja av andra.
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sju användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela sju användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är ett allmänt underhåll i mer generella
termer samt att man tar bort de fastskruvade stopp som Trafikverket satt upp.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Det som efterfrågas är spårförlängning, anslutningsväxel samt en upprustning av spåren då de är i förhållandevis undermåligt skick.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen av användarna anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av en kompletterande lastplats öster om
Vidabrusa. Kommunen äger mark där, så där skulle man kunna anlägga en lastplats
och ytterligare stickspår om så skulle vara aktuellt i framtiden.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Hjältevad – då
den sannolikt används mest i dagsläget (av Husfabriken och sågverket). I Eksjö så
har vissa företag redan egna lastplatser, så den används nog inte så mycket.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Kommer man från norr så måste man
gå runt området för att nå stationen – så en viss barriäreffekt förekommer. Det har
startats en ombyggnad av infarten till Hjältevad, med syftet att göra den säkrare för
avfart – så beskaffenheten bedöms som god.
Reflektioner och kommentarer
Hjältevad är en B-klassificerad lastplats som används relativt ofta. Detta speglar
även operatörernas och användarnas syn på lastplatsen, med hänsyn till de upprustningsåtgärder som framförallt operatörerna framhåller. Hjältevad ligger i ett kluster
av mindre lastplatser i området, så att en sammanslagning kan vara aktuellt.
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7.

Hörle

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Höjd: 1.2 m.
Längd: 20 resp. 26 m.
Nej
Uppgift saknas.
B (A)-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Forsheda B (2)
Värnamo C (2)
Båramo Kombit. (3)
Smålandsstenar A (3)
Stockarydsterm. (3)
Torsvik Kombit. (3)
Vaggeryd A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren uppskattar antalet timmar per år till 160.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är valstråd. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tretton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har haft kännedom om
lastplatsens existens, att man uteslutande fraktar på väg eller att man i detta fall
fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam)
på järnväg i dagsläget, att lastplatsläget inte fungerar rent logistiskt, att man inte
ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att
man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Två av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
En av dessa uppskattar antalet timmar per år till 30. Den andra operatören uppger
att de i snitt använder lastplatsen c:a två dagar i veckan.
Endast en operatör har kännedom om vad lastplatsen används till, och det är uteslutande för uppställning på järnvägsspåret. Det förekommer en viss årsvariation
gällande användandet av lastplatsen då en operatör använder lastplatsen året runt,
medan den andra endast använder lastplatsen under vår och höst.

Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
OPERATÖR

ANVÄNDARE
1

2

3

4

1

5

2

3

4

5

Idag

79

7 707

Idag

60

0

20

20

0

Framtiden

79

0 14 0 7

Framtiden

60

0

20

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget.
Detta behov kvarstår även i framtiden och kan för användarna eventuellt även öka
något.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. En av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sju av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Ljungby, Stockaryd, Båramo, Vaggeryd, Värnamo och Alvesta. Av dessa används Stockaryd, Vaggeryd, Värnamo
och Alvesta i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Helmershus (om den fortfarande
finns kvar) samt Båramoterminalen i Skillingaryd. Endast Båramoterminalen används i dagsläget.

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

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
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ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Ingen av användarna framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela elva användare uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast en av elva användare anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas är en flytt av befintlig lastplats närmare Växjö.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Värnamo – då
den är elektrifierad och ligger mer centralt än övriga.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Anslutande vägar utgörs av privata
vägar, så det är svårt att uttala sig om beskaffenheten med fullkomlig säkerhet.
Reflektioner och kommentarer
Hörle ligger inom delvis samma lastplatskluster som Forsheda. En sammanslagning av vissa B- och C-klassificerade lastplatser i området kan därför vara en möjlighet.
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8.

Kalmar Södra

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Sidokaj:
L61xH1.2 m.
100 m.
7 spår: total längd
1164 m.
10 mellanspår: total
längd 2824 m.
B-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Väg 28 & 120.
Uppgift saknas.
Kalmar Hamn (1)
Emmaboda B (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n15) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Användaren uppskattar antalet aktiva timmar per år till 150, men 800
timmar om man inkluderar tiden då vagnarna står där.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är
kemikalier. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.

Nej

Fjorton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man fraktar på väg då det inte är
lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man
inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt
att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i
regionen är därmed obefintligt.

OPERATÖR

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

Ja

Lastplatsen används för både lastning/lossning och uppställning på järnvägsspåret.
Det som lastas/lossas är järnvägsmateriel. Fördelningen mellan lastning/lossning
och uppställning bedöms vara 20/80. Det förekommer ingen årsvariation gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området samt att man kör till Mönsterås istället.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3
87
80

4

OPERATÖR
5

1

2

3

4

5

07 7

Idag

75

0

25

07 7 7

Framtiden

75

0

25

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n15) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget.
Detta behov kvarstår även i framtiden och kan för användarna eventuellt även öka
något.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 respektive 10000-20000
kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n15) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fyra av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela sju användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Bangården (vid Passat, Södra
vägen), Hamnen, Nybro samt eget spår in på området. Endast Nybro används i
dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Fredrikslund, Mönsterås, Nybro och
Karlskrona. Samtliga angivna lastplatser används i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av anläggning i Nybro.
Ja

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n15) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela tio användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är en allmän uppfräschning, frilastområde
samt växlingsområde.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Tre av operatörerna uppger att de inte har någon
kännedom om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n15) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av tio användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas av bägge användarna är en flytt av befintlig lastplats till
Kalmar hamn.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Spåret till Stena Metall. Det finns möjlighet
att lasta och lossa gods på spåret, och denna möjlighet är tillgänglig för vem som
helst. Spåret leder in till Stena Metall, och används i dagsläget av Stena Metall och
Lantmännen.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen används av några användare och operatörer och kan beskrivas som en
relativt välanvänd lastplats i B-klassen.
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9.

Klippan

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
B-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Billesholm C (2)
Bjuv B (2)
Eslöv A (3)
Finja B (3)
HGB Hamn (3)
HGB Kombiterminal (3)
Hässleholm A (3)
Landskrona Gbg B (3)
Landskrona Hamn (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av tolv användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren uppger att lastplatsen används varje dag, 24 timmar per dygn,
året om.
Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning på järnvägsspåret. Fördelningen estimeras vara 95/5. Det som lastas/lossas är hygienartiklar. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Elva användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man egentligen har ett behov –
men att det är för dyrt att transportera därifrån, att lastplatsen inte fungerar i dagsläget, att man inte har någon täkt i området, att man uteslutande fraktar på väg eller
att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna
hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i Skåne
där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Endast en av fyra operatörer har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Operatören estimerar användandet av lastplatsen till 4 dagar i veckan i genomsnitt.
Operatören kan inte ange vad lastplatsen används till eller vad det är för typ av
gods som lastas/lossas. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet
av lastplatsen.

Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.

43

Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4

75
42

0

OPERATÖR
5

1
08

25

17

8
17

8

2

3

4

5

Idag

75

0

25

0

Framtiden

75

0

25

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n12) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Det finns till synes ett visst behov av lastplatsen i dagsläget. Detta behov kvarstår även i framtiden och för användarna verkar behovet
öka ganska markant.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Tre av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500, 5000 respektive 10000
kvadratmeter. Behovet av den sistnämnda kvadratmeterytan är dock avhängigt om
användarens befintliga lager av någon anledning skulle försvinna.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Billesholm, Bjuv, Eslöv, Landskrona Godsbangård samt egen anläggning i Åstorp. De lastplatser som används i
dagsläget är Eslöv samt den egna anläggningen i Åstorp.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Helsingborg och Åstorp. Endast
Helsingborg används i dagsläget.

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

Nej

44

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Fyra av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela sex användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är att man bör flytta staketet då det begränsar
lagringsutrymmet, att lagringsytan förlängs längs spåret, att det blir genomgående
spår samt att föremålen (gamla vagnar och lok) måste tas bort från spåren (idag
huserar Museijärnvägen på platsen).

Nej

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Ja

Ja

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n12) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast två av åtta användare anser att det finns något behov av ett
annat lastplatsläge i området. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Bägge användarna förordar en flytt av befintlig lastplats. Den nya
lokaliseringen uppges av den ena användaren vara (en bättre lastplats i) Klippan,
Perstorp eller Höör, och av den andra att det är viktigt att det finn en fungerande
lastplats i triangeln Bjuv-Billesholm-Klippan, men att det inte spelar någon roll
var.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

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

45

Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Industrispåret i Klippan. Det finns möjlighet
att lasta och lossa gods på spåret, men denna möjlighet är inte tillgänglig för vem
som helst. Spåret leder till DHL:s anläggning (som de hyr och som används till
mellanlagring av konsumentprodukter), och används i dagsläget av DHL.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Klippan ligger centralt på Skånebanan. Trots många alternativa lastplatser i närområdet används lastplatsen i viss utsträckning. En eventuell sammanslagning med
lastplatserna i Bjuv kan prövas.
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10. Korsberga

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Nej
Nej
Uppgift saknas.
B-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt

Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Korsberga ligger längs
banan Vetlanda Åseda, vilken för närvarande inte erbjuds
för trafik.
Forsheda B (2)
Värnamo C (2)
Båramo Kombit. (3)
Hörle B (3)
Smålandsstenar A (3)
Stockarydsterm. (3)
Vislanda B (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av femton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Användaren estimerar antalet timmar per år till 20.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är timmer. Lastplatsen används endast under vintern.

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Fjorton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen ligger granne med
Stockaryd – så den används istället, att man är spåransluten till egna fabriker i
Småland och att all lastning/lossning sker där, att man inte hade kännedom om
lastplatsens existens, att man inte har någon täkt i området, att man uteslutande
fraktar på väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att
transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att
man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
OPERATÖR

ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4

1

5

73
67

7 7 7 7
7

13

7 7

2

3

4

5

Idag

100

0

Framtiden

100

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n15) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal av användarna framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget. Detta behov kvarstår även i framtiden och kan eventuellt även öka
något. För operatörerna är och förblir behovet av lastplatsen obefintligt.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 500 respektive 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sex av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela sju användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Nässjö, egen lastplats på fabrik
i Kvillsfors, egen lastplats på fabrik i Faluström, Stockaryd, Vetlanda samt Växjö.
De lastplatser som används i dagsläget är de egna lastplatserna vid respektive fabrik samt Stockarydsterminalen.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (3 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Vetlanda, och den används även i dagsläget.

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

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
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ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Tio användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är att lastplatsen öppnas, samt att det skapas
möjlighet för lyft av containrar.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom
om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n15) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av tretton användare anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En av användarna förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett komplement till befintlig lastplats. Lokaliseringarna som framhålls är a) att det överhuvudtaget finns en omlastningsplats i området respektive b) så centralt som möjligt
i Vetlanda.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av en kompletterande lastplats. Det nya
lastplatsläget bör vara i Vetlanda centralort (pågår redan process att upprätta en
lastplats här).
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 2 industrispår: Sapaspåret och Holsby. Det finns möjlighet
att lasta och lossa gods på bägge spåren, och denna möjlighet är tillgänglig för vem
som helst (Holsbyspåret lämpar sig dock bäst för virkeshantering då det inte finns
några hårdgjorda ytor). Bägge spåren leder till något företag/verksamhet: Sapaspåret; Sapa och Holsbyspåret; Erikshjälpen (dock osäkert vem som äger lokalerna i
dagsläget). Endast Sapaspåret används i dagsläget, och det används av Sapa och Temballage.
När kommunen ombads prioritera mellan Trafikverkets lastplatser i kommunen,
och ange vilken av lastplatserna som utifrån kommunens horisont bedöms som
bäst, uppger kommunen lastplats Kvillsfors.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Korsberga ligger inom lastplatsklustret Värnamo och används i mycket liten omfattning. En sammanslagning av lastplatser av klassificeringarna B och C i området
kan vara aktuellt.
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11. Kristianstad Gbg

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Änd- och sidolastkaj:
L160xH1.2 m.
Ja
14 spår: total längd
2541 m.
9 mellanspår: total
längd 2677 m.
B-klassificering.
God uppställningskapacitet och ytor för
containers och trailers.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E22
Fastigheten (Kristianstad 4:47) ägs ej av
Trafikverket.
Bromölla C (2)
Åhus Hamn (2)
Finja B (3)
Hässleholm A (3)
Karlshamn A (3)
Karlshamn Hamn (3)
Sölvesborg Hamn (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren kan dock inte estimera antalet timmar per år.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tretton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man uteslutande fraktar på väg
eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten
(förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat
räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i
Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Tre av sex operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Två av operatörerna uppskattar antalet timmar per år till 100 respektive 400. Den
tredje operatören kan inte estimera antalet timmar per år, men framhåller att det är
ett väldigt ojämnt trafikflöde.
Lastplatsen används av två operatörer till både lastning/lossning av gods och till
uppställning på järnvägsspåret. Den tredje operatören har ingen kännedom om vad
den används till. Fördelningen estimeras till 10/90. Det som lastas/lossas är rails.
Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
OPERATÖR

ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

71
57

1

5
07
14

7

21
14

0
7

2

3

4

5

Idag

50

17 0 17

17

Framtiden

50

17 0 17

17

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n6) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Det finns ett visst behov av lastplatsen, och detta behov
verkar kvarstå även i framtiden.
Två av operatörerna och en av användarna påtalar ett eventuellt behov av möjlighet
till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Ytan för lagring estimeras till 1500 respektive 10000 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sex av tio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Eslöv, Hanaskog, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholms Godsbangård samt egen lasthall. I dagsläget används endast
Eslöv samt Hässleholms Godsbangård.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är: Hässleholms Godsbangård samt maskinverkstaden i Kristianstad. Bägge angivna lastplatser används i dagsläget.

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

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.

52

ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är att infarten behöver göras vid samt
generellt markarbete.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n6) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av tolv användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En av användarna förordar en flytt av befintlig lastplats, en förordar ett komplement till befintlig lastplats. Den ena användaren vet inte var den nya lokaliseringen bör vara. Den andra användaren framhåller att det behövs ett alternativ då
befintlig lastplats ligger centralt i Kristianstad och att det behövs en lastplats utanför, strax söder om Kristianstad.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av en flytt av befintlig lastplats. Kommunen uppger dock att man i dagsläget inte vet var de nya lastplatsläget bör finnas.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 2 industrispår: Åhus Hamn och Stena Metallspåret. Det finns
möjlighet att lasta och lossa gods på Åhus Hamnspåret, och denna möjlighet är
tillgänglig för vem som helst. Åhus Hamnspåret leder inte till något företag/verksamhet, men används i dagsläget av flera olika företag, bl.a. Lantmännen (finns ett
30-tal företag i hamnen och det är osäkert exakt vilka som använder spåret i dagsläget).
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Kristianstad Gbg kan beskrivas som en av de mer betydande lastplatserna i klassB. Många av intressenterna verkar vara överens om att lastplatsen är av viss betydelse nu och i framtiden.
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12. Landskrona Gbg

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Änd- och sidolastkaj:
60 m.
Ja
14 spår: total längd
2218 m.
5 mellanspår: total
längd 1333 m.
B (A)-klassificering.
Stor uppställningskapacitet, ytor för containers och trailers.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E6 & E20.
Underhåll av gods-vagnar.
Landskrona Hamn (1)
HGB Hamn (2)
HGB Kombiterminal (2)
Billesholm C (3)
Bjuv B (3)
Eslöv A (3)
Klippan B (3)
Malmö A (3)
Malmö Hamn (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren estimerar antalet timmar per år till 100.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är industrimateriel. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet
av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tolv användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man har egna faciliteter med
truckar och lastkajer i området, att man inte har någon täkt i området, att man uteslutande fraktar på väg eller båt, eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte
är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att
man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats
samt att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats
i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: En av fyra operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören uppskattar användandet per år till c:a 3-6 dagar i vecka i genomsnitt.
Operatören har dock ingen kännedom om vad lastplatsen används till, men framhåller att det inte finns någon årsvariation gällande användandet.
Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.

Ja

Nej
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

92
62

080
15

23

0

2

3

4

5

Idag

75

0

25

Framtiden

75

0

25

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n13) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget.
Detta behov kvarstår även i framtiden och kan eventuellt även öka något för användarna.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. En av användarna påtalar ett eventuellt
behov av lagring. Ytan för lagring estimeras till 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Åtta av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Bjuv, egen lastplats i Landskrona, kombiterminal i Malmö, Eslöv, Helsingborg samt egen anläggning i Åstorp.
Samtliga angivna lastplatser förutom Bjuv används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

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

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

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sju användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela sex användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är att lastplatsen måste uppgraderas till
att bli en kombiterminal för att vara av intresse.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Endast en av tolv användare anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas är en flytt av befintlig lastplats för att skapa en bättre lastplats i Klippan, Perstorp eller Höör.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget är inte utrett, men bör ligga utmed Västkustbanan. Det framhålls som
angeläget att få till en ny lastplats.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Industrispåret till Varvsudden. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på spåret, men denna möjlighet är inte tillgänglig för
vem som helst. Spåret leder till Boliden Bergsö och Befasa AB (Scanlast) och används i dagsläget av Boliden Bergsö, Befasa AB samt Euromaint AB.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Landskrona Gbg står i stor konkurrens med andra lastplatser i närheten varför kommunens intention om en flytt av lastplatsen till den nya stambanan är logisk. Idag
och med dagens läge är behovet hos användare och operatörer måttligt.
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13. Mariannelund

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Nej
Nej
Uppgift saknas.
B-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Hjältevad B (2)
Vimmerby B (2)
Eksjö A (3)
Hultsfred A (3)
Kvillsfors A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att det är för dåliga syllar på spåren så man vågar inte köra in, att man inte
har några större flöden i den riktningen, att man inte har någon täkt i området, att
man uteslutande fraktar på väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är
lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man
inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt
att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i
regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: En av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören uppskattar antalet timmar per år till 20.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Fyra operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området. En operatör framhåller dock att det hade varit önskvärt att använda lastplatsen, men att det inte har gått av olika skäl (för korta spår samt avsaknaden av
tågklarerare).
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag

71

Framtiden

71

4

OPERATÖR
5

1
7
0

14 0 7
21

07

2

3

4

5

Idag

60

20

0

20

0

Framtiden

60

20

0

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett vist behov av lastplatsen, och
behovet verkar vara konstant över tid.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Tre av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hjältevad, Wallnäs AB industriområde (om den hade gått att använda), Terminalen i Nässjö samt Vimmerby.
Endast Hjältevad används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (3 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hultsfred, Hjältevad,
Nässjö, Vetlanda och Kvillsfors. Samtliga angivna lastplatser, utom Hjältevad, används i dagsläget.

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

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.

60

ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast två av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är röjning samt att syllarna måste bytas ut
för att möjliggöra inkörning.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom
om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen av användarna anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Hjältevad – då
den sannolikt används mest i dagsläget (av Husfabriken och sågverket). I Eksjö så
har vissa företag redan egna lastplatser, så den används nog inte så mycket.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Lastplatsen används inte i dagsläget.
Skulle den börja användas så kan verksamheten och trafiken komma att störa omgivningen.
Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen används i liten utsträckning och ligger inom ett kluster av flera mindre
lastplatser. En sammanslagning av vissa lastplatser i området kan därför vara en
möjlig väg att gå.
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14. Oskarshamn

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Änd- & sidolastkaj:
L40xH1.1 m.
Nej
Lastkajspår ca 120 m.
4 uppställningsspår.
B-klassificering.
Ca 2000 kvm.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E22.
Uppgift saknas.
Oskarshamn Hamn (1)
Hultsfred A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Användaren uppskattar antalet timmar per år till 200.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är papper och kemikalier. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet
av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tretton användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man har eget industrispår till
hamnen, att man inte har någon täkt i området, att man uteslutande fraktar på väg
eller båt, eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt
har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett
eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Två av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Den ena operatören uppskattar antalet timmar per år till 30, medan den andra framhåller att de i snitt använder lastplatser 5 dagar i veckan.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Tre operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag
Framtiden

4
93

79

OPERATÖR
5

1

2

3

4

5

070

Idag

60

0

20

20

0

7 7 70

Framtiden

60

0

20

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget,
och behovet kvarstår även i framtiden. En användare framhåller att det finns granitsten på orten. De har själva inte kört granit än, men vill ändå framhålla att det
kan uppstå ett framtida behov och att man bör utreda detta ytterligare innan man
beslutar kring en eventuell nedläggning av lastplatsen.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fyra av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela sju användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Mönsterås, eget industrispår i
hamnen, Norra hamnområdet samt egen massabruksanläggning. Samtliga angivna
lastplatser förutom Mönsterås används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Tre av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Berga, Oskarshamns hamn samt
Västervik. Samtliga angivna lastplatser används i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av lastplatsen i hamnen.
Ja

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sex användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är att lastplatsen behöver modifieras med
längre spår och lastyta.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon kännedom
om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av elva användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Den ena användaren förordar en flytt av befintlig lastplats, den andra förordar
ett komplement till befintlig lastplats. Den ena användare kan inte uppge var det
nya lastplatsläget bör vara. Den andra användaren framhåller att det nya lastplatsläget bör ligga i anslutning till industriområdet Kvastmossen, nära E22.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att
även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det
omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara på Kvastmossens industriområde. Planer finns i dagsläget på en
kombiterminal i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Industrispåret över Brädholmen ut till hamnen. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på spåret, men denna möjlighet är
inte tillgänglig för vem som helst. Spåret leder till Oskarshamns Hamn AB och
används i dagsläget av Oskarshamns Hamn AB.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen i Oskarshamn ligger lite avsides från andra alternativa lastplatser. En
flytt verkar möjlig – då inom Oskarshamn (hamnen). Hos operatörerna och användarna verkar det dock finns ett visst behov av lastplatsen.
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15. Tranås

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Ja
Ja
5 spår: 125, 155,
2x170 & 190 m.
B (A)-klassificering.
Ja

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Väg 32 söder &
norrifrån.
Uppgift saknas.
Boxholm A (2)
Eksjö A (3)
Höglandsterm. (3)
Nässjö A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att man inte har någon täkt i området, att man kör till Vetlanda istället, att
om man skulle nyttja lastplatsen så hade man varit tvungen att köra genom staden
med långtradare då verksamheten ligger på andra sidan spåret, att man uteslutande
fraktar på väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att
transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att
man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området.
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

86
64

07 70
7

21

70

2

3

4

5

Idag

100

0

Framtiden

100

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Ett fåtal användare framhåller ett behov av lastplatsen i
dagsläget, och behovet kan tillsynes komma att öka i framtiden. Operatörerna har
varken ett behov i dagsläget eller i framtiden av lastplatsen.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Boxholm, Nässjö samt Mjölby. Endast Boxholm används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (2 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Boxholm och Nässjö,
vilka också används i dagsläget.

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

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av sju användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela sju användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det framhålls här att det sannolikt krävs stora investeringar
för att få igång lastplatsen med truckar och annat.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av elva användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Bägge användarna förordar en flytt av befintlig lastplats. Den ena användaren
poängterar att lastplatsen ligger på fel sida av stadskärnan och att den därför borde
flyttas till andra sidan järnvägen – i närheten av industrierna (Jälmaryd) på östsidan. Den andra användaren förordar att lastplatsen borde flyttas utanför tätorten –
till en plats med goda kommunikationer och där det inte finns några restriktioner
gällande buller.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar även att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och
att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är
det omöjligt att sia om framtida behov.
Enligt kommunen föreligger ett behov av flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara kopplat till väg 32, söder om huvudorten, i Mölarp. Det framhålls som angeläget att upprätta en riktig omlastningscentral som klarar kapaciteten
att ta emot långtradare, containrar etc.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Industrispåret inne på (och emellan) industriområdet. Spåret används inte idag och skall enligt politiska beslut tas bort.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Exploateringsansvarige i kommunen
har i uppdrag att köpa marken från Trafikverket, då marken är väldigt intressant
med anledning av resecentret. Kommunen har tittat närmare på området och även
genomfört en utredning. Man vill ha in ett extra spår för länstrafiken att använda,
då de i dagsläget måste åka ända till Boxholm för att vända tågen. Befintligt lastplatsområde har även kommit att bli ett ”slumområde”.
Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen är i dagsläget oanvänd. Närheten till lastplatser och terminaler i närområdet kan förklara att användarna och operatörerna inte ser något framtida behov
av lastplats Tranås.
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16. Vimmerby

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Sidolastkaj:
L60xB15 m.
Frilast möjlig om ytorna
röjs upp.
Storlek: 150x10 m.
2 spår: Benämns i BIS
som Kajspår och Spår
11. Lastspåren saknar
kontaktledning.
C-klassificering.
Möjlig lageryta finns
om sly tas bort och
markens yta förstärks.

Närmaste större väg
Övrigt

Närmaste anläggning

R40 & E22.
Lastkajen kan nyttjas
som sidolastkaj men
även för ändlast. Runt
kajspåret finns stora
lagerytor. Dock så är
dessa ytor samt spåret
kraftigt övervuxet av
gräs och sly.
Hultsfred A (2)
Mariannelund B (2)
Eksjö A (3)
Kvillsfors A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen inte går att använda och att man därför har fått köra till Hultsfred istället, att man inte har någon täkt i området, att man uteslutande fraktar på
väg eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera
sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har
kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget
bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed
obefintligt.
Operatörerna: Endast en av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste
åren. Operatören uppskattar antalet timmar per år till 30.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.
Fyra operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.

Ja

Nej
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

3

4

OPERATÖR
5

1

2

3

4

5

Idag

69

0 15

8

8

Idag

80

0

20

0

Framtiden

69

0 15

8

8

Framtiden

80

0

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n13) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Det framkommer ett visst behov av lastplatsen hos både
användare och operatörer – och detta behov kvarstår även i framtiden.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Två av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Hjältevad, Mariannelund
samt Hultsfred. Endast Hultsfred används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (3 st) framhåller att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Hultsfred, och den används dessutom i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av anläggning i Hultsfred.
Ja

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Två av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela nio användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som framkommer är att kajen är för dålig samt att lastplatsen
behöver rustas upp för att kunna ta emot virke (spårlängd etc.).
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n13) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av nio användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Bägge användarna förordar en flytt av befintlig lastplats. Den ena förordar
en flytt av lastplatsen in på det egna området (Hamra såg), den andra att lastplatsen
förläggs utanför samhället.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar även att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och
att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är
det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen finns det i dagsläget inte något behov av ett annat lastplatsläge
i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Vimmerby används i liten utsträckning och ingår i ett lastplatskluster runt Hultsfred. En sammanslagning av ett antal lastplatser i området kan därför vara en möjlighet.
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17. Vislanda

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Nej
Spår 14: 30x300 m.
Spår 14 gäller för timmerlastning.
B-klassificering.
Ja, möjlighet till
arrende finns.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Väg 126 & 23.
Ej elektrifierat.
Ingen belysning.
Korsberga B (3)
Lessebo A (3)
Värnamo C (3)
Älmhult A (3)
Älmhult C (3)
Älmhult Kombiterm. (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Fyra av tretton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
En användare uppskattar antalet timmar per år till 1400 (används varje vecka, 3-4
tåg), en annan framhåller att lastplatsen används ett par gånger i veckan. En användare uppger att de nyttjade lastplatsen frekvent under 2008-2012 och hade två tågset i vecka på plats. De har dock inte använt lastplatsen sedan dess. Den sista användaren uppger att de endast använt lastplatsen vid ett tillfälle, vilket var ett undantag då de har en egen anläggning på orten.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning. Det som lastas/lossas är timmer och massaved. Det förekommer ingen årsvariation gällande användandet av
lastplatsen.
Nio användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att man uteslutande fraktar på väg
eller att man i detta fall fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera sten
(förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har kunnat
räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i
Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Två av operatörerna uppskattar antalet timmar per år till 300 respektive 800. Den
tredje operatören uppger att den används 5 dagar i veckan, och den fjärde kan inte
estimera användningen men framhåller att det är dagligen.
Lastplatsen används både till lastning/lossning och till uppställning på järnvägsspåret. Fördelningen uppges av en operatör vara 40/60. Det som lastas/lossas är
sågat virke, sågtimmer och timmer. Det förekommer ingen årsvariation gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1
Idag
Framtiden

2

3

4

OPERATÖR
5

1

77
69

0 8 0 15
08

8

15

2

3

4

Idag 0

100

Framtiden 0

100

5

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n13) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Hos användarna finns ett visst behov av lastplatsen i
dagsläget, och detta behov kan komma att öka något i framtiden. Samtliga operatörer framhåller ett behov av lastplatsen i dagsläget, och detta behov kvarstår även
i framtiden.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två användare påtalar ett eventuellt behov
av lagring. Ytan för lagring uppskattas till 1000 respektive 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Fyra av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Alvesta, Alvecs egen anläggning, Elnaryd samt Stockarydsterminalen. Lastplatserna som används i dagsläget
är Alvecs egen anläggning samt Elnaryd.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: En av fyra operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Anläggningen som anges är (ligger i): Alvesta, och den
används dessutom i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.

Ja

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Fyra av sju användare framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela sex användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är bullerplank, hårdgjord yta (asfaltering, då
underlaget i dagsläget är av jord och timmerbilar drar med sig jord ut), markarbete
och förlängning så att man kan köra in klokt samt en insats för att minska störningar
bland de boende (då lastplatsen är placerad nära bostadsfastigheter).
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga svarande operatörer (2 st) framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Två operatörer uppger att de inte har
någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är bullervall gentemot de boende
(då man i dagsläget inte får lossa nattetid) samt marginell spårförlängning.

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två av elva användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Den ena användaren förordar en flytt av befintlig lastplats, den andre ett
komplement till befintlig lastplats. De nya lokaliseringarna bör vara i Moheda respektive närmare Växjö (gärna norr om Växjö).
Operatörerna: En av tre operatörer anser att det finns något behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas är ett komplement till befintlig lastplats utmed spår 15. En
operatör poängterar även att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och att även
om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är det omöjligt
att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger ett behov av flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara längre öster ut – längsmed befintligt industrispår.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Alvesta Kombiterminal. Det finns möjlighet
att lasta och lossa gods på spåret på terminalen, och denna möjlighet är eventuellt
tillgänglig för vem som helst (terminalen hyrs ut till Alwex och det går eventuellt
att köpa möjlighet till lastning/lossning av dem). Spåret leder inte till något företag/verksamhet. Spåret används i dagläget av Alwex.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Vislanda ligger mycket bra längs Södra Stambanan, och behovet av lastplatsen förefaller vara stort.
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18. Värnamo

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen

Skick
Lagerytor

Sidolastkaj:
L51xH1.5 m.
4 frilastplatser.
11 spår: total längd
1867 m.
5 mellanspår: total
längd 1345 m.
C-klassificering.
Ja

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

E4 från Helsingborg.
Uppgift saknas.
Hörle B (1)
Forsheda B (2)
Korsberga B (2)
Båramo Kombit. (3)
Smålandsstenar A (3)
Stockarydsterm. (3)
Vaggeryd A (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
OPERATÖR

Användarna: Endast två av fjorton användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Användarna uppskattar antalet timmar per år till 10 respektive 100.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas är papper och styckegods. Ingen årsvariation rapporteras gällande användandet
av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Tolv användare har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges av flera vara att det inte finns något kundunderlag eller efterfrågan på
orten. Andra anledningar som framkommer är att all transport går på väg i dagsläget (man har dock gjort en undersökning för att titta på hur tidsschemat skulle se
ut om man tog in det via järnväg, men det visade sig att det skulle bli både dyrare
och med längre ledtider, så då var det inte aktuellt), att man inte är bekant med
lastplatsens existens, att man fraktar på väg då det inte är lönsamt att transportera
sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man inte ekonomiskt har
kunnat räkna hem att köra tåg till och från berörd lastplats samt att man har ett eget
bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed
obefintligt.
Operatörerna: En av fem operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören uppskattar antalet timmar per år till 40.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning på järnvägsspåret, och detta sker
företrädelsevis under vår och höst.
Fyra operatörer har inte använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till
detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i
området.

Ja

Nej
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Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

OPERATÖR

4

5

71
57

1
7

0

36

14

2

3

4

5

70

Idag

80

0

20

0

70

Framtiden

80

0

20

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n14) och operatörernas (n5) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Det framkommer ett visst behov av lastplatsen, och detta
behov kan komma att öka något för användarna i framtiden.
Ingen av operatörerna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre
än en månad i anslutning till lastplatsen. Två användare påtalar ett eventuellt behov
av lagring. Ytan för lagring uppskattas till 75 respektive 1500 kvadratmeter.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Tre av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Hela sex användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Alvesta, Stockarydsterminalen samt Båramo. Alvesta och Stockarydsterminalen används i dagsläget.

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: Två av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Helmershus (om den finns kvar)
samt Hörle. Endast Hörle används i dagsläget.

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

Nej

Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
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ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Endast en av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela nio användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. Det som efterfrågas är att det måste gå att lossa och hanteras
med vanliga truckar – standardpall och sjöpall.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Ingen av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Hela fyra operatörer uppger att de inte har någon
kännedom om detta.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n14) och operatörerna (n5) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: En av tolv användare anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som förordas är en flytt av befintlig lastplats närmare Växjö.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
detta. En operatör poängterar även att alla affärer skapas utifrån kundbehov – och
att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat lastplatsläge så är
det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger inget eget industrispår. När kommunen ombads prioritera mellan
Trafikverkets lastplatser i kommunen, och ange vilken av lastplatserna som utifrån
kommunens horisont bedöms som bäst, uppger kommunen lastplats Värnamo – då
den är elektrifierad och ligger mer centralt än övriga.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Reflektioner och kommentarer
Lastplatsen i Värnamo används i viss utsträckning idag. Värnamo ingår i ett lastplatskluster där en sammanslagning av vissa platser skulle kunna utredas.
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19. Älmhult

Lastkaj
Lastyta
Spår på platsen
Skick
Lagerytor

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
C-klassificering.
Uppgift saknas.

Närmaste större väg
Övrigt
Närmaste anläggning

Uppgift saknas.
Uppgift saknas.
Älmhult A (1)
Älmhult Kombiterm. (1)
Hässleholm A (3)
Vislanda B (3)

Användning av lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de har använt lastplatsen de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Nej

Användarna: Ingen användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av flera vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att lastplatsen är för liten och att man kör inne i samhället, att man inte har
någon täkt i området, att man inte har något gods på det hållet, att man har använt
den andra lastplatsen i Älmhult istället, att man fraktar på väg då det inte är lönsamt
att transportera sten (förutom SJ-makadam) på järnväg i dagsläget, att man har använt kombiterminalen i Älmhult istället, att man har spåranslutningar in till egna
byggnader, att man inte ekonomiskt har kunnat räkna hem att köra tåg till och från
berörd lastplats samt att man har ett eget bruk i Skåne där all lastning sker så behovet av en lastplats i regionen är därmed obefintligt.
Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Anledningen till detta uppges vara att man inte har någon verksamhet eller något kundunderlag i området samt att man använder den andra lastplatsen eller kombiterminalen istället.

83

Behovet av lastplatsen – idag och i framtiden
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

77
62

15
23

2

3

4

5
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Idag

75

25

0

15 0

Framtiden

75

25

0

Bedömningen av behovet i dagsläget respektive i framtiden har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar
Väldigt litet behov och 5 motsvarar Mycket stort behov. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n13) och operatörernas (n4) behov av lastplatsen i
dagsläget och i framtiden. Behovet av lastplatsen hos användarna är marginellt i
dagsläget och i framtiden, och obefintligt hos operatörerna.
Ingen av varken operatörerna eller användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i anslutning till lastplatsen.
Kan lastplatsen ersättas?
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om lastplatsen kan ersättas
av en närliggande anläggning. Utfallet presenteras i figurerna nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Användarna: Sju av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom
om detta. Anläggningarna som anges är: Älmhult (den A-klassificerade lastplatsen), Elnaryd, IKEA:s egen anläggning samt Älmhults kombiterminal. Samtliga
angivna lastplatser används i dagsläget förutom Älmhults klass A-lastplats (då
marken i dagsläget är förorenad).

Nej

OPERATÖR

Operatörerna: En av tre operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningen som anges är: Älmhults kombiterminal, och den används dessutom i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Älmhults terminal AB.
Ja

Nej
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Investeringsbehov på eller kring lastplatsen
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet presenteras i figurerna
nedan.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: Två av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov
på eller kring lastplatsen. Hela åtta användare uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som efterfrågas är att marken saneras så att lastplatsen går att
använda igen.
Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen
samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att
en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: lastnings- och lossningslängd på 360 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta samt inga begränsningar i tider med hänsyn till buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
Operatörerna: Samtliga operatörer uppger att de inte har någon kännedom om
huruvida det föreligger något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Nej

Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n13) och operatörerna (n4) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen av användarna anser att det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i området.
Operatörerna: Ingen av operatörerna anser att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området. En operatör poängterar även att alla affärer skapas utifrån
kundbehov – och att även om det i dagsläget inte finns något behov av ett annat
lastplatsläge så är det omöjligt att sia om framtida behov.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av något annat lastplatsläge i området.
Älmhults terminal är det som kommunen vill och kommer att satsa på framöver.
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Kommunens egna industrispår och synen på befintlig lastplats
Kommunen äger idag 1 industrispår: Lillsjös industriområde. Det finns möjlighet
att lasta och lossa gods på spåret på terminalen som ligger i änden på industriområdet, och denna möjlighet är tillgänglig för vem som helst. Det finns stickspår som
leder in till IKEA, men annars leder spåret bara till terminalen. Spåret används i
dagsläget av Terminalbolagets kunder.
När kommunen ombads prioritera mellan Trafikverkets lastplatser i kommunen,
och ange vilken av lastplatserna som utifrån kommunens horisont bedöms som
bäst, uppger kommunen att det är hugget som stucket, men att lastplats Älmhult
(C-klassificering) möjligen är något bättre.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









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

Kommentarer till ovanstående bedömningar: Det finns bostadshus inte så långt
ifrån lastplatsen, så trafiken kan nog störa lite. Vid Gudrun så användes den flitigt,
och då inkom det klagomål. Terminalen är mycket viktigare än denna lastplats.
Reflektioner och kommentarer
Varken operatörerna eller kommunen anser sig se något större behov av lastplatsen
i framtiden. Älmhult har ett tillräckligt utbud för lastning och lossning av gods på
andra lastplatser inom kommunen.
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