
Kommunerna som tar kontrollen över transporterna

kampen mot
tjällossningen

bränsletåget
blev årets lyft

en tidning från trafikverket om gods och affärer • nr 2.2013

Visst gods kommer 
alltid att gå som 
flygfrakt”

Lars-gunnar comén, 
fLygfraktsexPert: 

82 317 ton koldioxid så mycket minskade utsläppen tack vare över-
flyttning från väg till järnväg under 2012. Botniabanan ligger 
bakom den största delen, 75 000 ton.  

öSterlen 
levererar
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”Vi vänder på  
alltihop och har  

tagit fram färdiga  
rutter för trans- 

portören att  
köra efter”

8

TorBjörn suneson
direKTör  
Tr aFiKverKeT, samhälle

 Traditionsenligt har företrädare 
för varje trafikslag sett övriga 
trafikslag som konkurrenter. i 
viss mån är det naturligt efter-

som enskilda företag vill maximera 
sina egna marknadsandelar, men detta 
konkurrensförhållande fanns i viss ut-
sträckning också mellan tidigare trafik-
myndigheter. Genom att Trafikverket 
bildades för nu tre år sedan har detta 
förändrats. och jag upplever att för-
ändringen i synsätt på transportsyste-
met går snabbt även inom näringslivet.

allt fler inser att vi behöver alla tra-
fikslag i samverkan för att svenskt  
näringsliv ska få ut sina produkter till 
världsmarknaden. och för att vi ska 
kunna importera de varor vi vill köpa 
från andra länder.

nyckeln för Trafikverket är trafikslags-
övergripande planering. ska vi lyckas 
med att skapa effektiva transportked-

jor för närings-
livet måste vi se 
till hela trans-
portsystemet. 
därför pekar vi 
ut viktiga gods-

noder där vi kommer göra extra an-
strängningar för att byte mellan olika 
trafikslag ska gå så smidigt som möj-
ligt. därför pekar vi också ut viktiga 
godsstråk genom landet där godstrafi-
kens behov är särskilt prioriterade.  
det är viktigt att vi kan göra jämfö-
relser mellan trafikslagen och mellan 
olika former av transporter innan vi 
beslutar om prioriteringar. därför ut-
vecklar vi verktyg som hjälper oss att 
bedöma nyttan av olika typer av åt-
gärder.

Konkurrens är bra. det skapar inno-
vationskraft. men när vi ska utforma 
framtidens transportsystem  
behövs alla trafikslag.

INTRO

”Vi måste se till 
hela transport-
systemet”

 3 Bränslesnålt Tåget blev en vinnare

 10 nyfiken på lars-Gunnar Comén

 13 studenterna vill fylla lastbilarna

 16 signaler  ny direktlinje till asien

 17 slussarnas framtid utredd

 18 Landet runt  Forskning för mer plats i spåren

20 störningsfritt spårväxelbyte

godset • nr 2.2013

Christina Persson på Ystads kommun, projektledare för samordnade varudistributioner i Österlenskom-
munerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

14

Tjällossningen vållar stora problem varje år 
när vägar stängs av, inte minst för skogs- 
industrin som måste få ut timret via skogs-
vägarna. Ett nytt system för att mäta vä-
garnas bärighet kan ge stora besparingar.

7

Alla trafikslag 
behövs
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trots att det är slutet av mars känns 
våren avlägsen på Arlanda, där snön 
envist faller i sidled. SAS-planet till 

New York är redo att lyfta så snart det har tan-
kats klart, och passagerarna som är på väg 
ombord hoppas förmodligen på bättre väder när 
de landar. 

Mätaren på tankningsbilen visar dryga 
39 000 liter, vilket får vingarna på Airbusen att 
hänga tungt. Beroende på väder och vind avgör 
kaptenen hur mycket som behövs och i dag är 
beställningen på 70 000 liter. 

Bränslet som det här planet kommer att sluka 

FLYGBRÄNSLETS RESA

Med tåget 
till tanken

Från 55 tankbilar som varje dag passerade
Stockholms innerstad, till två dagliga tåg-
transporter från Gävle hamn till Arlanda. 
Lösningen fick godstransportråden att 
kora Arlanda flygbränslehantering till 
Årets lyft i Sverige 2012.
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på sin resa är bara en liten del av de miljon-
tals liter som pumpas in i flygplanstankar-
na en vanlig dag här på Arlanda − och allt 
transporteras från hamn till flygplats av 
företaget Arlanda flygbränslehantering.

− Ungefär fyra procent av Sveriges tota-
la oljeförbrukning levereras till flygpla-
nen som startar från Arlanda, berättar 
Bengt Westman. Han är vd för Arlanda 
flygbränslehantering och har därmed ett 
stort ansvar för att planen överhuvud-
taget kan lyfta. 

I transporter betyder det två tåglaster 
med cirka 1 360 kubikmeter per tåg, eller 

1,36 miljoner liter, som levereras varje dag 
från Gävle hamn. Men från början, när 
företaget bildades år 2000, kom bränsle-

fartygen till Loud-
den i Stockholm 
och därifrån gick 
55 lastbilar med 
flygbränsle mot 
Arlanda via Stock-
holms innerstads-
gator. Varje dygn. 
Ur miljö- och tra-

fiksäkerhetssynpunkt var lösningen ohåll-
bar och Bengt Westman ville så snart som 
möjligt lägga om transporterna.

− Vi ville egentligen köra med tåg redan 
från 2001, när bränsledepån var nybyggd 
och undersökte därför flera hamnalter-
nativ i Gävle, Södertälje, Göteborg och 
Stockholm. Att gräva ner en pipeline hela 
vägen från hamnen till Arlanda funde-
rade vi också på men det blev alldeles för 
dyrt och oflexibelt. I Gävle hamn fanns 
det en hel del outnyttjad cisternkapaci-
tet och hamnen har kortare inseglings-
sträcka än Stockholms skärgård, vilket är 
säkrare. 

Några som dock inte var positiva var 
kommunerna Uppsala, Tierp och Älv- 
karleby som passeras längs vägen mellan 

Två 300 meter långa tåg fraktar vardera 1,36 miljoner liter flyg bränsle från Gävle hamn till Arlanda varje dag.

Eivind Nordgren, depåtekniker, övervakar lossningen av bränslet när tåget rullar in på stationen i Brista 
utanför Arlanda flygplats. 

”Att gräva ner 
en pipeline från 
hamnen till Ar-
landa funderade 
vi också på.”
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Gävle och Arlanda. De ville inte att järn-
vägen skulle trafikeras av bränsletåg. 
Ärendet gick vidare till länsstyrelsen och 
miljödomstolen innan det till slut stod 
klart att det inte fanns några hinder för 
transporterna. Men då hade fyra, fem år 
redan gått.

tankfartygen anlöper Gävle hamn en 
gång i veckan, lastade med flygbränsle 
som efter provtagning pumpas över till 
cisterner. Vid depån hämtar ett av de två 
tågen sin dagliga leverans för att rulla 
mot slutdestinationen Brista strax utanför 
Arlanda, en resa på ungefär två timmar. 

Tågen, byggda i Rumänien speciellt för 
uppdraget, körs och ägs av Green Cargo 
som varit med sedan start. 

− Vi arbetade tillsammans med dem när 
vi sökte tillstånd för transporterna. När 
det sedan blev dags att upphandla trans-
portör föll valet återigen på Green Cargo. 
Jag var nere i Rumänien när de byggde 
tågen och bland annat har vi krävt att de 
ska vara målade på insidan för att minska 
risken för rost och smuts i bränslet. Vag-
narna är helt och hållet reserverade för 
att köra flygbränsle åt oss. 

Varje tåg består av 17 vagnar och är 
närmare 300 meter långt, men hanteras 

enkelt av en ensam lokförare som också 
hjälper till att koppla upp mot pumparna 
vid lossningsstationen. Inget lämnas åt 
slumpen − innan bränslet pumpas över är 
det dags för provtagning igen. Innehållet 
i varje vagn testas manuellt via en ventil 
i botten.

− Kontrollerna är oerhört viktiga för att 
säkerställa att bränslet håller samma kva-
litet hela vägen och inte kontamineras. 
Att ett plan skulle ramla ner på grund av 
smuts eller vatten i bränslet är inget man 
vill ha på sitt samvete. Jämfört med 55 
lastbilar är det mycket enklare att göra 

Två 300 meter långa tåg fraktar vardera 1,36 miljoner liter flyg bränsle från Gävle hamn till Arlanda varje dag.

Bengt Westman är vd för Arlanda flygbränslehantering.

”Att ett plan  
skulle ramla 
ner på grund av 
smuts eller vat-
ten i bränslet är 
inget man vill.”



godset • nr 2. 20136  

kontrollerna på två tåg, säger Bengt West-
man.

När vagnarna är uppkopplade mot 
pumparna sker själva lossningen med 
automatik och övervakas av depåtekni-
kern. Allt sker på tre, fyra timmar och 
systemet är noggrant anpassat för att inte 
en droppe ska gå till spillo. Från kontroll-
rummet följer teknikern hur vagnarna 

töms och på två 
små skärmar kan 
man följa bräns-
lets väg till depån 
och ända ut till 
gaterna där flyg-
planen tankas. 

Själva tankningen görs med hjälp av en bil 
som hämtar upp bränslet från en brunn i 
marken vid gaten, och samtidigt passar på 
att testa bränslet en sista gång innan det 
slutligen hamnar i planet.

att lägga om transporterna från lastbil till 
tåg tog visserligen några år att förverk-
liga, men efter all planering och därtill 
cirka ett års konstruktionstid av anlägg-
ningarna i Gävle och Brista, gick skiftet 
smärtfritt.

− Det gick över en natt och har fungerat 
perfekt sedan dess. Vi har knappt några 
förseningar och att det inte skulle gå att 
köra tåg på vintern i Sverige är inget vi 
har märkt av. Jag tror att vi har haft tre 
inställda tåg på sju år. 

Rent ekonomiskt kan han konstatera att 
bytet varken har fört med sig ökade kost-
nader eller någon storvinst.

− Däremot är vinsterna när det gäller 
 trafiksäkerhet och miljö väldigt stora. 
Och för vår del känns det naturligtvis bra, 
när vi hanterar en produkt som har mil-
jöpåverkan, att kunna tranportera hit den 
utan ytterligare negativa effekter.

Det stora och tunga glasägget med plaket-
ten Årets lyft i Sverige 2012, som pryder 
Bengt Westmans kontor är ytterligare en 
bekräftelse på att arbetet har gett vinster 
för trafiksäkerhet och miljö samt bidra-
git till mindre trängsel och buller i stads-

trafiken. Utmärkelsen delas ut varje år av 
godstransportråden och vd:n för Arlanda 
flygbränslehantering är stolt över att vara 
Årets pristagare.

− Det är naturligtvis en stor ära att 
vinna ett pris som detta. Det visar att vår 
tanke med att flytta över transporterna 
från lastbil till tåg var helt rätt. 

text: stInA gerhArdt  
Foto: Anders hILLerborg 

flygbränsletransporter 
till arlanda

Bränslet som arlanda flygbränslehantering 
fraktar är av typen jet a-1, vilket är ungefär 
som diesel men mer lättantändligt. dags-
förbrukningen av bränsle på arlanda är två 
miljoner liter. arlanda flygbränslehantering 
bildades år 2000 och ägs av statoil, shell, 
air Bp, Chevron, Q8 och sas. Tidigare 
fanns flera olika depåer som drevs av olika 
företag. Bränsletransporterna med tåg från 
Gävle startade 2006.

Slutdestination  – för bränslet i alla fall. Planet tankas med hjälp av en bil som hämtar upp bränslet ur en 
brunn i marken

”Bytet gick över 
en natt och har 
fungerat perfekt 
sedan dess.”
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signaler

led-belysning i sveriges vägtunnlar 
kan ge överlägset bättre ljuskvalitet, 

rejält minskad energiförbrukning och en be-
sparing på miljontals kronor.

– med samma ljusstyrka blir såväl färg-
återgivningen som sikten bättre med led-
ljus i förhållande till högtrycksnatriumlam-
por, som är den typ av ljus som i dag är 
vanligast i tunnlar, berättar eran aronson, 
forskare på KTh:s ljuslaboratorium.

dagens krav på tunnelbelysning blir sam-

tidigt omodernt eftersom trafiksäkerheten 
kan bibehållas med halva ljusstyrkan. led 
är den teknik som har bäst potential i dag 
men i framtiden kan det vara en likartad 
teknik som plasma eller oled.

− vi kan minska energiförbrukningen i 
landets tunnlar med 6 600 mWh per år. 
det motsvarar en årlig kostnadsbesparing 
på 6,6 miljoner kronor, säger henrik Gid-
lund, specialist på Trafikverket, som har  
varit involverad i forskningsprojektet. 

miljoner att spara  
på belysningen i tunneln

eU-pengar till  
ostkustbanan

eu kommer att medfi-
nansiera två järnvägs-

projekt för att vidareutveck-
la ostkustbanan som en del 
i den Botniska korridoren, 
med 3,5 miljoner euro från 
Ten-T-programmet. det ena 
projektet gäller studier om 
byggnation av en ny linje mel-
lan stångån och dingersjö, en 
2,8 km lång järnvägslinje som 
är en del av det nya dubbel-
spåret Gävle – sundsvall. det 
andra projektet gäller byg-
gandet av tre nya 750 meter 
långa mötesstationer längs 
ostkustbanan vid Källene, 
stegskogen och Gårdsjön. 

ett steg till mot  
svenska elvägar 

lastbilstillverkaren scania och elek-
tronikföretaget siemens bygger el-

drivna lastbilar ihop. scania arbetar sedan 
en tid tillbaka med elektrifiering av driv- 
linor i lastbilar och bussar, och siemens  
har arbetat med teknik där fordon med 
elektrifierad drivlina får kraft från en  
ledning i luften via en strömtagare på  
taket. nu har företagen inlett ett samar-
bete för att vidareutveckla tekniken och 
ta fram de första ellastbilarna för kom-
mersiellt bruk. Genom samarbetet hop-
pas man på en snabb fullskalig demon-
stration av elektriferade vägavsnitt. 
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mer järnvägsgods 
via katrineholm

Genom sitt samarbete med hol-
ländska transportören samskip van 

dieren multimodal kommer logistikcen-
trum i Katrineholm framöver att få fler 
godstransporter till och från utlandet, 
bland annat Turkiet, österrike, Kroatien, 
slovenien och spanien. Transporterna 
till och från Turkiet påbörjas under vå-
ren, initialt med två till tre tåg i veckan. 
Till övriga länder kommer transporterna 
att öka i antal under året. i dag lastas och 
lossas fem tågsätt som går mellan Katri-
neholm och tyska duisburg. detta kom-
mer att öka till sex tåg per vecka inom 
den närmaste tiden. 

nu rullar tågen från 
bastuträsk

de första tågen från den nya gods-
terminalen i Bastuträsk har börjat 

köra, lastade med massaved, till piteå 
tre gånger per vecka. Terminalen skapar 
möjligheter till effektiva transporter av 
ved och timmer till industrier i norra sve-
rige. under 2013 kommer de återstående 
delarna av terminalen att byggas, bland 
annat för att kunna ta emot fler typer av 
gods.  

Historisk flytt
Fiskebys gamla godsmagasin utanför norrköping  
har varit i järnvägens tjänst sedan 1877. nu har  

magasinet demonterats och i april transporterades 
det med tåg som byggsats till järnvägsmuseet i Gävle. 
där kommer det att byggas upp som en historisk miljö, 
komplett med lastkaj, spår och godsvagnar. Flytten av 
magasinet är en del av Trafikverkets uppdrag att sälja-

fastigheter som inte längre används. 
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Ystad, tomelilla och Simrishamn har nyli-
gen upphandlat en transportör för alla 
kommunernas livsmedelsleveranser. Från 
i höst ska transporterna till förskolor, sko-
lor och äldreboenden utgå från en enda 
distributionscentral i Ystad. Leverantö-
rerna får lämna sina varor där. Transpor-
tören som har vunnit uppdraget (och som 
vid intervjutillfället ännu inte är officiell) 
bestämmer dock inte hur leveranserna 
ska ske. 

− Vi vänder på alltihop och planerar uti-
från när köken vill ha sina varor och har 
tagit fram färdiga rutter för transportören 
att köra efter, berättar Christina Persson, 
projektledare för samordnad varudistribu-
tion för de tre kommunerna. 

Körrutterna har hon tagit fram i ett 

datorprogram för ruttoptimering där hon 
har matat in data om allt ifrån när köken 
vill ha leverans till hur lång tid stoppen 
tar på varje ställe. 

Slutsatsen blev att kommunernas livs-
medelstransporter totalt kräver två  
sexton tons lastbilar, fyra dagar i veckan. 
Antalet stopp sjunker från 26 000 per år 
till cirka 8 000 – en minskning med 70 
procent.

− Sedan har vi upphandlat utifrån det 
resursoptimerade underlaget och frågat 
hur mycket vi ska betala för att de ska 
köra på det här sättet. Vi ökar bilarnas 
fyllnadsgrad, får minskad miljöpåverkan 
och en leveransprecision som är så mycket 
bättre, berättar Christina Persson.

Kommunerna  
som levererar nytt

Simuleringar i all ära men verklighe-
ten kommer i slutändan att te sig något 
annorlunda. Därför kommer varenda kilo-
meter och minut att loggas i transportö-
rens bilar. De rapporter som de ska skicka 
in vecko- och månadsvis kommer att ligga 
till grund för faktureringen – kommuner-
na betalar bara för det jobb som faktiskt 
är gjort. 

Under arbetets gång har man bland annat 
tagit del av erfarenheter från Växjö och 
Borlänge som båda infört samordnad 
varudistribution. Ingen av dem har dock 
gått så långt som Österlenskommunerna 
och själva tagit transportansvaret.

Drivande i att starta arbetet i Ystad var 
logistikkonsulten Olof Moen. 
Bland annat var det han som 
tog fram förstudien som lig-
ger till grund för upphand-
lingsunderlaget. Han kallar 
den nya modellen för sam-
ordnad varudistribution 2.0 
och ger inom kort också ut en 
lärobok med samma namn. 

− Version ett är att man skiljer varans 
pris från transportkostnaderna och läg-
ger ut transporten. Steg två är när man 
integrerar med e-handel, men logistik-
ansvaret ligger fortfarande hos transpor-
tören. I version 2.0 byter vi fokus så att 
kommunen lägger in logistiken i sin varu-
försörjningskedja. Det är detta som gör 
vad vi gör på Österlen till något helt nytt, 
berättar Olof Moen. Samtidigt poängte-
rar han att det är viktigt att planering och 
uppföljning sker i samverkan mellan kom-
mun och transportör, med full transpa-
rens i informationsutbytet.

Vinsterna är flera. Det är underför-
stått i affärsmodellen att priserna på livs-
medlen ska sjunka när transporterna blir 
färre, men här är det fortfarande mark-

att samordna varuleveranser för att minska antalet fordon på gatorna är i sig inget 
nytt. men nu förädlas konceptet av tre österlenska kommuner. i upphandlingen av 
transportör gjorde de något ingen annan kommun gjort tidigare − de tog själva  
makten över logistiken. det här är samordnad varudistribution 2.0.

Pengar som nu går till transporter skulle kunna användas för att köpa livsmedel som är bättre för matgäs-
terna och miljön, menar Kerstin Wulff, chef för samhällsbyggnad i Ystadskommun

Olof
Moen
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nadskrafterna som styr. Ett annat perspek-
tiv är ökade möjligheter att köpa livsmedel 
från lokala, mindre producenter som ofta 
inte själva har den distributionsapparat som 
krävs. De mest uppenbara fördelarna finns 
dock i transporternas minskade miljöpåver-
kan och ute i kommunernas verksamheter. 

När varorna kom-
mer vid fasta, och 
färre, tidpunkter 
kan man schema-
lägga personal för 
att ta emot dem.

− I de hundra 
köken i Ystad, 
Tomelilla och Sim-
rishamn kan vi 

säkert räkna på 4 000 till 5 000 mantim-
mar per år som frigörs, timmar som blir ett 
resurstillskott i verksamheten, berättar Olof 
Moen. 

I de anbud som kommit in kan man tydligt se 
effekten av det grundliga förarbetet. 

− Det är häftigt att vi har varit så precisa 
i upphandlingen att buden skiljer sig åt med 
knappt 25 procent. I andra kommuners upp-
handlingar har man haft ett spann på över 
hundra procent, berättar Kerstin Wulff som 
är chef för samhällsbyggnad i Ystads kom-
mun och den som är projektägare.

Hon vill förtydliga att projektet inte hand-
lar om att göra någon ekonomisk vinst utan 
att de hela tiden utgått ifrån att det är ett 
nollsummespel. De drygt två miljoner kro-
nor som man räknar med att transporterna 
framöver ska kosta årligen räknar man med 
att på sikt tjäna in genom sänkta livsmedels-
kostnader.

− Om en leverantör kör en köttbulle till ett 
ställe i stället för hundra borde den rimligt-
vis bli billigare, för i köttbullens pris i dag 
ligger en kostnad för transporterna inbakad. 
Sedan kan vi i stället tänka oss att betala lite 
mer för produkter som vi ställer högre krav 
på, från lokala leverantörer och som är bätt-
re för våra matgäster och för miljön.

Att gå från teori till praktik i ett projekt 
som är så pass komplext som det de tre Öst-
erlenskommunerna gett sig in i är en utma-
ning som kräver stort engagemang, menar 
Kerstin Wulff.

− Det kräver eldsjälar som dem vi har här 
i Olof och Christina, och en styrgrupp som 
är trygg i arbetet de utför. Jag är väldigt stolt 
över att vi har kommit så långt som vi har i 
dagsläget. 

text: stInA gerhArdt  
Foto: KerstIn erICsson

Projektledaren Christina Persson har räknat ut rutterna för de tre kommunernas livsmedelstransporter, och dessutom 
provkört en del av sträckorna själv.

”Om en leverantör 
kör en köttbulle 
till ett ställe i stäl-
let för hundra 
borde den rimligt-
vis bli billigare.”

− det som kommer att underlätta är 
att man får alla varor på en gång, i dag 
kommer det hur många lastbilar som 
helst. vi kan själva styra så att det blir 
på samma tid och samma dag och läg-
ga upp våra rutiner. då kan personalen 
göra andra saker de andra dagarna. jag 
hoppas också att det öppnar upp för 
mindre, lokala leverantörer, säger ingela 
dejenfelt, kostchef i Tomelilla kommun.

FaKta
Förstudien som ligger till 

grund för upphandlingsun-
derlaget finansierades av  

eu som ett leader-projekt, 
och av Trafikverket. 
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Lars-Gunnar Comén mellanlandar i 
Sverige mellan sina internationella 
flygkonferenser.
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Lars-Gunnar 
   Comén

med blicken uppåt

Trots utmaningar som höga oljepriser och miljömedvetenhet tror flygfraktsspecialisten 
Lars-gunnar comén på en ljus framtid för flygfrakten, i alla fall globalt. mer gods 
kommer dock att få samåka med resenärer i stället för i rena fraktplan. 

vi träffas på Jönköping Airport. Lars-Gunnar 
Comén har kört hit från sin hemort Borås, precis 
hemkommen från bland annat Dubai och Azer-
bajdzjan där han planerat för kommande flyg- 
frakstevent. Att anordna internationella flygfrakts-
konferenser och att som konsult göra marknads-
analyser och fraktutvecklingsstudier för flygplat-
ser, är vad han ägnar sig åt till vardags.  
Men vi börjar med att be honom rikta fokus mot en 
mer närbelägen marknad.

– Det har blivit svårare, men inte omöjligt, för 
skandinaviska flygplatser att konkurrera om 
tillgången på all cargo-plan, renodlade fraktplan. 
Det är marknadens aktörer, speciellt speditörerna, 
som tenderar att koncentrera sin Europafrakt till 
ett fåtal flygplatser. Fortfarande finns dock möjlig-
heter för de förhållandevis små flygplatserna i nor-
ra Europa att framgångsrikt attrahera fraktflyg- 
bolag genom lägre avgifter och snabbare hantering.  

Smart marknadsföring och nära kontakter med 
marknadsaktörerna inom flygbranschen kan även 
längre fram generera framgångar för flygplatser 
som Arlanda, Malmö, Landvetter, Kastrup och 
Örebro. Någon ökning av flygfrakten i Sverige tror 
Lars-Gunnar Comén däremot inte på.

– Det är många tillverkningsindustrier i Sverige  
som har flyttat sin verksamhet utomlands, som 
högteknologi och telefon. Och i dag ryms dessut-
om fler funktioner i en och samma produkt, vilket 
påverkar volymen i det som fraktas. 

Många svenska företag inser också att transpor-
ten kan fungera med annat än flyg. Oljepriset är en 
viktig faktor, och dessutom känner man ett visst 
tryck ur miljösynpunkt att gå över till ett annat 
trafikslag. 

Visst gods kommer dock alltid att gå som flyg-
frakt, vilket säkrar branschens överlevnad, kon-
staterar han. Reservdelar till industrin som måste 
vara framme snabbt, liksom nödsändningar. Det 
finns tillväxtsegment också. Internethandeln ger 
en hel del flygförsändelser, eftersom kunden vill 
ha varan snabbt. Men flygplatserna måste hålla 
nattöppet för att finnas på kartan.  

Globalt ser Lars-Gunnar Comén att branschen 
kommer att växa, bland annat för att nya markna-
der som Afrika och Sydamerika kommer starkt.  
– Men med höga oljepriser och sviktande marknad 
under senare år blir det allt svårare för flygbolagen 
att räkna hem rena fraktflygningar med lönsam-
heten i behåll. I stället kommer mer gods att lastas 
i passagerarplan framöver, så kallad passenger-
belly.

En Boeing 777 tar nästan lika mycket i buken 
som en medelstor fraktmaskin, förklarar han. Det 
kommer dock alltid att finnas behov av att flyga 
stora kollin, vilket kräver plan som är avsedda för 
ändamålet.

Fraktflödena i Europa koncentreras till de sto-
ra naven, som Frankfurt, Amsterdam och kanske 
Paris.

”Med höga oljepri-
ser och sviktande 
marknad under 
senare år blir det 
allt svårare för 
flygbolagen att 
räkna hem rena 
fraktflygningar 
med lönsamheten 
i behåll.”
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 − Detta innebär att merparten av godset körs 
med lastbil från Norden och Östeuropa till de stora 
flygplatserna på kontinenten. Utbudet av frekvent 
fraktkapacitet från de stora flygplatserna är vida 
överlägsen vad som går att uppbringa i Köpen-

hamn eller Stockholm. Detta ger säkrare flöden om 
flygningar blir inställda, och framför allt bättre för-
handlingsläge.

Lars-Gunnar Comén headhuntades till Handels- 
högskolan i Göteborg på 80-talet och forskade 
under 12 år om flygfraktsmarknaden, strategiska 
allianser inom passagerarsektorn och avreglering-
en i USA och andra länder.  
– Därför fick jag vara med som sakkunnig i den 
statliga utredningen ”Konkurrens i inrikesflyget”. 
Jag skrev avsnitten om internationella erfarenheter 
och EU-perspektivet som öppnade upp den svenska 
marknaden för fler aktörer. Det var kul att vara en 
del av processen, att möjliggöra för Transwede och 
Malmö Aviation att ta upp fighten med SAS och 
Linjeflyg.

I sitt företag Euroavia International arrangerar 
han flygkonferenser med inriktning på flygfrakts-
marknad. I Dubai för han i vår samman amerikan-
ska militärer, NATO/ISAF, afghanska myndigheter, 
flygbolag och andra aktörer på den tidigare lukra-
tiva Afghanistanmarknaden. Han arrangerar också 
Caspian Summit i Azerbajdzjan, den största dedi-
kerade flygfraktskonferensen i Ryssland och Cen-
tralasien.

− Konferenserna bidrar till att utveckla frakt-
marknaderna i områden där väldigt mycket händer 
som knappt uppmärksammas här i Sverige. 

text oCh Foto: KerstIn erICsson 

”Fraktflödena i  
Europa koncen-
treras till de  
stora naven .”

Att hålla nattöppet är en nödvändighet för att en flygplats ska kunna konkurrera om flygfrakten.

Lars-Gunnar Comén var med och öppnade upp den svenska 
flygmarknaden för fler aktörer.

lars-gUnnar 
ComÉn
> ålder: 53 år. 
> Bakgrund: Forskade 
 på handelshögskolan i 
Göteborg under 80- och 
90-talet. har skrivit boken 
”Flygfrakten i sverige och 
omvärlden”
> gör: driver företaget  
euroavia international, är 
konsult i marknadsanalyser 
och fraktutvecklingsstudier 
för flygplatser och arrange-
rar flygfraktskonferenser 
> intressen: har sedan 
länge ett stort intresse för 
flygtidtabeller, flygbolag, 
kartor och omvärlden.
> antal besökta länder: 
108 (hittills)
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tre studenter på kth och handels har skapat en 
ny webbtjänst för att öka fyllnadsgraden  
och minska utsläppen. där kan transportörer och 
transportköpare få kontakt för att fylla lediga ut-
rymmen i lastbilar. 

Fredrik hamilton, student på handelshögskolan i 
stockholm, behövde transportera ett löpband som han 
hade sålt på Blocket men hade svårt att hitta en trans-
portör till ett bra pris. det resulterade i en idé till en ny 
marknadsplats för transporter som lanserades i feb-
ruari. nu upptar arbetet med tjänsten större delen av 
dagarna för Fredrik och kompanjonerna axel Warg på 
handels och anders eriksson på KTh. studierna får de 
bedriva mest på kvällar och helger. 

– det går bra, intresset har överträffat våra förvänt-
ningar. vi jobbar mer än heltid med det här. hittills har 
vi fått in ett hundratal uppdrag, och vi har redan note-
rat ett tiotal avslut med genomförda transporter, be-
rättar Fredrik hamilton. 

när han skulle transportera sitt sålda löpband pra-
tade han med några åkare och insåg att de hade svårt 
att få ihop lönsamheten.

studenter lanserar lösning
för minskad tomkörning

– samtidigt går många fordon halvfyllda mellan plat-
ser där det finns andra kunder som har behov av trans-
porter. lönsamheten skulle öka om fyllnadsgraden 
kunde höjas, säger Fredrik.

de tre studenterna satte sig ner och började skissa 
 på en lösning på problemet med att matcha ihop åka-
re med ledig kapacitet, med kunder som behöver en 
transport. lösningen blev den webbaserade mark-
nadsplatsen sendus.

den som behöver en transport kan gratis lägga upp 
uppgifter på webbsidan. sedan får sendus nätverk av 
transportörer lägga bud på uppdraget. när kunden  
accepterat pris och transportör genomförs transpor-
ten. de tre grundarna räknar med att tjäna pengar ge-
nom att ut en förmedlingsavgift med en procentsats 
av priset på varje genomförd transport.

– vår tjänst hjälper till att öka fyllnadsgraden på 
sträckor där transportören redan ska köra. på så sätt 
kan priset sänkas, samtidigt som vi värnar om miljön. 
det här kan leda till färre fordon på vägarna och därmed 
minskade koldioxidutsläpp, säger Fredrik hamilton. 

görAn FäLt

”Vår tjänst hjäl-
per till att öka 
fyllnadsgraden 
på sträckor där 
transportören re-
dan ska köra. På 
så sätt kan priset 
sänkas, samtidigt 
som vi värnar om 
miljön.”

Studenterna Fredrik Hamilton 
och Anders Eriksson är två av 
grundarna till marknadsplat-
sen Sendus, där den som be-
höver hjälp med en transport 
kan hitta transportörer med 
ledigt utrymme. 
FoTo: ChrisTina sundien 
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när tjälen släpper  
Brevbäraren mäter om vägen bär
Varje år kostar bristande bärighet och avstängda vägar på grund av tjällossning den svenska  
skogsindustrin över en halv miljard kronor. Nu utformas ett nytt system för att mäta vägarnas  
tillstånd i realtid, för bättre framkomlighet och minskade kostnader.

Magnus Andersson på Semcon kontrollerar sensor- 
enheten som ska rapportera in läget på vägen.
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kostsam tjäle
    vägavstängningar på grund av tjälloss-
ning leder till stora merkostnader för både 
skogsindustrin och tranportnäringen − 
minst 550 miljoner kronor enligt en studie 
gjord av skogsforsk, dåvarande vägver-
ket och lrF för några år sedan. Främst be-
ror kostnaderna på dels att industrin måste 
bygga upp större lager för att klara försörj-
ningen när bärigheten är begränsad, dels 
att transporterna blir längre när vissa vägar 
är avstängda.

Ida Eriksson på Trafikverket planerar underhålls- 
arbete i södra Närke. 

I mitten av maj avslutas den tredje etap-
pen i en serie försök att mäta vägars 
bärighet i realtid, i södra delen av Närke. 
 Projektet heter Bärighetsinformation 
genom fordonsintelligens (BiFi) och 
inleddes för tre år sedan av teknikkon-
sultföretagen Semcon och Klimator, på 
uppdrag av Trafikverket. 

Lösningen de presenterade förra våren 
var att förse ett antal av Post Nords lant-
brevbärarbilar med en sensorenhet. Efter 
postturen skickar de information för 
bearbetning till en aktuell rapport över 
vägarnas status.

I år återupptogs provkörningarna då 
elva av Postens lantbrevbärarbilar i södra 
Närke (Hallsberg, Laxå och Askersund) 
försågs med utrustningen. Flera hundra 
mil grusvägar avsynas varje dag under 
tiden som lantbrevbärarna åker sin dag-
liga tur.

Dåliga grusvägar ställer till det för skogs-
industrin.

–Inom vårt område har jag uppgiften 
att säkerställa att virket är tillgängligt för 
att hämtas inom de 23 områden på var-
dera 2000 till 4000 hektar, som i år är 
aktuella för avverkning, förklarar Torsten 
Wiborgh. 

Han är vägmästare vid statliga Svea-
skog AB i södra Bergslagen, ett område 
som omfattar cirka 450 mil skogsbilväg 
och där Sveaskog själv har underhålls- 
ansvaret. Torsten Wiborgh uppskattar 
att bara akuta återställningskostnader för 
södra Bergslagen uppgår till mellan en 
halv och en miljon kronor per år.

– För vår del är BiFi intressant när 
det gäller möjligheten att ta fram läng-
re prognoser, upp till tio dygn. En sådan 
aktuell och säker prognos innebär att vi 

när tjälen släpper  
Brevbäraren mäter om vägen bär

och våra åkare lättare kan planera om 
hämtning av virke från ett tjällossnings-
drabbat område till ett annat där vägarna  
har en bättre status. Inte minst är detta 
viktigt då industrins lagertider är korta. I 
vissa områden kan vägar vara stängda 
 för tung trafik i flera veckor i sträck, 
kanske upp till en månad, säger Torsten 
Wiborgh.

I dag finns särskilda tjäldjupsmätare ned-
grävda runt om i landet men inte i något 
särskilt finmaskigt nät. I stället är det 
mycket erfarenhet som ligger till grund 
för Trafikverkets och andra väghållares 
underhållsarbete.

Därför är det intressant för Trafikver-
ket att skapa 
ett system som 
kontinuerligt 
uppdateras och 
objektivt bedö-
mer bärigheten i 
realtid.

– Det vi nu 
vill ha mer besked om är hur systemet 
används av framför allt skogsindustrin. 
Därför är det viktigt för oss att indu-
strin själva deltar och utvärderar infor-
mationen som BiFi ger. Miljömässigt är 
det också intressant då långa omvägar för 
timmerbilarna kan undvikas, säger Tra-
fikverkets projektledare, Thomas Asp.

Tekniken baseras på beräkningsmodeller 
 (algoritmer) som använder fordonets 
vibrationer i sidled (lateral acceleration):

–Enkelt uttryckt känner sensorerna av 
energin i vägkroppen via de vibrationer 
som ges när fordonet svänger. När post-

turen är slut eller fordonet stängs av i mer 
än en halvtimme, sänder bilens utrust-
ning all insamlad information till en ser-
ver som omformar värdena till en tio-
dygnsprognos. Bärigheten klassificeras 
efter bra, osäker eller dålig, berättar Sem-
cons projektledare, Magnus Andersson.

Användarna kan när systemet så små-
ningom tas i bruk, logga in till en webb-
plats och få en uppdaterad karta med 
prognosen inritad i ett rutsystem. Använ-
daren kan vara exempelvis en virkesåka-
re eller en drift- och underhållsansvarig i 
Trafikverket. 

Även för Trafikverkets underhållsarbe-
te är BiFi högintressant, säger Ida Eriks-
son, drift- och underhållsansvarig för 
driftområde Hallsberg i södra Närke.

– Jag tror att informationen som BiFi 
ger skulle vara ett användbart instrument 
för oss när det gäller att göra adekvata 
prognoser för  grusvägars underhålls-
behov.  

text oCh Foto: steFAn brAtt

”En aktuell och sä-
ker prognos gör 
att vi lättare kan 
planera om hämt-
ning av virke.”

Torsten Wiborgh, vägmästare på Sveaskog, har ansvar för att virket går att hämta ur skogen.
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sIgNaleR

sydkorea är en av asiens mest snabb-
växande ekonomier, och nyligen lade 

rederiet maersk line till Busan, i sydöstra 
delen av landet, i en av sina slingor från Gö-
teborgs hamn. svenska import- och export-
företag kan numera skeppa gods direkt, 
utan omlastning på kontinenten. resan tar 
40 dagar och linjen avgår varje vecka från 
containerterminalen i Göteborgs hamn.  

Kända exportmärken i sydkorea är bland 
annat samsung, lG, hyundai och Kia. lan-
det har också en stor produktion av däck 
som exporteras till bland annat sverige. För 
svenska företag är landet en viktig marknad 
för export av till exempel skogsprodukter, 
stål och bildelar. 

Busan blir ett komplement till staden 
Kwangyang i landets västra del som sedan 
tidigare kunnat nås direkt från Göteborgs 
hamn med maersk line. 

övriga stopp på linjen är bland annat 
rotterdam, Tanger, singapore, yantian, 
hongkong och shanghai. rederiets nya 
bjässar, den så kallade Triple e-klassen som 
rymmer 18 000 tjugofotscontainrar, kom-
mer att trafikera linjen i takt med att de blir 
klara. det första av Triple e-fartygen anlö-
per Göteborg i augusti. enligt maersk line 
kommer transporterna med de nya jättarna 
att sänka koldioxidutsläppen med 50 pro-
cent jämfört med snittet på rutten  
europa–asien.  

ny direktlinje göteborg–sydkorea

Hälften vilar inte  
enligt reglerna

Transportstyrelsen och polisen har 
undersökt hur väl de som trans-

porterar gods med tung lastbil följer reg-
lerna. när det gäller körkortslagen och 
att köra nykter är efterlevnaden hög. nå-
gon skillnad mellan svenska och utländ-
ska förare finns inte och resultatet skiljer 
sig inte heller från den senaste mätning-
en 2007. hälften av alla förare har dock 
gjort sig skyldiga till regelbrott när det 
gäller kör- och vilotider. det är ändå en 
förbättring mot 2007 när siffran var 66 
procent. hela rapporten finns på Trans-
portstyrelsens webbplats. 

700 miljoner extra  
till järnvägen

För att dämpa effekterna av den 
svaga konjunkturen omfördelar 

regeringen medel inom infrastruktur-
området i sin vårproposition. det ger 
700 miljoner kronor extra till drift och 
underhåll av järnvägen i år.
− Tack vare det nära samarbetet med 
Trafikverket, som identifierat vad som 
ytterligare skulle kunna göras för en 
ännu mer robust järnväg, vet vi att 
pengarna kommer att göra nytta. och 
tack vara att räntan har varit så låg 
kan nu dessa pengar komma resenä-
rer och godstransporter till godo re-
dan under 2013, säger Catharina elm-
säter-svärd i ett pressmeddelande. 
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elägre däcktryck  

skonar skogsvägen
med hjälp av en ny teknik som går 
ut på att variera lufttrycket i däck-

en, så kallad Central Tire inflation, går 
det att köra året om på vägar som ti-
digare varit stängda under tjällossning 
och efter mycket regn. sveaskog kom-
mer under 2013 att ha tekniken i 16 nya 
virkesbilar som trafikerar skogsbolagets 
vägar i norrland. med hjälp av en dosa 
i förarhytten ställer föraren in det däck-
tryck som önskas utifrån årstid, vägkva-
litet och om det finns last eller inte. med 
minskat lufttryck i däcken kan bilarna 
köra på sämre vägar utan att spåra eller 
sjunka ned, dessutom ökar bilens drag-
kraft. Bilen får bättre fäste på isiga vägar 
och slitaget på däcken blir jämnare. 

Läs mer om tjällossning i reportaget på  
sidan 14

åldersgräns i  
miljözonerna 

Ålder eller utsläppsklass är det som 
ska avgöra om ett fordon får köra i 

en miljözon eller inte, det beslutade re-
geringen i februari. de nya reglerna inne-
bär att det inte räcker att byta till ett mil-
jövänligare drivmedel om lastbilen eller 
bussen är för gammal. Tidigare har det 
funnits utrymme för olika tolkningar för 
vilka fordon som omfattas av förbud i  
zonerna, lyder motiveringen till ändring-
en, och polisen har haft svårt att kontrol-
lera efterlevnaden. de nya reglerna gäller 
från den 1 september i år. 

65%
så stor andel av de tunga lastbilarna 
underkändes av Bilprovningen 2012. 
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Än håller de, men slussarna i Trollhätte kanal närmar sig slutet av sin livslängd.  FoTo: KersTin eriCsson

slutrapporten om förutsättningarna för 
fortsatt handelssjöfart på göta älv och 
vänern är klar. näringslivet ser möjlig-
heter men kan inte lova mer sjögods 
även om nya slussar byggs i trollhättan 
och trafiken på göta älv effektiviseras. 

Trafikverket har tillsammans med andra 
myndigheter och organisationer gjort 
en studie av Göta älv och Vänerstrå-
ket. Den är ett underlag till ett eventuellt 
beslut om nya slussar i Trollhätte kanal 
innan 2030. Enligt studien är en fortsatt 
och utvecklad Vänersjöfart positivt för 
näringsliv, människa och miljö. Men då 
måste slus-sarna i Trollhättan ersättas 
innan 2030. Det beräknas bli samhälls-
ekonomiskt lönsamt bara om godsmäng-
derna ökar och om EU:s regler för ”inre 
vatten-vägar” införs och blir effektiva. 

– Det är viktigt att branschen och region-
erna kommer med tydliga idéer om fram-
tida sjöfart på Vänern och Göta älv, säger 
Bertil Hallman, Trafikverkets projekt-
ledare för studien. De sitter med verklig-

heten och kan räkna på andra siffror än vi 
har kunnat göra i den samhällsekonomis-
ka analysen.

Näringsliv och transportörer tror på 
en utveckling som motiverar nya slussar, 
men gör inga utfästelser om framtida sjö-
frakter.

– ekonomin styr och man fraktar där 
det är kostnadseffektivt, säger Annale-
na Hultman, vd för Handelskammaren 
Värmland. Men sjöfarten är en förutsätt-

ning för tillväxt 
och för att nå 
miljömål. Vi har 
ökande trans-
portmängder, 
kapacitetsbrist 
på järnvägen och 
miljöskäl mot att 
köra mer lastbil. 
Metso Paper 
Karlstad är helt 
beroende av sjö-

farten för sina tyngsta transporter för 
mjukpappersmaskiner. Möjligheter till 
ökade sjövolymer av annat gods beror på 

om det blir kostnadseffektivt. 
– Om det blir mer konkurrenskraftigt, 

skulle containrar kunna gå med båt Karl-
stad–Göteborg eller Karlstad–europe-
isk hamn, i stället för som nu med tåg till 
Göteborg, säger Malin Kilian, ansvarig 
för Supply Chain vid Metso Paper i Karl-
stad.

Om Göta älv–Vänerstråket tas med i 
kommande nationell plan som en så kallad 
brist i infrastrukturen innebär det fortsatt 
utredning och längre fram ett eventuellt 
regeringsbeslut om nya slussar. 

bo IngerstAM

mer gods krävs för att 
nya slussar ska löna sig 

”Det är viktigt att 
branschen och 
regionerna kom-
mer med tydliga 
idéer om framtida 
sjöfart på Vänern 
och Göta älv”

deadline 2030
    slussarna i Trollhätte kanal beräknas vara 
uttjänta omkring 2030. utan nya slussar 
blir det stopp för fortsatt handelssjöfart på 
vänern. Kostnaden för ett nytt slusstråk i 
Trollhättan med längre och bredare slussar 
bedöms ligga omkring tre miljarder kronor. 
eu:s regler om inre vattenvägar syftar till 
att göra inrikes sjötransporter mer konkur-
renskraftiga i logistiklösningar.
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landet runt

i slutet av februari fick projekt hal-
landsås besök av discovery Channel. 

Filmen kommer att visas i kanalens serie 
”how do they do it?”. Tittare världen över 
kommer att kunna följa tunnelborrmaski-
nen Åsas alla moment: från borrning till att 
betongsegmenten, som ska bilda ett vat-
tentätt rör efter Åsa, sätts på plats. För 
att Åsa ska kunna ta sig igenom den vat-
ten- och sprickrika zonen med söndervitt-
rat berg, fryser man ner en sträcka på 230 
meter, något som sticker ut även internatio-
nellt.  programmet kommer att visas för de 
europeiska tittarna i höst. 

Hallandsåstunneln på discovery Channel

På väg med tåget till det första mötet 
i FFF-utredningen (Fossilfri fordonstra-
fik) blir jag uppringd av en kollega som 
är mycket upprörd över att avgifterna på 
Chalmers parkering har ”chockhöjts”. jag 
meddelar honom vart jag är på väg och 
att han troligen bara sett början på en 
resa mot nya förhållningssätt när det gäl-
ler transporter. 

jag tänker på det motstånd som alla 
förslag till nödvändiga förändringar kom-
mer att möta och på den kraft som kom-
mer att behövas av de politiker och myn-
dighetspersoner som ska hantera beslut 
och genomförande. 

I ett tidigare nummer av Godset beskri-
ver Claes Tingvall det motstånd och den 
tveksamhet som mött trafiksäkerhets-
arbetet under åren. och där har det ändå 

handlat om att 
i en mycket di-
rekt bemärkelse 
rädda livet på de 
som ”utsätts” för 
åtgärderna. som 
ett resultat av de, 
ibland obekväma, 
åtgärder som ge-
nomförts med en 

nollvision som stöd är sverige i dag bäst 
i världen på trafiksäkerhet. den samlade 
kunskapen kan nu exporteras till andra 
länder som vill följa vårt exempel. 

Tänk om vi kunde enas om samma 
höga ambitionsnivå när det gäller fossil-
fria transporter. om vi kunde bestämma 
oss för att ta täten i utvecklingen av alla 
de åtgärder som kommer att behövas för 
ett framtida hållbart transportsystem. 
någon som är emot?

Tänk om vi 
kunde ta täten

”Jag tänker på 
det motstånd 
som förslag 
kommer att 
möta och den 
kraft som kom-
mer att krävas”

anna duBois
proFessor oCh ledare För sTyrKeomrÅde TransporT, 
Chalmers TeKnisKa höGsKola
saKKunniG i FFF-uTredninGen, sTyrelseledamoT i saFer 
oCh i China-sWeden researCh CenTre For TraFFiC saFeTy
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så mycket minskade koldioxidutsläppen 
från vägtrafiken under 2012 jämfört med 
året innan. svenskarnas personbilar släp-
per nu ut 13 procent mindre växthusga-
ser än 1990. däremot har utsläppen från 
lastbilar under samma tid ökat på grund 
av mer gods på vägarna. det gör att väg-
trafiken sammanlagt släpper ut två pro-
cent mer koldioxid än 1990. just under år 
2012 minskade dock även lastbilarnas ut-
släpp något, troligen som resultat av den 
dämpade ekonomiska aktiviteten i sam-
hället. 
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 Det är ett omfat-
tande arbete som 
nu sätter igång 
med att analyse-
ra ansökningarna 
och så långt som 
möjligt pussla ihop 
önskemålen om 
trafikering på alla 
olika sträckor.”

JonAs WestLund, CheF För trAFIK-
verKets enhet FörsäLJnIng, I sAM-
bAnd Med Att AnsöKnIngstIden 
För Att söKA tId I spåren 2014 gICK 
ut I AprIL.

BeSöK oSS  
På mäSSan

Trafikverket kommer att finnas  
på plats på logistik & Transport- 

mässan i Göteborg den 29−30 maj.  
välkommen till vår monter!  

läs mer om mässan på www.logistik.to

Klart För  
marIeholmSBron

nu kan arbetet börja på allvar med 
att skapa bättre tågförbindelser 

över Göta älv och öka kapaciteten för 
godstransporterna till Göteborgs hamn. 
järnvägsplanen för södra marieholms-
bron har vunnit laga kraft och en förbe-
redande entreprenad sätter i gång under 
våren. Bron ingår i projektet marieholms-
förbindelsen som består av ny vägförbin-
delse under och ny järnvägsförbindelse 
över Göta älv i Göteborg. den nya bron, 
strax söder om den befintliga, får dubbel-
spår. det minskar sårbarheten i tågtra-
fiken och godstransporterna till hamnen 
och industrierna på hisingen. 
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klart för tunnel  
under varberg
järnvägstunneln under varberg 
har fått klartecken och plane-
ringen av utbyggnad till dubbel-
spår kan påbörjas. västkustba-
nan förbinder Göteborgsregionen 
med malmö-Köpenhamnsregio-
nen, men den har också en vidare 
koppling mot oslo och en förläng-
ning ner mot kontinenten plane-
ras. järnvägen ingår i det av eu 
utpekade Transeuropeiska järn-
vägsnätet (Ten). det nuvarande 
sju kilometer långa enkelspåret 
mellan varberg och hamra är en 
flaskhals och utgör den återståen-
de etapp som krävs för ett sam-
manhängande dubbelspår genom 
halland. preliminär byggstart är 
2019. 

e4 FörBI ljUnGBY  
BlIr motorväG

den enda del av e4 på sträckan 
mellan Gävle och helsingborg som 

saknar motorvägsstandard är de tre mi-
len förbi ljungby. Trafikverket lyfte fram 
sträckan i sin kapacitetsutredning 2011 
och nu har regeringen sagt ja till att byg-
ga om till motorväg. under 1999 sattes 

Genom forskning och innovation vill Tra-
fikverket hitta nya sätt att öka järnvägens 

kapacitet och punktlighet. ett tioårigt samarbe-
te med sex forskarmiljöer samlar svensk spets-
kompetens på området.

det är mycket viktigt att kunna öka kapacite-
ten på befintlig järnväg för att ge plats för mer 
gods och fler resenärer. övergången till digital 
teknik öppnar nya möjligheter som det gäller att 
ta vara på. Branschprogrammet Kajt, Kapacitet 
i järnvägstrafiken, är en nystartad satsning på 
forskning och förnyelse inom i huvudsak kapa-
citetsplanering och trafikstyrning.

– vi samlar de mest kunniga på det här områ-
det i sverige och samverkar dessutom på euro-
peisk nivå, säger magnus Wahlborg, program-
ansvarig för Kajt på Trafikverket. 

Fokus för Kajt ligger på fyra områden: trafi-
kering och infrastruktur, taktisk trafikplanering, 
operativ trafikstyrning och tågkörning samt 
underhåll och trafik. de processer och verk-

tyg som utvecklas ska kunna användas direkt 
av Trafikverket, operatörer och entreprenörer. 
det handlar till exempel om effektivare operativ 
styrning av tågtrafiken, digitala beslutsstöd för 
tågledare och lokförare, ökad automatisering i 
tågplaneringen och metoder för att planera un-
derhåll med bibehållen effektiv trafikering.

– inriktningen är också att genom europe-
isk samverkan nå en standardisering av de nya 
metoder och system som tas fram i sverige och 
andra länder, säger magnus Wahlborg. det 
gynnar en ökad gränsöverskridande järnvägs-
trafik.

Trafikverket är initiativtagare till och huvud-
finansiär för Kajt. Forskarparterna är linköpings 
universitet, Blekinge tekniska högskola, Kung-
liga tekniska högskolan, uppsala universitet, 
siCs swedish iCT och statens väg- och trans-
portforskningsinstitut. Företag i järnvägsbran-
schen kan bli partnerföretag till programmet. 

bo IngerstAM

samlad forskning för ökad kapacitet

mitträcke (2+1-väg) upp, 
något som kraftigt mins-
kade antalet svåra olyck-
or. men den ständigt 
ökande tunga trafiken 
har skapat nya problem 
och antalet incidenter 
och olyckor är högt. 
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samarbete minskar 
vinterproblem
is och frost på kontaktledning-
en förstör tågens strömavtagare 
och resulterar allt för ofta i ned-
rivna kontaktledningar. Tillsam-
mans med sjaB, Green Cargo 
och lKaB har Trafikverket arbe-
tat intensivt de senaste två vint-
rarna med att hitta lösningar på 
problemet. Bland annat har man 
följt upp varje skadad strömavta-
gare som upptäckts, utfört prov 
med nya kolskenor och provat nya 
metoder att ta bort frost och is på 
kontaktledningen. på kort tid har 
branschsamarbetet visat att prob-
lemen kan minskas med upp till 
90 procent. 
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 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Succé i spåret för  
välkommen kran

Kranen Kirow 1200 gjorde en lyckad Sverigepremiär under påskhelgen när den fick till uppgift att byta ut tre dubbla korsningsväxlar i Hässleholm. Spårgående 
kranar är vanliga i bland annat Tyskland, som Kirow 1200 kommer ifrån, och en av fördelarna jämfört med mobila kranar eller portalkranar är att kontaktledning-
en inte behöver göras spänningslös. Tågtrafiken kunde rulla som vanligt i spåret bredvid medan arbetet pågick. 
Kranen behandlade de 35 meter långa och 25 ton tunga växlarna varsamt och lade ner dem med stor precision. Dessutom utfördes jobbet på halva den planerade 
tiden. 
Det finns över 11 000 spårväxlar av olika modeller i Sverige och de har en teknisk livslängd på cirka 30 år. Växlarna som byttes var utslitna och tillhörde de mest 
feldrabbade i landet. Bytet ska ge en robustare tågtrafik i södra Sverige. 
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