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Förord
Föreliggande kortversion baseras på en sammanslagning av de bägge studier där
lastplatser kategori A, B och C 1, som ägs av Trafikverket i Region Syd, har utretts.
Underlagsmaterialet i utredningarna 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 samt företag som arbetar med grus- och stentäkter. För fullständig lista
över medverkande aktörer, se respektive huvudrapport (Lastplatser Region Syd –
Utredning av lastplatser kategori A, Trivector Information, PM 2013:01 samt Lastplatser Region Syd – Utredning av lastplatser kategori B och C, Trivector Information, PM 2014:01).
Följande lastplatser har utretts och ingår således i föreliggande kortversion. Angivelsen inom parentes visar klassificeringen vid tidpunkten för genomförd utredning.
Billesholm (C)
Bjuv (B)
Boxholm (A)* 2
Bromölla (A)
Eksjö (A)
Emmaboda (B)
Eslöv (A)
Finja (B)
Forsheda (B)

Hjältevad (B)
Hultsfred (A)
Hässleholms Gbg (A)
Hörle (B)
Jönköpings Gbg (A)
Kalmar Södra (B)
Karlshamn (A)
Klippan (B)
Korsberga (B)

Kristianstad Gbg (B)
Kvillsfors (A)
Landskrona Gbg (B)
Lessebo (A)
Malmbäck (A)
Malmö (A)
Mariannelund (B)
Nässjö C (A)
Oskarshamn (B)

Smålandsstenar (A)
Tranås (B)
Vaggeryd (A)
Vimmerby (C)
Vislanda (B)
Värnamo (C)
Ystad (A)
Älmhult (A)
Älmhult (C)

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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A-, B- och C-kategorierna är en Trafikverksintern klassificering som anger lastplatsens nuvarande beskaffenhet
enligt följande: A = Lastplats som är i god standard och kan användas omgående. B = Lastplats som inte är i
fullgod standard och behöver enklare upprustning innan användning. C = Lastplats som är i dåligt skick och
behöver större upprustning innan användning.
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Lastplats Boxholm tillhör numera Region Öst.
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Läsanvisningar

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. Antal svarande respondenter från en viss kategori presenteras som ett n-värde i anslutning till respektive
fråga, dvs. n87 innebär att sammanlagt 87 respondenter har besvarat frågan.
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 kommunernas 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) . Övriga figurer i rapporten presenterar
enbart utfallet för de respondenter som har tagit ställning till respektive fråga.
I kartläggningen av närliggande anläggningar (se översiktlig karta på nästa sida)
har Trafikverket tillhandahållit bakgrundsmaterialet i form av en lista över existerande kombiterminaler och hamnar. Därtill har kommunernas egna industrispår
lagts till (Kommunernas lastplatser) – i de fall då kommunen uppgivit att det finns
möjlighet att lasta/lossa på industrispåren, samt att denna möjlighet är tillgänglig
för samtliga. Vi reserverar oss för att det kan finnas/ha tillkommit ytterligare anläggningar som inte presenteras på kartan.
Användarnas och Operatörernas egna 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 med största sannolikhet
fler lastplatser, hamnar och terminaler än de som presenteras på den översiktliga
kartan på nästa sida.
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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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Trafikverkets lastplatser i Region Syd

I följande sammanfattning presenteras utfallet för samtliga 36 lastplatser och utifrån samtliga respondenters utsagor (sammanlagt 87 Användare, 5 Operatörer
samt 27 Kommuner).
Användning av lastplatserna
Användarna (n87) och Operatörerna (n5) fick ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för de 17 A-klassificerade respektive 19 B/C-klassificerade lastplatserna presenteras i Figur 1 nedan.

Användningen de 5 senaste åren
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A-lastplatser
Användare
Figur 1

B/C-lastplatser
Operatörer

Andelen Användare respektive Operatörer som i genomsnitt har angivit att de har använt de utredda lastplatserna de 5 senaste åren.

Som Figur 1 visar så är användandet av de A-klassificerade lastplatserna betydligt
större jämfört med de B/C-klassificerade lastplatserna under den senaste 5-årsperioden. Överlag är dock användandet av lastplatserna förhållandevis begränsat –
framförallt bland Användarna. I denna brukarkategori är det endast 16% som i genomsnitt uppger att de har använt A-lastplatserna och 8% som i genomsnitt uppger
att de har använt B/C-lastplatserna.
Det bör dock poängteras att det emellanåt förekommer en påtaglig spridning i användandet av lastplatserna – dvs. vissa lastplatser används betydligt mer respektive
mindre än andra. Det finns 2 A-lastplatser och 6 B/C-lastplatser som ingen Användare har nyttjat de 5 senaste åren. Samtidigt finns det A och B/C-lastplatser som
var tredje berörd Användare uppger sig ha använt. Motsvarande spridning återfinns
även bland Operatörerna: 1 A-lastplats och 5 B/C-lastplatser har inte nyttjats, medan det är flera lastplatser som de flesta (i något fall samtliga) Operatörer uppger
sig ha nyttjat under den senaste 5-årsperioden.
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Behovet av lastplatserna – idag och i framtiden
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Figur 2/3
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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 det genomsnittliga utfallet i procent.

I Figur 2/3 presenteras Användarnas (n87) och Operatörernas (n5) genomsnittliga
behov av samtliga 36 lastplatser (17 A-klassificerade samt 19 B/C-klassificerade).
Här kan konstateras att en överhängande majoritet av både Användarna och Operatörerna uppger att de inte har något behov av lastplatserna – varken i dagsläget
eller i framtiden. Det begränsade behovet av lastplatserna är även relativt konstant
över tid. Endast en ytterst marginell behovsökning kan skönjas i framtiden bland
framförallt Användarna, men denna ökning bottnar sannolikt i att Användarna inte
vill ”stänga några dörrar” utifall behov skulle uppstå. Flera av Användarna framhåller nämligen svårigheten med att sia om framtiden eftersom behovet till fullo
styrs av marknaden och rådande efterfrågan.
Även om det genomsnittliga behovet av samtliga 36 lastplatser är relativt lågt, förekommer vissa skillnader mellan de enskilda lastplatserna. I Figur 4 och 5 presenteras de genomsnittliga medelvärdena för angivna behov i dagsläget och i framtiden – för respektive lastplats. I Figur 4 (Användarnas behov) framkommer det att
merparten av lastplatserna får medelvärden under 2, vilket visar på ett mycket litet
(i många fall obefintligt) behov av lastplatserna idag och i framtiden. Inte heller en
enda lastplats genererar ett behovsmedelvärde på 3 eller över, vilket är en tydlig
indikation på att behovet (i de fall det finns ett visst behov) är kopplat till några
enskilda Användare och är därmed inte representativt för brukargruppen i stort.
För Operatörerna (Figur 5) varierar behoven betydligt mer än vad de gör för Användarna. Här förekommer nämligen ett par lastplatser som inte ens genererar ett
behovsmedelvärde i figuren, då samtliga respondenter angivit svarsalternativ 1. Å
andra sidan finns det lastplatser som Operatörerna upplever sig ha stort behov av –
både i dagsläget och i framtiden. Och i vissa fall är enigheten kring behoven så pass
stark att medelvärdena klättrar över 4 på behovsskalan.
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Användarnas behov av respektive lastplats – idag och i framtiden
Antal respondenter som angivit
ett mycket stort behov (alt. 5)

Användarnas behov
Behovet i dagsläget
1

2

Behovet i framtiden
3

4

5

I dagsläget

Billesholm (C)
Bjuv (B)
Boxholm (A)
Bromölla (A)
Eksjö (A)
Emmaboda (B)
Eslöv (A)
Finja (B)
Forsheda (B)
Hjältevad (B)
Hultsfred (A)
Hässleholms Gbg (A)
Hörle (B)
Jönköpings Gbg (A)
Kalmar Södra (B)
Karlshamn (A)
Klippan (B)
Korsberga (B)
Kristianstad Gbg (B)
Kvillsfors (A)
Landskrona Gbg (B)
Lessebo (A)
Malmbäck (A)
Malmö (A)
Mariannelund (B)
Nässjö C (A)
Oskarshamn (B)
Smålandsstenar (A)
Tranås (B)
Vaggeryd (A)
Vimmerby (C)
Vislanda (B)
Värnamo (C)
Ystad (A)
Älmhult (A)
Älmhult (C)

Figur 4

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. Utfallet
visar medelvärdena för respektive lastplats. Enskild lastplats n12-15, totalt n87. I kolumnen till höger presenteras antalet respondenter som angivit behovsvärdet 5.

I framtiden
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Operatörernas behov av respektive lastplats – idag och i framtiden
Antal respondenter som angivit
ett mycket stort behov (alt. 5)

Operatörernas behov
Behovet i dagsläget
1

2

Behovet i framtiden
3

4

5

I dagsläget

Billesholm (C)
Bjuv (B)
Boxholm (A)
Bromölla (A)
Eksjö (A)
Emmaboda (B)
Eslöv (A)
Finja (B)
Forsheda (B)
Hjältevad (B)
Hultsfred (A)
Hässleholms Gbg (A)
Hörle (B)
Jönköpings Gbg (A)
Kalmar Södra (B)
Karlshamn (A)
Klippan (B)
Korsberga (B)
Kristianstad Gbg (B)
Kvillsfors (A)
Landskrona Gbg (B)
Lessebo (A)
Malmbäck (A)
Malmö (A)
Mariannelund (B)
Nässjö C (A)
Oskarshamn (B)
Smålandsstenar (A)
Tranås (B)
Vaggeryd (A)
Vimmerby (C)
Vislanda (B)
Värnamo (C)
Ystad (A)
Älmhult (A)
Älmhult (C)

Figur 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. Utfallet
visar medelvärdena för respektive lastplats. Enskild lastplats n4-5, totalt n5. I kolumnen
till höger presenteras antalet respondenter som angivit behovsvärdet 5.

I framtiden
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Kan lastplatserna ersättas?
Användarna (n87) och Operatörerna (n5) fick ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning. Det genomsnittliga utfallet för de 17 A-klassificerade
respektive 19 B/C-klassificerade lastplatserna presenteras i Figur 6 nedan.

Andel som upplever att lastplatserna kan ersättas
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Andelen Användare respektive Operatörer som i genomsnitt har angivit att lastplatserna kan ersättas av närliggande anläggningar.

Som Figur 6 visar så upplever i genomsnitt hälften av respondenterna att de Aklassificerade lastplatserna och två tredjedelar av respondenterna att de B/C-klassificerade lastplatserna kan ersättas av närliggande anläggningar. De anläggningar
som Användarna och Operatörerna namnger är ibland Trafikverksägda lastplatser
i regionen, men oftast är det kombiterminaler, hamnar och privatägda anläggningar
som anges som gångbara alternativ (se respektive huvudrapport för en närmare beskrivning av vilka anläggningar som framhålls som gångbara alternativ för respektive lastplats).
Investeringsbehov på eller kring lastplatserna
Användarna (n87) och Operatörerna (n5) fick ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Eftersom relativt få Användare och Operatörer faktiskt har använt lastplatserna under den senaste 5-årsperioden så är kännedomen om eventuella investeringsbehov
på eller kring lastplatserna förhållandevis begränsad. I vissa fall framkommer det
specifika önskemål om investeringar beträffande en viss lastplats, men oftast så
framhåller brukargrupperna mer generella synpunkter (oberoende befintligt skick
på lastplatsen samt adekvat kännedom om lastplatsen i sig) som utgör nödvändigheter för att en lastplats ska vara intressant att använda i framtiden. Dessa synpunkter och önskemål rör framförallt: lastnings- och lossningslängder på 360 och
600 meter, elektrifierat spår, tillgång till upplag, tillgång till ramper, parkeringsmöjligheter för tågset, finnas väg eller hårdgjord yta mellan spår och lagringsyta,
adekvat belysning vid lastplatsen samt inga begränsningar i tider med hänsyn till
buller; dvs. kunna ankomma med lastbilar dygnet runt, året runt.
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Nya lastplatser och investeringsbehov
Användarna (n87) och Operatörerna (n5) fick ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
I snitt anser endast 12% av de svarande Användarna och 6% av Operatörerna att
det finns ett behov av ett annat lastplatsläge i områdena där befintliga A-klassificerade lastplatser idag är lokaliserade. Motsvarande andel för de B/C-klassificerade lastplatserna är 14% för Användarna och 4% för Operatörerna. I de fall respondenterna har framhållit ett behov av ett annat lastplatsläge i området har de fått
ange om de förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge eller om de
förordar att det upprättas en ny, kompletterande lastplats i området. Störst andel
respondenter förordar en flytt av befintlig lastplats till ett annat läge.
Kommunernas syn på befintliga lastplatser
Nedan presenteras samtliga kommuners (n27) 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. Konsultera respektive huvudrapport
för att se kommunernas bedömning av de enskilda lastplatserna samt prioritering
mellan lastplatserna i de fall där finns fler än en Trafikverksägd lastplats i kommunen.
Lastplatsen skapar en barriäreffekt (2.1)
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen (2.3)
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen (2)
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.6)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2.8)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.5)









Beskaffenheten på anslutande vägar är god (3.2)
Figur 7
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 (framförallt lastplatserna med B/C-klassificering)
– 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.
För en mer detaljerad bild över hur utfallet ter sig på länsnivå beträffande synen på
lastplatsernas viktighet, se Figur 8 nedan.

Jönköpings län
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Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.6)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2.7)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.8)





Kronobergs län
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (3)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2.8)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.8)





Kalmar län
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.6)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2.2)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.6)





Blekinge län
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (2)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (5)





Skåne län
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamh. i kommunen (2.5)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (3)





Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (3.8)
Figur 8
Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer
inte alls och 5 motsvarar Instämmer helt och hållet.
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