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 Trafikverket fick nyligen ett 
uppdrag från regeringen som 
handlar om att göra en analys 
av det forsknings- och innova-

tionsarbete som bedrivs inom trans-
portområdet. 

arbetet är igångsatt och redan i 
september ska Trafikverket lämna ett 
samlat underlag för forskning och in-
novation under perioden 2016–2029. 
det sker i samarbete med luftfartsver-

ket, sjöfartsver-
ket och Trans-
portstyrelsen 
samt statliga 
swedavia aB. 
inriktningen är 
att mer effek-
tivt nå de trans-
portpolitiska 
målen genom 
att använda nya 
kunskaper, lik-
som möjlighe-

ter att samordna olika aktörers ageran-
de. i uppdraget ingår även att se över 
transporternas koppling till bostads-
planering, i samarbete med Boverket. 
energimyndigheten kommer också 
att kopplas in när det gäller frågor om 
framtida lösningar för transporternas 
energianvändning. 

den transportrelaterade forskning-
en och innovationen ska vara framtids-
orienterad och möta behoven för 2030 
och 2050. Trafikverket ska också före-
slå ett finansieringspaket med olika in-
blandade källor, bland annat eU. 

det känns väldigt spännande och 
samtidigt självklart att regeringen har 
vidgat uppdraget om forsknings- och 
innovationsarbete till att låta Trafikverket 
vara den naturliga, sammanhållande par-
ten i detta arbete  
– som den stora och  
kunskapsbaserade  
myndighet Trafik- 
verket är. det kommer  
att gagna hela sverige.

”Redan i sep-
tember ska 
Trafikverket 
lämna ett sam-
lat underlag 
för forskning 
och innovation 
inom transport-
området.”
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i maj blev blev tyska daimler först 
i världen med självkörande lastbi-

lar i trafik på allmän väg. Två så kallade 
Freightliner inspiration Trucks rullade då 
ut på delstaten nevadas vägar.

lastbilarna är i grunden serieproduce-
rade trailerdragare som försetts med den 
nya Highway Pilot-tekniken. en stereoka-
mera och två radarsystem med upp till 
250 meters räckvidd kombineras med en 
intelligent farthållare. systemen är vart 
och ett för sig testade under många år, 
men kombineras nu fullt ut och sköter 
både gaspådrag, styrning och bromsning. 
innan nevada godkände lastbilarna hade 
de provats under cirka 1 600 mil på test-
banor. samma teknik används också på 
de självkörande mercedes-lastbilar som 
just nu testas i europa. 

lastbilen körs som vanligt i städer och 
på små vägar, men när den kommer ut på 
landsvägen kan systemet aktiveras. last-
bilen går då över i självkörande läge och 
anpassar sig efter trafiken och gällande 
hastighetsbegränsningar. samtidigt tänds 
blå belysning i grillen för att visa att last-
bilen är i självkörande läge. 

vid omkörningar eller filbyten måste 
föraren själv ta över kommandot, liksom 
vid dåligt väder, vägarbeten eller liknande. 

om flera lastbilar med samma system 
kör efter varandra kan de kopplas sam-
man digitalt. det gör att de kan hålla kor-
ta avstånd för att minska luftmotståndet, 
utan att tumma på säkerheten. i stället får 
den bakomvarande lastbilen signaler på 
en bråkdel av en sekund om bilen framför 
till exempel bromsar in eller väjer. 

första självkörande 
lastbilarna i trafik

forskning för före- 
byggande underhåll

i syfte att förbättra arbetet med 
järnvägsunderhåll driver luleå tek-

niska universitet, i samverkan med an-
dra aktörer i järnvägsbranschen, projek-
tet ePilot. gemensamt tar man fram och 
testar ny teknik för att få fram tillståndet 
på både infrastruktur och de fordon som 
passerar. målsättningen är att förbätt-
ra arbetet med förebyggande underhåll. 
Testerna har skett på sträckan Boden–
luleå, även kallad ”bandel 119”.

Hittills har projektet bland annat lett 
till utvecklade metoder för att mäta och 
övervaka fordonens status. Hjulslitaget 
kan mätas samtidigt som tåget är i gång 
och därmed kan man tidigt förutse när 
det är dags att byta hjul, innan proble-
men orsakar störningar.

Trafikverket är huvudfinansiär av ePilot. 
samverkansparter är sJ, green Cargo,  
infranord, lKaB och många fler. 

regeringen utreder 
vägslitageskatt

regeringen har tillsatt en utred-
ning som ska lämna förslag på hur 

en avståndsbaserad vägslitageskatt för 
tunga lastbilar kan utformas. skatten ska 
omfatta svenska och utländska lastbilar 
som trafikerar de svenska vägarna. Ut-
redningen ska ta fram ett förslag till tek-
nisk lösning och nödvändiga regler för 
en vägslitageskatt. Konsekvensanalyser 
ingår också i utredningen. senast den 
9 december 2016 ska utredningen vara 
färdig. 

det blomstrar  
på järnvägen 

med en ny sorts container kan nu 
blommor ta tåget från Holland till sve-

rige. det är samskip och holländska grossis-
ter som tillsammans satsar på ett nytt sätt 
att transportera blommor och växter.  Con-
tainern är utrustad med realtidsspårning och 
temperaturövervakning. 

9 100 
ton. så mycket bränsle, motsvarande 
300 tankbilar, skulle kunna fraktas med 
ett fartyg på södertälje kanal efter den 
planerade breddningen av farleden. da-
gens maxgräns för tankfartyg i kanalen 
är 5 800 ton, motsvarande 200 tank-
bilar. det så kallade mälarprojektet har 
nyligen prövats i mark- och miljödomsto-
len. målet är kapacitet för större fartyg 
och större godsvolymer, för att avlasta 
väg och järnväg. dom inväntas och pla-
nerad byggstart är början av 2016. 
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Ny metod  
minskar störningar 
gamla årstabron är hårt sliten och repareras i sommar. fyra spår söder om Stockholms central krymps till två  
under fyra månader. Men ett nytt sätt att hantera avstängningar vid banarbeten minskar förseningarna.  
arbetssättet testades på andra banor förra året och resultatet blev 1 000 färre störningstimmar.

Gamla Årstabron från 1929 är ett impo-
nerande byggnadsverk med sin stålbåge 
och sina betongvalv. Bron är ett statligt 
byggnadsminne. Men åldern tar ut sin 
rätt, och bron är hårt sliten. Spårplanet 
under stålbågen måste bytas och ett nytt 
tätskikt behövs på betongbron. Därför är 
bron avstängd från påsk till den 2 augusti. 

– Fyra månader är en historiskt lång 
avstängning i det här området. Men med 
tanke på de stora jobb vi ska göra är det 
inte lång tid. Tidsschemat är pressat, för-
klarar Trafikverkets projektledare Lars 
Dahlman.

En längre avstängning går inte att få 

till på två av Sveriges hårdast trafikerade 
järnvägsspår. Gamla och nya Årstabrons 
sammanlagt fyra spår klarar normalt 24 
tåg i timmen i högtrafik. Under avstäng-
ningen sänks kapaciteten till 20 tåg i tim-
men. Antalet pendeltåg minskas, och 
fjärrtågen och godstågen får något längre 
gångtider.

Ett begränsat spårsystem som utnyttjas 
till bristningsgränsen gör det också svå-
rare att hantera andra störningar.

Trafikverket har identifierat stora ban-
arbeten som en viktig orsak till tågförse-
ningar. Ett nytt arbetssätt som infördes 
förra året har visat sig framgångsrikt för 

att minska dessa förseningar.
– Vi testade det nya arbetssättet vid 

banarbeten på Västra och Södra stamba-
nan under 2014, berättar Jan 
Gilbertsson, effektområdes-
ansvarig på Trafikverket. 
Försöket slog väl ut. Antalet 
störningstimmar sjönk med 
1 000 timmar eller 30 pro-
cent på dessa banor, jämfört 
med 2013.

Flera olika insatser ingår i de nya åtgär-
derna. Regelbundna möten mellan Tra-
fikverket, järnvägsföretag och entrepre-

Jan
Gilbertsson
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Ny metod  
minskar störningar 

nörer, där man tillsammans förbereder 
avstängningar och arbeten, är en viktig 
del. En bättre anpassning av 
trafiken till banarbetena har 
också införts. Minskad trafik, 
omledningar och ersättnings-
trafik är viktiga verktyg. Tra-
fikverket arbetar också med 
att paketera banarbetena bätt-
re, så att flera olika jobb kan 
göras under samma avstäng-
ning. 

Dessutom har riskhante-
ringen förbättrats. Redan i förväg plane-
rar man för vad som kan hända. Ibland 

måste underhållet tillfälligt förstärkas 
när trafiken körs på ett spår som belastas 
mer.

Trafikverket går nu vidare med det nya 
arbetssättet vid de 22 mest kritiska banar-
betena under 2015. Reparationen av Gam-
la Årstabron är ett av dessa 
utpekade projekt.

Anna Zimmerling, chef för 
operativ ledning inom Trafik-
ledning Stockholm, berättar 
att avstängningen har före-
gåtts av ett stort planerings-
arbete och förhandlingar med 
järnvägsföretagen lång tid i förväg.

– Vi satte ihop en arbetsgrupp över fle-
ra verksamhetsområden inom Trafikver-
ket, med deltagare från Trafikledning, 

Planering, Underhåll, Investe-
ring och Kommunikation. Bit 
för bit har vi tittat på hur vi ska 
kommunicera och annonse-
ra, vilka känsliga nyckelpunk-
ter som behöver förebyggande 
underhåll och hur trafiken ska 
bedrivas, både i det nya läget 
och i ett stört läge. 

– Vi tog på ett tidigt stadi-
um med järnvägsföretagen i 

arbetet, inklusive deras operativa nivåer. 
Även länsstyrelse, kommun och andra 

samhällsaktörer har fått information. Det 
är viktigt att inte bara titta på Årstabron 
utan att ha perspektivet på hela Storstock-
holmsområdet, säger Anna Zimmerling.

Söderut från Stockholms central körs 
resandetåg på Älvsjö godsbangård under 
broavstängningen, för att utnyttja spår-
kapaciteten på bästa sätt. Det gör att man 
inte kan växla godståg alla tider. 

– Det här är en utmaning för alla som 
är berörda. Men vi gör det här för att få en 
stabil infrastruktur som håller länge. Då 
måste vi ibland göra stora avstängningar.

– I och med att kapaciteten är nedsatt 
blir trafiken också mer störningskäns-
lig. Tillsammans med järnvägsföretagen 
har vi nu tagit fram störningsplaner som 
är mycket specifika. Vi har på förhand 
bestämt vilka tåg som ska gå och vilka tåg 
som får stå tillbaka, eller vända, vid ett 
stört läge. Därmed kan vi agera snabbare.
Hur har det gått?

– I det normala läget går det ganska 
bra förbi Årsta. Det blir lätt tågkö och lite 
förseningar, men i det stora hela har det 
fungerat. Vid stora störningar på andra 
delar i infrastrukturen märker vi att vi är 
mer störningskänsliga. Vi kan bara hop-
pas att vi nu haft vår beskärda del av pro-
blemen, säger Anna Zimmerling. 

TeXT oCH FoTo: gÖran FälT

Anna
Zimmerling

”Tillsammans  
med järnvägs- 
företagen har 
vi nu tagit fram 
störningsplaner 
som är mycket 
specifika.”

All trafik kommer att gå på nya Årstabron under de fyra månader som den gamla bron renoveras.
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1/3   dubbelspår

2/3  enkelspår

12 000 km spår med kontaktledning

1,5 miljoner tåg per år
planeras i tidtabellen.

4 000 tåg varje dygn.

Fler väljer tåget – hur går det ihop i tidtabellen?
Förutsättningar

Utmaningar – alla på samma spår

Exempel på åtgärder

Längre plattformar Mötesstationer Optimerar Eco-driving Stänger dörrar tidigt AvgifterDialog

73%
trafikökning för 
persontåg på 25 år

Allt fler väljer tåg när den svenska järnvägen binder ihop Sverige från norr till söder, från storstad till landsbygd. 
Det är en positiv trend som skapar förutsättningar för en gemensam arbets- och bostadsmarknad och minskar 
avståndet mellan regionerna. Men den ökade efterfrågan på tågavgångar och tillgänglighet skapar utmaningar i 
planeringen av tidtabeller.

1-årig tidtabell utifrån bästa samhällsnytta 
tas fram av Trafikverket.

Regionaltåg långsamtgående

Godståg långsamtgående

Snabbtåg stannar vid få stationer

Pendeltåg stannar vid varje station

Banarbeten

Möjligt att köra längre tåg. För att få plats med fler tåg. För att få plats med 
fler tåg på spåren.

Körsättet har betydelse för 
energi och hastighet.

Startklar för tåg i tid. Olika avgifter för 
bättre spridning av 
trafiken på spåren.

Löpande dialog 
mellan Trafikverket 
och tågbolag.

+
+
+
+

30 tågbolag

 180 000 ton gods 
varje dygn.

2 200 banarbeten per år 
planeras i tidtabellen.

Ökad arbetspendling.
och 18 procent för 
godståg.

Arbetspendlingen till 
storstadsområdena ökar 
och bidrar till trängsel på 
spåren.
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 180 000 ton gods 
varje dygn.

2 200 banarbeten per år 
planeras i tidtabellen.

Ökad arbetspendling.

18%
trafikökning för 
godståg på 25 år. Arbetspendlingen till 

storstadsområdena ökar 
och bidrar till trängsel på 
spåren.

Ansökningarna för Tågplan 16 är 
inne och nu pågår konstruktions- 
arbetet för att skapa en tålig tågtid-
tabell för 2016. Av de totalt 48 
ansökningarna söker 16 tågbolag om 
att köra godståg och 22 om att köra 
persontåg. Resterande ansökningar 
avser kapacitet för uppställning och 
parkering, samt Trafikverkets eget 
behov av banarbeten. Under som-
maren skickas ett utkast till alla 
sökande som får möjlighet att lämna 
synpunkter, och justeringar kan 
göras fram till i slutet av september 
när tågplanen fastställs.
   Det är ett komplext arbete. Efter-
frågan från resenärer och näringsliv 
ökar och aldrig förr har så många 
människor och så mycket gods 
färdats på järnvägen som under de 
senaste åren. Samtidigt som det är 
glädjande är en allt större belastning 
på ett allt äldre järnvägsnät en stor 
utmaning.
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Möjligt att köra längre tåg. För att få plats med fler tåg. För att få plats med 
fler tåg på spåren.

Körsättet har betydelse för 
energi och hastighet.

Startklar för tåg i tid. Olika avgifter för 
bättre spridning av 
trafiken på spåren.

Löpande dialog 
mellan Trafikverket 
och tågbolag.

+
+
+
+

30 tågbolag

 180 000 ton gods 
varje dygn.

2 200 banarbeten per år 
planeras i tidtabellen.

Ökad arbetspendling.

18%
trafikökning för 
godståg på 25 år. Arbetspendlingen till 

storstadsområdena ökar 
och bidrar till trängsel på 
spåren.

Fler väljer tåget  
– hur går det ihop i tidtabellen?
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1-årig tidtabell utifrån bästa samhällsnytta 
tas fram av Trafikverket.

Regionaltåg långsamtgående

Godståg långsamtgående

Snabbtåg stannar vid få stationer

Pendeltåg stannar vid varje station

Banarbeten

Möjligt att köra längre tåg. För att få plats med fler tåg. För att få plats med 
fler tåg på spåren.

Körsättet har betydelse för 
energi och hastighet.

Startklar för tåg i tid. Olika avgifter för 
bättre spridning av 
trafiken på spåren.

Löpande dialog 
mellan Trafikverket 
och tågbolag.

+
+
+
+

30 tågbolag

 180 000 ton gods 
varje dygn.

2 200 banarbeten per år 
planeras i tidtabellen.

Ökad arbetspendling.

18%
trafikökning för 
godståg på 25 år. Arbetspendlingen till 

storstadsområdena ökar 
och bidrar till trängsel på 
spåren.

Fler väljer tåget  
– hur går det ihop i tidtabellen?
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Tillgången till realtidsinformation är något 
vi som privatpersoner mer eller mindre tar 
för givet, när det gäller kollektivtrafikresor, 
väder eller störningar i vägtrafiken. Men 
när det gäller godstransporter ligger vi 
långt efter menar Per Olof Arnäs, trans-
portforskare på Chalmers. Han har ett 
särskilt intresse för digitaliseringens möj-
ligheter och forskar, föreläser och bloggar 
på temat. 

– Det är på informationssidan den 
största effektiviseringspotentialen finns, 
för att öka produktiviteten och minska 
miljöpåverkan. 

Men det finns tre berg som måste besti-
gas enligt Per Olof Arnäs. För det första är 
det svårt att samla in data. Uppgifterna är 
inte strukturerade och standardiserade. 
RFID-taggar och streckkoder ger viss 
information, men i lastbilshytterna sit-
ter olika programvaror som pratar olika 
språk och det finns ingen streckkod på ett 
lass grus. 

För det andra är det svårt att processa 
informationen. Förutom att den inte är 
enhetlig handlar det om gigantiska data-
mängder, så kallad big data.

Det tredje problemet är tillämpningen, 
att kunna fatta beslut och styra händelser 
i realtid utifrån underlaget som genere-
ras. Det kräver att man har full, digital, 
kontroll över fordon, gods och människor.

– I stort sett alla transportsystem base-
ras på liknande logik, storskalighet och 
standardisering i beslut. De är uppbygg-
da för att man inte ska behöva fatta en 
massa beslut i realtid. Problemet är att de 
är fullständigt okänsliga för individuella 

krav. Transportbranschen är väldigt dålig 
på att hantera snabba förändringar, säger 
Per Olof Arnäs. 

Han tar exemplet med en lastpall som 
skickas från Göteborg till Stockholm. Vil-
ken bil som hämtar upp pallen beror på 
vem som har hand om den zonen, även 
om det skulle finnas en annan bil som 
geografiskt är närmare. Pallen körs till en 
terminal där den vanligtvis placeras vid 
en port, beroende på vilket postnummer 
den är märkt med. Sedan kommer det en 
större lastbil och lastar på allt som ska till 
det postnumret. 

– Samma sak sker på alla andra termi-
naler i landet. Någon gång under natten 

anländer sedan 
alla bilar och los-
sar på termina-
len på det post-
numret. Där tittar 
man på de tre 
sista siffrorna. 
Och så kör man på 

samma sätt igen fast i mindre skala. Som 
kund är jag väldigt nöjd men det är knap-
past effektivt. Inget av fordonen är fullt, 
alla har bråttom och ingen har tillräcklig 
information tillräckligt långt i förväg för 
att kunna ändra någonting. 

Logistiksystemen kan fortfarande inte 
hantera snabba puckar, och även män-
niskor måste vänja sig vid att hantera för-
ändringar från dag till dag, menar han. 
Ett fullt ut digitaliserat system möjliggör 
ett mer individualiserat förhållningssätt, 
så att den smartaste lösningen väljs för 

varje lastpall eller container baserat på de 
omständigheter som råder just i det ögon-
blicket. Informationen ger också underlag 
för prognoser om vad som komma skall.

– Transportbranschen tjänar i dag peng-
ar på att de har duktigt folk, som jagar de 
sista kilometrarna och kollar om det finns 
en hämtning där det också finns en läm-
ning. Det jobbet kan göras av ett system. 
”Med stor sannolikhet kommer vi att ha 
två hämtningar också för det visar våra 
historiska data”. Den typen av systemstöd 
har vi inte sett än men vi är på väg dit.

De långa tunga flödena kommer sanno-
likt inte att förändras, tror han. Vad man 
kan se är fler och fler initiativ om hur for-
don kan samarbeta på vägen, till exempel 
genom så kallad platooning där lastbilar 
kör i kolonn och med elektronisk hjälp 
ligger mycket nära varandra för att mins-
ka luftmotståndet.  Det finns också exem-
pel på hur fordon utbyter information 
och lär av varandra när det gäller optimal 
växling i kuperad terräng. 

– Men det är inte länkarna som är det 
mest intressanta, det är i noderna som 
besluten finns. Det är vid omlastningarna 
man kan koppla ihop flöden mot varandra. 

Han arbetar för närvarande med ett 
forskningsprojekt, Reach, kopplat till 
intermodala transporter, där fordonen 
kommunicerar med terminalen med syfte 
att öka effektiviteten för hela systemet.

– Företagen är inte vana att utbyta infor-
mation i realtid. Vi har sett exempel på hur 
fordon kan få stå 20 timmar i veckan och 
vänta på lastning och lossning. Det hade 

godstransportbranschen behöver ta klivet in i dataåldern på allvar för att öka produk-
tiviteten och minska antalet transporter. det menar forskaren Per olof arnäs, hängiven 
förkunnare av digitaliseringens möjligheter. den enorma men dåligt utnyttjade poten-
tialen ligger i informationen från fordon, gods och infrastruktur – och i realtiden. 

Redo för realtid? 

”Inget av fordo-
nen är fullt, alla 
har bråttom och 
ingen har tillräck-
lig information.”
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per OlOf arnäs

> Doktor i logistik på Chalmers, 
forskar om bland annat trans-
portindustrins digitalisering.  
Föreläser ofta om sitt ämne, 
bland annat i almedalen förra 
sommaren.
> Driver bloggen logistik- 
fokus.se samt logistikpodden.se 
där han intervjuar profiler inom 
transportbranschen.

kunnat undvikas om fordonet hade kunnat 
få tidig information om köstatus vid termi-
nalen och om terminalen hade kunnat få 
en bättre bild av ankommande trafik.

Men det finns fortfarande mycket skep-
sis kring att utbyta information företag 
emellan. Ofta anges datasäkerhet som ett 
problem.

– Man kan leda en häst till vattnet men 
inte tvinga den att dricka. Men det hand-
lar ju inte om att man ska publicera på 
nätet vilka kunder man har. Det där är en 
säkerhetsgrej som går att hantera. 

Om potentialen med informationstek-
nologin kunde tas till vara fullt ut, skulle 
det, om man drar det till sin spets, kunna 
innebära att man hade rörliga omlast-
ningspunkter, enligt Per Olof Arnäs. 
Eftersom man varje dag skulle känna till 
behovet av transporter mellan alla adres-
ser i landet, skulle bilar i princip kunna 
mötas på vägen och byta trailrar och con-
tainrar med varandra. 

Var finns då hindren för att ta transport-
branschen in i den digitaliserade världen 
fullt ut? Det behöver egentligen inte upp-
finnas någon ny teknologi, men det finns 
ändå tekniska utmaningar. 

– Det är en fragmenterad bransch med 
många små aktörer och små marginaler. 
Det är svårt att motivera investeringar-
na. En stor utmaning är att hitta modeller 
som även små företag kan ha råd med. 

Det finns förstås också en baksida med 
digitaliseringen. Är du uppkopplad öpp-
nar du för attacker, och dina förehavan-
den kan analyseras. Företagen vill inte 
lämna för stora digitala fotspår, av rädsla 
för att ge en konkurrent för mycket infor-
mation. 

Delning av data leder till ökad transpa-
rens, vilket också innebär en möjlig makt-
förskjutning i transportbranschen. Varu-
ägare kan till exempel ta en mer aktiv del 
i planeringen av sina transporter med 
hjälp av nya tjänster som utvecklas. För 
företagen gäller det att se affärsmöjlighe-
terna.

Att driva på utvecklingen är en uppgift 
för alla aktörer i branschen, menar Per 
Olof Arnäs. Och myndigheter som Tra-
fikverket bör agera som möjliggörare.

– En hörnsten i det intelligenta trans-
portsystemet är en uppkopplad infra-
struktur. Realtid kanske inte ens räcker 
till, för som transportör vill jag veta vad 
som händer i morgon. Trafikverket som 
sitter på infrastruktur som genererar 
enorma mängder data kan göra en insats 
där, och genom att stödja forskning och 
innovation. 

TeXT: sTina gerHardT
FoTo: sTePHan BerglUnd
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BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013

I höst, den 10 november, öppnar den så kallade 
ScanMed-korridoren, Scandinavian-Mediterra-
nean Rail Freight Corridor (RFC). Det är en av de 
nio godskorridorer som etableras i det europeiska 
järnvägsnätet. Just den här korridoren löper från 
Stockholm/Oslo via Köpenhamn–Hamburg–Inns-
bruck och slutar i Palermo på Sicilien. Chefen för 
den nytillsatta organisation som ska driva korrido-
ren när den tas i drift heter Lars Stenegard och är 
utlånad från Trafikverket. 

– Arbetet med godskorridorerna baseras på en 
särskild förordning från EU. Avsikten är att öka 
den internationella järnvägstrafikens attraktivitet 
och effektivitet, så att järnvägen kan öka sin mark-
nadsandel på den europeiska transportmarknaden, 
förklarar han.

Poängen är att det ska vara enkelt att köra gods-
tåg mellan de nationella järnvägsnäten. Därför ska 
operatörer bara behöva ansöka om tåglägen på ett 
enda ställe, den så kallade Corridor One Stop Shop 
(C-OSS) som kommer att finnas i Tyskland. 

– C-OSS är kontaktpunkten för kapacitetsan-
sökan och har även information om tilldelning 
och villkor för nyttjandet av korridoren. Korri-
doren kommer att erbjuda förplanerade tåglägen 
som samplaneras mellan de deltagande ländernas 
infrastrukturhållare, berättar Lars Stenegard.

om ett knappt halvår öppnar den 
så kallade scanmed-korridoren, 
den europeiska godskorridor som 
löper över svensk mark och som 
ska underlätta för gränsöver- 
skridande transporter på järnväg. 
det innebär bråda dagar för den 
nyskapade organisation som ska 
sköta driften, med representan-
ter från infrastrukturhållare i sex 
länder och en svensk chef. 

Antalet förplanerade tåglägen för varje sträcka 
i korridoren bygger på en marknadsundersökning 
som ska ge en bild av behovet. De förplanerade 
tåglägen som är tilldelade korridororganisationen 
är vikta för gränsöverskridande trafik och kom-
mer därmed inte att finnas tillgängliga för natio-
nell trafik. 

– Däremot kommer inte de tåglägen som ingen 
ansöker om att ligga kvar. Den kapaciteten kom-
mer att återlämnas och användas för nationell 
kapacitetsfördelning.

Terminaler längs sträckan ingår också i korridoren. 
Information om deras tillgänglighet och resurser 
kommer att finnas samlad på en plats för sökande 
som vill kontakta dem.

Just nu arbetas det hårt på att få den nya organi-
sationen på fötter och förbereda den för öppnandet 
av korridoren. Infrastrukturhållare från Norge, 
Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Ita-
lien är inblandade, vilket innebär att det är mycket 
praktikaliteter som ska ordnas och trimmas in. 
Dessutom ska det som motsvarar järnvägsnätsbe-
skrivningen, ScanMed RFC Corridor Information 
Document (CID), upprättas, för publicering i höst. 
Efter årsskiftet kommer man att kunna ansöka om 
tåglägen, inför Tågplan 2017. 

Snart enklare att  
köra godståg  
Stockholm–Palermo

”Korridoren 
kommer att  
erbjuda för- 
planerade  
tåglägen.”
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När Malmbanan stod klar att öppnas för elektrisk drift mellan Kiruna 
och Riksgränsen 1915 var det den första av statens järnvägar där el-
driften användes fullt ut. Kapaciteten på järnvägen ökade kraftigt och 
Sverige blev oberoende av den importerade stenkolen. 

100 år  
med elektricitet
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I år är det hundra år sedan den svenska 
järnvägen på allvar tog klivet mot eldrift, 
i och med elektrifieringen av Malmbanan. 
Innan Malmbanan elektrifierades gjor-
des både utredningar och tester, på några 
små bruksbanor och på en försöksanlägg-
ning. De första försöken gjordes 1905 på 
linjerna Tomteboda–Värtan och Stock-
holm–Järva med enfasig växelström, på 
en 13,5 km lång bana med kraft från ett 
ångkraftverk. 

Det fanns flera anledningar till att man 
ville elektrifiera järnvägen, inte minst 
ekonomiska. 1910 beräknades SJ konsu-
mera 490 000 ton stenkol från England 
till ett dåtida värde av sju miljoner kronor 
när det kom till svensk hamn. Motsvaran-

Elektrifieringen på-
gick intensivt fram 
till 1960-talet då 
den mattades av.

Klimatförhållandena gjorde Malmbanan till en lämplig plats att på allvar testa 
eldriften. Sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen var först ut att elektrifieras.
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de värde i dag är 1,5 miljarder 
kronor. Därtill kom hanteringen 
när allt skulle fraktas vidare ut 
till ångloken i landet. Ångloken 
krävde också mycket importe-
rad smörjolja. Med elkraften 

minskade under-
hållskostnaderna 
med två tredje-
delar.

– Naturresurser 
i form av vatten-

kraft hade vi själva 
och det var en stor 

fördel att vara självförsörjande när för-
sta världskriget bröt ut. Stenkolens rök i 
Malmbanans tunnlar innebar också stora 

hälsoproblem för lokperso-
nalen även om ingen tänk-
te på miljön på den tiden, 
säger Henrik Reuterdahl 
på Sveriges järnvägsmu-
seum. 

Sträckan Göteborg–Laxå 
var den första att utredas, 
eftersom det fanns el att 
tillgå från Trollhättans nya 
kraftverk. Men snart nog 
insåg man att det skulle bli 
problem med tågrubbning-

ar på sträckan under provperioden, när 
många och olika tåg samsades på banan. 
Detta skulle drabba främst person- och 

posttrafiken. Då undersökte man andra 
lämpliga banor och valet föll på en 129 
kilometer lång sträcka av Malmbanan 
mellan Kiruna och Riksgränsen. Malm-
banan passade bra av flera anledningar. 
Dels skulle banans trafikkapacitet utökas 
på grund av avtal om ökade malmtran-
sporter, dels trafikerades den i stort sett 
bara av tunga malmtåg, som gick 
fullastade i riktning mot Narvik. Dess-
utom var klimatförhållandena bland de 
svåraste i landet och man kunde därför 
förvänta sig värdefulla erfarenheter.  

För att förse Malmbanan med elkraft 
byggde Vattenfall sitt första stora kraft-
verk i Luleälven vid Porjus. Kraftverket 
skulle även leverera el till gruvorna i  

”Naturresurser i 
form av vatten-
kraft hade vi  
själva och det var 
en stor fördel att 
vara självförsör-
jande när första 
världskriget bröt 
ut.”Henrik

Reuterdahl

Ungefär 490 000 ton stenkol lossades 1910 i svenska hamnar för järnvägens räkning. 
Eldriften innebar att Sverige kunde bli oberoende av importen. 
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Gällivare och Malmberget. 
– SJ stod inför stora investeringar. Tåg-

vikterna behövde höjas och därmed kräv-
des investeringar i nya lok. Två persontågs- 
lok och 13 malmtågslok köptes in 1914, 
säger Henrik Reuterdahl. 

Elektrifieringen av Malmbanan pågick 
mellan 1910 och 1915. De nya starka ”elek-
tro-loken” klarade av att köra 40 procent 
större last, medelhastigheten fördubbla-
des mot de tidigare ångloken och kapaci-
teteten på banan tredubblades. Dessutom 
var driftsäkerheten god och ekonomin 
utmärkt.

Med de goda resultaten från de för-
sta sträckorna fortsatte elektrifieringen 
successivt. År 1923 omfattade den hela 
Malmbanan från Luleå till Riksgränsen 
med anslutningar till Malmberget och 
Koskullskulle. I Norge fortsattes elektri-
fieringen av Malmbanan, den 39 kilome-
ter långa Ofotenbanan, av Norges stats-
baner.

Därefter spred sig eldriften vidare ut 
i det svenska järnvägsnätet. Sträckan 
Stockholm–Göteborg blev klar 1926, Mal-
mölinjerna (Stockholm, Malmö, Nässjö, 
Falköping, Hallsberg, Mjölby med flera) 
blev klara 1931–1933. 

– Vid 1960-talets början mattades 
utbyggnaden av. De viktigaste banorna 
var klara och så hade diesellok och räls-
bussar slagit igenom samtidigt som bilis-
men i landet ökade, berättar Henrik Reu-
terdahl. 

text: KerStIn erIcSSon
Foto: trAFIKverKet, 

SverIgeS JärnvägSMuSeuM

Källor: Sveriges järnvägar 100 år. 
Statsbaneelektrifieringen under åren 1906–1931.  

seminarium om  
historia och framtid
med anledning av elektrifieringens hundraårsjubileum bjuder Trafikverket in till ett 
seminarium i luleå med fokus på malmbanans betydelse för den regionala och natio-
nella utvecklingen. Bland talarna finns bland annat forskare 
från luleå Tekniska Universitet som ger en historisk tillba-
kablick. dessutom kommer lars-erik aaro, vd på lKaB att 
berätta om hur den elektrifierade järnvägen bidragit till fö-
retagets utveckling. 

Åsa löfgren, chef för enheten Kraft på Trafikverket, 
kommer att tala om framtidens eldrift på järnväg, till  
exempel vad man kan behöva ta höjd för med nya inslag 
som höghastighetståg och tyngre tåg. 

dagen avslutas med en tur i ett av Järnvägsmuseets tåg. 

sveriges 100 första år med eltåg firas av Tra-
fikverket helgen den 12–13 september, på 
sveriges järnvägsmuseum i gävle som också 
fyller 100 år i år. 

så många historiska ellokstyper som möj-
ligt kommer att visas och köras vid museets 
nyombyggda bangård samt i trafik på utval-
da sträckor där det också finns möjlighet att 
åka med. 

gäst på jubileet är även Krokodilen, det 
stora och gröna ellok (sBB Ce 6/8 iii 14305), 
som byggdes på 1920-talet i schweiz, bland 

annat för trafik genom sankt gotthardstun-
neln. På 1940-talet började märklin tillverka 
en modell av loket och för många är Krokodi-
len känd som kronjuvelen i barndomens mo-
delltågsamling. det finns möjlighet att köpa 
biljetter tilll att resa med Krokodilen på lo-
kets väg till och från gävle. 

tidtabeller och biljetter
På trafikverket.se/jarnvagsmuseum kan du 
klicka dig fram till aktuella resor. där hittar du 
information om biljettpriser och försäljning. 

Sveriges järnvägsmuseum har gjort i ordning ett av de båda första elloken, som trafikerade 
Malmbanan. FoTo: HenriK reUTerdaHl

VäLkoMMEN  
TILL SEMINARIuM 
20 augusti kl 13–17 i vetenska-

pens hus, luleå
information och anmälan hittar 

du på trafikverket.se/ 
firamalmbanan

eltågen firas i september

Krokodilen kommer på besök. FoTo: sBB HisToriC
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alla områden som trafikeras av han-
delssjöfarten i Östersjön ska vara 

sjömätta till 2020. det är uppgiften för 
projektet Famos som är ett samarbe-
te mellan sverige, Finland, estland, lett-
land, Tyskland och danmark. Totalt hand-
lar det om att sjömäta nästan en fjärdedel 
av Östersjön, en yta på ungefär 100 000 
kvadratkilometer, där handelssjöfarten 
går. det motsvarar Portugal till storleken.

eftersom sverige har störst yta som ska 
mätas, över hälften, koordineras projektet 
härifrån. det är framför allt sjöfartsverket 
som sköter det praktiska arbetet i sverige.
Knappt hälften av det svenska vattnet är 
sedan tidigare sjömätt med moderna me-
toder.

För sveriges del kostar projektet cirka 

390 miljoner kronor och förhoppningen 
är att få en tredjedel från eU. Utöver sjö-
mätning och uppdatering av sjökort in-
går mindre delar som till exempel att se 
över definitionen av vattenytans höjd för 
att djupsiffrorna ska kunna tolkas i prakti-
ken. vattenytan är inte plan, och varierar 
bland annat på grund av väder, tidvatten 
och landhöjning. 

Fördelarna med sjömätningen för sjö-
farten är bland annat att förbättra sä-
kerheten och förenkla för navigatörerna. 
dessutom ger ett kartlagt djup möjlighet 
till effektivare rutter där man kan minska 
bränsleförbrukningen genom att välja att 
gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg 
rör sig botten desto högre är motståndet 
i vattnet.  

östersjön mäts upp

el i asfalten
Forskare på KTH undersöker ett 
sätt att försörja eldrivna bilar med 

ström som varken inbegriper tankstatio-
ner eller andra lösningar som spår i väg-
banan eller trådar i luften. i stället är det 
själva asfalten som avger elektricitet via 
magnetfält, så kallad induktion. Förut-
om att ombesörja laddning av elbilar så 
ger elektrifierad asfalt bättre möjligheter 
till kommunikation mellan infrastruktur 
och fordon, det vill säga förarlösa bilar. 
Teknikkomponenterna i sig existerar till 
största delen redan enligt forskarna, och 
konceptet fungerar utmärkt i labbet. 
däremot finns det en mängd andra de-
taljer som behöver lösas, till exempel 
kring underhåll och säkerhet. det är det 
man vill fokusera på i forskning och tes-
ter framöver. Trots det menar forskarna 
att vägar med elektrisk asfalt skulle kun-
na byggas om fem, sex år.

Forskningen bedrivs inom road2sci-
ence på KTH, ett kompetenscentrum 
som i samarbete med industrin fokuserar 
på in innovationer inom transportinfra-
struktur. 

65%
av förarna i tunga fordon använde bilbäl-
te 2014 enligt vTi:s observationer. vTi 
har studerat bältesanvändningen i sve-
rige sedan 1983. För förare av tunga for-
don kom lagkravet först 1999 och då var 
det fem till sju procent som var bältade. 
År 2014 var siffran cirka 65 procent, vil-
ket är något högre än 2013 men fortfa-
rande betydligt lägre än för personbi-
lar är siffran 97 procent för kvinnor och 
91 procent för män, dock något lägre för 
unga förare. 

fossilfri sopbilsflotta
västsvenska avfallsföretaget renova 
har sedan i maj en helt fossiloberoen-

de fordonsflotta. alla företagets 220 tunga 
fordon tankar nu endast förnyelsebart 
bränsle, ett Hvo-bränsle (Biomax) fram-
ställt av animaliska fetter från slaktavfall.

100 000 bilar till södertälje
södertälje hamn tar emot allt fler bilar; volymerna 
ökade med 29 procent under årets första fyra må-

nader. svenska volkswagen lägger 50 procent av sin 
bilimport via södertälje hamn och volvo har sedan 

årsskiftet cirka 1 000 bilar i månaden som  
levereras med godståg till hamnen.  

därmed väntas hamnen ta emot  
100 000 bilar under 2015. 
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internationell  
samling för säkerhet

den 9–10 juni samlas be-
slutsfattare, representanter 

från näringslivet och forskare på 
den internationella trafiksäker-
hetskonferensen Towards Zero i 
göteborg, som arrangeras av Tra-
fikverket. Bland talarna finns ex-
perter från bland annat australien 
och Usa, till exempel från new 
York där borgmästaren har infört 
nollvisionen enligt svensk mo-
dell. 
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Trätåg AB, med säte i Falun, är ett företag 
som samägs av skogskoncernerna Stora 
Enso och Korsnäs/Billerud. Uppgiften är 
att via järnväg leverera så effektiva trans-
portlösningar som möjligt 
till de två skogsindustrijät-
tarnas verksamheter runt 
om i Sverige. De är ingen ny 
aktör på den svenska mark-
naden för järnvägstrans-
porter. Företaget bildades 
redan 1970 när flottningen 
på Dalälven upphörde.

– Vi bestämde oss under 2011, efter att 
vi haft Green Cargo som mångårig leve-

rantör, för att testa marknaden och se 
vilka nya aktörer som tillkommit som kan 
erbjuda en intressant och komplett logis-
tiklösning. Rushrail erbjöd i sitt anbud en 
rejäl effektivisering vilket styrelsen ansåg 
vara värt att prova, förklarar Olle Petters-
son, verkställande direktör för Trätåg.

Vad är det då som Rushrail lyckats 
åstadkomma som gör Trätåg så glada i 
sinnet?

– Bland annat har vi köpt in sju energi-
effektiva ellok med mycket stor dragkraft 
(Bombardiers Traxx-lok), och lastsäk-
ringsutrustning som gör att vi kan fylla 
vagnarna med mer kompakt med virke. 

Lika mycket virke  
med färre tåg 

Det är investeringar som sammantaget 
innebär att vi kan köra samma volymer 
som tidigare men med ungefär 20 procent 
färre tåg, förklarar Pelle Bjurman, försälj-
ningschef på Rushrail.

Andelen järnvägs- kontra vägtranspor-
ter ökar också sett ur ett långsiktigt per-
spektiv för Trätåg. För närvarande kör 
Rushrail ungefär 50 fullastade tåg (upp 
till 435 meter långa) varje vecka mellan 
Trätågs terminaler.

– År 2005 transporterade vår leveran-
tör 1,8 miljoner ton rundvirke på järnväg. 
I fjol var volymen tre miljoner ton. Vi ser 

Olle 
Pettersson

rushrail lovade sin nya kund mer än tjugo procent effektivare transporter, ett löfte som 
byggde på mångmiljoninvesteringar i nya lok och vagnar. För kunden, Trätåg, har effek-
tiviseringen varit betydelsefull i deras satsning på mer virke på järnväg. 
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en fortsatt potential att öka järnvägsvoly-
merna, säger Olle Pettersson. 
Han förklarar att effektiviseringsvinsten 
som Rushrail levererat genom ett antal 
åtgärder har bidragit till att Trätåg tagit i 
bruk en virkesterminal i Sveg som legat i 
träda under ett antal år.

– Vi öppnade på prov förra året och 
från och med i år kör vi terminalen i full 
drift. Det innebär att vi kan undvika att 
frakta volymer med bil till terminalen i 
Ljusdal och kan köra tåg direkt till våra 
kunder från Sveg.

Vi är på väg till Trätågs största termi-
nal, Lomsmyren utanför Mora. Samtidigt 
som vi närmar oss Mora ringer lokföra-
ren och berättar att de håller på att slut-
inspektera lastningen. Om några minuter 
börjar färden till väntande virkesmottaga-
ren Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden 
i Borlänge.

– Jag är övertygad om att det finns en 
stor, outnyttjad potential för smarta och 
 effektiva trafiklösningar med kostnads- 
effektiva lastbärare som nyckel till fram-
gång. Det säger Pelle Bjurman när Traxx-
loket Dopey, döpt efter en av de sju dvär-
garna, börjar rulla från Mora station.

Historien om Rushrail inleds sommaren 
 2005 när dåvarande huvudägarna Jan 
Lindqvist och Janne Berg, tillsammans 
med nio erfarna lokförare, startar uthyr-
ningsverksamhet av lokförare. I dag är 
Borlänge huvudort med verksamhet på 
ytterligare fyra andra orter. Fram till hös-
ten 2010 gick verksamheten lite på spar-
låga. Kontraktet med godsoperatören 
Intercontainer om intermodal container-
trafik mellan flera orter i Sverige, primärt 
Sundsvall, blev dock starten på en rejäl 
expansion.

– Ett år senare fick vi klart med kon-
traktet med Trätåg. Det har ärligt talat 
varit lite av vår räddning eftersom Inter-
container gick i konkurs bara någon 
månad efter att vi startade transporterna 
för Trätåg i början av 2013, berättar Jan 
Lindqvist.

Logistiklösningen för Trätåg tilldela-
de nyligen Rushrail Godtransportrådets 
regionala pris ”Årets Lyft 2014” . Man 
hänvisade bland annat till minskad miljö-
påverkan och frigörande av kapacitet i  
järnvägsnätet, till gagn för samhällsnyttan.

– Det är onekligen fina ord. Vår upp-
fattning är att det finns ännu mer kapa-
citet i systemet att nyttja men då måste 
vissa administrativa hinder i Trafikverket 
försvinna. Vi skulle gärna se generösare 
regler i tilldelningen av tåglägen, säger 
Pelle Bjurman. 

text och Foto: SteFAn BrAtt
Trätåg har kunnat återöppna en virkesterminal i Sveg och kan numera köra tåg direkt 
därifrån till kunderna i stället för lastbil.

”Vi kan köra samma volymer som 
tidigare men med ungefär tjugo 
procent färre tåg.”
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längre och tyngre i spår och på väg
regeringen har beslutat att höja vikt-
gränsen för lastbilar från dagens 60 

ton till 64 tons bruttovikt. ändringen i tra-
fikförordningen trädde i kraft den 1 juni. 
samtidigt får Trafikverket i uppdrag att 
undersöka vilka delar av vägnätet som är 
lämpligt för 74-tons lastbilar, något som 
Trafikverket redan delvis undersökt. det 
nya regeringsuppdraget ställer mer omfat-
tande krav på att utreda risken att gods-
transporter flyttas från järnväg till väg. 

Trafikverket får också i uppdrag att re-
dovisa vilka möjligheter det finns att i dag 
köra med längre och/eller tyngre godståg 

på det befintliga svenska järnvägsnätet.  
i uppdraget ingår dessutom att identifiera 
på vilka delar av järnvägsnätet det kan fun-
gera. anslutningar till industrier, terminaler, 
bangårdar och hamnar ska ingå i analysen. 

nyttor och kostnader för samhället och 
enskilda aktörer ska redovisas. i den mån 
det bedöms befogat ska Trafikverket ock-
så redovisa vilka mindre anpassningar av 
järnvägsnätet, utöver sådana som redan är 
inplanerade i närtid, som på ett kostnads-
effektivt sätt skulle möjliggöra trafik med 
längre och/eller tyngre godståg. 

en ansenlig del av olyckor med yrkes- 
förare beror på trötthet, och den 

huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta 
är förlagt till tider på dygnet då vi nor-
malt är trötta. Forskare från vTi har i en 
rapport samlat den kunskap som finns 
om hur man på bästa sätt kan motverka 
trötthet hos förare på väg, järnväg, till 
sjöss och i luften. 

det viktigaste motmedlet är en rim-
lig schemaläggning som undviker exem-
pelvis kort dygnsvila, lång vakentid och 
långa arbetspass. det är också viktigt att 
det finns en acceptans hos arbetsgivaren 
för förarens egen rapportering av trötthet 
och relaterade incidenter. 

Ytterligare en metod är så kallad själv-
administrerad trötthetsintervention  – helt 
 enkelt att stanna fordonet, ta en paus, 
ta en tupplur, inta koffein eller liknande. 
alla dessa metoder har validerade effek-
ter på vakenheten. 

Utbildning som ökar yrkesförares kun-
skap om trötthetens tecken, konsekven-
ser och orsaker har positiv effekt. Fors-
karna menar att systematisk utbildning 
behövs inom alla transportområden.  

andra åtgärder är lagförändringar, 
fler tekniska lösningar som 

trötthetsövervak-
ningssystem, eller 
hjälp via infrastruk-
turen som till exem-
pel bullerremsor på 

vägar. 

bästa botemedlen 
mot förartrötthet

50 000
Så många företag är verksamma i den 
svenska transportnäringen, vilket motsva-
rar ungefär fem procent av alla företag i 
sverige.       Källa: Transportindikatorn

TRANSpoRTFoRSkNING  
I GRäNSLANDET

Transportforskningen fokuserar tra-
ditionellt på antingen citylogistik 

eller långväga transporter. dessa trans-
porter interagerar dock med varandra 
och påverkas även av hur infrastrukturen 
utnyttjas. en ny förstudie ska undersöka 
den så kallade kringfartslogistiken, det 
vill säga gränssnitten mellan urbana och 
interurbana transporter. syftet är att un-
dersöka potentialen för en effektivisering 
av kringfartslogistiken för godstrafik. För-
studien finansieras av Fordonsstrategisk 
forskning och innovation, ett samarbete 
mellan fordonsindustri och myndigheter 
där bland annat Trafikverket deltar. 

TRE TRAFIkSLAG I ETT
green Cargo och rederiet Wasaline 
går ihop om att sälja transporter som 

inkluderar både sjöfart och järnväg, samt 
vid behov även lastbil. sjötransporten går 
mellan vasa i Finland och hamnen i Holm-
sund utanför Umeå. På den svenska si-
dan länkas transporterbjudandet till green 
Cargos nätverk i sverige och norge. Trans-
porterna kommer att sälja av både  green 
Cargo och Wasaline. 
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LITEN MILjöpÅVERkAN  
I HALLANDSÅS

sedan 1999 genomför Trafikverket 
 ett omfattande årligt ekologiskt 
kontrollprogram för att bedöma Hal-
landsåsprojektets kort- och långsiktiga 
påverkan på naturmiljön. med de av-
slutade tunnelarbetena går det att bör-
ja göra en samlad bedömning. i ett kort 
perspektiv på upp till tre år orsakades 
tydliga effekter på vattenförhållanden 
och vegetation inom små geografiska 
områden. 

i ett längre tidsperspektiv och i lite 
större geografiska områden har tunnel-

projektet dock orsakat 
mycket liten el-

ler obetydlig 
påverkan. 
grundvat-

tennivåerna 
och naturmiljön 
har återhämtat 
sig snabbt och 
är i dag nästin-
till fullt återhäm-
tade. FoTo: mosTPHoTos.Com Fo
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Validerad vakeneffekt.
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325 meter bro 
skjuts i sidled
en nybyggd bro på e4 över järn-
vägen i rotebro, 325 meter lång 
och 6 000 ton tung, ska flyttas 
i sidled. arbetet pågår under tre 
veckor i juli. 

Trafikverket arbetar med att 
byta ut två broar på e4:an. näs-
tan hela projektet genomförs utan 
att påverka den befintliga trafiken. 
det som är unikt med projektet 
är att en ny teknik används som 
minskar tid och kostnad vid by-
tet av broarna. den östra bron har 
byggts i ett temporärt läge, och 
ska skjutas på rätt plats. Under 
denna tid leds trafiken på den ny-
byggda västra bron intill. 

3 %
Så mycket ökade godshantering-
en i svenska hamnar under 2014, 
vilket är den första ökningen efter 
tre års nedåtgående trend. den 
totala godshanteringen uppgick 
till 167 miljoner ton. 

Flytande bulkgods och torr bulk 
ökade mest, med sju respektive 
tio procent. importen av råolja 
och flytande gas samt exporten 
av mineraloljeprodukter bidrog till 
uppgången för flytande bulkgods. 
inom torr bulk förklaras ökningen 
främst av en ökad export av varu- 
grupperna spannmål, cement, 
kalk och byggnadsmaterial. de 
fem största handelsländerna för 
gods till och från utländska ham-
nar var under året Tyskland, stor-
britannien, danmark, Finland och 
ryssland.   Källa: Trafikanalys

 Bränsleföretaget St1, kanske mest 
känt för sina lågprismackar, satsar 

på etiskt producerad etanol. Företaget 
har byggt en etanolfabrik i anslutning till 
sitt raffinaderi på hisingen i göteborg. 

Bilservicekedjan mekonomen har börjat  
leverera reservdelar med drönare, en förar- 

lös mindre helikopter. Företaget uppger att le-
veransmetoden passar särskilt bra i otillgängli-
ga områden där skillnaden i avstånd mellan bil- 
och fågelväg är stor. 

det är reservdelar till en verkstadskund på 
värmdö utanför stockholm som börjat levere-
ras med hjälp av drönare, något som startade 
som ett hobbyprojekt av medarbetare i buti-
ken. ännu ersätter dock drönarna inte leverans 
med bil.

att använda drönare för att leverera paket är 
något som allt fler företag satsar på. Bland annat 
började dHl i höstas testa att skicka mediciner 
till en ö i nordsjön, 12 kilometer från fastlandet, 
med hjälp av sin specialbyggda ”Parcelkopter” 
som utvecklats i ett forskningsprojekt. andra 
försök pågår i schweiziska alperna där postver-
ket planerar att använda drönare för att dela ut 
post och snabbt kunna leverera brådskande va-

ror utan att behöva ta de slingriga bergsvägarna. 
näthandelsföretaget amazon har i flera år 

velat testa drönarleveranser i Usa, men planer-
na har stoppats av det amerikanska luftfarts-
verket. nyligen fick de dock tillstånd att genom-
föra tester under särskilda villkor. 

den drönare som mekonomen använder 
transporterar gods till valda adresser på egen 
hand, utan styrning av en fysisk person. efter 
leverans återvänder farkosten till startplatsen 
och landar själv utan behov av övervakning. av-
sändaren kan välja att följa leveransen live via 
sin mobiltelefon som är kopplad till en webbka-
mera på drönaren.

i sverige är det Transportstyrelsen som an-
svarar för regelverket för obemannade luftfar-
koster. Bland annat får flygning utom synhåll 
tills vidare endast ske efter tillstånd från Trans-
portstyrelsen och inom avgränsat luftrum. luft-
fartsverket har också gett ut en karta där det 
framgår var det är förbjudet att flyga drönare. 

paket skickas med drönare

där ska de med hjälp av ekonomiskt stöd 
från eu producera etanol av restprodukter 
från livsmedelsindustrin och därmed visa 
på möjligheten till en hållbar produktion av 
etanol. Man räknar med att årligen processa 

NäRpRoDucERAD ETANoL

FoTo: mosTPHoTos.Com

15 000–21 000 ton livsmedels-
avfall och produ- 
cera 5 000 m3  
etanol. 
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Sommaren är högsäsong för vägarbeten. Här är ett urval av de arbeten som 
påverkar trafiken mest. Håll dig uppdaterad genom att besöka Trafikverkets 
webbplats och “Trafikinformation väg”. Där får du veta vilka arbeten som 
pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Här jobbas  
det i sommar

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge
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 1. e10 mourjevaara–avakko
 2. e10 svappavaara–Pitkärvi 
 3.  väg 97 luleå–Boden
 4.  e4 Boviken–norrfjärden
 5.  e4 Byske–Bd länsgräns
 6.  e12 Umedalen–norrfors
 7.  e4 sundsvall
 8.  e4 X länsgräns–myre
 9.  e4 välsta–vattrång
 10. väg 50 Borlänge–svarthyttsveden
 11. e16/56 Trafikplats mackmyra
 12. väg 76 genom hela Furuvik
 13.  e4 Förbifart stockholm
 14.  e4 rotebro
 15.  e20 arphus–eskilstuna
 16.  väg 222 insjön–mölnvik

 17.  väg 226 Tumba–Tullinge
 18.  e18 Broreparation älvenäs
 19.  e4 Trafikplatser nyköping
 20. e22 norrköping–söderköping
 21.  e4 Trafikplats ekhagen
 22.  e45 Broreparation söder om Frändefors
 23. e6 Broreparation Kode
 24. e6.20 angeredsbron
 25. e6 Klarebergsmotet–Jordfallsmotet
 26. e6.20 gnistängstunneln
 27. 6 varla
 28. e6 ängelholm–Hjärnarp
 29. e6.01 Trafikplats spillepengen
 30. e22 Trafikplats Kristianstad
 31. e22 Kristianstad


