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Det viktiga är  
att tänka längre 
än 2021”

kilometer rullade godtågen i Sverige under 2010. 
Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med 2009. 
K äll a:Tr afiKverKeT

Uppåt
Under pajala 

vart är vi på väg?
en svinkall morgon i Pajala studerar 
Niclas Dahlström från gruvbolaget 
Northland kartan över närmaste 
vägen till malmfyndigheten i  
Kaunisvaara.i hans sällskap är tidi- 
gare kommunalrådet Bengt Niska 
som har ett leende på läpparna. 
Bengt har tvingats titta på när kom-
munens ungdomar flyttat till job-
ben i Malmfälten och storstäderna  
i söder. Men nu vänder det. Pajala 
ska blomstra igen när Northland 
nästa år startar gruvbrytningen i 
Kaunisvaara. Bengt hoppas det ska 
ge flera hundra nya jobb och att de 
många tomma husen i kommunen 
ska fyllas av inflyttare. 

Gruvnäringen i norr är het. i en  
annan del av Norrbotten planerar 
lKaB att öka produktionen i Kiruna 
och Malmberget. i västerbotten 
planeras tio nya gruvetableringar 
för att bryta metaller som koppar 
och zink. Godset reste norrut för 
att besöka ett område, där det glö-
der under den tjälade marken, för 
att se vilka krav som ställs på vägar 
och järnväg.
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Slitna banor 
kräver SatSning
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INTRO

 Det blev ännu en tuff vinter på 
många håll i landet och vårt 
transportsystem prövades 
hårt. Det var bättre än förra 

året efter de åtgärder som gjorts, men 
vi är inte nöjda. Godstrafiken, och där-
med näringslivet, drabbades dessut-
om extra efter en urspårning på Norra 
stambanan som orsakade totalstopp i 
flera dagar. 

för alla störningar i järnvägstrafiken 
beror inte på vintern. Det har aldrig 

tidigare körts 
så många tåg 
som i dag, vil-
ket ökar slitaget 
på både järn-
väg och fordon. 
Dessvärre har 
vi i dag inte hel-
ler möjlighet  

att hålla jämn takt i det förebyggande 
underhållet. Trafikverket har lämnat 
förslag till åtgärder till infrastruktur- 
ministern, och har nu fått i uppdrag att 
utreda kapaciteten på både kort och 
lång sikt. resultatet ska redovisas till 
regeringen i slutet av februari nästa år. 

Transporterna på vägsidan har  
fungerat bättre även om stoppen i  
vägnätet också har ökat. Bättre vinter-
väghållning på kritiska avsnitt kan bi-
dra till färre stopp, men åkarna måste 
också bidra med att använda bättre 
däck och att hålla hastigheterna.

i det här numret av Godset kan du 
läsa om alfredsson Transport i Norr-
köping som sänkte farten och fick ner 
bränsleförbrukningen och sparade  
stora pengar. På köpet blev arbetsmil-
jön bättre för förarna och utsläppen 
minskade. för 
det sistnämn-
da uppmärk-
sammades 
åkeriet med 
Trafikverkets 
miljöpris.

godset är trafikverkets tidning om gods och affärer
”alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten 
vid tidigare Banverket och vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar 
för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll 
av statliga vägar och järnvägar.  
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Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på besök i Gävle hamn, en av hennes många resor för att 
lyssna, lära och synas.

11

”Förödande  
att införa en  

kilometerskatt  
som inte behövs.”

8

Mats Berlin, vd för Scandfibre Logistics, 
om det nya trafikupplägget som gäller 
transporter av 2,4 miljoner ton papper 
och pappersmassa. 

15

Nu ska vi utreda 
järnvägskapaciteten

leNa erixoN
STf GeNer al- 
DireKTör  
Tr afiKverKeT

Vi blickar ut över ett ödsligt skogs- och 
myrlandskap med milsvid utsikt. Den 
stränga kylan i februari har tillfälligt 

stoppat arbetet vid bergtäkten som ska använ-
das för att bygga vägar och valla in dagbrotten.
Bakom satsningen står gruvföretaget Northland 
Resources, som har sitt ursprung i Kanada. Man 
kan knappast tro det, men om 18 månader skjuts 
den första salvan i Tapuli dagbrott och ett halv-
år senare startar leveranserna av järnmalm.

– Jag är nog det lyckligaste kommunalrådet 
i landet, säger Kurt Wennberg, som tillträdde 
posten vid årsskiftet. Framtidstron har återvänt 

I Kaunisvaara visar termometern -36 och 
det biter i kinderna. 15 meter under torv- 
och moränskikten är det varmt, eller snarare 
hett. Tre mil norr om Pajala ska det snart 
brytas järnmalm. Stigande efterfrågan på 
världsmarknaden garanterar bra lönsamhet.
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slitage och den stora frågan är hur väg-
nätet ska klara det.

Just nu arbetar parterna på en avsikts-
förklaring för hur man ska gå vidare med 
projektet, där finansieringen är en av fråge- 
ställningarna.

Malmfyndigheterna i Kaunisvaaraområ-
det är delvis kända sedan 1918 och har 
undersökts i omgångar utan att anses 
brytvärda. I början av 2000-talet startade 
några erfarna gruvdirektörer i USA och 
Kanada prospekteringsbolaget North-
land, med målet att leta guld. År 2004 
började man borra norr om Pajala och  
hittade lite guld men desto mer högvärdig 

magnetitmalm. Sedan dess har allt gått 
mycket snabbt. Från att ha varit ett pro-
spekteringsbolag tog Northland steget 
mot att bli ett operativt gruvföretag. I 
december 2010 skedde den officiella star-
ten av gruvprojektets byggfas.

– Det är ett av landets största industri-
projekt, förklarar Eva Kaijser, ekonomi 
och finanschef. Vi skriver industrihisto-
ria här. Hon har en hektisk tid bakom sig 
med att säkra finansieringen av projek-
tet. Nyemissionen i december blev fram-
gångsrik och ledande banker har gett 
klartecken till lån. Eva Kaijser kommer 
närmast från en chefsbefattning på Boli-
den Mineral.

”Det är ett av landets största 
industriprojekt. Vi skriver  
industrihistoria här.”

till Pajala. Här ska byggas nya bostäder 
för att klara inflyttningen.

De nya gruvorna i Pajala är ett exempel 
på gruvnäringens expansion i Norrbotten 
och Västerbotten. Ett annat är LKAB som 
ska öka produktionen kraftigt de närmaste 
åren. Och i Västerbotten planeras tio nya 
gruvetableringar för metaller som zink 
och koppar.

Fler malmtransporter innebär ökad 
belastning på vägnätet och järnvägarna 
i norra Sverige. Planen för malmen från 
Pajala var först att bygga en järnväg över 
gränsen till Finland och hamnen i Kemi. 
Förra året gjorde Northland en lönsamhets- 
analys som förändrade logistiken. Med 

start våren 2013 ska malmen i stället fors-
las på lastbil de 15 milen till Svappavaara, 
omlastas på Malmbanan med slutstation 
den djupa och isfria hamnen i Narvik. 
Det blir en långtradare var tionde, eller 
var tredje minut, beroende på vilka for-
don som får tillstånd att köra. Northland 
beräknar att transportera fem miljoner 
ton malm per år när den nya gruvan nått 
full produktion.

– Vi för diskussioner med Trafikverket om 
vilka dispenser vi kan få och vad de tunga 
transporterna innebär för vägar och broar, 
förklarar Bernt Hedin, som varit med och 
planerat gruvbolagets infrastruktur.

Gruvföretaget vill använda 37 meter långa 
lastbilar med 170 tons axellast. Högsta 
tillåtna axellast i dag är 60 ton.

– Tanken är att använda befintligt väg-
nät. Vi har inlett arbetet med att se över 
vägarna för att identifiera eventuellt kri-
tiska områden och delsträckor för att få 
veta vad som behöver åtgärdas, förklarar 
Trafikverkets projektledare Magnus  
Nilsson.

Planen är att lastbilarna ska köra på delar 
av väg 99, väg 395 och en bit av E45. Vägar-
na har olika standard och är inte anpassade 
för den trafikmängd Northland planerar.

– De kraftigt ökade volymerna och högre 
axellasterna kommer att innebära mer  

”Northland beräknar 
att transportera fem  

miljoner ton malm per år 
när den nya gruvan nått 

full produktion.”

Starten för att exploatera nya malmfyndigheter har gått. Här vid Kaunisvaara, ”det vackra berget” på finska, ska  
Northland bryta järnmalm i två stora dagbrott.

.
.

.
E10

M
alm

banan

Kiruna

Luleå

Pajala

Gruvfyndigheterna i Kaunisvaara ligger cirka tre 
mil norr om Pajala, nära den finska gränsen.

Bernt Hedin förhandlar med Trafikverket om 
vägtransporter från Pajala till Svappavaara.

Niclas Dahlström öppnar bommen till gruvområdet.
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med en rad andra åtgärder, både investe-
ringar i infrastruktur och enklare åtgär-
der som effektivare planeringsmetoder 
och trafikledning. 

Nils Alm tillägger att situationen kom- 
pliceras något av att även i Norge måste 
frågan utredas av Jernbaneverket. 

– Trafikverket och Jernbaneverket har 
ett bra samarbete när det gäller Malm-
banan/Ofotenbanen, betonar Nils Alm.

lKaB har lämnat en detaljerad plan över 
behovet av bankapacitet till Narvik och 
Luleå de närmaste åren. Bägge parter gör 
trafiksimuleringar för att ta reda på vilka 

åtgärder som måste vidtas 
för att höja kapaciteten.

– Dialogen med Trafikverket 
har fungerat bra hittills, det 
är ett pågående arbete där vi 
utbyter information, säger  
Jan Lundgren, chef för teknik 
och affärsutveckling hos LKAB.

Men diskussionerna får inte dra ut för 
länge på tiden om LKAB:s malmtrans-
porter ska säkras på kort och lång sikt.

– Det som krävs är att vi snabbt blir 
överens om ett antal åtgärder som ska 
genomföras, men också klarar ut finansie-
ringsfrågan om det saknas pengar.

TexT:KjeLL ÅKeRMAN
FOTO: KASpeR DuDzIK 

för mineralkoncernen lkaB blev 2010 
ett rekordår då gruvorna i kiruna och 
malmberget levererade 26 miljoner ton 
förädlade järnmalmprodukter. men 
lkaB siktar högre. i prognosen för de 
kommande fem åren finns en produk-
tionsökning upp till 35, kanske 40 mil- 
joner ton per år. 

Trafikverket ser positivt på att LKAB går 
så bra att företaget vill öka leveranserna.

– Vi är ju till för att ge näringslivet och 
regionen förutsättningar för tillväxt, kon-
staterar Nils Alm, långtidsplanerare vid 
Region Nord.

Men det finns ett problem – kapaciteten 
på Malmbanan till hamnarna i Narvik och 
Luleå klarar inte en så stor leveransök-
ning. Kapacitetstaket är i dag ca 31 miljo-
ner årston. 

– LKAB:s planerade pro-
duktionshöjningar motsva-
rar nästan en femtiopro-
centig ökning av volymerna 
de närmaste fem åren. Det 
krävs att vi prioriterar frå-
gan och finansieringen av 
åtgärderna. 

en väg att öka kapaciteten är att bygga fler 
mötesstationer mot Narvik. Trafikverket 
har redan tagit fram förstudier för att för-
länga stationerna i Rensjön och Kaisepakte.  

– Rensjön ingår i den nationella trans-
portplanen, men tyvärr först efter 2016. 
För att kunna starta projektering krävs 
förskottering, och en inledande diskus-
sion om det har startat.

Högre axellast är en annan lösning.
– Det kommer att utredas tillsammans 

Nils Alm

”Det krävs att vi prioriterar den 
här frågan och finansieringen 
av åtgärderna.”

– Entreprenörsandan lockade, liksom de 
värden bolaget skapar. Northland kommer 
att gå från noll kronor till mellan fem och 
tio miljarder i omsättning inom några år. 

på projektkontoret i luleå är det febril 
aktivitet. Peter Fernlöf, ansvarig för inköp 
och energi, har förhandlat klart ett kon-
trakt på anrikningsverkets utrustning, 
som ska levereras av det finska företaget 
Metso. Lennart Josefsson är ansvarig för 
markanskaffningen i Kaunisvaara.

– Det är mycket känslor inblandade när 
människor måste sälja de hus och gårdar 
som ligger innanför gruvornas säkerhets-
område. I byn Sahavaara berörs 15-talet 
fastboende. Vi har nära samtal med de 
boende och försöker vara så mänskliga  
vi kan, betonar han.

Teamet är internationellt. På miljöav-
delningen arbetar australiensaren Max 
Smith och projektchefen Shane Williams 
är irländaren som flyttade till Luleå 2008.

– Min uppgift är att få struktur på eta-
bleringen. Nu är vi inne i en intensiv bygg-
fas och det närmaste halvåret ska det skri-
vas många kontrakt med entreprenörer.

Över en kopp kaffe på Snickarbackens 
lägenhetshotell i Pajala träffar vi det  
legendariska kommunalrådet Bengt Niska, 
i dag vd för kommunens näringslivsbolag. 
Han har lösningen på malmens väg från 
Pajala.

– Bygg en järnväg till Svappavaara. 
Gruvorna är en nationell angelägenhet 
som kommer att skapa välstånd för landet 
i många, många år.

TexT: KjeLL ÅKeRMAN
FOTO: KASpeR DuDzIK

gruvrusch ger trängsel på spåren 

Jan Lundgren

Fakta om proJektet
Northland investerar fem miljarder kronor i 
Kaunisvaara. Projektet omfattar dagbrotten 
Tapuli, Sahavaara och Pellivourma samt ett 
anrikningsverk. 

Gruvbrytningen beräknas ge 500 arbets-
tillfällen, därtill 100 -200 personer som ar-
betar med transporter.

År 2013 beräknas produktionen till 1,6 
miljoner ton järnslig för att 2015 vara uppe 
i 5 miljoner ton. all produktion de närmaste 
sju åren är såld. livslängden på gruvorna, en-
ligt nuvarande kända malmtillgångar är cirka 
19 år. Prospekteringsarbete för att säkra yt-
terligare reserver pågår löpande.

vd för Northland är Karl-axel Waplan. De 
största aktieägarna i företaget är från Norge. 
aktien handlas främst över oslobörsen.

När LKAB ökar produktionen riskerar Malmbanan att bli en flaskhals för 
malmtransporterna till Narvik och Luleå. Att förlänga några stationer efter 
banan kan bli lösningen.

traFikverket  SaStar
Trafikverket planerar flera investering-
ar längs den 50 mil långa Malmbanan.  
Banan är enkelspårig och bangårdarna 
är viktiga för att hålla trafikeringen på 
en hög nivå. i dag går 44 malmtåg per 
dygn mellan Kiruna och Narvik.
 en förstudie tittar på olika alternativ 
för att förlänga mötesstationerna Kop-
paråsen, rensjön och Kaisepakte. Kra-
vet är att 750 meter långa tåg ska kunna 
mötas. ett annat exempel är ombyggna-
tionen av stationen abisko östra.  Pro-
jektet innebär förlängning av bangården 
och förnyelse av stationsområdet.
 i det södra omloppet mellan Kiruna 
och Boden görs en förstudie för att för-
länga fyra mötesstationer: lakaträsk, 
Koskivaara, ripats och lappberg.
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Catharina elmsäter-Svärd fick ingen lugn start. Hennes första hundra dagar som 
infrastrukturminister har varit intensiva. Hon har rest kors och tvärs genom landet, 
syns ofta i media och har fått stå till svars för julhelgens snökaos på järnvägen.  

    Catharina     
Elmsäter-Svärd

söker nya lösningar

en strålande vinterdag med kall vind från havet 
angörs Gävle hamn av fem fraktfartyg och en 
infrastrukturminister. 

Båtarna ligger vid kaj och lossar eller lastar con-
tainrar, skogsprodukter och flygbränsle.

Ministern med sällskap anländer i en svart mini-
buss som släpps in genom de välbevakade grindar-
na till det vidsträckta hamnområdet. Färden går 
till hamnkontoret, en bra bit upp på land. Här kan 
man knappt skymta de höga kranarna vid kajerna. 
Den enda påminnelsen om hav och sjöfart är en 
oljemålning av en fullriggare på väggen i mötes-
rummet.

Besöket i Gävle är en av de otaliga resor som den 
nya infrastrukturministern gjort under sina för-
sta hundra dagar. Hon vill ut och lyssna, lära och 
synas. 

Hon får en genomgång med ledningen för Gävle 
hamn och Trafikverket om planerna för att bygga 
ut hamnen och elektrifiera järnvägen dit. Hon sva-
rar på medias frågor om snökaos och planer för 
infrastrukturen i länet. Sedan skyndar hon vidare 
till lunch med Kornäs AB.

Catharina elmsäter-Svärd talar gärna om godstran-
sporter, som hon tycker hamnar oförtjänt i skuggan. 
Diskussionen i media har mest handlat om hur vin-
terns snökaos drabbat tågresenärer och pendlare. 
Vår intervju med Elmsäter-Svärd blir ett långt reso-
nerande samtal, där hon gärna vill förklara hur hon 
tänker kring transporter och infrastruktur.

Vad får du höra från näringslivet under dina resor?
– I dag är situationen för många företag väldigt 

mycket ”just in time”. Lagerverksamheten ligger 
egentligen på våra transporter. Företagen behöver 
någon form av förutsägbarhet när det gäller vilka 
kostnader de kommer att ha för transporter och 
hur tillförlitligheten blir. De tänker också i långa 
cykler. Om saker och ting inte funkar i dag vill de 
veta hur det kommer att vara i morgon. Jag vill 
föra en dialog med dem om detta.

Är den situation vi haft i vinter, med stora problem 
på Malmö godsbangård och ett urspårat tåg som 
blockerat norra stambanan, acceptabel?

– Nej, inte i det långa loppet. Det finns säkert 
en förståelse för att saker och ting kan inträffa 
när det är en extrem vinter. I det korta perspekti-
vet handlar det om vilken beredskap det finns för 
att hitta andra lösningar. Men om du känner en 
otrygghet och inte har förtroende för järnvägs-
transporter är det intressant att veta vad som blir 
konsekvensen. Flyttar man över mer godstran-
sporter på väg? Då måste man ställa det i relation 
till att vi får mer slitage på våra vägar. Det kanske 
blir en sänkt trafiksäkerhet, det blir också negativt 
om man vill tänka miljösmart.

Vad vill du göra för att lösa de akuta problemen?
– Vi har redan nu satt igång, det är en del av pro-

blematiken med infrastruktur att åtgärderna tar 
tid att förverkliga. Åtgärdsplaneringen bygger på 

”Om saker och 
ting inte funkar 
i dag vill de veta 
hur det kommer 
att vara i mor-
gon. Jag vill föra 
en dialog med 
dem om detta.”

Hon har varit hotelldirektör, en erfarenhet som även har bäring på transporter:
– När en gäst kom in på hotellet så gällde det att personen skulle trivas hela vägen till 
dess att den lämnade, så att den ville komma tillbaka. Det är likadant med resan, den 
ska fungera hela vägen. Och godset ska komma fram dit där man har tänkt sig, i den 
tid man förväntar. Förhållningssättet är väldigt lika, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

foTo: KerSTiN eriCSSoN
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på baNaN / ScandFibre LogiSticS

Catharina 
elmSäter-Svärd
> född: 1965
> Profession: Moderat 
statsråd och infrastruktur-
minister i näringsdeparte-
mentet
> Bakgrund: Diplomerad 
marknadsekonom. Chef för 
Stadshotellet i Södertälje 
1987–1995. oppositions-
ledare i Södertälje kommun 
1995. riksdagsledamot 
1996–2008, har suttit i trafik- 
utskottet. finanslands-
tingsråd i Stockholms läns 
landsting 2008.
> familj: Gift med vidar 
Svärd, två barn 18 och 20 år.
> Bor: i villa i enhörna 
utanför Södertälje
> fritid: Sitter gärna på läk-
taren när SSK spelar hockey. är 
med dottern i stallet. Sjunger 
om tillfälle ges. 
> det visste du inte: 
Kan sopranstämman av 
Mozarts rekviem utantill. 

att man tänker mer transportslagsövergripande. Vi 
har försökt peka ut strategiska godsstråk, hur man 
kan fånga upp transporter till en hamn, exempel-
vis Gävle. Hur kan väg- och spårsituationen hit 
förstärkas? Sen handlar det också om att stärka 
vissa delar av stambanan för att få mer kapacitet 
och tillförlitlighet i godsflödena. En del är på gång. 
Men det viktiga är att man tänker längre än 2021, 
det är det som jag försöker fånga in nu. Vi kan inte 
sitta med armarna i kors i tolv år.

regeringen har lagt ett uppdrag till Trafikverket 
att använda banavgifter som styrmedel?

– Det är ett sätt att försöka få mer effektivitet 
på de tåglägen vi har. Utgångspunkten är att vissa 
sträckor och tider på dygnet är det alltid fullt, på 
andra är det inte fullt.  Om kan vi jobba med diffe-
rentiering kanske vi får mer tydlighet så att vissa 
transporter, gods som går på vissa tider, inte beta-
lar samma peng som för de mest åtråvärda tiderna.

 – Vi har också sagt att banavgifterna ska höjas. 
Men det är väldigt tydligt att Trafikverket ska 

använda de pengarna till att öka kvaliteten i järn-
vägssystemet.

Finns det risk att ökade banavgifter leder till att 
gods förs över från järnväg till väg?

– Det ligger också i uppdraget hos Trafikverket 
att göra den analysen, att man inte höjer för myck-
et. Skulle vi bara höja banavgifterna skulle säkert 
företagen bli väldigt irriterade över att betala mer 
för något som inte leder till något. Men om vi tyd-
ligt kopplar att det är för att stärka järnvägen så 
finns det säkert en annan villighet att betala.

Att höja kostnaderna även på vägsidan genom en 
kilometerskatt, är det ett alternativ?

– Nej. Tankarna har funnits med i diskussionen, 
men vi har fortfarande den uppfattningen den inte 
behövs, därför att de mål som vi har satt upp klaras 
i alla fall. Det skulle vara förödande för många före-
tag om vi införde en kilometerskatt som inte behövs.

GöRAN FäLT

”Om kan vi jobba 
med differen-
tiering kanske 
vi får mer tyd-
lighet så att vis-
sa transporter, 
gods som går på 
vissa tider, inte 
betalar samma 
peng som för de 
mest åtråvärda 
tiderna.”

Catharina Elmsäter-Svärd får många frågor 
från lokala media vid besöket i Gävle. 

FOTO: GöR AN FäLT

Svenska skogsbolag
i rullande samarbete
varje vecka rullar 30-talet godståg lastade med papper på väg mot kunder 
i europa. nästan vart fjärde godtåg över Öresundsbron kommer från 
scandfibre logistics, som sköter transporterna för tio pappersbruk.

Mats Berlin är vd för  
Scandfibre Logistics  
som transporterar från  
tio pappersbruk i Sverige.  
 foTo:HeléNe GryNfarB

rail 11 kallas det nya tågsystem som Scandfibre 
Logistics startade i december 2010 och som är en 
fortsättning och utökning av det upplägg man har 
arbetat med tidigare. 

– Vi transporterar papper från tio bruk i Sverige, 
från Karlsborg i norr till Skärblacka utanför Norr-
köping i söder, säger Mats Berlin, vd för Scandfibre 
Logistics.

Tågen går från pappersbruken till de regionala 
noderna Ånge, Gävle och Norrköping. Därifrån 
vidare till Malmö där tågen sätts samman till så 
långa och tunga tåg som möjligt. Maschen och 
Dortmund är centrala noder i Europa. 

Varje vecka går 30-talet tåg med upp till 24 vagnar 
från Sverige till kontinenten. Dessutom går rela-
tivt stora volymer till Göteborg och andra hamnar 
i Sverige för vidare export med båt. 

– De flesta av våra transporter går till terminaler 
som våra ägarföretag använder för mellanlagring, 
och de är något mindre ledkänsliga än transporter 
som går vidare direkt till kund. Förseningar på grund 
av väder och banarbeten är dock alltid problematiska. 

– Ut från bruken kommer vi att köra ungefär  
2,4 miljoner ton. Av detta kommer 1,8 miljoner ton 
att lämna Sverige. Resten går till olika hamnar och 
kunder inom landet.
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Nya vagnar som går att lasta utanför 
kombiterminaler gör det möjligt att 

köra icke lyftbara trailrar på både väg och 
järnväg. Det visar en kartläggning av ny tek-
nik för intermodala transporter, gjord av 
Godstransportrådet i Skåne och Blekinge.

– en majoritet av trailrar som hanteras i 
Sverige är inte lyftbara, säger reinhart Telt-
scher, i Godstransportrådet Skåne & Blekinge.

Tillverkare i landet och utomlands har 
tagit fram nya lösningar för att konkurrera 
med traditionell teknik för enhetsgods på 
järnväg. Den nya tekniken kan lasta utan-
för terminaler som hanterar vertikala lyft. 

allt som krävs är en plan, fast markyta där 
dragbilar kan komma till.  

– Den nya tekniken kan bidra till att tidiga-
relägga brytpunkten sträcka/kostnad mellan 
väg och järnväg, säger reinhart Teltscher.

Godstransportrådets kartläggning av 
ny teknik har legat till grund för ett antal 
möten med speditörer, där man diskuterat 
teknikens möjligheter och begränsningar. 
frågor kring terminal, lastvikt, tåglängd 
och behov av dragbil ska Godstranspor-
trådet ta med sig i sitt fortsatta arbete för 
att lyfta fram kombitransporter.

nya vagnar lyft
för kombitransporter

logent tar över
bilterminal

logistik- och bemannings-
företaget logent aB tar 

över driften av bilterminalen i 
Göteborgs hamn. avtalet med 
kommunägda Göteborgs Hamn 
gäller i tio år. 

Hamnens tre terminaler drivs  
eller kommer att drivas av privat- 
ägda företag. i fjol tecknades ett 
 25-årigt avtal med danska DfDS 
Seaways och belgiska C.Ports  
för driften av roro-terminalen.  
i sommar står containertermi–
nalen på tur att överlåtas. 

Schenker på spåret
med egna tåg

Sedan årsskiftet kör Schenker egen 
godstågstrafik mellan Narvik i 

Nordnorge och oslo. Trafikupplägget har 
fått namnet North rail express och ska 
köra fem heltåg i veckan i vardera rikt-
ningen. 

Körtiden blir 27–28 timmar. North rail 
express förser Nordnorge med konsum-
tionsvaror, samlastningsgods och även 
nya bilar. På tillbakavägen transporterar 
tåget lokala produkter från den norra till 
den sydvästra delen av landet. 

Norska statliga CargoNet, som tidiga-
re varit Schenkers tågtransportleveran-
tör, får därmed konkurrens.

Bakom North rail express står 
Schenker, DB Schenker rail aG och 
Green Cargo som ansvarar för tågdrag-
ningen samt det norska biltransport- 
och terminalbolaget Cargolink.

När tågen kommit fram till sina destinationer och 
lossat godset är det inte lönsamt att köra dem tom-
ma tillbaka.

– Vi försöker alltid finna returtransporter som 
passar in i vårt system och i våra vagnar. Det kan 
vara byggmaterial, returpapper, bildelar, drycker, 
livsmedel och mycket annat. Det är egentligen bara 
vagnarna och ledtiderna som sätter begränsning-
arna. Alla vagnar blir inte fyllda på hemvägen, men 
vi arbetar för att uppnå ännu bättre fyllnadskvoter 
i framtiden, säger Mats Berlin.

Scandfibre logistics är en bolagskonstruktion som 
härstammar från ett koncernprojekt som drevs av 
Assidomän-koncernen i slutet av 90-talet. Syftet var 
att bygga upp ett järnvägsbaserat logistiksystem. 
När sedan Assidomän såldes ut åt olika håll, beslöt 
flera av bruken att ändå behålla själva logistiksyste-
met, varpå det bolagiserades i Scandfibre Logistics. 
Sedan dess har också nya ägare tillkommit.

– Systemet bygger på att vi transporterar färdig- 
produkter från ägarföretagens pappersbruk - för-
packningspapper och tryckpapper - till olika kunder 

och terminaler i Euro-
pa, berättar Mats Berlin. 
Vi kör tåg till Tyskland 
och Benelux och ända ner 
till fransk-spanska grän-
sen och norra Italien. Vi 
använder oss av tre operatö-
rer, Green Cargo och Hector Rail 
i Sverige och Captrain nere i Europa, 
med vilka vi har slutit ett sexårigt avtal.

Ivo Franzaroli, logistikchef på Skärblacka bruk, 
säger att en av fördelarna med systemet är lång-
siktighet genom långa avtal. Därigenom blir det 
lättare att planera. 

–Vi ser fram emot att få god kontroll på var i 
transportkedjan vårt gods befinner sig, och för-
hoppningsvis kommer vi att få kortare och mer 
stabila ledtider till marknaden. Vi hoppas också 
uppnå högre kostnadseffektivitet i det långa lop-
pet, mycket tack vare gynnsamma returtranspor-
ter, säger Ivo Franzaroli.

KeNNeTh NySTRöM

Scand Fibre Logistics vd Mats Berlin. Systemet beräknas omsätta mer än 1 miljard kronor om 
året.  Det nya avtalet löper på sex år och gäller transporter av 2,4 miljoner ton från tio svenska 
pappersbruk till ett antal terminaler på kontinenten.                     foTo: HeléNe GryNfarB

 

Scandfibre  
LogiSticS ab

ägs av Korsnäs AB, Billerud AB,  
SmurfitKappa Kraftliner AB, Mondi  

Dynäs AB och Holmen AB med  
20 procent vardera. I det nya upplägget,  

kallat Rail11, har avtals tecknats med  
Green Cargo, Hector Rail, Captrain,  

dotterbolag till franska SNCF,  
och Transwaggon. 

Containrar stoppar 
avfallstransport på tåg

alla avfallstransporter i Sverige går 
i dag med lastbil. frågan om de i 

stället kan gå med tåg har väckts då av-
fallstransporterna ökar. utsläppen av 
växthusgaser skulle minska med 30 000 
ton per år om de cirka 775 000 ton av-
fall som transporteras längre än 150 kilo-
meter flyttades över till tåg. en ny utred-
ning från avfall Sverige visar dock att det 
finns tekniska hinder. De rullflakscon-
tainrar som används på lastbilarna går 
nämligen inte att lasta på vagnarna som 
används för godstransport på järnväg. 
Därmed skulle investeringar behövas för 
att antingen byta containrar eller järn-
vägsvagnar.  

Lidl tog priset 
lidl Sverige har som första  

livsmedelskedja fått utmärkelsen  
”Qiiigodkänd”. Det är organisatiinen Qiii  
som delat ut kvalitetspris för transport- 

köpare. även JM, Setra Group, Dahl Sverige  
och Nibe prisades för sina godstransporter. 
”Qiiigodkänd” ges till de transportköpare  

som ställer tillräckligt höga krav på  
arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö  

vid tunga vägtransporter.  
foTo: iSToCKPHoTo.CoM

Schenker stsar på egen godstågstrafik mellan 
Narvik och Oslo, kallat North Rail Express. 
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Kockums vridbänksvagn är en ny typ av vagn som underlättar kombitrafik.
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effekTIva TRaNspORTeR

Så blev alfredssons 
bäst i miljöklassen

åkeriföretaget i norrköping har sedan 
fyra år noggrann koll på de 45 lastbilar-
nas bränsleförbrukning. Ett digitalt upp-
följningssystem läser av hur varje bil körs.

– Uppföljningen och återkopplingen till 
de anställda är en viktig förklaring till att 
vi har lyckats minska utsläppen av koldi-
oxid med 850 ton. Samtidigt har bränsle- 

förbrukning minskat med nära nitton 
procent, vilket betyder stora pengar i vår 
bransch, säger vd Olle Alfredsson. Förut-
om miljövinsterna blir resultatet mindre 
stress och en lojal personal som håller sig 
inom hastighetsgränserna.  

Olles son, Erik Alfredsson, arbetade 
 själv som förare när han tröttnade på 
den tidshets och därmed ständiga brott 
mot hastighetsgränserna som han och de 
andra förarna upplevde.

– Som arbetsgivare kan du aldrig för-
svara att dina chaufförer bryter mot has-
tighetsgränserna på grund av att plane-
ringen inte är tillräckligt bra, säger Erik 
Alfredsson.

Erik började leta efter ett system som 
var rättvist för förarna oavsett bilmodell 
eller last, och som kunde bidra till indivi-
duell utveckling av förarnas körbeteende.

Företaget valde det digitala uppföljnings-
systemet Greater Than. Det är webbaserat 
vilket gör att förarna kan se resultatet av 
dagens körsätt oavsett var de befinner sig.

– Jag vill poängtera att vi är helt oin-
tresserade av att mäta den totala bränsle-
förbrukningen. De parametrar som ana-
lyseras är utrullning, gaspådrag, broms, 
varvtal och hastighet. Då får vi bränsle-
besparingen på köpet, säger Erik.

alfredsson Transport sänkte koldioxidutsläppen med 850 ton per år. Samtidigt min-
skade stressen bland förarna. Det märks i form av ökad trivsel och mindre skador på 
gods och fordon. Nu har familjeföretaget också vunnit Trafikverkets miljöpris år 2010.

Nyckeln till framgången – i dubbel bemär- 
kelse – är en liten manick, en individuell 
 inloggningsnyckel, som varje förare 
utrustas med.

– Eftersom nyckeln är individuell mäter 
den varje förares körbeteende oavsett vil-
ket fordon personen använder. Det är ock-
så ett rättvist system eftersom den statis-
tik som förs utgår ifrån ett läge vi kallar 
”best practice”, det vill säga ett idealläge 
för varje enskild bil. Vi har nu flera chauf-
förer som lyckats nå ännu bättre resultat 
än”best practice”. Mycket positivt, kon-
staterar Erik Alfredsson.

Greather Than har i dag cirka 17 000 
användare, vars körbeteende varje dag 
kartläggs. Tio av de just nu trettio bästa 
 i Europa är anställda hos Alfredssons 
Transport AB. 

– De resultat som våra bästa chaufförer 
når blir en sporre för andra att utmana så 
gott det går, konstaterar Olle.  

Något som chauffören Magnus Ekdahl 
vittnar om.

– Jag är ganska nyanställd, men från en 
dag till en annan fick jag helt nya resultat 
när jag började anamma det bränslesnåla 
körsättet som att växla manuellt. Efter tre 
månader är mina värden bättre än ”best 
practice”, säger Magnus stolt.

TexT Och FOTO: STeFAN BRATT

”Ett digitalt upp-
följningssystem 

läser av hur varje 
bil körs.”

Magnus Ekdahl är förare 
hos Alfredsson Transport. 
Sänkt hastighet gjorde 
att åkeriet minskade 
koldioxidutsläppen med 
850 ton. Om åkare följde  
Alfredssons exempel 
skulle man kunna minska  
transportsektorns ut-
släpp av koldioxid med 
cirka 400 000 ton per 
år, enligt Trafikverkets 
bedömningar.

alFredSSon tranSport
alfredsson Transport aB transporterar åt 
DHl, men har också viss egen trafik i Sve-
rige och europa.Trafiken mellan Sverige och 
Norge inleddes redan på 1950-talet och har 
i dag flera dagliga avgångar. 
Koncernen omsätter cirka 60 miljoner kro-
nor. 65 anställda förare kör 45 olika fordon. 
År 2010 fick företaget branschorganisatio-
nen Sveriges Åkeriföretags stora åkeripris. 
År 2010 fick företaget Trafikverkets miljö-
pris på 100 000 kronor.

”De resultat som våra bästa 
chaufförer når blir en sporre 
för andra att utmana. ”

Här är nyckeln till Alfredssons framgång. Olle och Erik Alfredsson visar upp den individuella inloggnings-
nyckel som varje förare utrustas med och som mäter förarens körbeteende oavsett vilket fordon föraren kör. 

greather than
efter avslutat pass kan varje förare logga in 
på Greater Than-systemet och studera da-
gens köranalys. är det något särskilt som 
systemet anser att chauffören ska tänka på, 
att visas ett enkelt tips på skärmen, till ex-
empel ”slå av motorn när du står stilla”. 

När en förare når sitt personliga mål utfal-
ler en lönebonus. Dessutom ges ytterligare 
en bonus till alla anställda när företaget når 
sina mål. Dessa gäller till exempel godsska-
dor, däckslitage och bränsleförbrukning.
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illuSTr aTioN: SuSaNNe eNGMaN

Projektet ”En trave till” kan bidra till grönare transportlösningar. Det handlar om att undersöka  
möjligheten att få minskade transportkostnader genom att öka virkestransporternas lastvolym och vikt. 

kan göras nu och ge nog så stor effekt, 
säger Kenneth Wåhlberg. 

Informationssystem som förvarnar 
förare om störningar i vägtrafiken och 
ger alternativa körvägar kan ge en smidig 
färd förbi en storstad. Eller nya lösningar 
med längre fordon som kan ta större las-
ter men med lägre bränsleförbrukning.  

det går att mäta grönskan i varje lösning 
och vilka förbättringar som skett. Mät-
kriterier för gröna korridorer finns på 
Trafikverkets webbplats.  

En grön lösning kan alltid bli grönare. 
Men aldrig grönast.

– Det kommer alltid att tillkomma nya 
lösningar som gör den grönare, säger 
Kenneth Wåhlberg.

MONIcA NäSLuND

Läs mer på www.trafikverket.se. 

uTblIck / gröna korridorer

16  

2012 ska den första nordiska gröna 
korridoren vara etablerad. det är 
trafikverket, vinnova och sjöfarts-
verket som nu driver arbetet med 
gröna korridorer. vägen dit går via 
samarbetsavtal och miljösmarta 
lösningar. 

Begreppet Gröna korridorer myntades 
av EU-kommissionen 2007. Uttrycket är 
både beskrivande och abstrakt. Svenska 
regeringen har genom Logistikforum 
inlett arbetet med att definiera en grön 
korridor. Det ska nu vidareutvecklas av 
Trafikverket, Vinnova och Sjöfartsverket.

– Till att börja med handlar det om alla 
transportslagen, om stora godsflöden 
på längre avstånd. En grön korridor ska 
bidra till ekonomisk utveckling samtidigt 
som den minskar miljö- och klimatpåver-
kan och ökar säkerhet och effektivitet, 

säger Kenneth Wåhlberg, Trafikverkets 
projektledare för Gröna korridorer.

Han förklarar att det finns olika tankar 
kring begreppet.

– Vissa anser att bara det är en tågpen-
del är det lika med en grön korridor. Järn-
väg är grönt, punkt slut. Men man kan 
inte nöja sig med att titta på en enskild 
delsträcka utan se till hur godset kom-
mer till noderna, hur matningen sker och 
med vilken typ av fordon. Det handlar 
om transporten från dörr till dörr. Vi vill 
betona sammodaliteten.

För att nå samsyn samarbetar Sverige 
 med EU genom forskningskonsortiet 
Super Green, och försöker den vägen 
påverka idéer kring gröna korridorer.

Hösten 2010 kom regeringsuppdraget. I 
det ingick att bilda ett sekretariat, där 
Kenneth Wåhlberg blev samordnare. 
Hans arbetsrum ligger i en alldeles vanlig 
kontorskorridor i Trafikverkets huvud-
kontor i Borlänge. En fulltecknad skriv-
tavla på väggen visar de 50-talet åtgärder 
som listats att göra fram till uppdragets 
slut, 2012. 

– Vi jobbar i två delar. En del handlar 
om att kartlägga ett antal utvecklings-
projekt som bidrar till grönare transport-
lösningar. I vår plan ingår också att iden-
tifiera områden där det inte sker någon 
utveckling så att vi kan ta initiativ till det. 

– Det andra benet är att etablera minst 
en eller två gröna korridorer genom Sve-
rige. Exempelvis en västlig korridor Oslo–
Göteborg–Malmö–Rotterdam och en öst-
lig Narvik–Stockholm–Neapel. 

Intelligenta transportsystem, ITS, är ett 
område där man hittat få utvecklings-
projekt med bäring mot Gröna korridorer. 
Likaså inom affärssystem, management 
system. Hur ska gröna utvecklingsprojekt 
uppmuntras inom dessa områden?  

– Vi har en referensgrupp med cirka 75 
personer från främst näringslivet men 
även myndigheter och akademien. Våra 
träffar är ett sätt att utbyta kunskap och 
fånga upp om det finns intresse att starta 
ett projekt eller väcka frågan, säger Ken-
neth Wåhlberg.

ett arbete som just inletts är samtalen med 
norska och danska regeringsföreträdare  
och näringsliv för att upprätta en första 
korridor. Också här handlar det om att bli 
överens om vad som utmärker en grön kor-
ridor, hur den ska fungera och vad krävs 
för att nå dit.

Kenneth Wåhlberg har målbilden klar: 
– Vid 2012 har vi hunnit etablera kon-

takterna med länderna kring korridorer-
na, vi har ett antal utvecklingsprojekt  
och vi har byggt upp en testarena efter 
korridoren för att visa på olika gröna lös-
ningar. 

En testarena kan vara en fysisk anlägg-
ning, där man prö-
var olika lösningar 
eller bygger en simu-
leringsmodell. Det 
kan handla om att ta 
fram ett nytt fordon 
eller en ny järnvägs-
vagn som testas i ett 
omlopp. Det kan ock-
så vara ett informa-
tionssystem som man 
bygger upp kring en 
stad eller ett område. 

Gröna lösningar behöver inte vara dyra 
stora projekt.

– Många är inriktade på felande län-
kar i infrastrukturen. Vi försöker titta på 
befintlig infrastruktur och utnyttja den 
bättre. De stora investeringarna ligger 
ofta långt fram i tiden och är väl doku-
menterade i planer medan små åtgärder 

Grönt gods  
från dörr till dörr 

gröna proJekt
Här är några exempel på utvecklingsprojekt 
som kan bidra till grönare transportlösningar.
• en trave till, modellsystem för skogstran-
sporter, som undersöker möjligheten att 
uppnå högre energieffektivitet och minskade 
transportkostnader genom att öka virkestran-
sporternas lastvolym och vikt. 

• effektiv forsling till kombiterminal över 
korta avstånd jobbar för att förbättra inter-
modala transportkedjor genom att tillåta  
dubbelekipage över tillåten totalvikt till och 
från närmaste kombiterminal.

• eurobridge Göteborg–Gent är ett inter-
modalt logistiksystem som kopplar samman 
Sverige och Belgien för vidare transporter inom 
europa via hamnarna i Göteborg och Gent.

• Vridbänksvagn i kombitrafik. lastväxlarskåp 
av standardtyp flyttas över mellan lastbil och 
växelflaksvagn utan att använda annan utrust-
ning än en växelflakslastbil av standardmodell.

• Grön korridor Göteborg–zeebrugge bygger 
på en befintlig ”korridor” för intermodala last-
bärare från Sverige till kontinenten där huvud-
delen av korridoren utgörs av färjelinjen mel-
lan Göteborg och zeebrugge.

• Klimatoptimal intermodal Transport. Green 
Cargo, volvo, Scania och Kappahl med ge-
mensamma åtgärder försöker reducera koldi-
oxidutsläpp.

• Intermodal Trans-european Temperature–
Sensitive Shipments, Tess, utvecklar gräns-
överskridande intermodala transportlösning-
ar för temperaturkänsliga varor som färska, 
kylda och frysta livsmedel mellan södra  
europa och Sverige. 

• Grön korridor Hallsberg–Maschen. KTH i 
samråd med berörda aktörer och i samver-
kan med danska partners försöker specifice-
ra kraven och målsättningar för en framtida 
godstrafik med hög kostnadseffektivitet, ka-
pacitet, kvalitet och låg miljöpåverkan i denna 
korridor.

Kenneth Wåhlberg samordnar arbetet med Gröna 
korridorer i Sverige. Hösten 2010 tog Trafikverket, 
Sjöfartsverket och Vinnova över arbetet på rege–
ringens uppdrag. foTo: GöraN fälT 

”En testarena 
kan vara en 
fysisk anlägg-
ning, där man
prövar olika 
lösningar eller
bygger en 
simulerings-
modell.”
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på GånG I Vår... 
 stora kombidagen hålls 31 mars i stockholm. Konferen-

sen är ett samarrangemang mellan Sveriges Åkeriföre-
tag, Branschföreningen tågoperatörerna och trafikverket. 
5 april arrangerar Forum för Logistik en konferens i samar-
bete med Trafikverket om hur vintertrafiken på väg och järn-
väg fungerat den gångna vintern.  På stora transportdagen 
13 april talar Lena erixon, trafikverkets ställföreträdande 
generaldirektör. trafikverket finns på plats vid årets Logistik 
& transport i göteborg 25-27 maj.

väl fungerande godstransporter 
är en förutsättning för konsum-
tion, arbetstillfällen, tillväxt och 
välstånd. effektiva transportked-
jor för näringslivet är kanske det 
mest centrala i den nyligen pre-
senterade godsstrategi som  
Trafikverket arbetat med under 
den gångna hösten.

Strategin är långsiktig och blickar 
minst tio år framåt. Den är framta-
gen utifrån sex ”utmaningar”. 

– Trafikverket ska stödja och 
vara drivande för att bidra till 
att energieffektiviseringar sker 
inom områdena logistik och 
godstransporter. om markna-
dens aktörer går 
från miljömedve-
tande till miljöbe-
teende vore mycket 
vunnet, säger Jan 
Berg-strand, som 
leder arbetet med 
godsstrategin i  
Trafikverket. 

att skapa förutsättningar för 
fungerande transporter i stor-
stadsregionerna är en av utma-
ningarna. Trafikverket ska till-
sammans med kommuner och 
regioner arbeta för att säkerställa 
markbehov för godstransportsys-
temet.

en annan utmaning är att utveckla 
transportsystemet mot ökad sam-
modalitet. Här är terminalerna 
och hamnarna avgörande för att 
skapa effektiva transportkedjor 
för näringslivet.

en förutsättning för effektiva tran-
sporter är att det finns en robust 
och tillförlitlig infrastruktur. 

– i dialog med näringslivet ska 
drift och underhåll anpassas till 
behovsbilden, så att tillförlitlig-
heten långsiktigt förbättras och 
störningarna minskar, säger Jan 
Bergstrand.  

KeNNeTh NySTRöM

Det krävs stora åtgärder för att de svenska 
järnvägarna ska kunna ta hand om ökande 

tågtrafik och hålla jämna steg med förslitningen. 
Det konstaterar Trafikverket som med hjälp av 
ett konsultföretag granskat tillståndet för lan-
dets infrastruktur.

Många järnvägar är hårt utnyttjade. Det 
går fler, längre, tyngre och bredare tåg. Kom-
binationen ökad trafik och åldrande anlägg-
ning ger störningar, och situationen riskerar 
att förvärras under det kommande decenniet. 

Järnvägarna åldras snabbare än vad da-
gens underhåll och reinvesteringar förmår 
motverka. under de närmaste fem åren krävs 
reinvesteringar på 25–30 miljarder för att 
beta av skulden av uppdämda behov och hål-
la jämna steg med åldrande och förslitning. 

Med nuvarande reinvesteringstakt växer skul-
den ytterligare. Situationen försvåras av att 
många banor är hårt trafikerade. förutom ökat 
slitage, blir det betydligt dyrare att genomföra 
åtgärder eftersom det är svårt att få tillgång  
till banan.

– även om tillståndet är allvarligt, är det 
fullt möjligt att komma tillrätta med detta för 
rimliga pengar. Trafikverkets pågående effek-
tivisering kommer att frigöra en del resurser. 
Därutöver kan det krävas både ompriorite-
ringar mellan trafikslagen och tillskott uti-
från. alternativet är annars att minska tåg-
trafiken, säger Trafikverkets generaldirektör 
Gunnar Malm. 

Läs rapporten på www.trafikverket.se/pressrum. 

Jättejobb krävs på slitna järnvägar

Strategi sätter 
fart på godsetansvaret för järnvägssäkerheten kan 

delas upp på flera aktörer än i dag. 
Det kan främja en ytterligare utveckling av 
järnvägsmarknaden. 

De slutsatserna drar regeringens särskil-
de utredare Bengt-erik Johansson i slutbe-
tänkandet av utredningen om driftskompa-
tibilitet och järnvägssäkerhet.

Genom eu:s ändrade järnvägssäkerhets- 
direktiv kan så kallade eCM (enhet med 
ansvar för underhåll, ”entity in charge of 
maintenance”) självständigt sköta fordons-
underhåll åt järnvägsföretag och även överta 

säkerhetsansvaret från fordonsägaren. 
Med specialiserade eCM kan kompetens 
och säkerhet bibehållas eller öka. en mark-
nad för företag med eCM-tjänster kan upp-
stå.

Bengt-erik Johansson vill se eCM-mo-
dellen genomförd på fordonssidan och fö-
reslår dessutom en sådan även för under-
håll av infrastrukturanläggningar. också 
på det området skulle kompetensen kunna 
öka och säkerheten förstärkas, och ett nytt 
marknadssegment skulle skapas. jag är en riktigt tråkig typ. Mina barn 

tycker det för att jag lyssnar på P1. Min fru 
för att jag inte gillar kakor. och mina kol-
legor för att jag gillar två ord: ordning och 
reda. Två riktigt trista ord, men ändå de två 
ord som jag är övertygad om är receptet 
på ett företags framgång - eller åtminstone 
ett bra sätt att undvika dess undergång.

när vi anpassade utbildningarna för våra 
åkerier sammanföll det med Trafikverkets 
initiativ kring ”rätt fart”. Jag har själv lång 
och god erfarenhet av att samarbeta med 
Trafikverket och tyckte att vi skulle fördju-
pa samarbetet. vi beslöt oss därför för att 
hänga på rätt fart-initiativet – vilket inte 
var helt okontroversiellt. 

döm om min för-
våning. vår i grun-
den positiva in-
ställning till såväl 
rätt fart som till 
Trafikverket för-
vandlades till ännu 

större intresse från de åkerier som genom-
gått utbildningen. ett gott arbetsmaterial 
med goda exempel, ett stort engagemang 
från både utbildare och deltagare och vips 
hade underverk uträttats. lägre hastig-
heter, lägre bränsleförbrukning och alla 
parter är vinnare.

nu har min övertygelse skakats i sina 
grundvalar. Ska detta bli året då jag byter 
till två nya ord; delaktighet och kunskap? 
Jag har på nära håll fått se vad de kan 
åstadkomma. ett annat alternativ är för-
stås att jag inte begränsar mig själv – och 
kör vidare med fyra…

Med kunskap kan 
alla bli vinnare

Ändrade KraV på UtBIldnInG 
Trafikverket ser över kraven på utbildningar  
för verkets entreprenörer. Kompetenskrav ska 

ersätta kravet på specifika utbildningar.
– entreprenörerna ska kunna välja den utbildning 

som ger rätt kompetens för de arbetsuppgifter som 
ska utföras, säger gunnar Vikström på trafikverket. 

Den enda specifika utbildning som Trafikverket ska 
ställa krav på är en elektronisk grundutbildning som 
verket erbjuder.

”Nu har min 
övertygelse 
skakats i sina 
grundvalar.”

arbetet med att reparera järnvägs-
tunnlarna i Graversfors fortsätter. 

Det innebär att trafiken på Södra stam-
banan mellan Norrköping och Katrine-
holm är avstängd under perioden 26 fe-
bruari–11 juni. reparationsarbetena i 
Graversforstunnlarna har genomförts i 
omgångar och detta är den tredje och 
sista etappen. Godstrafiken kommer 
under avstängningen att ledas om via 
Hallsberg–Motala–Mjölby. 

Mer information om arbetet finns på 
www.trafikverket.se/graversfors

ljus i tunneln

teStar tre teKnIKer 
För eldrIVna laStBIlar

en grupp företag och myndigheter, 
där Trafikverket ingår, satsar 7,3 mil-

joner på att utveckla eldrivna försökslast-
bilar. 

Tre olika tekniker för eldrift av godstran-
sporter på väg ska utvärderas: induktion, 
det vill säga el från marken utan kontakt 
mellan fordon och mark, kontaktledning, 
som används av trådbussar, samt konduk-
tiv överföring liknande eldriven leksaksbil-
bana. Prototyperna ska vara framtagna till 
i höst. 

miljoner i eU-stöd 
till hamnarna i göte-
borg, århus och tal-
lin i eU-stöd. 
Pengarna ska gå till att 
förbättra sjötranspor-
ter i östersjöområdet. 
Göteborgs Hamn får 
101 miljoner till bättre 
väg- och järnvägsför-
bindelser. 

JoHaN BorGliN, 
vD aKK afr aKT

Jan
Bergstrand

Fler kan dela säkerhetsansvaret

Reparation pågår i Graversforstunnlarna.
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Det krävs ökade investeringar för att hålla jämna steg med åldrande banor och föslitning.


