rickard gegö,
Sveriges Åkeriföretag:

”Hela godssektorn
tjänar på en järnväg i gott skick.”
en tidning från Trafikverket om gods och affärer • nr 3.2014

Elvägar snart
verklighet
Cabotage hett
i EU och Sverige

enklare väg
till europa
– bara en order för tre trafikslag
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tunga släp fick bogseras bort efter besiktning förra året, eftersom
de bedömdes vara säkerhetsrisker. Totalt underkändes 61 procent
av 23 000 tunga släp. k äll a: bilprovningen

INTRO

Även transportköparna
har ett ansvar

A

tt EU ska vara en öppen marknad är de flesta överens om.
Det ger till exempel svenska företag större möjligheter att hitta
köpare för svenska produkter och tjänster.

Problemen uppstår när friheten missbrukas. Utländska åkare har rätt att köra
tre inrikes transporter i Sverige innan bil
och förare måste lämna landet. Oseriösa åkare har satt i system att köra mer
än så, till dum”Det handlar
pade priser som
sätter press på
också om
hel bransch.
trafiksäkerhet.” en
Dessa fuskåkare
slarvar med annat också. Enligt polisen
är bilarna inte sällan dåliga och däcken
uttjänta. Reglerna för vila tas det lätt på.
Det otillåtna cabotaget blir därmed även
en trafiksäkerhetsfråga. Det ligger i allas
intresse att anlita seriösa åkare, svenska
som utländska. Här har transportköparna
ett stort ansvar att se till annat än priset.
Den senaste tiden har underhållet av
järnvägen åter varit i fokus. Sedan trafiken ökat markant har nedbrytningen ökat
och därmed även underhållsbehovet.
Samtidigt minskar tillgången på tider för
arbeten i spår. Resurser i form av material och personal i ett ytterst specialiserat
system är inte oändliga. Så frågan är mer
komplex än bara mer pengar.
Exempelvis har behovet av rangerbangårdar minskat rejält de senaste årtiondena, när systemtågen blivit fler. Då
minskar även behovet att byta många
spårväxlar – investeringar som i stället
kan gå till storstäderna där tågtrafiken
ökat dramatiskt. Och till Malmbanan,
godsstråket genom Bergslagen och utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg.
Mer nytta för pengarna , helt enkelt.
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Det blir successivt allt fler aktörer på
marknaden för järnvägsgods, konstaterar
Peter Furenberg, vd för CFL cargo Sverige.
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”Illegala
transporter är ett
hot mot hela
den svenska
fjärrtrafiken.”

14

Cabotage är hett.
illustr ation: susanne engman

Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag, vill att det ska kännas pinsamt att köpa en ”fultransport.”
foto: HAns Ekestang
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foto: ker stin ericsson
foto: MOSTphotos .com

Anders Madsen,
Logent.

En trailer som kommit med färja från Gdynia lyfts
upp på tåg för vidare transport i Sverige. foto: jörgen r agnar son

Lyckat test
av nyI ÖSTERLED
länk
En ny intermodal transportlänk mellan
Karlskrona och Gdynia öppnar en genväg
för gods genom östra Europa. Efter upprustning av järnvägen kan kombigods nu
rulla på spår till och från 40 orter i Sverige
och Norge, och ta färjan till Polen.
godset • nr 3. 2014

En solig morgon i början av maj lyfts en
trailer upp på en järnvägsvagn på det
upprustade spåret i Verköhamnen utanför Karlskrona. Det är en testtransport för den
nyöppnade intermodala transportlänken ”Three
links” mellan Sverige och Polen.
Tanken är att den här transporten, som prövas av det polska bolaget Erontrans, ska få
efterföljare. Mer kombigods Sverige–Polen kan
minska antalet lastbilar på vägarna och ge smidigare godstransporter till och från den växande marknaden i östra Europa.
Två veckor senare är det en vanlig grå vardag
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foto: ker stin ericsson

foto: ker stin ericsson

Grunden för satsningen i Karlskrona är upprustade järnvägar, dels Emmabodabanan, dels spåret ut till Verköhamnen.
foto: jörgen r agnar son

i Verköhamnen. Klockan 07.45 har Stena
Lines färja från Gdynia precis lagt till. Ett
hundratal lastbilar med chaufförer och ett
20-tal förarlösa trailrar rullas av i snabb
takt. Det är bråttom, klockan 9 ska färjan avlöpa mot Polen igen med lika många
lastbilar och trailrar, som nu står otåligt
och väntar på att få rulla ombord.
Det tar i snitt fyra minuter för Logents
stuvare att rulla av eller på en trailer med
hjälp av dragtruck. Tiden har pressats
med en minut tack vare nya automatiska
stödbockar som införts i hamnen. Därmed slipper man det tidsödande momen-
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Sverige. De blir kopplade till dragbilar,
tet med att veva ner trailerns inbyggda
med en chaufför i varje bil. Samtidigt
stödben.
finns alternativet redo – ett upprustat
– En minut kan tyckas lite, säger Anders
och elektrifierat järnMadsen, vd för Logent
ports & terminals. Men
”Järnvägen har svårt att vägsspår från Verkötillsammans
på 20 trailrar spar vi 20
konkurrera med utländ- hamnen,
med Emmabodabanan
minuter. De är viktiga
minuter för att hålla tiden. ska åkerier med lågavlö- som rustats och fått
ökad kapacitet med fler
Och om vi slipper köra i
nade chaufförer.”
mötesstationer.
kapp tidtabellen med färjan till havs spar vi bränsle och miljö.
Så varför blev inte den nya länken en
omedelbar succé?
De trailrar som rullar av den här morgo– Det tar tid att ändra på fungerande
nen kommer inte att ta tåget upp genom
transportupplägg. Branschen är kon-
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”Den stora fördelen är att transportörerna kan
köpa en kombinerad transport i ett
helt stråk med en
bokning.”

servativ, och järnvägen har svårt att
konkurrera med utländska åkerier med
lågavlönade chaufförer, säger Anders
Madsen.
Men han är ändå optimistisk inför den
nya länkens möjligheter.
– Erontrans var nöjda med testtransporterna och har nu skrivit kontrakt om
transport av 5 000 enheter per år. De
startar i juni. Vi har diskussioner med
flera andra kunder. Om vi kan komma
upp i 15 000–20 000 enheter per år har
vi en bra början på ett kombiflöde, säger
Anders Madsen.
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Three links drivs av ett konsortium med
tre parter: Logent sköter hanteringen i
hamnen, Stena Line sjötransporten och
Green Cargo järnvägsdelen.
– Den stora fördelen är att vi kan erbjuda kunderna enkelhet, säger Christer
Kjellberg, projektledare på Stena Line. De
kan köpa en kombinerad transport i ett
helt stråk med en bokning, en transportör
och en faktura.
Som delägare i Karlskrona hamn har Stena
ett intresse av att utveckla hamnen. Miljön är också ett starkt argument:

– Vi vill vara där godset kommer att finnas i framtiden, det
tror vi blir allt mer på järnvägen. Vi vill kunna jobba med
den här typen av hållbara
transporter, för att möta ökaChrister
Kjellberg
de miljökrav. Fundera på vad en
lastbil släpper ut jämfört med
tåget, exempelvis på sträckan Sundsvall–
Karlskrona. Det är 1,2 ton koldioxid enkel
väg. På våra båtar har vi 90 000 lastbilar
om året Karlskrona–Gdynia. Tänk om vi
kunde lägga 20–30 procent av det godset
på järnvägen, säger Christer Kjellberg.
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Det går nu snabbare att rulla av eller på en trailer med dragtruck tack vare de nya automatiska stödbockarna (detaljbild till höger). Det tidsödande momentet att veva ner trailerns stödben behövs inte.
foto: ker stin ericsson

Men det finns även pengar att spara för
Stena och transportköparna.
– Det här godset har ingen chaufför med
sig. Det går med en container eller en trailer som ställs av och sedan åker tåg. Det
gör att den typen av trafik kan balanseras
på ett annat sätt. Våra båtar går inte fulla
hela tiden. Vi har avgångar som är mindre
åtråvärda. Då kan vi ta med oss lite av det
här godset. Vi får på det sättet en bättre
lastmix. Vi kan fylla avgångar med våra
båtar som kanske inte är lika åtråvärda och
sätta lägre priser.

låg insats. När volymerna kommer har vi
möjlighet att täcka upp och öka, säger Stefan Tillå, projektledare på Green Cargo.
– Vi får väldigt mycket förfrågningar
från kunder som vill att vi tar ett större
ansvar för hela
”Vi får många för- transportkedjan.
Som järnvägsofrågningar från peratör kan man
kunder som vill vara en tågdragaeller en transatt vi tar större re,
portör som tar
ansvar för hela ansvar för hela
kedjan. Efterkedjan.”
Trots de goda argumenten tror Christer
som vi får många
Kjellberg att det kommer att ta tid att locka frågor om att sy ihop transportlösningar
över mer gods på järnvägen. Om ett år hop- mellan kontinenten och Sverige känpas han se mer tydliga resultat.
ner vi att det är den marknaden vi
Anders Madsen säger att konsortiet har god vill ha, säger Stefan Tillå.
uthållighet och tid att vänta in fler kunder:
Upprustningen som Trafikverket
– Vi har inte så höga fasta kostnader när
gjort av Emmabodabanan gör att det
det inte går några tåg. Och vi jobbar på att
nu finns bra kapacitet för att köra mer
få ner dem ytterligare. Ett par av våra stuvare håller på att utbilda sig till lokförare,
godståg till och från Karlskrona, berättar Malin Dahlså att de ska kunna köra både truckar och
berg, samhällsplanerare på
lok i hamnen.
Trafikverkets region Syd:
Uthålligheten finns även hos den tredje
– Det här öppnar
parten i konsortiet, Green Cargo:
en ny, genare för– Vi har en flexibilitet som gör att vi kan
Malin
Dahlberg bindelse för godsstarta med en väldigt låg kapacitet och med
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trafiken mot Östeuropa. Det är en
stor fördel om vi kan få över en större
andel av godstrafiken på järnvägen,
säger Malin Dahlberg.
Göran Fält

Oslo

Stockholm

Göteborg
Karlskrona

Gdynia

godset • nr 3. 2014

Foto: stefan nil sson

signaler

Insatser för
ökad punktlighet
I järnvägsbranschens gemensamma
arbete för ökad punktlighet ligger
fokus nu på åtta områden. Omfattande
analyser har visat att dessa orsakar två
tredjedelar av alla förseningar.
– Vi prioriterar insatser inom de utpekade områdena, eftersom det ger störst
effekt, säger Tommy Jonsson, Trafikverket, ordförande för branschens samordningsgrupp ”Tillsammans för tåg i tid”.
De åtta områdena är:
• Fordon
• Infrastruktur – spår och växel
• Infrastruktur – signal
• Infrastruktur – el
• Avgångstid
• Till och från utland
• Banarbete
• Obehöriga i spår
För att förbättra avgångstiderna införs
nytt arbetssätt på de stora bangårdarna
i Hagalund och Malmö. Ett förbättringsprogram har provats med framgång vid
två banarbeten där tågen kunde passera
utan att bli försenade. Små underhållsåtgärder läggs oftare i anslutning till större
banarbeten för att minska störningstiden. Ökat samarbete mellan Trafikverket och järnvägsföretagen ger effektivare
trafikplanering och störningshantering.

Statens kostnader
för det nya avtalet
beräknas bli samma
som det nuvarande
avtalet, samtidigt
som operatören nu
tar en större bränslerisk.”
Trafikverkets generaldirektör
Gunnar Malm

om att Destination Gotland fortsätter driva färjetrafiken till ön från 2017, då med tre
fartyg varav ett nytt som drivs med flytande naturgas (LNG).
godset • nr 3. 2014

Alkobommen som effektivt hindrade rattfylleri i Göteborgs hamn ska i augusti installeras
i Stockholms frihamn.

Effektiv alkobom
flyttas till Stockholm
Rattfylleriet bland yrkesförare minskade när en alkobom installerades
på försök i Göteborgs hamn förra hösten.
I augusti kommer bommen till Frihamnen i
Stockholm.
Vid försöket i Göteborg informerades
alla yrkesförare före och under båtresan
om att alkobom väntade vid landstigning
i den svenska hamnen. Sammanlagt lagfördes tio förare, eller 1 på 1 566 personer,
under de drygt fyra månader som försöket
pågick. Tre av dessa var lastbilsförare.
– I vanliga alkoholkontroller tar polis, tull

Förslag om banavgifter
som styrmedel
Trafikverket har lämnat sin slutrapport ”Banavgifter för ökad
kund- och samhällsnytta” till regeringen.
Rapporten föreslår förändringar av banavgifterna så att de fungerar bättre som
styrmedel.
Inriktningen är att avgiften differentieras efter hur olika tågtyper och fordonsegenskaper påverkar nedbrytningen av
järnvägen. Därmed främjas användningen av mer spårvänliga järnvägsfordon.
I förslaget får spårkapaciteten större
genomslag. Det blir dyrare att köra tåg
på tider och sträckor där trafiken är intensiv, och det blir billigare att köra när
trafiken är gles.

eller kustbevakning var 95:e kontrollerad
förare. Tydlig information om alkobommen
ger oerhört stor effekt. Att få förare på färjorna att låta bli att dricka har också varit
vår målsättning, inte att fler onyktra ska
åka fast, säger Tomas Jonsson, projektledare vid Motormännens helnykterhetsförbunds testlaboratorium, som byggt kontrollanläggningen.
Försöket i Frihamnen startar i augusti och pågår året ut. Till hamnen kommer
framför allt båtar från Riga, Tallinn och
Sankt Petersburg.

Papperslös
flygfrakt även i Norden
Nio stora flygfraktbolag ska gemensamt införa
en elektronisk fraktsedel i de nordiska länderna.
I Norden har sådana fraktsedlar hittills knappast använts alls, medan andra länder kommit
långt, exempelvis
Nederländerna.

7

effektiva transporter

Från privat pionjär
till internationell koncern
Företaget CFL cargo Sverige härstammar i rakt nedstigande led från den allra första
privata tågoperatören i Sverige. Vd Peter Furenberg har varit i branschen länge och
upplevt många förändringar. Nu ser han ljust på framtiden, och en bidragande orsak
är att företaget ingår i en internationell koncern.
Järnvägsmarknaden började avregleras
1989 och den första privata tågoperatören
på spåren var BK Tåg, som kom att driva
både persontrafik och godstrafik, i skilda
bolag.
Det var till BK Tåg som Peter Furenberg kom, när han lämnade jobbet som
lokstationschef på SJ Gods i Nässjö 1999.
Sex år senare, 2005, gick persontrafikbolaget i konkurs, men företagsledningen

ville fortsätta satsa på godsbolaget, som
hette MidCargo.
– Vi var först med att köra privat godspendel till Göteborgs hamn. Den startade 1998 i samarbete med Vänerexpressen
och går fortfarande mellan Karlstad och
Göteborg.
Men sedan december förra året körs
den av en konkurrent.
– Däremot tog vi godspendeln Göte-

CFL cargo Sverige kör pendeln mellan Göteborg och Insjön som går dygnet runt under vardagar. Lossning
och lastning i Insjön mitt på dagen (bilden), lossning och lastning i Göteborg mitt i natten. foto: STINA LIL JAS
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borg–Insjön från dem. Det är ofta så det
fungerar i branschen. Vi byter uppdrag
med varandra, konstaterar Peter Furenberg.
En annan företeelse i branschen är att
företag kommer och går, byter namn och
finns i olika ägarkonstellationer. Det här
företaget är inget undantag. År 2011 köpte
Svensk Tågkraft dåvarande MidCargo.
Sedan ändrades namnet till CFL cargo
Sverige när luxemburgiska CFL cargo
blev delägare till 51 procent.
Nu ägs företaget helt av den luxemburgiska koncernen.
– Det ger framtidsmöjligheter. En viktig
anledning till att vi finns i koncernen är
att vi vill köra internationell trafik, mellan Sverige och övriga Europa.
Att finnas i en koncern ger också trygghet.
– Järnvägsvärlden är komplex. Vi är
små i Sverige, men med ett stort företag i
ryggen blir vi starkare.
Peter Furenberg ser framtidsmöjligheter i
godstågsbranschen, i synnerhet för transporter längre än 25–30 mil.
– Det finns en allmänt positiv syn på
järnvägstransporter. Kunderna är jättenöjda så länge som tåg inte är dyrare
än lastbil. Men blir det dyrare byter de.
Ingen köper en transport som kostar mer,
även om den är miljövänligare.
godset • nr 3. 2014

Vd Peter Furenberg jobbar från Nässjö, men den största delen av verksamheten utgår från Göteborg, där företagets lokförare är stationerade. foto: ker stin Ericsson

– Om politikerna verkligen vill att mer
gods ska gå på järnväg, borde tågtrafiken
ha samma villkor som vägtrafiken.
Han ger några exempel på vad han
anser snedvrider konkurrensen:
• avgiften till Transportstyrelsen för tillsyn med mera – tidigare betalades den
av staten
• banavgifterna
• emissionsavgiften för diesellok.
”Det är självklart att betala en sådan
om man kör med diesellok på elektrifierade banor. Men där det inte finns elektricitet har vi inget val.”
En annan omständighet som försvårar
och fördyrar godstransporter på järnväg
är att vissa banor inte är elektrifierade.
Två lok krävs för att köra en sträcka.
– För oss gäller det pendeln som går
mellan Göteborg och Båramoterminalen utanför Vaggeryd. Vi måste byta lok
när vi kommer till Värnamo för att kunna
köra vidare.
godset • nr 3. 2014

Transporterna på väg konkurrerar, liksom andra tågoperatörer. Men samarbete
finns.
– De flesta hyr ut lok till varandra. Om
ett av våra lok går sönder och en konkurrent har ett lok stående, så får vi hyra.
Och tvärtom. Att hyra ut ett lok som ändå
står är en bra inkomst.
När Peter Furenberg ser tillbaka på
utvecklingen på järnvägsgodsmarknaden,
konstaterar han att det successivt blir
fler aktörer på marknaden, även om företag kommer och går. Förr var det mycket
styckegods, nu är det i stort sett bara heltåg. Tekniken
”Tågtrafiken borde har utvecklats.
exempel är
ha samma villkor Ett
radioloken som
som vägtrafiken.” gör att lokförarna kan växla in
själva när de kommer till en station. Både
tid och pengar sparas.

När han ser framåt är han positiv, trots
avgifter och krav.
– Vi har nya upplägg på gång och vi har
anställt en säljare som ska hitta nya kunder. Det är en god investering för framtiden.
STINA LILJAS

Om CFL cargo
CFL cargo är en koncern med säte
i Luxemburg och dotterbolag i Danmark, Frankrike, Sverige och Tyskland. Tog över alla aktier i CFL cargo
Sverige 2013.
CFL cargo Sverige har två anställda på kontoret i Nässjö och en säljare
i Göteborg. De sju anställda lokförarna finns i Göteborg.

9

Rickard
Gegö
uppskattar ärliga tag

Han vill lyfta åkarnas stolthet, status och yrkesskicklighet. Han vill samarbeta
mera med andra organisationer. Men först av allt vill Sveriges Åkeriföretags nye
vd Rickard Gegö ta tag i problemen med illegala transporter.
På vägarna transporteras i dag drygt 85 procent av
allt gods i Sverige. Volymerna ökar och fortsätter
att peka uppåt, mot en dubblering 2030.
Med fyra generationer chaufförer i släkten har
Rickard Gegö en stabil grund att stå på som verkställande direktör för Sveriges Åkeriföretag. Det
är dock en organisation som tappar medlemmar
i ganska rask takt. Frågan har därför väckts om
att Sveriges Åkeriföretag ska omvandlas till en
bransch- och arbetsgivareorganisation. Utredning
pågår. Ett första beslut om samgående med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) väntas tidigast
vid årsmötet 2015. Sedan krävs ytterligare ett årsmötesbeslut.
– Att utreda ett samgående mellan oss och BA är
ett tydligt krav från våra medlemmar.
Rickard Gegö sätter stort värde på att medlemmarna säger vad de tycker.
– Många av våra medlemmar är småföretagare med ett fåtal anställda och deras engagemang
är högt. Jag uppskattar verkligen att få höra deras
åsikter, positiva som negativa. Jag förstår deras
jargong och har väl blivit härdad från min tid i
byggbranschen. Skinn på näsan har jag fått från
åkeribranschen, säger han och skrattar.
Hur tror du att ett åkeriföretag arbetar om fem år?
– På lite längre sikt än fem år tror jag att vi kommer att ha en större andel transporter förlagda
till sena kvällar och nätter. Jag tror också att det
på lite längre sikt finns ett utvecklat system med
förarlösa fordon som delvis går via elektrifierade
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vägar, där energin förhoppningsvis är gratis. På
vissa sträckor kommer fordonen vara ännu längre
och tyngre, medan storstäderna får mer flexibla
fordon för sin citylogistik. En sak är säker – branschen har en framtid!
Överst på Rickard Gegös att-göra-lista står i dag
”få bukt med de illegala transporterna”. Enligt
honom utgör illegala transporter ett hot mot hela
den svenska fjärrtrafiken. Dessa transporter smittar dessutom åkerinäringen och hela transportnäringen i Sverige negativt när det gäller både pris
och anseende.
– Jag vill poängtera att det inte är cabotage som
transportlösning i sig som det är fel på, utan det är
frånvaron av kontroller, olika bedömningar mellan
de europeiska länderna och det illegala cabotaget.
– Det är alldeles för lätt att komma undan om du
inte har rent mjöl i påsen. Den svenska trafikpolisen är utan tvekan underbemannad, med färre än
200 trafikpoliser som ska bevaka flera tusen mil
väg.
Rickard Gegö säger att Sveriges Åkeriföretag
fullt ut stödjer de förslag som Transportstyrelsen lagt till regeringen om utökade straffavgifter
och nya sanktioner, bland annat i form av så kallad
klampning (fastlåsning av hjul).
– Det är bra att det äntligen kommit fram konkreta förslag, men nu vill vi också att förslagen ska
bli verklighet och det snabbt! När det finns konstruktiva förslag som branschen anser är okej, är

”Det är alldeles för
lätt att komma
undan om du inte
har rent mjöl i påsen. Den svenska
trafikpolisen är
utan tvekan underbemannad.”
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– Åkaren måste sluta se på sig
själv som åkare och i stället bli företagare med allt vad det innebär,
exempelvis en passande affärsmodell. Åkaren måste också se
till att personalen fortbildas och
har rätt kompetens, anser Rickard Gegö.
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Den långsiktiga kampanjen Fair Transport handlar om att bedriva transporter lagligt, seriöst och miljövänligt. Rickard Gegö berättar att en av de viktigaste
målgrupperna är transportköparna. – Vi vill att det ska kännas pinsamt att köpa en ”fultransport”, säger han.

det också hög tid för politiken att fatta beslut.
Med ökade möjligheter till sanktioner i form av
klampning och sanktionsavgift på plats vill också
Rickard Gegö att särskilt utbildade åklagare med
transportjuridik som specialitet borde utbildas.
– Det kan vi hjälpa till med, erbjuder han.
– Det tjänar inte mycket till att öka verktygen för
sanktioner om inte brotten kan utredas och beivras på ett effektivt sätt. Först när detta sker blir
effekten tillräckligt avskräckande, anser vi.
Internt inom Sveriges Åkeriföretag har en långsiktig kampanj startats för att få medlemsföretagen
att bedriva sina transporter på ett laglydigt,
miljövänligt och seriöst sätt – Fair Transport.
Hittills har nästan 1 000 av de 7 000 medlemsföretagen skrivit under avtal där de förbinder sig att
följa Fair Transports spelregler.
– En av de viktigaste målgrupperna för Fair
Transport är transportköparna. Vi vill gärna att
det ska kännas pinsamt att köpa en ”fultransport”
som inte följer regler och avtal. Jag hoppas att vi
om tre till fem år ska kunna se en tydlig attitydförändring hos våra medlemmar, men även lika
mycket hos allmänheten och beslutsfattarna. Det
handlar om att vi måste lyfta åkarnas status och
yrkesstolthet.
Fair Transport beskrivs av Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall som ”bland
det största som hänt inom åkerinäringen”. Sådant
beröm är ni väl inte vana att få från honom?
– Claes Tingvall har varit en av våra stora kritiker, och att vi nu får ett så positivt gehör för Fair

12

Transport tolkar jag som att vi definitivt har satsat rätt. Fair Transport är en mycket medveten
och genomtänkt satsning från oss för att transportköparna ska premiera de åkerier och transportörer som utför transporttjänster som bygger
på ett lagligt, seriöst och
”Alla i godssektorn ärligt företagande. En
tjänar på att järn- tjänst som utförs på ett
klimatsmart sätt och
vägen är i gott
bedrivs med fokus på
trafiksäkerhet.
skick.”
Rickard Gegö och Sveriges Åkeriföretag är inte förtjusta i att banavgifterna höjs successivt.
– Det kan knappast vara rimligt att transportören och transportköparen ska betala för att få sin
tjänst utförd på en undermålig infrastruktur. Skulle du vara beredd att betala full hyra för att använda ett orenoverat badrum?
Men gynnas inte åkerinäringen om det blir dyrare att frakta på järnväg?
– Alla aktörer inom godssektorn tjänar i längden
på att järnvägen är i ett så gott skick som möjligt.
Trafikslagen har ett ömsesidigt beroende av varandra och då har vi inte råd att hålla på att motarbeta varandra. Men, de åtgärder som görs för att öka
infrastrukturens kvalitet måste vara konkurrensneutrala, betonar Rickard Gegö.

RICKARD
GEGÖ
> Ålder: 39
> Gör: Vd för branschorganisationen Sveriges
Åkeriföretag.
> Bakgrund: Magisterexamen inom beteendevetenskap. Tidigare bland
annat chef inom Sveriges
Byggindustrier och biträdande kommunal personalchef.
> Familj: Fru, två söner på
13 och 7 år. En hund.
> Bor: Halmstad
> Intressen: Familjen,
resor, god mat och dryck,
flugfiske.
> Det visste du inte: Har
spelat teater, satsat på tennis som junior och är nu
tränare. Sjunger gärna, men
förskräckligt.

Text: Stefan Bratt
Foto: Hans EkestanG
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Detaljerade direktiv för
bättre järnväg
Steg två har inletts i utredningen
om hur den svenska järnvägens organisation kan förbättras. Regeringen har
gett mer detaljerade direktiv för arbetet,
som syftar till en organisation som möter
framtidens krav på bästa sätt.
Ur ett övergripande perspektiv ska utredaren Gunnar Alexandersson redogöra
för olika scenarier om framtida behov av
järnvägstransporter och beskriva möjliga vägval.
Uppdraget ska redovisas senast den
30 juni 2015. Mer information om ”Utredningen om järnvägens organisation”
finns på regeringens webbplats.

16 företag
vill köra gods
Sammanlagt 45 företag vill köra på
de svenska järnvägarna nästa år,
enligt de ansökningar som lämnats till
Trafikverket inför arbetet med tågplanen
för 2015. Av företagen vill 16 köra godståg och 20 vill köra persontåg. Övriga
ansökningar gäller kapacitet för uppställning och parkering samt Trafikverkets
egna behov av banarbeten.
Ett utkast till tågplan presenteras den
7 juli. Planen fastställs den 26 september
och börjar gälla den 14 december.

Vad hände sedan
med sliprarna?
Sedan hösten 2013 testar Trafikverket en ny typ av betongsliprar
som kan ersätta kreosotimpregnerade
träsliprar.
Fungerar de som väntat?
– Det vi har märkt är att det finns risk
att befästningen, klämfjädern, kan lossna
vid snöröjning, säger Trafikverkets specialist på sliprar, Anders Hammar. Nu tittar
vi på alternativ som vi ska testa.
Syftet med testet är att ta fram funktionskrav på en alternativ sliper för upphandling i konkurrens. Fler ska få chansen att komma med förslag på alternativ
till kreosotimpregnerade träsliprar.
Trafikverkets krav är att betongsliprarna ska kunna blandas med träsliprar.
Testerna utförs på två sträckor i Småland. På en av dem är kreosot förbjudet.
godset • nr 3. 2014

En av de bilar som kan lasta 74 ton och som körs i ett försök. Den transporterar framför allt skogsråvara
i Värmland. foto: stefan br att

På väg mot 74 ton
Trafikverket och Transportstyrelsen
har fått i uppdrag av regeringen att
förbereda för att lastbilar med en bruttovikt
upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av
det allmänna vägnätet. Senast den 15 augusti ska de redovisa hur detta kan bli möjligt.
– Genom att tillåta tyngre lastbilar kan
vi minska utsläppen och företagen minska
sina transportkostnader. Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft och skapar fler jobb,
kommenterade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd uppdraget.
Nu är den högsta tillåtna bruttovikten 60
ton, men försöksverksamhet pågår i olika

Stor-Göteborg har
bästa logistikläget
En lista över Sveriges logistiklägen har publicerats av
tidskriften ”Intelligent logistik”.
Liksom förra året toppas den av
Stor-Göteborg. Ny tvåa är Örebroregionen. På tio i topp-listan
följer sedan Jönköpingsregionen, Östgötaregionen, Arlandaregionen, Helsingborgsregionen,
Eskilstuna–Strängnäs, Västerås–Köping, Malmöregionen och
Halmstadsregionen.

delar av landet med fordon som kan lasta
74 ton.
Trafikverket ska identifiera i vilka delar av
det statliga vägnätet det skulle vara möjligt
att tillåta lastbilar med en bruttovikt upp till
74 ton.
Transportstyrelsen ska lämna förslag på
hur dagens regelverk behöver anpassas
samt hur dagens försöksverksamhet med
längre och tyngre fordon ska kunna underlättas.
Att kunna köra tyngre bilar är ett starkt
önskemål från näringslivet, inte minst med
hänvisning till ekonomin.

Fler hamnar
samverkar på
Ostkusten
Piteå hamn och Umeå hamn är nya
medlemmar i organisationen ”Ostkusthamnar i samverkan”, där sedan
tidigare sex hamnar ingår. Organisationens syfte är att sjöfarten ska
kunna avlasta landinfrastrukturen
och på så sätt bidra till ett hållbart
transportsystem.
foto: mostphotos .com
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Cabotage

– både skärpning och lättnad i sikte
Cabotage på väg är ett rött skynke som fladdrar lite extra nu när det är valår.
En skärpning av kontroller och sanktioner är på gång i Sverige, men samtidigt vill EU
lätta på reglerna för att fortsätta öppna marknaden.
Den statistik som finns och som används
i underlag till förslag om åtgärder anger
cabotage till 2–3 procent av transportarbetet i Sverige. Att det sannolikt finns ett
mörkertal är alla överens om. Men hur
stort är osäkert, likaså omfattningen av
illegalt cabotage.
– Inte mycket tyder på att det olaga
cabotaget är omfattande, även om det
finns indikationer på att det förekommer
mer frekvent i vissa delar av landet, säger
Yvonne Wärnfeldt på Transportstyrelsen. Hon ledde arbetet med den analys
av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken
på väg som Transportstyrelsen på regeringens uppdrag gjorde tillsammans med
branschen, polis, åklagare med flera och
som redovisades i februari.
Problemet är inte cabotage i sig och
reglerna för det, som
gäller lika inom EU.
Problemet är att
det är för lätt
att bryta mot
Cabotage
reglerna
När utländsk transportör kör tillfäloch komliga inrikestransporter i annat EUma undan
land. Högst tre cabotagetransporter
ostraffat
får köras under en sjudagarsperiod,
med det.
men inte förrän den ursprungliga inReglerternationella transporten in i landet
är avslutad.
na är inte
tillräckligt
tydliga, vilket
leder till färre
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motsvarande 2 200 euro. Flera remissvar
från branschen har krävt betydligt högre
belopp. Regeringens förslag blev 40 000
kronor.

kontroller, och vid kontroll är befogenheterna för små.
– Det finns inte mycket utrymme för
nationell skärpning av lagstiftningen,
säger Yvonne Wärnfeldt. Danmark och
Finland har provat, men EU-kommissionen har reagerat. Vi föreslår i stället att
man i vår nationella lagstiftning förtydligar vad EU-för”Det ska kännas ordningen faktiskt
säger om kontrolför dem som
av cabotage.
väljer att bryta ler
Det ska dessutom
mot bestämmel- kännas för dem
som väljer att bryserna.”
ta mot bestämmelserna. Vi ökar därför den ekonomiska påföljden när reglerna inte följs, något
som förordningen ger utrymme för.

EU-förordningen är tydlig med vilka uppgifter om en cabotagetransport som ska
kunna visas, men inte hur och när. Transportstyrelsen vill precisera att det är vid
kontrolltillfället som transportföretaget
ska kunna visa att de kör legalt cabotage. Det går visserligen inte att kräva att
frakthandlingar ska finnas med i fordonet, men då föreslår Transportstyrelsen
att informationen ska visas upp exempelvis på elektronisk väg och inom rimlig
tid, normalt medan kontrollen vid vägen
pågår. Regeringen överväger en sådan
skärpning.

Hittills har regeringen gått vidare med ett
av utredningens förslag och föreslår en
ändring i svensk förordning den 1 januari
2015. Då ersätts böter med en sanktionsavgift som kan krävas ut i förskott vid
en kontroll och vara betydligt högre än
nuvarande böter.
Olaga cabotage kan i dag ge böter på
cirka 650 euro. Som jämförelse har Danmark böter på upp till motsvarande 4 260
euro. Tyskland kan utfärda ekonomiska sanktioner på ända upp till 200 000
euro. Transportstyrelsen har föreslagit en sanktionsavgift på 20 000 kronor,

Regeringen delar Transportstyrelsens
bedömning att beställaransvaret inte ska
utökas med undersökningsplikt. Transportstyrelsen ser en risk att en sådan skulle öka företagens administrativa kostnader. Däremot införs tekniska lösningar för
mer och bättre information. På Transportstyrelsens webbplats kommer det att finnas sökbara uppgifter om yrkestrafiktillstånd och anställda förares behörigheter.
Både EU-kommissionen och EU-parlamentet har cabotagefrågan på bordet och
har gjort egna studier. Regelverket från
2009 om vägtransporter är svårt att til�godset • nr 3. 2014

illustr ation: susanne engman

lämpa i praktiken och nu börjar det dyka
upp olika nationella lagar på området
igen, konstaterar kommissionen. En översyn planeras.

mala antalet cabotagetransporter som
får köras per sjudagarsperiod. Dessutom föreslår man att cabotage ska få börja
köras direkt när bilen passerat gränsen.

För EU gäller fortsatt liberalisering av
vägtransportmarknaden. De viktigaste
drivkrafterna är då, enligt parlamentets
studie, att minska tomkörningarna och
att åstadkomma en gemen”Det blir minskad
sam europeisk
tomkörning genom transportsektor med
mer cabotage.”
enhetliga regler. De ska tillämpas lika så att transporter sker på lika villkor i alla medlemsländer.
Minskad tomkörning blir det genom
mer cabotage, säger parlamentets studie.
Där föreslås att man stryker det maxi-

Cabotage är en liten del av hela den stora
konkurrensfrågan för godstransporter
på väg. Den handlar mycket om sociala
och ekonomiska villkor, som skiljer sig
väsentligt mellan medlemsländerna. Här
har EU-kommissionen närmat sig den syn
som EU-parlamentets studie ger uttryck
för: en full liberalisering av vägtransportmarknaden kräver samtidigt en utveckling och harmonisering av sociala och
ekonomiska villkor i medlemsländerna
och för chaufförerna. Då fortsätter man
gå mot full marknadsöppning, fast kanske
inte lika fort som tidigare.
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Sanktioner
Varje medlemsland fastställer sina sanktioner för brott mot cabotagereglerna. Enligt
EU:s godsförordning ska sanktionerna vara
”effektiva, proportionella och avskräckande”.

Bevismaterial
Vid kontroll ska transportföretaget kunna
bevisa att reglerna om cabotage följs. För
varje transport ska företaget kunna visa
uppgifter om avsändare, mottagare, transportföretaget, när och var godset övertogs
och var det ska levereras, vikt och beskrivning av godset, samt fordonets och släpets
registreringsnummer.

BO INGERSTAM
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Reserv

Lyfter in projekt för
10 miljarder
Regeringen lade till projekt för 10 miljarder kronor när den fastställde
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–
2025. Flera av dem gynnar godstrafiken.
– En historisk satsning som ska bidra till fler jobb och ökad tillväxt. Åtta
av tio projekt i den nya planen underlättar för näringslivets godstransporter, sade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd när hon
presenterade regeringens beslut.
Den nya planen innebär en 20-procentig ökning i satsningarna
på infrastrukturen, jämfört med den förra. Järnvägen får 20 miljarder i ökade resurser för att komma i kapp med det eftersatta
underhållet. För godstrafiken är de nya satsningarna på vägarna
E10, E20 och E22 positiva. Samma sak gäller utbyggnaden av
dubbelspår Gävle-Sundsvall, liksom möjligheten att tidigarelägga Tunadalsspåret och Malandstriangeln, som ska underlätta
godstrafik mellan järnvägen och Sundsvalls hamn.
Den nationella planen innehåller drygt 150 investeringsprojekt som kostar mer än 50 miljoner kronor vardera.
Utöver Trafikverkets förslag har regeringen lagt till satsningar för 10
miljarder kronor:

- Ostkustbanan, första etappen av dubbelspår Sundsvall–Gävle för 1 miljard.
- Inlandsbanan får 18 miljoner mer per år.
- Sälens flygplats får 250 miljoner i investeringsstöd.
- E20 byggs ut till 2+2-väg i Västra Götaland för ytterligare 2,6 miljarder.
- E10 Avvakko–Lappeasuando får mötesseparering för 250 miljoner.
- Ytterligare en miljard till att utreda en östlig förbindelse i Stockholm.
- 1,8 miljarder mer satsas på nya tunnelbanor i Stockholm.
- Extra satsningar i Skåne för en miljard (superbussar, ökad spårkapacitet och E22).
- Ökat tempo på Ostlänken, som får 2,5 miljarder mer under planperioden.
Regeringens nya satsningar görs inom en oförändrad ram på 522 miljarder
kronor under tolv år. Utrymme för detta skapas bland annat genom att det
blir mindre pengar till hastighetsanpassning. Införandet av det nya signalsystemet ERTMS senareläggs med två år. Södertörnsleden senareläggs.
Dessutom tar regeringen bort två miljarder kronor från området utpekade brister. En miljard går till malmsatsningar och en miljard till nya
satsningar.
TExt och foto: göran fält

Läs mer på www.trafikverket.se/nationellplan.
Där finns även en klickbar karta för varje projekt.
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En av de fyra metoder
som nu ska testas för
elvägar innebär att el
överförs via kontaktledning och att fordonen
har strömavtagare, som
på järnvägen. En sådan
provanläggning planeras
mellan Gävle och Storvik.
Bilden visar ett liknande
försök i Tyskland.

Idéer för
elvägar utvecklas
Fyra projekt går vidare i den innovationsupphandling av elvägar som Trafikverket gör. Där
utvecklas olika tekniker för att överföra energi till eldrivna lastbilar och bussar under färd.
Projektet elvägar är den hittills största innovationsupphandlingen i Europa. Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten samarbetar om satsningen där leverantörer ska utveckla, demonstrera och utvärdera
elvägar som en möjlighet att minska användningen av
fossil energi i transportsystemet.
Med elvägar utnyttjar man det befintliga vägnätet.
Tekniken anses vara så mogen att olika varianter kan
demonstreras. Av de tio som lämnade in idéförslag i
februari har nu fyra fått möjlighet att detaljprojektera. Målet är att minst två demonstrationsanläggningar
ska börja byggas under 2015.
– Inför kommande detaljprojektering
har vi täckt in alla realistiska sätt att bygga elvägar, säger Lisa Silvemark, Trafikverkets projektledare i elvägsprojektet.
Vi har arbetat med den relativt nya metoden förkommersiell upphandling. Genom
Lisa
Silvemark den kan nya, effektiva lösningar få stöd att

utvecklas så att de sedan kan bli intressanta att upphandla i stor skala och bli kommersiellt gångbara.
Elenergi till fordon kan överföras induktivt eller konduktivt, alltså trådlöst eller med någon form av kontaktdon. Volvo ska i samarbete med Bombardier detaljprojektera en induktiv överföring till eldrivna bussar
från strömförande utrustning i vägen på en sträcka
i centrala Göteborg. Scania samarbetar också med
Bombardier, i ett projekt med induktiv laddning för
lastbilar.

Region Gävleborg och Siemens satsar tillsammans
på elöverföring med kontaktledning över vägen och
strömavtagare på fordonen, som på järnvägen. En
provanläggning planeras mellan Gävle hamn och Storvik. I det fjärde projektet arbetar Rosersbergs utvecklings AB tillsammans med Elways för en kilometerlång
elväg mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg.
Där blir det en elskena i vägbanan och strömavtagare
på lastbilarnas undersida.
BO INGERSTAM
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landet runt

Klicka fram Trafikverkets projekt

Många vägarbeten
på gång

Det har blivit lättare att få en överblick över alla Trafikverkets investeringsprojekt. En klickbar karta över Sverige
på webbplatsen www.trafikverket.se ger en
snabb bild av vad som är på gång.
Varje projekt har en klickbar markering
som visar kort information om projektet.
Vill man veta mer, finns en länk direkt till
projektsidan som innehåller detaljerad information.
Kartan ligger på startsidan för Trafikverkets projekt. Den syns direkt under fliken
”privat”.

Nu är det sommar – och högsäsong för vägarbeten över hela
landet. I år påverkas trafiken mest i
och omkring storstäderna.
Sommarens vägarbeten handlar bland
annat om stora investeringsprojekt,
beläggningsarbeten och mitträcken.
Som exempel kan nämnas arbeten
med mitträcken längs E4 i Norrbotten och räckesarbeten i Gävleborg, beläggningsarbeten på E4 i Västernorrland, på E18 i Västmanland och på E4
i Södermanland. Det kommer även att
utföras flera arbeten i Stockholm på
bland annat E18/E20 och E4/E20 samt
längs E6 i Västra Götaland, Halland
och i Skåne.
Vill du veta var och när vägarbetena pågår, gå in på ”Läget i trafiken” på
Trafikverkets webbplats. Där syns vilka
arbeten som pågår och vilka som startar inom fem dagar. På webbplatsen
finns också information län för län om
sommarens vägarbeten.

Ny broschyr om farligt gods

Effektivare spår
till Sundsvall
Ostkustbanan mellan Hudiksvall och
Sundsvall ska få ökad kapacitet. Därför läggs 23 kilometer ny räls och 45 000
sliprar byts ut. Arbetet sker i flera etapper
fram till i höst och trafiken kommer tidvis
att stängas av helt. I oktober ska allt vara
klart.

18

Mer mötesfritt
i Småland
Väg 47 öster om Vetlanda mot Oskarshamn ska bli säkrare. Nu byggs 7,5 kilometer av vägen om till 2+1-väg, och Holsbybrunn får en ny genomfart. Arbetet ska
vara klart i oktober.

Väg 56, den så kallade ”Räta linjen”, ska
bli säkrare. Vägen går från Norrköping till
Gävle via Eskilstuna, Västerås och Sala,
och nu har arbetet startat för att bygga
om de dryga två milen mellan Heby och
Tärnsjö till mötesfri väg. Stora delar av
vägen får helt ny sträckning.
Väg 56 är ett alternativ för den långväga trafiken mellan norra och södra Sverige, och den avlastar E4 genom Stockholmsregionen.

500

Bättre väg till
Östhammar
Väg 288 mellan Uppsala och Östhammar är en viktig länk i nordöstra Uppland. Den olycksdrabbade
vägen byggs om till mötesfri landsväg
etappvis, från Jälla i Uppsala kommun
till Börstil i Östhammars kommun. Första etappen mellan Jälla och Hov är
klar och nu startar ombyggnaden av
Hov–Alunda. Etappen är på 14 kilometer och blir klar i november nästa år. Då
höjs tillåten hastighet till 100 kilometer
i timmen från nuvarande 70–80.

Räta linjen
blir säkrare

Foto: mostphotos .com

Foto: thomas adolfsén bildarkive t. se

Den nya broschyren ”Säkra transporter av farligt
gods” berättar om hur Trafikverket och andra myndigheter arbetar för att transporterna ska vara säkra.
Beställ broschyren från webbutiken på Trafikverkets
webbplats.

miljoner kronor lägre
än budget blev slutnotan för ombyggda
E18 mellan Hjulsta
och Kista i Stockholm.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde den
nya sträckan, som är
9 kilometer lång, har
2 tunnlar på vardera
300 meter, 30 broar
och 6 planskilda korsningar.
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Foto: jan-olof montelius

Munktell väghyvel
från 1926. Chaufför
Göran Eriksson.

Semestertips!
Se gamla vägmaskiner i Kjula!
För tillfället visas inte vägsamlingarna för allmänheten. Ett arbete har inletts för att registrera och digitalisera samlingarna, för att de ska bli
sökbara via internet. Idéer finns om att på sikt
kunna öppna delar av samlingarna för allmänheten. Tanken är att kunna visa vägstationen,
fordonen, maskinerna och föremålen på olika
spännande vis, i första hand sommartid.

Foto: sveriges järnvägsmuseum

Är du nyfiken på Steampunk – en genre
inom kläder, litteratur och film som skapat sin egen blandning av den viktorianska tidens mode, science fiction och ångdrivna mekaniska uppfinningar?
Då får du inte missa Steampunkfestivalen
som hålls på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle
den 27–29 juni. Programmet är digert med utländska författare, föreläsningar, klädvisning, bal
och musik. Ett riktigt ånglok dekorerat i steampunk-look har också tagits fram.
Järnvägsmuseets parad-ånglok F1200 fyller hundra år.
Det firas med
jubileumsresor bland annat
över Hallandsås och på Södra stambanan.
Museet är öppet alla dagar
kl. 10–17.
Steampunkare.
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Foto: pia hintze

Ångande hundraåringar

Fram till november arbetar Trafikverket med att göra godsbangården i Hallsberg säkrare.
Stängsel och grindar byggs och
övervakningskameror sätts upp.
Målen är en säker arbetsmiljö och
minskad olycksrisk i och med att
obehöriga inte får möjlighet att
vistas på bangården. Arbetet görs
i samarbete med Jernhusen och
Green Cargo, och det planeras så
att det ska störa gods- och persontrafik så lite som möjligt.

Nya chefer
i Trafikverket

Sommaren är här – och kanske några dagars semester. Är du intresserad av tåg, flyg
eller vägmaskiner? Besök något av Trafikverkets museer!

– Välkommen till vår Motormaskindag den
16 augusti! Det säger Emma Kristina Stilje,
projektledare för Trafikverkets väghistoriska
samlingar i den gamla vägstationen i Kjula utanför Eskilstuna.
I sommar är det dessutom öppet hus två
lördagar, 28 juni och 19 juli, kl. 11–15. Besökare
kan då titta på olika fordon och maskiner samt
läsa om verksamhetens historia i mässvagnen.

Säkrare godsbangård i Hallsberg

Arlandas bäst
bevarade hemlighet
Arlanda flygsamlingar är ett nytillskott till
Trafikverkets museer. I den stora lokalen
syns drygt trettio flygplan plus en mängd kringutrustning som visar det civila flygets historia
i Sverige. Här finns nospartiet på planet som
kraschade i Gottröra 1991 och första modellen av ett motorflygplan som flögs i Sverige, en
Lockheed Lodestar som använts som kurirflygplan av norska staten innan det hamnade i Sverige för att transportera dagstidningar och jazzorkestrar. Museet är öppet tisdag och torsdag
kl. 10–15.

Eva Nygren börjar i augusti som
chef för verksamhetsområde Investering. Hon har
haft många tunga
chefsposter inom
olika teknikföretag och kommer
närmast från Reijlerkoncernen,
där hon varit vd och koncernchef
sedan 2012. I grunden är hon arkitekt.
Johan Bill är
sedan maj chef
för verksamhetsområde Stora projekt. Han kom då
från Peab, där han
var biträdande divisionschef. Han har varit vd för
Bjerking tekniska konsulter och
har arbetat tio år på Skanska. Från
början är han civilingenjör inom
väg och vatten.
Stefan Engdahl är
chef för verksamhetsområde Samhälle sedan april.
Från Trafikverkets
start 2010 har
han varit chef för
verksamhetsområde Investering.
Han är civilingenjör inom väg och
vatten, och har arbetat i Scancem,
Vägverket Produktion och Vägverket.
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Här döps Trud, 400 ton
Största nya inslaget på ombyggda
Stockholm Årsta kombiterminal är
lyftkranarna Trud och Mode. De har
fått sina namn efter guden Tors barn.
Trud betyder styrka och Mode den
modige.
Trud och Mode är 23 meter höga och
ersätter de lyfttruckar som tidigare
använts. Kranarna väger 400 ton per
styck, har en spännvidd på 50 meter och
kan lyfta laster på 70 ton, vilket motsvarar 50 bilar.
Efter ombyggnationen kan 120 000
enheter per år hanteras på anläggningen,
en fördubbling mot tidigare.
Enligt ägaren Jernhusen är terminalen
nu en av Sveriges modernaste anläggningar för citydistribution av gods.
Stockholm Årsta kombiterminal är den
första svenska anläggning som undersökts
med EU-projektet EcoHubs verktyg. De
visar att koldioxidutsläppen vid terminalen minskar med drygt 50 procent, bland
annat genom att de eldrivna portalkranarna ersätter dieseldrivna truckar. Effektivare transport för både tåg och lastbilar inom terminalområdet minskar också
miljöbelastningen.
Text och foto: Pia Hintze

Jernhusens affärsutvecklingschef Olle Huusko döper
kranen Trud, vars namn betyder styrka.
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