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Trafikstyrningssystemet ERTMS är den nya genera-
tionens signalsystem, som ska stärka järnvägens 
konkurrenskraft. Vilken är den främsta fördelen  
med ERTMS? 

1 Det gynnar bussbranschen i Norrland
X  Det gör det enklare att köra tåg över landsgränserna
2  Det stimulerar produktionen av driftskompatibilitets- 
 komponenter

Den 1 april bildades Trafikverket. General- 
direktören heter Gunnar Malm, men vad heter  
styrelseordföranden?

1 Elvy Söderström
X  Jakob Ankarström
2  Acko Ankarberg Johansson

Den som kör sparsamt kan minska bränsleförbruk-
ningen med mellan 7 och 20 procent. Knepen  
är flera, vilket av alternativen är exempel  
på sparsam körteknik. 

1 Kör med jämt gaspådrag och håll  
 hastigheterna
X Växla upp sent och kör med så låg 
 växel som möjligt
2  Undvik att motorbromsa 

Kan du transportåret 2010?

Vilket är Sveriges största rederi  
räknat i antal passagerare och  
fordon?

1 Destination Gotland
X Stena Line
2 Trafikverket Färjerederiet

RFID är en teknik för att läsa information 
på avstånd från transpondrar och minnen 
som kallas för taggar. En tillämpning är 
att hålla koll på var varor befinner sig. 
Vad står RFID för? 

1  Real time freight identification
X  Rätt frakt i din dator 
2  Radio Frequency Identification

Professor Harry Frank fick i år 100 000 kronor ur Stiftelsen  
Vägverkets Jubileumsfond. Pengarna ska han använda till 
att fortsätta forska om….

1 Godstransporter på elvägar
X  Automatic platooning
2  Elektrifierade vajerräcken

Årets Lyft delas ut till företag som enligt Gods- 
transportråden gjort den bästa transportlösningen. 
Priset delas ut regionalt och nationellt. Vilket företag 
vann den nationella utnämningen Årets Lyft?

1 Benders
X Milles Åkeri
2  Agility

Nya myndigheter har bildats på transportområdet, vintern var 
lång och kall för järnvägen och lagom till våren vällde askmolnet 
från Eyjfjallajökul in över Europa. Frågan om avgifter har som alltid 
diskuterats. Vissa är beslutade, andra uppskjutna. Godset har 
kommit ut med fyra nummer, men bytt utseende under året. Här 
kan du testa ditt minne. Svaren hittar du längst ned på sidan. 

I augusti blev det äntligen genom- 
brott i Hallandsås. Det första tunnel- 
röret är nu klart och 2015 ska tunneln vara  
klar för trafik och godstågen slipper ta vägen  
över åsen. Vad heter tunnelborrborren?
1  Åsa
X  Torsten 
2 Hallborr

Den 28 augusti invigdes den 19 mil långa Botnia-
banan. Efter 11 års byggande förverkligades  
en hundraårig vision om en järnväg längs  
Norrlandskusten. Hur många gånger  
invigde Kungen Botniabanan?

1 4 gånger
X 1 gång
2  7 gånger 

2

Rätt svar: 1:1, 2:1, 3:1, 4:2, 5:1, 6:1, 7:2, 8:x, 9:2
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Trafikverket
781 89 Borlänge

FO
T

O
: K

A
SP

ER
 D

U
D

Z
IK

, T
R

O
N

S,
 J

O
H

A
N

 B
ER

N
O

D
T



Johan Woxenius styr forskning om sjöfarten  

GODSTÅG UTAN
HINDER I EUROPA 

BENDERS PÅ BANAN
MED EGNA VAGNAR

EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER • NR 4.2010

Vi vill ha en  
partner som vi  
gifter oss med.”

ANDERS MALM,  
LOGISTIKCHEF PREEM: 

Framtidstron ökar i transportföretagen. Optimismen gäller både det egna företaget och 
för branschen som helhet. Det framgår av Transportindikatorn för oktober. Transport-
indikatorn är Transportgruppens kvartalsvis återkommande rapport och konjunktur-
mätare av nuläget och framtidstron inom transportnäringen. 
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INTRO

 V intern slog till tidigt i år med 
stora problem i både väg- 
och järnvägstrafiken. På järn-
vägssidan har Trafikverket 

och järnvägsbolagen rustat rejält för 
att undvika förra årets snökaos. Fortfa-
rande finns mycket arbete att göra, och 
inte minst måste det förebyggande un-
derhållet öka. Därför är det glädjande 
att vi nu fått regeringens tillåtelse att 
omfördela 500 miljoner extra till järn-
vägsunderhåll. På vägsidan har vi sett 
många bilder på lastbilar som block-
erar vägar eller ligger i diket. Trafikver-
ket ska förstås säkerställa att våra 
entreprenörer ser till att vägarna är or-
dentligt plogade, men branschen kan 
också självt bidra till ökad framkomlig-

het och säkerhet 
genom att helt 
enkelt utrusta bi-
larna med vinter-
däck och att an-
passa hastigheten 
till väglaget.

Trafikverket arbetar med en ny gods-
strategi som syftar till att hitta de mest 
effektiva lösningarna oavsett trafik-
slag i syfte att öka konkurrenskraf-
ten för svenskt näringsliv och bidra till 
ett hållbart transportsystem. Det ska 
vara tydligt vilka nav och godsstråk 
som prioriteras så att företagen kan 
hitta långsiktigt lönsamma och håll-
bara logistiklösningar. Ett första utkast 
till strategi är nu klar och den kommer 
att diskuteras och förankras med bran-
schen innan den slutligen läggs fast i 
vår. Långsiktiga strategier är bra, men 
transportbranschen utvecklas varje 
dag. I det här numret av Godset kan du 
läsa om ny teknik för gränslösa tran-
porter, om nya transportupplägg och 
om professorn som  
tycker att transport- 
köparna borde pla-
nera bättre för att 
kunna tjäna mer.

GODSET ÄR EN TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER OCH GES UT AV TRAFIKVERKET
Trafikverket startade 1 april 2010. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och Sika. Trafikverket ansvarar för långsiktig  
planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. Trafikverket ska vi bidra till samhällsutveckling en och skapa förutsättningar för goda tran sport möjlig heter för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Kjell Åkerman, Kasper Dudzik, 
Kenneth Nyström, Susanne Engman och Christian Dirksen. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. 
Tryck: Elanders Sverige AB, 2010  Omslagsbild: Kasper Dudzik. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring 
eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se, ISSN: 16530888

”Det ska vara 
tydligt vilka 
nav och gods-
stråk som  
prioriteras”

 3 Prisad satsning Benders på banan med
  egna containrar på tåg

 7 Signaler Samlad röst för flyget

 8 Nyfiken på Johan Woxenius

 11 ERTMS – Ny teknik för gränslös trafik

 12 Utblick Ny EU-lag river gränshinder

 15 Nytt stöd för säkrare körning

 16 Preem handlar upp för miljön

 18 Landet runt Läget på vägarna för 
  yrkesförare
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Preems apelsinfärgade tankbilar hinner ett varv runt jorden, varje dag, året runt.

19

”Det är  
viktigt att  
vi som stor 

transportköpare  
ställer rätt krav”

16

Flera artister medverkade vid invigningen 
av Citytunnneln i Malmö. Mikael Wiehe 
och Timbuktu på scen. 

7

Mycket arbete 
kvar att göra

LENA ERIXON
STF GENER ALDIREKTÖR  
DIREKTÖR SAMHÄLLE
TR AFIKVERKET

IT-verktyget Fatt kan an-
vändas vid tidtabellsplane-
ring eller för halkprognoser, 
när det är dags att halkbe-
kämpa vissa sträckor.
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Räls, sliprar och växlar är återbruk från  
Cementas gamla bangård i Limhamn, men 
de 54 klarblå containrarna är nytillverkade. 
Företaget Benders blandar gammalt och 
nytt i sin prisbelönta logistiklösning med 
egna järnvägstransporter. 

PÅ RÄTT SPÅR
Benders

Christer Hofling är en av hjärnorna bakom  
Benders tågsystem som transporterar takpannor  
och marksten till företagets norska kunder. 

Familjeägda Benders är den ledande 
tillverkaren av takpannor och marksten 
med fabriker i fyra länder och en års-

omsättning på en miljard kronor.
Företaget startade för femtio år sedan i Kvä-

num i Västergötland. För tio år sedan besluta-
de man att expandera till Stockholmsregionen. 
I Bålsta köpte Benders mark och byggnader av 
dåvarande Televerket. På tomten fanns ett indu-
strispår.

– Vi tittade tidigt på möjligheten att utnytt-
ja spåret för godstransporter, berättar Christer 
Hofling, transportansvarig. Men det dröjde till 
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Benders takpanne- och markstensfabrik  
i Bålsta är Europas största i sitt slag. 

2008 innan vi gjorde en kalkyl på de eko-
nomiska och miljömässiga fördelarna. Det 
var ett intressant upplägg att arbeta vida-
re med, eftersom Benders planerade att 
öka exporten genom att etablera ett bro-
fäste i östra Norge. 

Efter två år av intensiva förberedelser 
gick premiärturen med 18 godsvagnar 
från Bålsta till Kongsvinger utanför Oslo  
i mars i år. Det var där Benders hittade sin 
norska samarbetspartner, Gunnar Holth 
Grusforretning A/S, som äger en grustäkt 
utanför staden.

– De tyckte vår idé att flytta transpor-
terna från väg till järnväg var intressant 
eftersom företaget fick möjlighet att 

exportera grus till Sverige, förklarar 
Christer Hofling.

För så var tanken. Tågpendeln mellan 
Bålsta och Kongsvinger skulle ha last i 
bägge riktningarna: takpannor och mark-
sten till norska kunder och grus till fabri-
ken i Bålsta. I de norska förberedelserna 
ingick att bygga en ny terminal vid grus-
täkten och att skapa ett transportupplägg 
med kranbilar till slutkunderna.

I Bålsta behövde industrispåret byggas 
ut med uppställingsspår och det gällde att 
få ekonomi i investeringen.

– Det är inget fel i att återanvända 
 saker. Vi hittade Cementa som skulle 
 riva upp sin bangård utanför Malmö och 
erbjöd oss att göra jobbet och köpa det 

begagnade materialet. I köpet ingick 
tre kilometer räls, sliprar, växlar samt 
två äldre växellok för rangeringen. De 
moderna containervagnarna köptes av ett 
uthyrningsföretag som i lågkonjunkturen 
beställt för många vagnar. De hämtades i 
Tyskland.

Nyckeln i Benders logistikupplägg är con-
tainern. Christer Hofling:

– Vi har lagt ner mycket energi på att 
hitta en lösning som hanterar både pallat 
gods och grus. Det slutade med att vi kon-
struerade en egen container som byggts 
av en mekanisk verkstad nära huvudkon-
toret i Kvänum. Lastning och lossning av 
pallarna går enkelt eftersom hela lång-
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BENDERS SVERIGE AB
Omsättning: 1 miljard kronor
Antal anställda: 400
Produkter: Betongtakpannor, marksten,   
plattor, murar, kantstöd, socklar
Produktionsenheter: Braås, Bålsta,
Edsvära, Fjärås, Floda, Frillesås, Götene,   
Hjo, Kvänum (Sverige), Sandefjord (Norge), 
Karditsa (Grekland), Kritzkow (Tyskland)
Grundades 1960 av Karl-Erik Bender, 
Edsvära i Västergötland, där huvudkon- 
toret ligger. Företaget ägs av Karl-Erik 
och barnen Helen och Ove Bender, som  
är företagets vd.   

sidan på containern kan öppnas och den 
rymmer två pallplatser. En tipplucka på ena 
gaveln underlättar lossningen av gruset.

I dag rullar 54 containrar på 18 gods-
vagnar de 30 milen mellan fabriken i Bål-
sta och terminalen i Kongsvinger. Lasten 
på 1 000 ton motsvarar 35 lastbilar. Pen-
deln går ungefär en gång i veckan, bero-
ende konjunktur och säsong. Hittills har 
Benders och Gunnar Holth Grusforretning 
tillsammans investerat 50 miljoner kronor.

– Det är ekonomin som driver utveck-
lingen mot smarta lösningar, miljövin-
sterna får man på köpet, konstaterar 
Christer Hofling. Jämfört med transport 
på lastbil sparar varje full tågpendel in  
7 000 liter diesel och utsläppen av koldi-

oxid har hittills i år minskat med 700 ton. 
Det kallar jag miljövinster.

Vad tjänar Benders på upplägget?
 – Det här är en långsiktig satsning som 

inte ger lönsamhet från start. De första 
åren innebär mest kostnader men från 
2013-2014 räknar vi med att trafiken på 
järnväg ska vara lönsam.

Projektet handlar inte bara om pendeln 
utan också om hur Benders produkter når 
de norska slutkunderna.

– Man kan se tåget som en intern för-
flyttning mellan två enheter i företaget. 
Nästa steg i kedjan är logistisk förfining 
genom noggrann transport- och produk-
tionsplanering. Biltransporterna från den 

”Det är inget fel 
 i att återanvända saker. 
 När Cementa skulle  

riva upp sin bangård  
utanför Malmö erbjöd  
vi oss att göra jobbet  
och köpa det begagnade  
materialet”

50-årsjubilerande Benders har produktion  
i fyra länder och mer än tre tusen återförsäljare  
i fjorton länder.
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Benders utsågs till 2010 års nationella 
Årets Lyft. Det var tredje gången gillt i 
år som företaget fick pris för sin 
järnvägssatsning. 

Årets Lyft delas ut regionalt och natio-
nellt. Bakom priset står Godstransport-
rådet för att uppmärksamma trans-
portupplägg som bidrar till hållbara 
transportlösningar. Detta var andra 
gången det nationella priset delades ut. 

Benders tågsatsning har hittills i år lett 
till tre utmärkelser; Årets Lyft regionalt 
och nationellt samt DB Schenkers logis-
tikpris. Och det samma år som företaget 
Benders firar 50- årsjubileum. Lagom 
till jubileet har Benders givit ut en bok 
med den passande titeln Det stora lyf-
tet. Priset delades ut i samband med  
Trafikverkets marknadsdag. Det är 
Åhus glasbruk som har designat ut- 
märkelsen. 

Benders prisad för sin järnvägssatsning

norska terminalen till slutkunder planeras 
och styrs från vårt svenska huvudkontor. 
Det är en orsak till att få ekonomi i trans-
portflödet till kund.

Benders har valt Tågåkeriet i Kristine- 
hamn, Tågab, som tågoperatör för den 
norska pendeln.

– Tågåkeriets ägare Lars Yngström har 
varit mycket delaktig i planeringen. Vi 
har samma tänk när det gäller kostnader 
och lösningar. Eftersom Benders är nya i 
branschen har vi mycket att lära och här 
har Tågab bidragit med sina kunskaper 
och kontakter. 

Christer Hofling säger att Benders stän-
digt tittar på sina större godsflöden. Pen-
deln till Kongsvinger byggs ut med fler 
containrar för att korta ner tiden vid last-
ning och lossning.

– Tågpendeln har en stor utvecklings-
potential. Genom att bygga en ny ter-
minal i Skåne kan gods flyttas över på 
järnväg i södra Sverige. Vi undersöker 
också möjligheten att starta en pendel till 
norska Larvik där Benders har en fabrik 
i närliggande Sandefjord.  Dessutom kan 
andra företag som passar in i Benders 
flöden få plats i våra tåg. På så sätt kan vi 
skapa fler avgångar per vecka.

KJELL ÅKERMAN
FOTO: KASPER DUDZIK

”Det är ekonomin som  
driver utvecklingen  
mot smarta lösningar,  
miljövinsterna får man  
på köpet”

Containern är nyckeln i Benders transportupplägg. Tågåkeriet ansvarar för tågpendeln.

Ulrika Bender och Christer Hofling från Benders 
med utmärkelsen Årets lyft i form av en special-
designad glasskulptur.
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SIGNALER

Nytt förbund lyfter flyget 
Svenska Flygbranschen, det är namnet på  

den nybildade organisation som ska företräda  
den svenska flygnäringen. Det är Flygarbetsgivarna  

och Svenska Flygföretagens Riksförbund som nu 
slås ihop i syfte att bli en samlad röst för näringen.  
Peter Jeppsson blir vd för det nya förbundet.  
Svenska Flygbranschen kommer att omfatta  

140 medlemsföretag med cirka  
12 000 anställda. 
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Benders prisad för sin järnvägssatsning

Kombinationen tunga godståg, hala 
spår och en backig bana orsakar 

ofta förseningar och sliter 
på både fordon och anlägg-
ning. Fatt är it-verktyget 
som kan beräkna och ställa 
prognoser för ett loks drag-
kraft med hänsyn till väder 
eller till exempel lövhalka. 

Fatt är en förkortning av 
det mer tungvrickande projektnamnet: 
Förutsägbara adhesionsförhållanden för 
tunga tåg. Förenklat kan Fatt beskrivas 
som ett hjälpmedel för att motverka för-
seningar och slitage på grund av hala spår.

Piotr Lukaszewicz, Transrail, är teknisk 

projektledare som på Trafikverkets upp-
drag utvecklat Fatt. 

– För järnvägsföretagen är nyttan att 
kunna planera sin tågtransport utan att 
riskera långa förseningar. Fatt ger under-
lag så att järnvägsföretagen kan ändra sin 
tågvikt eller öka dragkraften och koppla på 
ett lok till om det behövs, säger Piotr Lu-
kaszewicz.

Det ska räcka med att knappa in sitt 
tågnummer för att sedan få en halkprog-
nos för den sträcka och den transport det 
gäller. 

Än så länge finns Fatt bara i en demover-
sion. Transrail har ansökt om utvecklings-
pengar för att ta fram en skarp version.

Fatt tar grepp om spårläget

Göteborgs  
Hamn flyttar  
till Vaggeryd 

Vaggeryds inlands- 
terminal har blivit en  

integrerad del av Göteborgs 
Hamn. Terminalen är först  
i landet med att ta över tull- 
hanteringen för importgods.  
Snabbare och tillförlitligare  
transporter är några av vins- 
terna för företagen i Småland.

Nya avtal om 
en massa transporter 

Green Cargo och Hector Rail  
blir ansvariga för ScandFibre  

Logistics järnvägstransporter i Europa. 
Green Cargo blir huvudleverantör till 
10 svenska pappersbruk medan Hector 
Rail ansvarar för de internationella tåg-
transporterna. 

ScandFibre Logistics ägs av Smurfit 
Kappa AB, Mondi Dynäs AB, Billerud AB, 
Korsnäs AB och Holmen AB. Bolagets 
järnvägslösning, Rail 11-systemet, är ett 
av de största godstågssystemen i Europa. 
Den totala volymen är ca 2,4 ton årligen. 
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Piotr
Lukaszewicz

ScandFibre Logistics har nya tecknat avtal 
för timmertransporter.

Lok får längre liv
Green Cargos trotjänare, Rc-loken, 
som konstruerades på 1960-talet, 

moderniseras nu för att klara ytterligare 
15 år. Samtidigt döps de om till Rd. To-
talt 42 lok ska renoveras av tillverkaren 
Bombardier. Den elektriska styr- och reg-
lerutrustningen byts ut och arbetsmiljön 
förbättras. Loken får även ett nytt anti-
slirsystem för att bättre klara hala räler 
och branta backar utan att behöva mins-
ka tågvikten.

Även Green Cargos diesellok T44 har 
byggt om och fått benämnngen Td. Td-
loken har bland annat miljöanpassade 
motorer som minskar koldioxidutsläppen 
med cirka 20 procent och partikelutsläp-
pen med 60 procent.
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Green Cargos nya Td-lok är i bruk. Loken är 
ombyggda T44.
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Johan Woxenius önskar att transportörerna 
bättre kände till trafikslagens olika fördelar och 
kanske valde en ny transportlösning i stället  
för den gamla invanda.   
FOTO: K ASPER DUDZIK
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Han har en bakgrund i järnvägen och tog klivet till en professur med uppdrag att 
få skjuts i sjöfartens logistik. Möt Johan Woxenius, vars marina meriter består 
av en obrukad skepparexamen. 

Arbetsrummet ligger högst upp på åttonde våning-
en i Handelhögskolans lokaler i Göteborg. Utsikten 
är hisnande, dock utan en strimma blått vatten i 
sikte. Johan Woxenius konstaterar att just frånva-
ron av vatten är typisk för hamnstaden Göteborg. 

– Man kan höra äldre göteborgare säga att det 
inte finns någon hamn längre, men den är större 
än någonsin fast den ligger längre ut.
  I en värld där transporterna fortsätter att öka kan 
det tyckas långt till målet med en hållbar logistik. 
Att vända transportsystemet till att bli mer resurs-
snålt kräver kunskap och vilja. Johan Woxenius 
tror att företag som tänker och planerar för hela 
transporten kommer att få konkurrensfördelar i 
framtiden. 
 

Transportbeställningar går ofta på slentrian, 
något som läggs på sist i kedjan. Johan Woxenius 
säger att om transportörerna kände till transport-
köparnas egentliga behov, till exempel vilket gods 
som det är mest bråttom med, skulle transporterna 
kunna planeras bättre. 

– Likaså måste transportörerna bli bättre på vad 
de olika trafikslagen är bra på. Det finns mycket 
gammal vana i valet av trafikslag. Många säger att 
de har prövade järnvägen på 70-talet och det var 
så krångligt. Det är som att säga att vi har testat 
datorer men det var krångligt med renrum och vita 
rockar.  Då var det många krav att uppfylla, men i 
dag har vi en marknadsinriktad järnväg med min-
dre krångel. Allt utvecklas. 

– Man hör också transportköpare som väljer järn-
väg bara det funkar som lastbil. Det är som att säga 
att man tar spårvagn om det funkar som taxi. Det 
är knöligare med järnväg, men tar man sig över 
bekvämlighetströskeln skulle många tjäna på att 
ge järnvägen en chans. Järnvägens störningskäns-
lighet är dock ett problem, och att det går fortare 
att få i gång vägar än järnvägar efter en störning, 
säger Johan Woxenius.

2008 tillträdde han tjänsten som professor på Han-
delshögskolan. Då kom han från Chalmers och en 
docenttjänst i logistik. De akademiska rötterna har 
han i järnvägen och kombitransporter. Intermo-
dalitet, alltså olika trafikslag i samverkan, är en av 
hans specialiteter liksom hållbar logistik. Härav 
kopplingen till sjöfarten och hans nuvarande upp-
gifter. 

Skötebarnet är Lighthouse, centrum för nordisk 
sjöfartskompetens. Bakom Lighthouse står indu-
strin och akademien, där Handelshögskolan och 
Chalmers samarbetar.  

– Jag rekryterades för att sätta fart på forskning-
en om sjöfartens logistik. De privata pengarna kom 
före de offentliga. Därefter kom pengar från Vinno-
va, Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen. 

– Nu kommer även stora pengar direkt från 
Utbildningsdepartementet för en lite bredare 

satsning på transportforskning. Vi har nu goda 
förutsättningar att jobba med forskningsfrågor 
som ingen annan lägger i knät på oss. Vi lyssnar 

”Man kan höra 
äldre götebor-
gare säga att det 
inte finns någon 
hamn längre, 
men den är stör-
re än någonsin 
fast den ligger 
längre ut.”

Johan 
   WoxeniusFORSKNINGSKAPTEN
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JOHAN
WOXENIUS
> Ålder: 43
> Profession: Professor i 
sjöfartens transportekono-
mi och logistik
> Bakgrund: Barnåren i 
Göteborg, skolåren i Karls-
krona, militäråren i Ystad 
och universitetsåren i Göte-
borg.
> Familj: Hustru Anna och 
barnen Johanna, 7 år, och 
Linnea, 5 år
> Bor:  Villa i Mölndal
> Det visste du inte: Har 
fått in sju tips på ordvitsar i 
Göteborgs-Posten. Mycket 
göteborgskt… 

på industrin och myndigheterna, men det är inte 
alltid de har tålamod att vänta på forskningsre-
sultaten, och vi måste ha en egen långsiktig forsk-
ningsagenda för att kunna fortsätta svara på frågor 
med lite kortare tidshorisont.

2015 skärps reglerna för svavel i marint bränsle. 
Bakom beslutet står internationella sjöfartsorga-
nisationen, IMO, och det som väckt mest kritik är 
att Östersjön och Nordsjön får de hårdaste regler-
na. Regeringen har protesterat och krävt enhetli-
ga regler för hela Europa så att inte basindustrin i 
Östersjöländerna drabbas av högre kostnader. 

– Vi har utrett detta i EU-projektet Skema och 
det är tydligt att de samhällsekonomiska bespa-
ringarna är större i Östersjön och särskilt Nord-
sjön än i Medelhavet. Vi har också utrett om sjö-
fartens flöden kommer att gå på lastbil i stället.  

I det stora hela tror han inte att sjöfartsflödena 
kommer att påverkas nämnvärt. Råvaror som olja, 
kol och järnmalm har få alternativ till sjöfarten. 

– Men närsjöfarten påverkas. Gods som går 
Stockholm–Riga kommer inte att gå via Haparan-
da eller Köpenhamn. I stället kommer flödena att 
minska. Andra rutter som följer nära kuster, som 

Göteborg–Kiel, är mer känsliga för byte av trafik-
slag.

Samtidigt som kritiken mot svavelreglerna är 
hård uppfattar Johan Woxenius sjöfarten som allt 
mer öppen till omvärldens krav. 

– Många redare har insett att de är en del av 
samhället och att de påverkar och påverkas av vad 
som händer på land. 

Johan Woxenius tror på avgifter som ett medel 
för att betala för transporternas externa effekter, 
alltså de skador som drabbat tredje part. Ansvaret 
för detta ligger på politikerna, men Johan Woxeni-
us har en ganska dyster bild av vad politikerna kan 
åstadkomma. Tidigare har han uttryckt det så här: 
”Ibland känns det som att vi nyktrar till på en sen 
fest, men i stället för att börja diska tar vi en drink 
till och lämnar disken till andra.” 

Här kan transportörerna föregå med goda exem-
pel och transportköparna måste belöna de som går 
före. Men även transportforskningen kan bidra 
med ny kunskap. 

– Jag känner ingen risk att ha löst problemen. 
Det kommer nya att ta tag i, och det finns alltid 
nytt att lära sig.
   MONICA NÄSLUND

”Många redare  
har insett att 

 de är en del 
 av samhället, 
 att de påverkar 
 och påverkas 
 av vad som 
 händer på land.”

Vid kajen Johan Woxenius tillbaka till den plats han lekte som barn och såg bogserbåtar och fartyg i Skandiahamnen på andra 
sidan Göta älv. FOTO: K ASPER DUDZIK
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Nivå 1  
Optiska signaler och baliser finns längs järnvägen
med information om hastighet och körbesked. 
Tåget bromsar sig självt om föraren reagerar långsamt 
på en signaländring. Nivå 1 liknar vårt svenska signalsystem. 
Spårledning behövs. 

Nivå 2
Optiska signaler saknas. Alla besked skickas via radio. 
Baliserna används för att ange tågets läge.  Det gör att 
fler tåg kan köras på samma bana då föraren får körbesked 
direkt i loket. Spårledning behövs.  

 

Nivå 3 
Inga optiska signaler behövs. Alla besked skickas via radio. 
Systemet kontrollerar att alla vagnar är med vilket gör att 
det inte behövs någon spårledning.  

  

ERTMS – European Rail Tra�c Management 
System – är ett gemensamt trafikstyrningssystem 
för Europa. Det införs för att underlätta tågtrafik över 
gränserna och stärka järnvägens konkurrenskraft. 

ERTMS-korridorer
A Rotterdam–Genéve
B Stockholm–Neapel 
C Antwerpen–Lyon
D Valencia–Budapest
E Dresden–Constanta 
F Duisburg–Warszawa

Fördelar med ERTMS/ETCS 
- Ökad säkerhet
- Minskade underhålls- och driftskostnader
- Färre driftsstörningar
- Förbättrad punktlighet
- Möjlighet att köra 250 km/h
- Ökad bankapacitet
- Gränsöverskridande järnvägstrafik

ERTMS består av två delar:radiosystemet GSM-R och ETCS 
(European Train Control System) som är den utrustning som finns 
ombord och i marken. Tåg som kör på både ERTMS-banor och spår
med traditionellt signalsystem måste utrustas med en adapter 
kallad Special Transmission Module, STM, som översätter informa-
tion från det traditionella systemet till ETCS-utrustningen.

Ny teknik för 
gränslös trafik
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UTBLICK / ONE-STOP-SHOP

12  

lade One-stop-shops för att fördela tåg-
kapacitet. På ett ställe ska man kunna 
ansöka om tåglägen för hela korridorer. 
Sökande kan vara järnvägsföretag eller 
andra godstransportörer som till exempel 
speditörer, säger Gerhard Troche, natio-
nell expert på EU-kommissionens järn-
vägsenhet i Bryssel.

One-stop-shop ska underlätta för nya och 
mindre järnvägsföretag.

– Privata järnvägsföretag har klagat på 
att det är svårt att ta sig in på den interna-
tionella järnvägsmarknaden. Det är kom-
plicerat att planera internationell godstra-
fik eftersom det är flera aktörer som har 

sina egna processer 
för hur ansökning-
ar görs och med del-
vis olika innehåll och 
även olika stopptider 
för ansökningar.  

Det finns redan 
möjlighet att bestäl-
la tåglägen över 
gränserna. Rail Net 
Europe, RNE, är ett 
samarbetsorgan för 

nationella infrastrukturförvaltare i Euro-
pa. RNE erbjuder förplanerade tåglägen 
på ett antal järnvägskorridorer.  One-
stop-shop bygger på samma idé.

– Skillnaden är, att den som ansöker 
om ett förplanerat tågläge över gränserna 
ändå måste göra separata ansökningar till 
infrastrukturhållarna. Men i One-stop-
shop ska det räcka med en ansökan för 
den som vill köra godståg från Hallsberg 
till Maschen i Holland. 

– Få av RNE:s förplanerade tåglägen 
används. Tyvärr, säger Gerhard Troche. 
Förklaringen tror han ligger i att koncep-
tet är ovant och okänt både hos sökande 
och inom respektive infrastrukturför- 
valtare. 

– En avgörande orsak är att de bolag 
som söker tåglägen redan har etablerade 
kontaktvägar. Har man personliga kon-
takter är det enklare att ringa till x eller y 
och få det tågläge man söker. Men för nya 
aktörer kan det vara en fördel att gå via 
one-stop-shop.  Man ska inte behöva ha 
personliga relationer för att få det tågläge 
man önskar.

Kapaciteten i godskorridoren bestäms i 
förväg, dels som förplanerade tåglägen, 
dels som ad hoc-kapacitet, det vill säga 
eventuellt ledigt tågläge. 

– Det kommer att göras transportmark-
nadsstudier för varje korridor. Vilka krav 
ställer marknaden? När på dygnet vill 
man köra? Det är några av parametrarna 

Hinderfritt på 
Europas järnvägar 
Ny EU-lag öppnar för konkurrens på lika villkor

”Man ska inte 
behöva ha  
personliga  
relationer  
för att få det 
tågläge man 
önskar.”

Gerhard Troche är nationell expert på EU-kommis-
sionens järnvägsenhet i Bryssel. 

Det ska bli enklare att köra gods på 
järnvägen inom Europa. EU inför en 
ny lag om godskorridorer. En särskild 
instans där järnvägsföretagen kan 
ansöka om tåglägen, alltså plats i 
tidtabellen, ska skapa konkurrens på 
lika villkor. 

En ny lag (förordning) om ett europe-
iskt nät för godstransporter på järnväg 
har godkänts av EU:s instanser. Lagen 
är ett försök från EU att skärpa tonen 
mot medlemsländerna. Trots många års 
arbete med att förändra europeisk järn-
vägsmarknad har mycket lite hänt. Med 
lagens hjälp försöker EU nu söndra den 
nationella protektionism som råder.

Nio godskorridorer har pekats ut, som till-
sammans ska bilda ett europeiskt järn-
vägsnät för effektiva godstransporter. För 
Sveriges del gäller sträckan Stockholm–
Hallsberg–Malmö som en del av korrido-
ren Stockholm–Palermo. Om fem år ska 
den korridoren vara etablerad medan andra 
godskorridorer ska fungera redan om tre år. 

Varje korridor får sin egen organisation. 
Executive board representerar korridorens 
medlemsländer. Under sig har de Mana-
gement board, som ska bestå av represen-
tanter för respektive lands infrastruktur-
förvaltare. För Sverige är det Trafikverket. 
I Management board sker det praktiska 
arbetet. Dessutom finns två rådgivande 
forum, en för järnvägsföretagen och en för 
terminaler och hamnar, vars uppgift är att 
hjälpa Management board. 
– En viktig uppgift blir att inrätta så kall-

12  
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som ska analyseras för respektive korri-
dor. Dessa kommer att ligga till grund för 
den kapacitet som läggs in.

Järnvägsmarknaden är formellt helt avreg-
lerad i Sverige. Södra stambanan, som 
ingår i den nordiska godskorridoren, är 
redan hårt belastad. Vem bestämmer 
utrymmet för internationell trafik?  För-
ordningen ger inget tydligt svar på vem 
som ska ansvara för kapacitetstilldelning-
en i one-stop-shop, till exempel om det är 
infrastrukturförvaltarens uppgift. 

– Det finns ett visst tolkningsutrymme 
i förordningen; det skulle kunna vara en 

juridisk person, men det finns inget krav 
på det. Det kan också vara en funktion 
som ligger hos en infrastrukturförvalta-
re efter godskorridorerna, men uppgiften 
blir att fördela hela korridorens kapaci-
tetsbehov, säger Gerhard Troche.

Tre år från det att förordningen trädde i 
kraft 9 november 2010 ska de första gods- 
korridorerna vara på plats. Gerhard Tro-
che är försiktig med att ta ut segrar i för-
skott. Fortfarande återstår många hinder 
för en öppen europeisk järnvägsmarknad.  

– Men det är ett viktigt steg på vägen. 
säger Gerhard Troche.

MONICA NÄSLUND

9 GODSKORRIDORER
•	Nord-sydliga korridoren: Stockholm– 
Palermo
•	Rhenkorridorren: Zeebrugge–Genua
•	Benelux-franska korridoren: Rotterdam–
Lyon
•	Atlantkorridoren: Sines–Leixôes
•	Baltiska/Medelhavskorridoren: Gdynia–
Trieste
•	Medelhavskorridoren: Almeria–Zahony
•	Orientkorridoren: Prag/Bukarest–Athen
•	Öst-väst-korridoren: Bremerhaven–Kaunas
•	Östra korridoren: Prag–Tisou
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En ansökan ska räcka för att få plats på spåret i någon av de nio godskorridorerna i Europa.
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SÄKRA SYSTEM
Enligt Volvos Accident Research Team bör 
prioriteringen av säkerhetssystem för att 
minska olyckor vara följande:

•	Förbättring av sikten runt fordonet som  
LCS (Lane Change Support) Filbytesassistans
•	Fordonsstabilitet - reducera risk för vält-
ning med ESP (Elektroniskt Stabiliserings 
Program)
•	Uppmärksamhet framåt för att undvika 
kollisioner(Forward Collision Warning) 
•	Filhållarassistans LKS (Lane Keeping  
Support)
•	Trötthetsvarning som DAS (Driver Alert 
Support)

Vad hoppas Volvo få ut av forskningspro-
jektet?

– Vi kommer att kunna verifiera att 
våra säkerhetssystem fungerar som det är 
tänkt, förklarar Carl Johan Almqvist.

KJELL ÅKERMAN

30 kamerautrustade lastbilar från 
Volvo rullar sen i somras på Europas 
vägar och registrerar chaufförernas 
körsätt. Syftet är att ta reda på hur 
chaufförerna beter sig i olika trafik-
situationer och hur de blir hjälpta av 
lastbilens säkerhetssystem.

Det handlar om en trafiksäkerhetsstudie 
i EU:s regi där 28 företag och organisa-
tioner deltar. Volvo samarbetar med det 
holländska åkeriet Nijhof-Wassink och 
brittiska DHL Tradeteam. Carl Johan 
Almqvist är trafik- och produktsäker-
hetschef vid Volvo Lastvagnar.
 
– Projektet gör det möjligt att i detalj 
registrera farliga situationer och utvärde-
ra nyttan av våra nya olycksförebyggan-
de säkerhetssystem. Vi får också kunskap 

för att utveckla nya system. 
 

Under det årslånga projektet kommer 
Volvos lastbilar att rulla 70 000 timmar. 
Chaufförerna filmas av kameror som 
registrerar allt som sker i förarhytten. 
Ögonrörelserna loggas för att få veta var 
de haft blicken. Runt fordonen filmas sik-
ten på båda sidor men också sikten fram-
åt. Testfordonen är utrustade med flera 
säkerhetssystem, exempelvis farthållare 

med radar, som hål-
ler ett givet tidsav-
stånd till framförva-
rande fordon.

– Nya system som 
adaptiva farthålla-

re och övervakning av chaufförens döda 
vinklar innebär avsevärt ökad säkerhet 
såväl för förare och andra trafikanter 
som för lastbil och last. Informationen 
från projektet ger oss nya möjligheter att 
visa detta, konstaterar Carl Johan Alm-
qvist.

Han säger att det är för tidigt att dra 
några slutsatser av projektet. Resultaten 
kommer att redovisas i slutet av 2011.

Vilket av säkerhetssystemen tror du är 
det viktigaste för en lastbilsförare?

– Det är en svår fråga att svara på fter-
som alla system är viktiga för att för-

hindra olyckor. 

Nytt säkerhetssystem 
ger stöd för lastbilsförare 

”Nya system 
innebär ökad 
säkerhet.”

 På Europas vägar rullar 30 lastbilar med  
kameror som registrerar hur förarna  
reagerar. FOTO: VOLVO LASTVAGNAR

Utrustningen i varje bil består av en centraldator 
och fem videokameror. FOTO: VOLVO LASTVAGNAR
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SIGNALER

... apropå att bolaget säljer 45 
procent av sitt ägande i norska 
Cargo Net till Norska statsba-
nor, NSB.  

 Vi utvecklar  
 vår egen inter- 
 modala trafik  
 i Sverige och  
 till kontinenten.

MIKAEL STÖHR, VD GREEN CARGO

Posten Norden satsar 2,5 miljarder i 
nya terminaler för brev och paket. Be-

slutet innebär att fler försändelser kommer 
att transporteras med tåg i stället för med 
flyg och på landsväg. 

Två nya brevterminaler inrättas i anslut-
ning till järnvägens stambanor, en i Halls-
berg och en i Rosersberg, norr om Stock-
holm.  Dessutom etableras en ny pall- och 
paketterminal i norra Stockholm. I Norrland 
investeras i en ny logistikstruktur i kust-
städerna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i 
Östersund. 

– Vi får kraftigt sänkta kostnader, mins-
kar vår miljöpåverkan och skapar dessutom 
utrymme för förändringar i vårt kunderbju-
dande, säger Andreas Falkenmark, chef för 
affärsområde Meddelande Sverige.

Nya terminaler betyder omflyttning av 
att verksamheterna vid befintliga termina-
ler. Totalt investeras 2,5 miljarder och för-
ändringarna innebär en årlig besparing om 
mer än 300 miljoner från år 2014. Drygt 
2000 medarbetare berörs av förändringar-
na. Antalet medarbetare kommer att mins-
ka med drygt 500 under en fyraårsperiod. 

Posten satsar i nya terminaler

Vill ha mer gods i lasten
Regeringen vill se vad som kan göras för 
att lättare kunna öka fyllnadsgraden för 

godståg och lastbilar. Därför ska 
Transportstyrelsen tillsammans 

med Trafikverket, Trafikanalys och Ver-
ket för innovationssystem dels kartlägga 
transportflöden och volymer, dels föreslå 
möjliga förbättringar. Det kan handla om 
förslag till förändringar av regler, bättre 
utnyttjande av infrastrukturen och ökad 
samverkan mellan varuägare och trans-
portörer. Senast 30 maj 2011 ska försla-
gen redovisas till regeringen.
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Rush Rail på banan
med containertrafik

Vid årsskiftet tar nybildade Rush 
Rail och Traindrivers över contai-

nertågstrafiken för Intercontainer Scan-
dinavia efter TGOJ, som kört trafiken i 
flera år. Avtalet gäller i fem år och är värt 
upp till 80 miljoner kronor per år.  

Rush Rail kör sträckorna Göteborgs 
hamn–Västerås, Göteborgs hamn–Hel-
singborgs hamn, Göteborgs hamn–Vål-
berg, Helsingborgs hamn–Västerås, 
Västerås–Borlänge, Västerås–Gävle, 
Västerås–Eskilstuna, Västerås–Södertälje 
hamn och Västerås–Norrköpings hamn.
Västerås blir nav för containertrafiken till 
och från Göteborgs hamn. 
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Nu utreds vad som kan göras för att öka 
fyllnadsgraden för godtåg och lastbilar.

Grön våg  
på Göta älv
Med grön våg ska väntetiden 
för tåg och båtar längs Göta 
älv minska. Tre järnvägsbro-
ar och sju landsvägsbroar 
kommer att få schemalagda 
öppningar i ett försök som 
startats. Med rätt hastig-
het ska det gå att köra hela 
sträckan utan stopp. Det är 
Sjöfartsverket och Trafikver-
ket som tillsammans vill 
minska väntetiden för båt- 
och tågtrafiken.

Nybildade Rush Rail kör containertrafik för  
Intercontainer Scandinavia.

ILLUSTR ATION: ISTOCKPHOTO.COM
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Preem köper alla transporter sedan några 
år tillbaka. Ändå ses transporterna som 
en integrerad del av Preems verksamhet, 
där företaget har stor påverkan på saker 
som rör hälsa, miljö och säkerhet. För att 
få gehör för sina krav har Preem valt att 
samarbeta med färre transportörer.

– Det är viktigt att vi som stor transport-
köpare ställer rätt krav och hittar en trans-
portör som motsvarar våra förväntning-
ar och följer fastställda rutiner och regler. 
Vårt huvudområde är drivmedel som rik-
tar in sig mot ännu mer miljöanpassade 

bränslen, säger Anders Malm, logistikchef 
på Preem.

Nyligen tecknades ett nytt transport-
avtal för 85 procent av vägtransporterna. 
Avtalet gäller i fem år och är värt en mil-
jard kronor. Transportör är Hoyer Svens-
ka AB med ungefär 220 medarbetare och 
ett 80-tal tankbilar som rullar i treskift 
sju dagar i veckan.

Vid upphandlingen användes upphand-
lingsverktyget Systole. Det hjälper trans-
portköpare att ställa krav på miljö och 
säkerhet vid upphandlingar, och är fram-

EFFEKTIVA TRANSPORTER

Tankbilen  
kan dra mindre
Nu ska Preem minska utsläppen med 35 procent

taget av ett antal företag och Trafikverket 
inom forumet Hållbara transporter.

Kraven är detaljerade – och tuffa. Ett av 
miljömålen är att minska koldioxidutsläp-
pen med 35 procent. 

– Före upphandlingen gjordes en pilot-
undersökning. Vi frågade oss vilka mil-
jömål som kan uppnås med befintliga 
fordon, förare, bränslen, fyllnadsgrader, 
produktionsplanering med mera. I tre 
månader körde åtta tankbilar en sträcka 
motsvarande sex varv runt jorden. Vi 
införde regelbundna förarmöten, ställde 
krav på förarutbildning och hade fortlö-
pande kontroller av hastighet, arbetstim-
mar och bränsleförbrukning. 

– Resultatet blev lägre bränsleförbruk-
ning och 33 procent lägre koldioxidut-
släpp. Pilotprojektet visade att målet att 
få ner utsläppen med 35 procent är fullt 
möjligt, säger Anders Malm.

Han betonar vikten av samarbetet med 
transportören. Det är avgörande för att nå 
målen. 

– Vi vill helt enkelt ha en partner som 
vi “gifter oss med” under en period. Var-
je månad går vi igenom vad som hänt i 
verksamheten - olyckor, incidenter - och 
resonerar om hur de kan undvikas i fram-
tiden. Vi frågar oss hur vår miljöprestan-
da ser ut jämfört med de mål vi kommit 
överens om och hur långt ska vi komma 
nästa månad.

Preems apelsinfärgade tankbilar går ett varv runt jorden. Varje dag, året runt. Bilarna 
är bolagets rullande reklamskyltar. Därför har Preem minskat antalet upphandlade 
transportörer och kräver mer av förarna. Målet är att minska koldioxidutsläppen 
med 35 procent på fem år. 

”Det är viktigt  
att vi som stor 

transportköpare
ställer rätt krav

och hittar en  
transportör som

ställer upp på våra 
spelregler...”

Anders Malm,  
logistikchef hos Preem

 FOTO: KENNETH NYSTRÖM
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Preem samarbetar även med andra 
aktörer inom säkerhet och miljö. 
Förutom Hållbara transporter är Preem 
med i Kneg, Klimatneutrala godstranspor-
ter, där forskare, transportsäljare, drivme-
delsproducenter och bilindustri möts.  

– Många av dagens utmaningar är för 
stora för att vi ensamma ska klara av dem, 
säger Anders Malm. 

Alla förare utbildas i sparsam körning och 
bilarna är utrustade med fordonsdatorer 
som ska stödja förarna. Man kan exem-
pelvis se hur många kraftiga inbroms-
ningar som gjorts. Fyllnadsgraden är 
avgörande, bilarna ska ha full last så att 
de inte åker med en massa luft i tankarna.  
En annan pusselbit är bensinstationerna. 

– Vissa har ett beställningsmönster som 
gör att vi måste köra onödigt mycket och 
släppa ut mer koldioxid. Vi har därför  

placerat ut elektroniska mätinstrument, 
vilka kan avläsas av transportören som 
bättre kan planera leveranserna och  
spara onödig körning. 

Men avtalet får inte bara vara ett kravstäl-
lande, tillägger Anders Malm. Det bör även 
finnas stimulanser där goda prestationer 
belönas ekonomiskt mellan parterna.

Kan man tjäna på att ta miljöansvar? 
– Det är väldigt kortsiktigt att inte ta 

ansvar, säger Anders Malm. Det är till 
stor del en förtroendefråga, framför allt 
i vår bransch vilken inte uppfattats som 
den mest miljövänliga. Vi har helt enkelt 
inte råd att smita ifrån vårt ansvar och 
låta bli att göra vårt bästa, betonar han.

KENNETH NYSTRÖM

Ungefär två miljoner ton per år transporteras i Preems tankbilar från 22 depåer runt om i landet ut till bensinstationerna. FOTO: THOMAS ÖGREN

FAKTA OM PREEM
•	Preem	är	det	nittonde	största	före- 

taget i Sverige, omsätter cirka 74 miljarder  
och är ett av Sveriges största exportföretag  

med en produktion på över 18 miljoner ton vid  
de två raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. 

•	I	Göteborg	bygger	man	om	till	bioraffinaderi	för	
andra generationens biobränslen av skogsråvara.  

•	Preem	är	en	stor	aktör	i	Norden,	men	
ändå ganska liten i ett globalt perspektiv. 

Preem är ett svenskbaserat familje- 
företag som ägs av Mohammed 

Al-Amoudi.

Läs mer på www.systole.se
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LANDET RUNT

Nu har yrkesförarna en egen ingång 
till ”Läget på Vägarna”. Här kan yrkes-

förare få information om besvärliga plan-
korsningar och bärighet på vägar.

”Läget på vägarna” har fått en rad nya 
funktioner. Förutom en ny ingång för yrkes-
trafiken finns möjlighet att hantera favori-
ter, till exempel visa utvalda väglagskame-
ror. Hjälpfunktionen har också förbättrats. 
Dessutom är designen ny och mer använ-
darvänlig.

”Läget på vägarna” startades 1997 i då-
varande Vägverket. Informationen kommer 

via många olika kanaler: trafikledningscen-
tralerna, Trafikverkets eget vägväder-
system VVIS, halkprognoser från SMHI, 
olycksrapporter från SOS och så vidare. 
Trafikverket har också vägrapportörer som 
hjälper till att samla in uppgifter. All infor-
mation uppdateras kontinuerligt. 

Tjänsten har utvecklats och blivit mycket 
välbesökt. Inför julhelgen kan det vara så 
många som 200 000 besökare per dygn. 
Rekordåret 2007 hade tjänsten totalt  
7 000 000 besökare.

Läs mer på www.trafikverket.se.

Nätet ger läget på vägarna

Efter en ovälkommen paus i spåren av 
finanskrisen har flygfrakten äntligen gjort 
en comeback och volymerna börjar nu 
närma sig rekordåret 2007. Extra väl-
kommen är comebacken då flygfrakt är 
en bra indikator på hur ekonomin i ett  
exportberoende land som Sverige mår. 

Trots en något perifer placering på 
världskartan står Sveriges export för över 
hälften av landets totala BNP. Ekvatio-
nen mellan den stora exporten och lan-
dets placering skulle vara omöjlig om 

det inte fanns ett 
väl fungerande 
transportsystem. 
Vårt välutveckla-
de väg- och järn-
vägsnät som till-
sammans med 
sjötransporter-
na ser till att de 
stora och mindre 
tidskänsliga voly-

merna kommer ut i världen, medan flyg-
frakten tar hand om de små men dyrbara 
volymerna. 

Det är det effektiv frakthantering hand-
lar om – att skicka rätt varor med rätt 
trafikslag. Vissa varor är mer tidskritiska 
än andra, som nödsändningar till kris-
drabbade områden, eller reservdelar och 
färskvaror till våra handelspartners. I 
en värld som dessutom drivs av globali-
sering och digitalisering ökar kraven på 
snabba leveranser. Med den ökande e-
handeln konsumeras varor från andra 
sidan jordklotet med krav på korta leve-
ranstider. Flygfrakten har därför idag blivit 
en naturlig del av företagens logistik, där 
hälften av volymerna är insatsvaror med-
an den andra hälften är planerad logistik.  

Rätt vara med 
rätt trafikslag

REDERINÄMNDEN TILL TRAFIKVERKET
Rederinämnden överförs till Trafikverket 
första januari 2011. Det föreslår regeringen  

i sin budgetproposition.
Nämnden är en statlig myndighet som har 

till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till 
svensk sjöfart. Syftet med stödet är att ge svensk 
sjöfartsnäring konkurrensvillkor som är likvärdiga 
med andra länder i EU. Rederinämnden har åtta 
anställda med kontor i Göteborg.

”Det är det  
effektiv frakt-
hantering 
handlar om – 
att skicka rätt 
varor med rätt 
trafikslag.”

Dubbellotsmetoden kallas ett nytt 
sätt att omleda trafik vid väg- och 

beläggningsarbeten. Metoden är utar-
betad av Trafikverket och går ut på att 
vid längre sträckor av vägarbeten leda 
fram den mötande trafiken samtidigt i 
båda färdriktningarna. Den totala tiden 
för väg- och beläggningsarbetet kortas, 
riskerna minskar för oskyddad perso-
nal liksom färre trafikstörningar. Dess-
utom förbättras kvaliteten på belägg-
ningsarbetena och kötiderna kortas. Den 
längsta sträckan där dubbellotsmetoden 
testats är sex kilometer, vilket är den 
maximala sträckan för att det praktiskt 
ska vara genomförbart. 

Dubbellotsen spar tid

Efter samråd med regeringen kan Tra-
fikverket inom given budget flytta 500 
miljoner kronor till ökat underhåll och 
reinvesteringar på järnvägen 2011. Det 
innebär också att insatserna för förstärkt 
vinterberedskap kan genomföras som 
planerat.

Efterfrågan på järnvägstransporter har 
ökat kraftigt. Kraven på kvalitet ökar.  Allt 
tyngre, bredare, högre och längre tåg körs 
på järnvägsnätet vilket ökar underhålls-
behovet.

De 500 miljonerna frigörs genom att 
Trafikverket skjuter på amorteringen av 
2010 års anslagskredit. Det låga räntelä-
get ger också utrymme för att omfördela 
pengar till underhåll.  

500 MILJONER TILL 
ÖKAT BANUNDERHÅLL

KERSTIN LINDBERG GÖR ANSSON, 
FLYGPL ATSDIREKTÖR STOCKHOLM-ARL ANDA AIRPORT
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miljoner till forskning om 
framtidens fordon. 
Det är Vinnova, Trafikverket 
och Energimyndigheten som 
fördelar pengarna till 64 pro-
jekt inom programmet For-
donsstrategisk forskning och 
innovation. 
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FORSKNING OM TRÖTTA FÖRARE
Trafikverket får tillsammans med AB 
Volvo, Chalmers, Autoliv, Sahlgrenska 

sjukhuset och VTI, 2,6 miljoner kronor från 
Vinnova. Pengarna ska användas till att  ut-
veckla bättre teknik för att upptäcka trött-
het hos bilförare. Forskarna ska också ta 
fram nya rutiner när det gäller återkoppling 
och uppföljning som är riktad till förare.

Nätet ger läget på vägarna

Ådalsbanans öppnande skjuts 
upp till december 2011 i stället för 
i augusti samma år som var pla-
nerat. Leveransen av det nya tra-
fikstyrningssystemet ERTMS till 
banan är försenad. Genom att 
flytta fram trafikstarten ges till-
räckligt med tid till provkörning-
ar för att minska risken för inkör-
ningsproblem. 

Trafikstarten sker i samband 
med ordinarie tidtabellsskifte den 
12 december 2011. Viss godstrafik 
kommer dock att vara möjlig även 
tidigare. 

Ådalsbanan är länken mellan 
Botniabanan och Ostkustbanan. 
Banorna bildar ett sammanhäng-
ande stråk efter Norrlandskusten. 
Ådalsbanans befintliga järnväg är 
delsvis rustatd och två sträckor är 
nybyggda. Projektets totala kost-
nad är beräknad till  6,6 miljarder 
kronor i 2007 års prisnivå.

Med en knapptryckning 
förklarade kung Carl XI 

Gustaf Citytunneln i Malmö 
invigd i början av december. 
Tre nya stationer, 17 kilometer 
ny järnväg, varav sex kilometer 
under jord, invigdes sex måna-
der i förtid. Bygget gick fortare 
än planerat. Den 12 december 
startade trafiken i samband 

med att den nya tidtabellen 
började gälla.

Citytunneln är överlämnad 
till Trafikverket som ska sköta 
driften av järnvägsanläggning-
en och dess stationer. Många 
av invigningstalen betonade 
Citytunnelns betydelse för 
Malmö och Öresundsregionen, 
men också för övriga landet. 

Med Citytunneln ökar kapaci-
teten för alla spårburen trafik. 
Den nya järnvägen förbinder 
Malmö C med Öresundsbron 
och knyter ihop det skånska 
järnvägsnätet. Projektet har 
kostat 8,45 miljarder kronor i 
2001 års penningvärde.

Nu går tågen i Citytunneln
Senare trafikstart  
på Ådalsbanan

Med hjälp av Trafikverkets elpris-
rapport kan järnvägsföretagen få 
en prognos på hur elpriset kom-
mer att utvecklas.

Rapporten publiceras månads-
vis på Trafikverkets hemsida.

– Rapporten visar också det 
faktiska elpriset per fordonstyp, 
det pris per kilowattimme som fö-
retagen får betala för att bedriva 
trafik på svensk järnväg, förklarar 
Trafikverkets upphandlingscon-
troller Mikael Granberg.

 Elkostnaden är en av de största 
kostnadsposterna för järnvägsfö-
retagen.

– Vi har tidigare fått kritik för 
att vi informerar för lite om elhan-
del och priser. Därför har vi ska-
pat rapporten för att på ett enkelt 
sätt kommunicera Trafikverkets 
elprishandel till olika intressenter.

Läs mer på www.trafikver-
ket.se/Foretag/Trafikera-
och-transportera/Jarnvag/
Planera-trafik/Trafikverkets-
elprisrapport

Bättre koll
på elpriserna 
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Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör, betonade tunnelns betydelse för all tågtrafik då kapaciteten ökar. 
Kontinentalbanan är godsets väg mot Europa. På Posthusplatsen invigde kung Carl Gustaf station Malmö C.  
På scenen fanns även scenvärd Anne Lundberg. FOTO: KASPER DUDZIK/CHRISTIAN DIRKSEN


