GUNNEL SIMU,
HAPARANDA:

Jag tror mycket
på transporter
från Ryssland”
en tidning från Trafikverket om gods och affärer • nr 5.2012

ALLA VILL
HA KOMBI
ELViS SPAR
PÅ KRAFTEN

forskarröst
som sticker ut
Inge Vierth håller koll på transportekonomin
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miljarder kronor vill regeringen satsa på infrastrukturen 2014–2025. Redan
2013 anslås mer pengar för att lyfta underhållet och klara gruvnäringens transporter. Utpekade projekt är de sista delarna av godsstråket Åstorp–Teckomatorp samt att sträckan Flackarp–Lund byggs ut från dubbelspår till fyra spår.
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God logistik
vinst för alla

E

ffektiva logistikkedjor för näringslivet. Det är en av Trafikverkets strategiska utmaningar.
Svenskt näringsliv ska kunna
kan lita på att varorna kommer fram
säkert och i tid. Men inte bara näringslivet tjänar på effektiva logistikkedjor.
Det är även en vinst för alla som önskar att utveckla vårt samhälle.
Historiskt har välstånd uppstått utefter handelsvägarna. Där
”Vi behöver
handelsväenas om priori- gar möts uppterade nav och står, på dagens
språkbruk, loanvända tillgänglig kapaci- gistiknav –grunden för handel
tet på ett klokt och utbyte, som
i sin tur blivit
sätt..”
fasta etableringar och efterhand allt större städer.
Det gäller även i dag.
Den infrastrukturproposition som regeringen presenterat betonar vikten av
att vårda det vi har och att bygga bort
flaskhalsar i systemet. Mer pengar än
tidigare går till underhåll av vägar och
järnvägar, och till flera mindre investeringar som sammantaget ger god
effekt för högre kapacitet och bättre
framkomlighet.
Det viktigaste är användandet, och
här måste vi hjälpas åt i branschen. Vi
behöver enas om prioriterade nav och
använda tillgänglig kapacitet på ett
klokt sätt. Att resurseffektivt förvalta
och utveckla smarta logistikkedjor är
transportbranschens bidrag till samhällsutvecklingen.
Vid tidningens pressläggning har en
urspårning i Danmark stoppat all tågtrafik till Tyskland med allvarliga följder för svensk industri. Händelsen visar hur viktigt det är att ha ett robust
transportsystem inte bara i Sverige
utan också i de internationella
godskorridorerna.
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”Vi ser en stark
utvecklingspotential för
konventionella
godståg.”

Hässleholm hugger för kommande godsflöden. Kommunens projektledare Johan
Ericsson har planen för Hässleholms logistik- och industripark. Foto: BO INGER STAM
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Bättre utnyttjande av vägarna,
mindre utsläpp och ökad säkerhet.
Det är några fördelar med fordonskonvojer.
ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN

Ökad spårkapacitet till Göteborgs hamn är en av många infrastruktursatsningar i Västsverige
kommande år. Foto: K asper dudzik
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Green Cargos lokförare Tomas Edström stiger av tåget i
Morjärv för ett kortare uppehåll på vägen
till Karlsborgs bruk i Kalix. Den här delen
av Haparandabanan har rustats och
elektrifierats. Foto: kasper dudzik

Nyspårat
Foto: K asper dudzik

TILL HAPARANDA

Termometern visar minus nio grader. Solen har nätt och jämt orkat över horisonten, upp på den klara himlen över Boden.
– Då åker vi då, säger Tomas Edström och
drar i gång Green Cargos 600 meter långa
godståg 4096 mot Kalix.
godset • nr 5. 2012

Haparandabanan sträcker sig från
Boden i väster till Haparanda i öster
och har så gjort i över hundra år. En
bana som många trodde hade framtiden bakom sig. Persontrafiken lades ner för tjugo år
sedan då utbudet var två dagliga rälsbussar som
främst nyttjades av sommarturister. Kvar blev
godstrafiken på en järnväg där underhållet prioriterades allt lägre.
– Den gamla banan hade inte den kapacitet
som marknaden efterfrågade för att kunna köra
effektiva transporter. Den räckte helt enkelt inte
till för att industrin skulle kunna växa. Dessut-
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”Haparandabanan är en
förutsättning för att förverkliga Botniska korridoren och Barents link.”

Järnvägsbron över Torneå älv. Haparandabanan har fått ny sträckning mellan Kalix och Haparanda.
portområdeschef för Ikea, är positiv till satsningen, Inom Ikea strävar vi efter så miljövänliga transpo
ter ske på elektrifierade banor är detta naturligtvis det allra bästa, säger han. Foto: kasper dudzik

om får vi miljövinster med en ny elektrifierad järnväg, säger Arnold Vonkavaara,
chef för, Trafikverket Region Nord.
Den nya järnvägen går i samma sträckning som den gamla fram till Morjärv.
Den tidigare bibanan till Kalix blir nu
huvudbana, och från Kalix till Haparanda har Trafikverket byggt en fyra mil helt
ny järnväg. Självklart är allt elektrifierat
och förberett för framtidens signalsystem
ERTMS där lokföraren får signalbesked
via radio till loket i stället för via ljussignaler utefter banan.
Tåg 4096 dras av ellok, två Rc4. I nuläget
går ett dagligt godståg till Kalix och ett
till Haparanda, så Tomas Edström för-
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väntar sig ingen trängsel på banan. Tåget
är tomt och är snart uppe i högsta tillåtna
hastighet som är 90 kilometer i timmen.
Green Cargo kör tågen för Billerud som
väljer järnvägen för att frakta sina pappersrullar från bruket i Karlsborg utanför Kalix till bruket i Piteå. Där växlas
vagnarna om till andra tåg för vidare färd
söderut.
Att köra godståg är ett hantverk. Tomas
Edström kan banan utan och innan
och vet exakt när han ska bromsa och
ge pådrag. Han känner varenda kurva,
backe, stuga, avverkning och bäver.
– Jo, titta här! Titta vad bävern har härjat. Björkarna ligger som ett plockepinn

över ån, säger han och pekar.
I höjd med Niemisel ligger snön, och
dimman slår till. Det är dags att bromsa
ner till 70 kilometer i timmen för att passera en station som varit stängd och nedlagd i många år men som snart kommer
öppna och få nytt liv. Åtminstone som
mötesstation för godståg. För om planerna och visionerna slår in kommer det att
vara betydligt mer än fyra tåg om dagen
på banan i framtiden.
– Norrbotten är tillväxtlän nummer
två i Sverige. Vi har mycket handel, och
Haparanda är också gräns mot Finland.
Botniska korridoren har pekats ut som ett
av fem viktiga godsstråk i landet, så nog
kommer den här banan att betyda oerhört
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Karlsborgs bruk i Kalix. Foto: kasper dudzik

Morjärv

Boden

Haparanda
Kalix

Luleå

Haparandabanan är länken till öst. I framtiden väntas trafiken från Ryssland att öka.

. Elektrifieringen innebär nya möjligheter för företagen i regionen. Tomas Nilsson, transorter som möjligt och ser intermodala lösningar som bra alternativ. Kan dessa transpor-

mycket. Den är viktig för både tillväxt och
utveckling, säger Gunnel Simu, kommunalråd i Haparanda.
Botniska korridoren är järnvägarna mellan Helsingfors och Stockholm via Haparanda. Hon hoppas även på återuppväckt
persontrafik på banan. Det finns redan
en avsiktsförklaring på plats som berörda
parter skrivit på, så om något eller några
år är det kanske åter möjligt att ta tåget
till och från Niemisel och de andra stationerna utefter banan.
– Det är bara en tidsfråga. Sedan tror
jag mycket på transporter från Ryssland
som ska vidare mot hamnen i Narvik eller
ner mot övriga Europa, Barents link. Det
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kommer då att krävas en omaxlingsplats
här i Haparanda eftersom det är olika
spårvidder, så det betyder arbetstillfällen
för kommunen, säger Gunnel Simu.
” En gång körde enInvesteringi järnvägen är
jag på en björn. på 3,5 miljarder
Mycket
Det dunsade till kronor.
pengar, men den
och jag stannade är samhällsekoså fort jag kun- nomiskt lönsam
visar Trafikverde.”
kets beräkningar.
För varje satsad krona ger den en krona och 30 öre tillbaka. Bygget har pågått
under fyra års tid, och trafikstarten på
hela den nya sträckningen blir till tidta-

Foto: kasper dudzik

bellsskiftet den 9 december.
Tåg 4096 rullar lätt vidare mot Kalix.
Den nya stationen Gåsträsken, eller driftplats som det numera heter, passeras.
Tomas Edström konstaterar sakligt att
det är mer träsk än han sett gäss. Annars
har han sett många djur utmed de nordliga banorna genom åren.
– En gång körde jag på en björn. Det dunsade till och jag stannade så fort jag kunde. Men sedan tänker man ju sig för både
en och två gånger innan man går ut för att
stoppa huvudet under loket för att se vad
där finns… Men jag hittade aldrig någon
björn, så han klarade sig nog.
I Morjärv tar tågklarerare Elisabeth
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Uppehåll i Morjärv. Tomas Edström, Green Cargos lokförare, bjuds på kaffe innan färden fortsätter till Kalix och Karlsborgs bruk. Foto: kasper dudzik

Johansson emot med kaffe. Det blir en
stunds fika och småprat innan det utväxlas order för den obevakade sträckan ner
till Kalix. Två arbeten finns ute vid spåret, och Tomas Edström får order att

Ställverket i Morjärv. Elisabeth Johansson är tågklarerare. Framöver ska banan fjärrbevakas från
Boden. Foto: kasper dudzik
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kontakta arbetsledarna så att arbetena
avbryts tills tåget passerat.
– Man kan ju tro att det är lugnt i Morjärv med så få tåg, men under byggtiden har vi flera gånger haft ett femtontal
arbeten att koordinera dygnet runt. Då
trivs jag, säger Elisabeth Johansson och ler.
Framöver kommer banan att fjärrbevakas från Boden. Det är effektivare
och säkrare, men någon varm kaffepanna kommer inte att vänta på lokförarna i
Morjärv.
Eftersom banan mellan Morjärv och Kalix
är obevakad går det långsamt. Max 40
kilometer i timmen får Tomas Edström
köra trots att banan är helt nyrustad. Det
tar en timme att komma till Bredviken
strax utanför Kalix där vagnarna hängs
av och loken fortsätter ensamma de sista
kilometrarna ner till bruket i Karlsborg
för att hämta de fullastade och 1 800 ton
tunga vagnarna.
Pappersrullarna hade förstås kunnat gå
på lastbil till Piteå i stället för på järnväg,
men att istället satsa på vägen valdes bort
redan i ett tidigt skede, berättar Arnold
Vonkavaara.
– Transporterna är för tunga, så det
hade blivit ett enormt slitage på vägen.

Dessutom hade vi gått i fel riktning
när vi vill nå våra miljömål. Haparandabanan är ju också en förutsättning
för att kunna förverkliga Botniska
korridoren och Barents link.
I Kalix står Green Cargos tåg 4097
klart. I loket har Tomas Edström
satt på Radio Norrbotten som spelar
musik. Han trivs.
– Det är en fördel att gilla att vara
själv. Har man grubblerier är det inget
bra jobb. Det har inte jag, säger han
och skrattar och låter loken långsamt
dra i gång tåget i den tidiga skymningen mot Boden och Piteå.
Niclas Härenstam

NYA HAPARANDABANAN
• Går Boden-Morjärv-Kalix-Haparanda
• Upprustnings- och byggår 2008-2012
• 16 mil lång, varav 4 mil nybygge
• Investering 3,5 miljarder
• Främst fraktas pappersprodukter och andra skogsprodukter
• Möjliggör expansion i regionen och förverkligande av Botniska korridoren och Barents link
• Öppnar i sin helhet 9 december 2012
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signaler

Världsbäst
på trafiksäkerhet
Åkeriföretaget Närkefrakt är det
första företag i världen som fått
trafiksäkerhetscertifikat enligt den nya
internationella standarden ISO 39001.
Närkefrakt har 116 åkeriägare med 300
fordon och arbetar systematiskt i nollvisionens anda.

Finland vill ha
76-tonare på vägen
Finlands regering vill höja högsta
tillåtna totalvikt för lastbilsekipage,
från 60 till 76 ton. Avsikten är att främja
landets konkurrenskraft, att minska utsläppen i trafiken och att sänka logistikkostnaderna.
För att förslaget ska igenom krävs
ändring av den förordning som gäller
tunga fordon samt ett godkännande av
EU-kommissionen. I början av 2013 är
ändringen tänkt att träda i kraft.

Green Cargo driver
Göteborgs kombiterminal
Green Cargo har tagit över terminaldriften på Göteborg kombiterminal på Gullbergsvass.
Göteborgs kombiterminal är öppen
för alla aktörer och till en början kommer
Van Dieren, Real Rail och Green Cargo
att trafikera terminalen.

TX starkare lok
klarar att köra
med full last även
under hösten då
blöta löv på spåren ställer till det
för godstågen”
Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik,

om att TX Logistik är ny tågdragare av
det dagliga Coop-tåget som går mellan
Helsingborg och Bro, norr om Stockholm.
godset • nr 5. 2012

Energimyndigheten ansvarar
för den nya däcksmärkningen, som är
gemensam för alla EU-länder. illustr ation: susanne engman

Spara pengar
med ny däckmärkning
Ett nytt sätt att märka däck är obligatorisk för alla nya bussdäck, personbilsdäck och lastbilsdäck. Den nya märkningen ska spara både pengar och miljö.
Märkningen gör det lättare att jämföra
olika däck och är gemensam för EU-länderna. Men det finns undantag, till exempel
dubbdäck, regummerade däck, reservdäck
för temporärt bruk och begagnade däck.
Bränsleeffektivitet (rullmotstånd) och
trafiksäkerhet (väggrepp vid vått underlag)
bedöms enligt den A–G-skala som hittills
mest använts för märkning av vitvaror.
Det är Energimyndigheten som ansvarar
för märkningssystemet. Det finns en klar
koppling mellan bränsleförbrukning och val
av däck. Ett däcks rullmotstånd motsvarar
omkring 20 procent av den totala bränsle-

Thun Tankers
återuppstår
Thun-rederierna i Lidköping har köpt ut Maerskägda Broströms småtankerverksamhet och återupptar det
gamla namnet Thun Tankers.
Thun köper Broströms hälftenägda andel i tolv fartyg där Lidköpingsrederiet redan äger den
andra halvan, skriver bolaget i
ett pressmeddelande.

användningen. Enligt Trafikverket kan den
genomsnittlige föraren av en bensinbil med
ett ”effektivt” däck och sparsam körning
spara cirka 1 700 kronor i minskade bränslekostnader varje år.

• Genomsnittlig bensinbilist med energieffektiva däck: 712 kr/år
• Genomsnittlig dieselbilist med energieffektiva däck: 543 kr /år
• Genomsnittlig bensinbilist med energieffektiva däck och sparsam körning:
1 709 kr/år
• Genomsnittlig dieselbilist med energieffektiva däck och sparsam körning:
1 303 kr/år

48 %

av lastbilarna på svenska vägar
kör för fort visar en ny hastighetsundersökning från Motormännen.
Undersökningen omfattade 3 181
fordon och genomfördes i september i 19 svenska kommuner.
Foto: Mostphotos .com
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Satsningar i Västsverige
banar väg för godset
I början av december invigdes Bana väg
i väst. Den fyrfiliga vägen och dubbelspåriga järnvägen mellan Göteborg och
Trollhättan är en av flera satsningar i
Västsverige som gynnar godstrafiken.
En rad infrastruktursatsningar ska förbättra
kommunikationerna med landets andra stad.
Dit hör till exempel Hamnbanan, Marieholmstunneln, Västlänken och stationer för trängselskatt.
För godstransporterna är utbyggnaden av
Hamnbanan och Marieholmstunneln av yttersta
vikt. Stig-Göran Thorén från Göteborgs hamn
ser med stor tillfredsställelse på de satsningar
som nu sker:
– Vi har den senaste tiden sett en stark utvecklingspotential för konventionella godståg.
Inom hamnen bygger vi nu också med egna
medel fler spår för att kunna hantera det som vi
kallar heltågslösningar.
– Vår avsikt är att kunna erbjuda våra kunder
att transportera sitt gods i hela tåg från Norrland till Göteborg utan någon växling på vägen,
förklarar Stig-Göran Thorén.
Dagligen anländer 26 tågpendlar till Göteborgs hamn. En del av trafiken går via Norge/
Vänerbanan. Dubbelspåret mellan Göteborg
och Trollhättan öppnar för fördubblad kapacitet
på sträckan, från 60 till 120 tåg per dygn.
Västsvenska paketet innehåller infrastruktursatsningar på 34 miljarder kronor. Staten finansierar hälften medan resterande del tas från lokala trängselavgifter, som införs efter årsskiftet,
samt regional finansiering.
Stefan Bratt

satsniNgar i väst
• Hamnbanan i Göteborg. Ett dubbelspår
öppnar flaskhalsen för godstrafiken till och
från hamnen.
• Ny bro över Göta älv
• Utredning om Vänersjöfarten. Slussarna i
Trollhättan, samordning mellan tågens tidtabeller och broöppningar, bland annat.

Delar av Västsvenska paketet:
• Väg 155 Syrhåla-Vädermotet. Innebär förbättringar för vägtransporter till och från Göteborgs hamn, raffinaderier och Volvo.
• Trängselskatt i Göteborg. Införs vid årsskiftet.
• Marieholmstunneln. Minskad sårbarhet i
vägförbindelserna förbi Göta älv.
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Det har tagit åtta år att bygga dubbelspårig järnväg och ny fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.
Den nya E45 är mötesfri med mittseparering. Både vägen och järnvägen har fått planskilda korsningar. Foto: kasper dudzik
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Inge Vierth är utredningsledare på VTI
med inriktning på transportekonomi.
Foto: ker stin ericson
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Inge
Vierth

med koll på transporterna

Inge Vierth är ekonomen som halkade in på området godstransporter och blev
fast. Hon forskar i transportekonomi. Ibland är hennes resultat kontroversiella. Som
när hon säger att avregleringen av godstrafik på järnväg lett till ökad konkurrens.
Stick i stäv med Transportstyrelsen hävdar Inge
Vierth, forskare på VTI, att avregleringen av den
svenska godstransportmarknaden på järnväg är
positiv. Både operatörer och transportköpare har i
det stora hela tjänat på avregleringen.
– Det har tagit sin tid innan marknaden har börjat
fungera. De traditionellt stora operatörerna måste
släppa sin historia. Det har man förstått allt eftersom.
Inge Vierth menar att avregleringen uppmuntrat
till nya trafikupplägg.
– Ta godspendlarna till hamnarna som exempel.
Många nya aktörer har startat tågpendlar. I dag
finns fler operatörer att välja mellan. Det har gjort
att transportköparna kunnat pressa kostnaderna.
– Eller när Hector Rail kör från Sverige till
Tyskland med ett och samma lok. Utan avregleringen hade det kanske inte hänt.
Men. Marknaden domineras fortfarande av de traditionella operatörerna, enligt Transportstyrelsens sätt att mäta konkurrensen efter marknadsandelar. Då blir bilden en annan.
– Det finns få jämbördiga godsoperatörer på
järnväg, det är riktigt. Men, jag menar att man
måste se till olika segment och inte se till hela
marknaden som sådan.
– På vagnslastsidan har avregleringen inte lett
till förändrade marknadsandelar. Green Cargo
dominerar marknaden. Sverige är antagligen för
litet för att rymma fler aktörer. Sedan har vi hangodset • nr 5. 2012

teringen av terminaler och rangerbangårdar, som
inte är perfekt.
Inge Vierth håller fast vid sin tes.
– Transportstyrelsen bjöd in mig till Borlänge,
och jag reste dit. Men vi tycker fortfarande olika.
Inge Vierth forskar åt VTI. Hon är flitig rapportskrivare, men sällan synlig i det offentliga minglet.
– Jag har inget emot att nätverka, men vill ha något
att säga, förklarar hon.
Det gör att många inte vet vem hon är. Eller som
en person sadeefter en föreläsning hon hade hållit.
”Jag som trodde du var en gammal gubbe.”
Hon arbetar i VTI:s lokaler på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. I raden av rapporter har
Foto: Ker stin ericson

”Det har tagit sin
tid innan marknaden har börjat
fungera. De traditionellt stora
operatörerna
måste släppa sin
historia. Det har
man förstått allt
eftersom.”
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hon bland annat undersökt konkurrens och samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart. Tegelbyggnaden bekostades ursprungligen av svensk pappersindustri, samma näring som Inge Vierth nu
ägnar många forskartimmar åt.
Trenden är tyngre och längre, vad gäller transporter på både väg och järnväg. Även fartygen blir
större. Inge Vierth har varit med och utvärderat
Skogsindustrins försök med långa och tunga virkestransporter på väg. De utvärderingar som
gjorts visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt
med längre och tyngre transporter på väg.

”Våra beräkningar
visar att det lönar
sig att satsa på
godskorridorer
med både längre
tåg och längre
lastbilar. Det ena
utesluter inte det
andra.”

Det finns också ett motsvarande projekt om längre och tyngre tåg på järnväg. Projektet som kal�las Elvis sker på Skogsindustrins initiativ. (Mer om
Elvis-projektet på sid 19.) Här handlar det om samhällsekonomiska kostnader och nyttan av att köra
längre och tyngre tåg samt möjligheten att minska
elförbrukningen. Det vinner både företag och samhälle på.
Inge Vierth menar att det finns en potential för
järnvägsföretagen att minska sina elkostnader.
Hon är förvånad över att många operatörer inte
mäter sin förbrukning. I dag är det främst moderna lok som är utrustade med elmätare.
Nästa steg är att utveckla sparsam körning på
järnväg. Här ligger järnvägen långt efter vägsidan,
även om det finns vinnande exempel, som MTAB:s
malmtransporter i norr.
Den senaste VTI-rapporten som Inge Vierth medverkat i är en studie om effekterna av längre lastbilar och godståg i en korridor som sträcker sig från
Mellansverige till Ruhrområdet i västra Tyskland. Man har studerat olika framtidsbilder av hur
transportsystemet kan effektiviseras genom längre
lastbilar och tåg var för sig eller i kombination.
Slutsatsen är inte överraskande, att fler väljer att
köra sitt gods på väg om längre lastbilar används
och omvänt om man kör längre tåg.
Både längre lastbilar och längre tåg leder till
minskade logistikkostnader för företagen, visar
hennes beräkningar. Däremot är effekten i form av
minskade koldioxidutsläpp jämförelsevis liten.
I dag är den längsta tillåtna längden för godståg
i Sverige 630 meter. Den faktor som framför allt
begränsar längden är mötesstationerna på järnvägens enkelspårssträckor. Med långa tåg avses
730 meter eller längre. Om man satsar upp till en
miljard kronor på mötes- och förbigångsspår kan
man börja köra 750 meter långa tåg från Mellansverige till Öresundsbron, visar en beräkning som
Trafikverket gjort. Investeringen skulle betala sig
inom ett till fem år.
– Våra beräkningar visar att det lönar sig att
satsa på godskorridorer med både längre tåg och
längre lastbilar. Det ena utesluter inte det andra,
säger Inge Vierth.
VTI; statens väg- och tranportforskningsinstitut,
har lokaler på KTH:s område i Stockholm.
Foto: ker stin ericson
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Framtidens fordonståg på
motorvägarna. Intelligenta
lastbilar som är sammankoppalde elektroniskt och som
kör med tio meters mellanrum
för att minska luftmotståndet.
illustr ation: susanne engman

Lastbilar i konvoj
för miljö och säkerhet
Vägarna utnyttjas bättre. Utsläppen minskar. Säkerheten ökar.
Det är tre förväntade fördelar med att köra intelligenta lastbilar i konvoj på motorvägar.
De första fordonskonvojerna testas nu i verklig trafik.
Det svenska vägnätet är väl utbyggt och har i princip
inga kapacitetsbrister, förutom i de största städerna.
Det finns alltså utrymme för att transportera mer gods
på vägarna. Men ökad godstrafik innebär också mer
utsläpp. Därför pågår en rad olika försök för att minska
bränsleförbrukningen per transporterad mängd gods.
Ett exempel är fordonskonvojer, på engelska vehicle
platooning.
En fordonskonvoj kan beskrivas som ett tåg, fast på
vägen. Ett tåg där avståndet mellan ”vagnarna” kan
ändras när det behövs och där ”vagnarna” kan kopplas
till och ifrån. Lastbilarna är vagnarna i tåget och de är
sammankopplade elektroniskt. Det innebär att de exempelvis kan hålla samma fart, hålla samma avstånd
och kommunicera med varandra. På sikt är tanken att
föraren i den första bilen kör hela konvojen.
Sverige ligger långt framme i Europa när det gäller
fordonskonvojer. Inom Scania, Volvo Personvagnar och
Volvokoncernen pågår forskning och utveckling.
Scania kör nu i ett försök fem lastbilar i konvoj på E4
mellan Södertälje och Helsingborg. Till en början körs
lastbilarna med ett avstånd av 60–70 meter, men meningen är att avståndet successivt ska krympa ner till
godset • nr 5. 2012

10–12 meter. Allt mindre avstånd gör att luftmotståndet minskar och därmed bränsleförbrukningen. De säkerhetsrisker som korta avstånd innebär, minimeras
med hjälp av elektronisk utrustning som radar, farthållare och automatiska bromssystem. Hur konvojkörningen mellan Södertälje och Helsingborg uppfattas av både lastbilarnas förare och
Därför fordonskonvojer
medtrafikanter utvärderas av VTI, Statens
- Minskad bränsleförbrukning
väg- och transportforskningsinstitut.
tack vare minskat luftmotstånd.
- Ökad säkerhet genom olika

elektroniska system, exempelvis
Volvo Personvagnar och Volvokoncernen
automatisk inbromsning vid för kort
har deltagit i det nyligen avslutade euroavstånd till fordonet framför.
peiska Sartre-projektet. På testbana har de
- Kapaciteten i vägtransportsystemet
båda företagen då genomfört konvojkörutnyttjas effektivare. Målet på sikt
ning med en manuellt körd lastbil i täten.
är ett avstånd på 10–12 meter
Lastbilen har följts av en annan lastbil och tre
mellan fordonen.
personbilar. Samtliga följefordon har körts automatiskt. De båda företagen körde också en fordonskonvoj på en motorväg i Spanien några timmar
under försommaren. Men det krävde specialtillstånd,
eftersom förarna i följefordonen varken styr, gasar eller bromsar själva. Detta är i dagsläget inte tillåtet och
kräver ändrad lagstiftning.
Stina Liljas

13

Hässleholms hygge
möter nya godsflöden
Bara kombiterminal räcker inte.
Den gamla knutpunkten Hässleholm satsar i modern skepnad på
att bygga södra Sveriges största
logistik- och industripark – Dryport
Skåne. Siktet är inställt på samarbete med hamnarna i hela Sydsverige. Terminaltätheten tilltar.

Södra stambanan i väster och riksväg 21
i söder. Med prognoser om fortsatt ökade transporter och godsmängder tänker Hässleholm dra nytta av sitt läge och
andra goda förutsättningar.
– Vi har en optimal plats där vi kan ta
mark i anspråk utan att inkräkta på staden eller andra intressen, säger kommunalrådet Urban Widmark (M). Vi vill att
Hässleholm ska bli framtidens transportnav i södra Sverige.

Hygget strax norr om staden är enormt.
Man kunde tro att det är efter stormen
Gudrun. Men den här avverkningen är
planerad. Hässleholms kommun gör etableringsklar mark av 120 hektar skog mot

Spaden sätts i jorden efter årsskiftet.
Marknivåerna jämnas ut, gator byggs,
vatten och avlopp dras fram. Det blir ett
flerfunktionsområde som kan rymma
allt från torrhamn, intermodal inlands-
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terminal, godshantering, tull, lagring,
transportörer, importörer och grossistill service”Vi ser redan nu ter,
funktioner för
att den här eta- områdets aktöbleringen bidrar rer. Än finns
inga avtal med
till att företag
kunder, förutstannar i Hässle- om en avsiktsmed
holm och nya är förklaring
Jernhusen om
på väg.”
kombiterminal.
Området ska vara etableringsbart med
början 2015.
– Det handlar om att vara färdig för kund
då, säger projektledaren Johan Ericsson.
godset • nr 5. 2012

Halmstad

Karlshamn

Hässleholm

Karlskrona

Sölvesborg

Helsingborg

Åhus
Lanskrona

Simrishamn

Malmö

Ystad

Hässleholm vill utnyttja sitt läge inom
räckhåll för alla hamnar i Sydsverige.
illustr ation: anninica gustafsson

Trelleborg

med spår och väg till alla viktiga hamnar i
Sydsverige och vi har ytorna de saknar.
Tankarna på ett logistikcentrum i
Hässleholm har funnits åtminstone sedan
slutet av 90-talet. Kommunen började
köpa mark 2005. Totalt är det en investering på omkring 400 miljoner kronor.
Kommunen räknar med att den ska betala
sig genom företagsetableringar, arbetstillfällen och skatteinkomster. Den vanliga
debatten om en sådan här stor satsning
ställd mot vård, skola och omsorg har i
stort sett uteblivit.

Skogen är avverkad på 120 hektar och snart
kommer schaktmaskinerna. Projektledaren
Johan Ericsson har planen för Hässleholms
logistik- och industripark. Foto: Bo inger stam

Alla nio partier i Hässleholms kommunfullmäktige röstade för Dryport Skåne.
– Vi brukar vara eniga i långsiktiga
strategifrågor, säger oppositionsrådet
Tommy Nilsson (S). Han sitter dessutom
med i projektet och svarar för den politiska förankringen där.
– Om vi inte satsar förlorar vi i attraktionskraft, säger kommunalrådet LarsGöran Wiberg (C). Vi ser redan att den

här etableringen bidrar till att företag
stannar i Hässleholm och att nya är på
väg hit.
Hässleholm står inte på Trafikverkets
nuvarande lista över centrala terminaler som är särskilt intressanta för statligt
infrastrukturstöd, men har inga problem
med det.
– Vi fanns inte när de pekades ut, men
det kommer att falla på plats naturligt
sen, säger Johan Ericsson.
Dryport Skåne ser sig som en kommande nyckelspelare när logistikkartan för
södra Sverige ritas om. Johan Ericsson
tror att det kan bli strukturella förändringar när nya vägar öppnas för godset.
– En del terminaler som anpassat sig
till dagens flöden och infrastruktur kan få
det tufft. Vad händer till exempel när Fehmarn bält-förbindelsen är klar och lastbilar och tåg kan rulla den vägen direkt
mellan kontinenten och Skåne?
BO INGERSTAM

Vi har inte godsvolymerna här nu, men vi
kommer att möta marknaden och är öppna för många förslag.
Huvudspåret för Hässleholm är att bli
torrhamn. Trafikverkets kapacitetsutredning räknar med en fördubbling av godstonnaget till och från Sverige till 2050.
Merparten väntas gå via Sydsverige där
hamnarna redan nu är stora in- och utförselvägar. Men de har svårt att expandera
när städerna återtar sina sjönära lägen för
att exempelvis bygga bostäder.
– Städerna tränger ut sina hamnar som
har problem med att få de ytor de behöver, säger Johan Borglin, logistikkonsult i
Dryport Skåne-projektet. Vi är förbundna
godset • nr 5. 2012

Eniga politiker bakom storsatsningen i Hässleholm, från vänster Tommy Nilsson (S), Urban Widmark
(M) och Lars-Göran Wiberg (C). Foto: Bo inger stam
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Stor eller liten, bred eller nischad,
för få eller för många – det finns
ingen definitiv sanning om kombiterminaler. Trots risken är det
lockande att etablera en kombiterminal, och kanske ännu mer att ta
steget till en hel logistikpark som
verkligen ”sätter kommunen på
kartan”.

– Det går inte att säga om det finns för
många eller för få kombiterminaler, men
en av de risker vi sett är att särskilt de
som ligger nära varandra räknar på samma godsvolymer, säger Cecilia Mårtensson vid SKL, Sveriges kommuner och
landsting. Hon var projektledare för de
studier om kombiterminaler som SKL
gjorde häromåret till stöd för terminalintresserade kommuner. En av rapporterna fångade det heta ämnet i titeln ”Klart
vi ska ha en kombiterminal”.

I Sverige har vi statistik på det mesta, men
man kan faktiskt inte utan vidare få en
samlad bild av hur många kombiterminaler det finns och var de ligger. Uppgifter
finns förstås på olika håll, men de behöver
sammanställas handgripligen.

– Ibland verkar det som om nya terminaler dyker upp varenda vecka ungefär som
kaféer, säger Tommy Pilarp, branschchef i
Transportindustriförbundet, som organiserar godstransport- och logistikföretag.
– Jag tror ändå att det finns plats för
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fler terminaler, men man bör kanske vara
beredd att nischa sig. Stockholm–Mälardalen är det område där det kan finnas
risk för överetablering och ”kannibalisering”.
Kan man skapa goda affärslösningar ger
det utrymme för fler terminaler, menar
Tågoperatörernas verkställande direktör
Christel Wiman.
– Men alla behöver inte bli stora. Det
kan skapas flaskhalsar i trafiken till och
från terminalerna om det finns enbart ett
fåtal stora terminaler. Då är det bättre om
det också finns mindre och nischade terminaler som samverkar med de stora.
I den nationella planen för transportsystemet 2010–2021 har Trafikverket
pekat ut ett antal centrala kombiterminagodset • nr 5. 2012

foto: ale x farnsworth

Kombiterminaler
– hur många kan de bli?

ler där staten har särskilt intresse av att
satsa på den anslutande infrastrukturen.
Vilka terminaler som betraktas som centrala kan förändras när marknaden förändras.
– Stora volymer ger stor nytta och är
därmed mest intressanta för staten att
engagera sig i, säger Jan Bergstrand, chef
för arbetet
”Viktigast är att med näringstransdet finns en fung- livets
porter inom
erande transport- Trafikverkets
samhällsplakedja.”
nering. Många
terminaler utvecklas stegvis och blir större. De kan då bli intressantare på nationell nivå och kvala in bland de utpekade.
Uppdateringen av centrala terminaler
sker i vår rullande långsiktiga planering,
det vill säga med 3–4 års mellanrum.
Det finns olika uppfattningar om vad som
är bästa terminalläget: där de stora godsvolymerna går (alltså i Syd- och Mellansverige) eller där de bästa stråken går.
– Viktigast är att finnas i en fungerande
transportkedja, anser Tommy Pilarp. Det
förtar effekten av en terminal om den inte
har bra anslutande infrastruktur.
Att det finns tjänster och service vid
terminalerna är viktigt för transportörerna och logistikföretagen.
– Om man vill vara säker på långsiktighet måste man ha tjänster att erbjuda,
säger Christel Wiman. Varför inte ”lättservice” för tåg, med enklare fordonsunderhåll?
Efter SKL:s studier har Cecilia Mårtensson några grundtips för en lyckad terminaletablering:
– Gör en noggrann marknadsanalys,
prata med andra terminaler och med
näringslivet i stället för att konkurrera,
samarbeta i nätverk, och välj att satsa på
fler tjänster eller nischad verksamhet.
Tommy Pilarp ser en annan möjlig
utveckling som kan påverka terminaler
och logistik.
– Om man tänker på kostnadsläge och
löneläge så skulle jag inte bli förvånad om
vi får se logistikparker utanför Sverige,
till exempel i Baltikum. Det går lika lätt
att lasta om där och sedan köra bilen på
färjan till Sverige.
BO INGERSTAM
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Västerdalsbanan har utrustats med ERTMS-regional,
som är en enklare variant av systemet. Foto: gör an fält

Tid och pengar
på bordet för ERTMS

I början av nästa år väntas tidsplanen vara klar för det fortsatta införandet av
järnvägens trafikstyrningssystem ERTMS i Sverige. Diskussion pågår om
finansieringen av ombordutrustning.
Trafikverket och några intressenter har
gjort en riskanalys för den planerade utbyggnaden av ERTMS på sträckan Stockholm–Malmö, den svenska
delen av Europas godskorridor B mellan
Stockholm och Neapel. Inkopplingen
beräknas börja 2016 och vara klar 2020.
– Vi startar norr om Alvesta, för då
behöver inte Öresundstågen ha ombordutrustning direkt, säger Trafikverkets
projektchef för ERTMS, Anders Strandberg.
Den föreslagna tidsplanen är nu ute
på remiss. Planen beräknas bli beslutad
i februari.
Frågan om finansiering av ombordutrustningen i fordon är fortfarande
öppen. Inspel har kommit från operatörshåll, och Trafikverket har fört diskussioner med regeringen. Operatörerna vill inte ensamma ta kostnaden
för ombordutrustningen. Vid ERTMSkonferensen i Frankrike i november
efterlyste Trafikverkets generaldirektör
Gunnar Malm gemensamma europeiska
lösningar för finansiering och tekniska
frågor.
Oavsett var finansieringsfrågan slutligen landar går det att fram till februari 2013 söka EU-stöd till ombordutrustning för ERTMS. 100 miljoner euro
finns avsatt. Staten gör ansökan tillsam-

mans med de järnvägsföretag som är
intresserade.
ERTMS införs enligt svensk och
europeisk lag. Det är för närvarande
Trafikverkets största projekt sett till
beräknad totalkostnad. Efter inkörningsproblemen på Botniabanan och
Ådalsbanan anser Anders Strandberg
att systemet nu fungerar bra där.
– Det har varit en nyttig resa under
hösten när vi fört dialog med olika
intressenter i branschen. Vi kommer nu
att ytterligare säkra tekniken, konsolidera systemen
och tydliggöra ansvarsfrågorna, säger Anders
Strandberg.
Anders
Strandberg Under nästa år kommer den

svenska versionen av marksystemet för ERTMS att verifieras så att
banorna i Norrland har exakt samma
version. Från och med att ERTMS har
införts på banorna måste alla fordon
som körs där ha ERTMS-utrustning.
Inga avsteg tillåts, eftersom banorna är
högt belastade.
I december 2013 startar trafiken med
ERTMS på Haparandabanan.
– I princip kan vi lita på ERTMS, och
det bör gå bättre för varje ny sträcka vi
öppnar, säger Anders Strandberg.
BO INGERSTAM

17

Vi ska vårda
det vi har
Alliansregeringen har nu lämnat sin infrastrukturproposition till riksdagen. Ett
kompletterande kunskapsunderlag finns
i kapacitetsutredningen som regeringen
uppdrog åt Trafikverket att göra våren
2011. Propositionen tar avstamp i kapacitetsutredningen och föreslår i första hand
mer resurser till drift och underhåll av
befintligt system, i andra hand föreslås
nyinvesteringar. Vi
behöver vårda det
”Företagens
vi har, samtidigt
möjlighet att
som vi bygger för
transportera
framtiden.
Målet med infragods ska förstrukturproposibättras.”
tionen är att skapa
förutsättningar för ett starkare och mer
hållbart transportsystem. Företagens
möjligheter att transportera gods ska förbättras. Väl fungerande infrastruktur är
en del av regeringens offensiva arbetslinje.
Propositionen fokuserar därför såväl på
växande storstadsregioner som på expansiva gruvnäringar i landets inre delar.
Viktiga godsstråk prioriteras därmed.

Krav på vinterdäck
på tunga fordon
Regeringen har beslutat att tunga fordon ska ha vinterdäck. Förändringen
träder i kraft vid årsskiftet och gäller både
svenska och utländska fordon.
Däckkravet innebär att alla tunga fordon
ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december–31 mars när
det råder vinterväglag.
– Med beslutet läggs ytterligare en pusselbit för säkrare vägar och bättre framkomlighet, för både näringsliv och privatpersoner. Förändringen gäller alla tunga
fordon oavsett nationalitet och bidrar därför
till såväl säkerhet som konkurrensneutralitet, säger infrastrukturminister Catharina

5/3

2013 hålls Godsetdagen i Stockholm.
Arrangör är Trafikverket tillsammans
med Tågoperatörerna, Sveriges
Åkeriföretag och Transportgruppen.
Boka redan nu!

Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.
Beslutet välkomnas av branschföreträdare.
– Beslutet är en klar seger för trafiksäkerheten, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.
Foto: ker stin ericson

Foto: ker stin ericson

landet runt

Avgörande för
Logistikforum
Nu ska Logistikforums framtid beslutas. Forumet, som är regeringens rådgivande organ i logistik- och godstransportfrågor, har under sina fem år samlat
företrädare från logistikområdets olika intressenter. Och det är just kontakten mellan
aktörerna som lyfts fram när verksamheten
nu utvärderats. Flera utvecklingsförslag
lämnas i rapporten, som ska ligga till grund
för regeringens beslut om Logistikforums
framtid.
Läs mer om rapporten, Logistikforum
–verksamhet och effekter 2007-2012, på:
www.logistikforum.nu

Foto: mostphotos .com

Alliansregeringen föreslår att satsningarna för perioden 2014–2025 ska uppgå
till 522 miljarder kronor. Det är en ökning
med nära 20 procent i jämförbara priser.
Så säkerställer vi mer infrastruktur för
varje satsad krona, så bekämpar vi sårbarhet och flaskhalsar i trafiken.
Nu startar också arbetet med åtgärdsplaneringen, där Trafikverket tillsammans
med kommuner och regioner tar fram
genomarbetade underlag kring objekt,
kostnader och byggstarter. En nationell
plan kommer att antas under våren 2014.

Catharina Elmsäter-svärd,
infr astrukturminister
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Miljoner till smarta
godstransporter
Lindholmen Science Park i Göteborg
får drygt 9 miljoner kronor av Vinnova för projektet Sendsmart. Projektet ska
utveckla och införa nya godstransportlösningar inom godsförsörjning i städer, även
kallat citylogistik, bygg- och anläggningstransporter samt transporter inom avfall
och återvinning.
Projekt Sendsmart leds av Closer, den
nationella arenan för transporteffektivitet
inom Lindholmen Science Parks verksamhet. Ett femtontal aktörer i Göteborg, däribland Trafikverket, satsar tillsammans lika
mycket som man nu fått av Vinnova, vilket
ger 18 miljoner totalt.

En av Trafikverkets
uppgifter är att bidra
till effektiva transportkedjor för näringslivet.”
Arnold Vonkavaara, regionchef på
Trafikverket

om att Trafikverket tillåter Cliffton Mining och
Northland Resources att köra 90 tons bruttovikt
på sina malmtransporter mellan Kaunisvaara
och Svappavaara.
godset • nr 5. 2012

Otåliga Knegare
vill öka takten

Hector Rail drog det första testtåget inom ramen för Elvis-projektet. Tåget var lastat med pappersprodukter från
skogsindustrin. Skogsindustrin är en av de största köparna av järnvägstransporter. FOto: pernill a wahlman

Spara el och pengar
med längre godståg

godset • nr 5. 2012

för att kunna köra längre och tyngre tåg. Vinsten går förlorad om man kör med två lok, säger
Anders Ekmark.
Vad krävs av järnvägsanläggningen för att
kunna köra längre tåg?
–Två saker. Det ena är att förlänga mötesstationerna. I dag finns enstaka mötesstationer
som är tillräckligt långa.
–Sedan handlar det om hastigheter och trafikledning. För att spara energi bör tåget hålla
jämn hastighet. Här finns en motsättning mellan godstrafik och persontrafik. I dag får många
godståg gå åt sidan för persontågen. Det kostar
i energi att stanna och starta .
Monica Näslund

Elvis –projektet

Monica Näslund

Ska undersöka den samhällsekonomiska
kostnaden och nyttan av att använda längre
och tyngre tåg.Undersöka möjligheterna att
utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre.
Undersöka möjligheterna att minska elförbrukningen.
Deltar: VTI, Linköpings universitet, Trafikverket och Skogsindustrierna samt medlemsföretag. Energimyndigheten finansierar
delar av Elvis-projektet.

Foto: mostphotos .com

I oktober rullade ett extra långa godståg från Gävle till Malmö. Det 730 meter
långa tågsättet testkördes för att se om längre
tåg kan spara energi.
Projektet är initierat av Skogsindustrierna
och leds av VTI. Övriga deltagare är bland andra Trafikverket samt Energimyndigheten. Projektet bär namnet Elvis och ska utläsas ”el vis”.
Utgångspunkten är att man kan minska energiförbrukningen med längre och tyngre tåg.
En annan hypotes är att tåg som är längre och
tyngre kan bidra till att spåren utnyttjas effektivare.
Ett testtåg har gått, kommer det är gå fler?
–Det är möjligt, säger Anders Ekmark, Trafikverket. Men vi har redan jämförelsevärden
från normal tåglängd, 630 meter, eftersom man
har installerat elmätare i nya lok.
Ett tåg som kör i uppförsbacke kräver mer el
medan det går åt mindre för tåg som saktar in.
Moderna lok med återmatningssystem förlorar mindre energi vid bromsning än traditionella
lok. Provtåget i oktober körde utan stopp, vilket
gjorde resan särskilt energisnål.
–Det lok som användes vid testkörningen kan
dra 2 000 ton. Iore-loken, som drar malmtågen,
klarar mycket mer. Det krävs lok med dragkraft

Mycket är gjort, men mycket mer
återstår att göra. En lätt otålig
grupp Kneg-aktörer samlades nyligen för årets resultatkonferens,
och ledordet var ”öka takten”.
Kneg står för klimatneutrala
godtransporter och är ett samarbete mellan myndigheter, företag och akademi med visionen att
godstransporterna på svenska vägar ska vara klimatneutrala.
Knegs 16 medlemmar arbetar
på olika sätt för att minska klimatpåverkan från godstransporter
på väg. Under 2011 har aktörerna
i Kneg tillsammans minskat sina
utsläpp med 240 000 ton koldioxid. Det är den största besparingen sedan Kneg bildades 2006.
Utsläppen av växthusgaser från
godstransporter fortsätter att öka
trots att fordonen blir bränslesnålare och fler kör tunga fordon med
förnybara bränslen.
Håkan Johansson, miljöutredare på Trafikverket, och Anders
Ahlbäck från Chalmers, är författare till Knegs resultatrapport,
som i år har rubriken: ”Hinder
och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter”. Rapportförfattarna pekade
på möjligheterna med till exempel förnybara bränslen, fordonståg, längre och tyngre fordon och
samarbeten för samdistribution
och ökad fyllnadsgrad.
Med ny teknik kan vi begränsa
koldioxidutsläppen. Hur kommer
det då sig att lönsamma miljöinvesteringar inte blir gjorda? Henry
och William Montgomery anlade
det psykologiska perspektivet. För
företagen handlar det främst om
vinst här och nu i stället för att invänta en framtida vinst.
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Grön och grann väktare

1873 planterades granen Fredrik av en rallare
intill spåret i Upphärad. Sedan dess har generationer av lokförare hälsat på barrträdet.
Att signalera har betytt lycka på färden.
Nu har granen Fredrik fått en ny hemvist intill dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan. Ett rotskott från gamle Fredrik har
drivits upp av experter i Holland. Förhoppningsvis får den unge granen Fredrik ett långt
liv framför sig som skyddshelgon för förbisusande lokförare.

År 1873 planterades granen Fredrik av en rallare intill spåret i Upphärad. Sedan dess har generationer av lokförare hälsat på barrträdet.
Att signalera har betytt lycka på färden. Nu har granen Fredrik fått en ny hemvist intill dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan.
Ett rotskott från gamle Fredrik har drivits upp av experter i Holland. Förhoppningsvis får den unge granen Fredrik ett långt liv framför
sig som skyddshelgon för förbisusande lokförare. Foto: K asper dudzik
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