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9 300 Så många meter spår ska läggas i den östra järnvägstunneln 
genom Hallandsås, och cirka 9 000 meter i den västra. Spår-
läggningen inleddes i januari. 
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framtiden



godset • nr 1. 20152  

sTEFan EngDahl
Pl anEringsDirEKTör , 
Tr aFiKVErKET

INTRO

 4  trendspaning ger koll på framtiden

 8  vägbygge ger plats för expansion

 9  framtidstro i gävle hamn

 13  sjöfart i inlandet

 16   stjärtfenor som sparar bränsle

 19  formel 1-banan i norrbotten

godset • nr 1.2015

Den nya SCA-boxen i kombination med fler vagnar blev ett lyft för transporterna mellan Umeå hamn och 
Munksunds pappersbruk. FoTo:sTEFan Br aT T

4

”Vi kan hantera 
samma mängd gods 
med en avgång per 
dygn jämfört med 

tidigare två.”

6

Digitaliseringen är en av de trender som 
påverkar transportsamhället. Till exem-
pel ändrar den ökade e-handeln förutsätt-
ningarna för distribution och logistik.

14

Hur svårt  
kan det vara?

godset är en tidning från trafikverket för dig soM arBetar Med transPorter
”alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten 
vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid sika, sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar 
för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll 
av statliga vägar och järnvägar.  

Ansvarig utgivare: niclas härenstam. redaktör: stina gerhardt. Medverkande i detta nummer: stina gerhardt, göran Fält,  
stefan Bratt, annica gustafsson, Pia hintze, Bo ingerstam. 
design: a4 Layout: grafisk form, Trafikverket. tryck: ineko aB stockholm omslagsbild: stefan Bratt. om du vill beställa fler  
exemplar av godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis, mejla godset@trafikverket.se Issn: 16530888

 Det här med järnvägen – hur 
svårt kan det vara? Den frå-
gan är ingången till den infor-
mationskampanj som Trafik- 

verket genomför under januari och fe-
bruari. med annonser på ett antal sta-
tioner och i sJ:s kundtidning Kupé, 
samt information på trafikverket.se 
förklarar vi hur det hänger ihop. Det 

till synes enkla 
järnvägssyste-
met står i dag 
inför en rad ut-
maningar – inte 
minst med tanke 
på att stora delar 
av anläggningen 
byggdes för en 

trafik som var mindre, lättare och lång-
sammare än för den trafik som finns 
idag. 

i år kraftsamlar vi kring 24 viktiga 
spårarbeten. De är utspridda i tid över 
året och geografiskt i hela landet. Ex-
empel på arbeten är inkopplingen av 
järnvägen i hallandsåstunneln, spårby-
te mellan hudiksvall och svartvik, och 
renovering av den vackra k-märkta År-
stabron i stockholm. Vi genomför ock-
så omfattande kontaktledningsbyten 
på sträckorna lund–hässleholm och 
laxå–Falköping. Därtill gör vi 12 000 
större och mindre arbeten på spåren.

med dessa utmaningar och konkre-
ta planer har vi nu påbörjat ett nytt år 
som kommer att innebära tydliga för-
bättringar av det svenska transport-
systemet. Det kommer att bidra till ett 
mer tillgängligt sverige.

”Därtill gör vi  
12 000 stör-
re och mindre 
arbe ten  
på spåren”

Vägen till 
rätt åtgärd.
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signaler

Framkomligheten i norra stockholm 
förbättrades stort efter att norra län-

ken öppnat. Det visar de mätningar som 
gjordes första veckan efter öppnandet. 
Därmed har bland annat tiderna för last-
bilstransporter till och från Värtahamnen 
förkortats betydligt. mätningarna är gjorda 
på sträckorna mellan ropsten och Ålkistan 
strax norr om Ekhagen samt mellan rop-
sten och norrtull.

Tiden det tar att köra mellan ropsten och 
Ålkistan har i genomsnitt halverats om man 
åker via norra länken i stället för via Björn-
näsvägen. och jämför man med hur lång tid 

det tar att åka via lidingövägen har restiden 
minskat till en tredjedel om man åker i nor-
ra länken. så om det tar 15 till drygt 20 mi-
nuter att köra sträckan ovan jord i rusnings-
trafik, tar det fem minuter i norra länken.

Tiden det tar att köra mellan norrtull och 
ropsten har i genomsnitt minskat från un-
gefär 15 till 35 minuter till ungefär 5 till 15 
minuter om man åker via lidingövägen. 
Väljer man i stället att köra via norra län-
ken tar det ungefär 3 minuter.

under våren öppnar nästa sträcka, mel-
lan norrtull och Tomteboda. 

snabbare transporter  
med norra länken

Etapp två i upprustningen av söderås-
banan mellan Åstorp och Teckomatorp 

har påbörjats och därmed är banan stängd 
för trafik till och med oktober. när allt är 
klart ska både kapaciteten och säkerheten 
ha ökat. För att klara fler tåg i högre hastig-
heter ska banan förstärkas. Ett mötesspår i 
Billesholm ska också byggas. 

syftet med upprustningen är att öka gods-
trafiken och införa persontrafik på banan. 
upprustningen görs i tre etapper. söderås-
banan ingår i det så kallade nya godsstråket 
genom skåne som skapas när hallandsås-
tunneln är färdig. i dag trafikeras söderås-
banan av några få godståg per dygn. när 

söderåsbanan rustas för mer gods

upprustningen av söderåsbanan är klar 
kommer fler godståg att kunna trafikera 
sträckan. 

meter långa godståg ska testas på  
öresundsbron från Danmark till malmö. 
Den längden är normal i Danmark se-
dan 1960, men ny för sverige, som hittills 
nöjt sig med 750 meter långa tåg. läng-
re godståg spar energi och ökar kapaci-
teten. 
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trävaror får  
egen terminal

En ny terminal för omlastning av 
trävaror har öppnat i göteborgs 

hamn. Papper, pappersmassa och trä-
varor utgör en stor del av exporten från 
göteborgs hamn. hamnen har nu inves-
terat i en helt ny skogsterminal. 

Järnvägsskolan  
utbildar för framtiden

Till hösten startar tre yrkeshögsko-
leutbildningar på Trafikverkets sko-

la i Ängelholm, Järnvägsskolan. Det är 
utbildningar till kontaktledningstekniker, 
signaltekniker och lokförare. Järnvägs-
skolan erbjuder dessutom, tillsammans 
med samarbetspartners, en treårig hög-
skoleutbildning till järnvägsingenjör och 
ett fjärde tekniskt gymnasieår med in-
riktning järnväg. 

svavelkontroll i  
svenska vatten

Den 1 januari 2015 började svavel-
direktivet att gälla, det vill säga det 

Eu-direktiv som innebär att gränsen för 
den högsta tillåtna svavelhalten i fartygs-
bränsle sänks kraftigt i bland annat öster- 
sjön. För att kontrollera att de nya regler-
na följs planerar Transportstyrelsen att 
utöka antalet inspektioner av fartyg som 
trafikerar svenska vatten. 
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Vägen till 
rätt åtgärd.
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På spaning efter framtiden 
– trender som påverkar transportsamhället
i trafikverkets omvärldsanalys 
identifieras och diskuteras långsiktiga 
trender i samhället och i transportsys-
temet.

Trafikverket publicerade i höstas sin 
andra omvärldsanalys. Fem så kallade 
megatrender – övergripande långsik-
tiga globala förändringar – identifiera-
des i den första omvärldsanalysen 2011. 
Dessa gäller förstås fortfarande. I 2014 
års rapport uppdateras dessa och 
fördjupas i form av sex trender som har 
särskild påverkan på transportsyste-
met.

– Omvärldsanalysen är ett av de 
underlag vi har för att kunna identifiera 
strategiska utmaningar och vad vi ska 
prioritera. Den ska vara till stöd för 
Trafikverket, för vår beställare reger-
ingen och för branschen. När man 
arbetar med infrastrukturfrågor och 
stora investeringar behöver man ha 
det långa perspektivet med sig, säger 
Susanne Ingo, en av redaktörerna för 
rapporten på Strategisk utveckling på 
Trafikverket.

Bakom analysen ligger en kontinuer-
lig omvärldsspaning. Under det senaste 
året har forskningsrapporter, progno-
ser och annat material med bäring på 
transporter i Sverige och internatio-
nellt analyserats. Denna faktainsam-
ling ligger till grund för rapporten. 

– Det handlar om saker som lig-
ger utanför Trafikverket, företeelser i 
omvärlden. Genom ökad kunskap om 
vad som kan komma att ske, kan man 
bättre bedöma och hantera risker och 
möjligheter, säger Susanne Ingo. 

stInA gerhArdt

Koncentration och  
fragmentering
En ökad befolkning och ekonomisk tillväxt 
driver efterfrågan på transporter. Jakten på 
stordriftsfördelar bidrar bland annat till att 
transporterna koncentreras till större noder 
och stråk. Ett ökat handelsutbyte med till-
växtmarknader i asien och öst- och central-
europa kan innebära att nya rutter och logis-
tiklösningar växer fram. 

Påfrestningarna på det svenska transport-
systemet ökar, liksom kostnaderna för sys-
temet. Det gäller särskilt på platser som drar 
till sig många människor, där den ekonomis-
ka aktiviteten är omfattande och där det är 
svårt och dyrt att ta ytterligare mark i an-
språk för transporter. 

Särskilt inom sjöfarten har stordriftsför-
delar utnyttjats. större containerfartyg och 
ökade godsvolymer att hantera i hamnarna 
ställer stora krav på landinfrastrukturen. En 
liknande, men mindre dramatisk, utveckling 
mot längre och tyngre fordon och farkoster 
kan ses inom alla trafikslag. 

samtidigt som de stora logistikflödena 
koncentreras blir den första och sista del-
sträckan mellan avsändaren och mottagaren 
mer fragmenterade. Dessa transporter sker 
ofta inne i städerna. 

här är ett urval av de transporttrender som bedöms få  
särskild betydelse för framtidens godstransporter. hela 
omvärldsanalysen finns på Trafikverkets webbplats. 

fem megatrender
  Fler bor i de växande storstads-

 regionerna.          
  Det sker förskjutningar i den ekono- 

 miska geografin.
  Digitaliseringens effekter slår igenom.
  Energianvändningen minskar i Europa

 men ökar globalt.
  statens roll förändras.

e-Samhället SKapar  
nya tranSportmönSter

sättet att handla och kundernas krav för-
ändras. E-handeln ökar med 10–15 procent 

årligen. inte minst är returlogistik en intress- 
ant faktor i detta. ökad e-handel ändrar 
förutsättningarna för distribution och lo-
gistik. möjligheterna till samlastning kan 
öka, men också leda till mindre energi- 

effektiva transporter om kraven på  
snabba leveranser blir styrande.

tranSportSyStemet 
KopplaS upp
Digitaliseringen slår igenom i transportsyste-
met och ger ökade möjligheter till exempel-
vis automatisering, situationsanpassad tra-
fikledning och information som riktas direkt 
till trafikanterna. nya aktörer och nya typer 
av tjänster kan få stor påverkan på såväl  
Trafikverkets verksamhet och sätt att sam-
verka med andra aktörer, som på transport-
systemet och dess användning. 

Enligt oEcD kan flygresandet i världen  
fördubblas inom 15 år, flygfrakten tre-
dubblas på 20 år och hanteringen av con-
tainrar fyrdubblas fram till 2030. Även 
prognoser för den svenska trafikutveck-
lingen visar på stora ökningar för samtliga 
trafikslag. Det sammanlagda persontran-
sportarbetet förväntas öka med 29 pro-
cent till 2030 och godstransportarbetet 
med 52 procent under samma period.

tranSporterna öKar
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tranSportSyStemen  
integreraS
Det svenska transportsystemet kopplas  
ihop med det europeiska. regler och  
planering påverkas och ställer ökade  
krav på de nationella beslutsproces- 
serna. Företag som bygger, under- 
håller, utvecklar och transporterar  
agerar allt mer på en global mark- 
nad och utifrån internationella  
standarder. Trafikslagen integreras  
i intermodala transportkedjor. 

På spaning efter framtiden 
– trender som påverkar transportsamhället

Klimatförändringar  
Kräver anpaSSning
samhället ställer allt större krav på att trans-
portsystemets klimatpåverkan ska minska 
och fossila drivmedel fasas ut. samtidig ökar 
kraven på anpassningar till klimatföränd-
ringar som inte längre går att hindra. Tuffare 
politiska styrmedel förutses. med förtätning 
och växande folkmängd i städer och tätorter 
ökar kraven på hög kvalitet i utemiljön. 

med ändrat klimat ökar risken för över-
svämningar, ras, erosion och stormar. Det krä-
ver utökade resurser för att säkerställa till-
gängligheten. nya typer av skador uppstår. 
högre temperatur minskar till exempel ris-
ken för rälsbrott på järnvägen på vintern, men 
medför ökat behov av underhåll på sommaren.

Källa: Trafikverkets omvärldsanalys 2014.  
En fullständig förteckning över källor finns i rapporten.

Early container ship 1956–
500–800 TEU

Panamax 1980–
3 000–3 400 TEU

Post Panamax 1988–
4 000–5 000 TEU

Triple E 2013–
18 000 TEU

ten-t:
Det transeuropeiska transportnätet  

(TEn-T) består av ett övergripande nät och  
ett stomnät. stomnätet ska vara färdigställt 2030  

och kommer att binda samman 94 viktiga europeiska 
hamnar med väg och järnväg, 38 viktiga flygplatser med 
järnvägsförbindelser in till större städer, 15 000 km järn-

vägslinjer som är uppgraderade till höghastighetsba-
nor och 35 gränsöverskridande projekt för att reducera 
flaskhalsar. Fram till år 2050 ska stomnätet komplet-

teras med ett övergripande transportnät av anslutande 
förbindelser. 

i de nya riktlinjerna för cEF (2013) introduceras  
nio korridorer i stomnätet (core network  

corridors). Varje korridor inkluderar minst  
tre trafikslag, tre medlemsstater och  

två gränsöverskridande passager. 
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– vi ville ta fram en mer kostnadseffektiv 
och miljövänlig lösning, berättar Marga-
retha Gustafsson, chef för SCA Logistics 
terminal i Umeå hamn. 

Lösningen , som effektiviserat trans-
porterna mellan hamnen och pappersbru-
ket i Munksund utanför Piteå, blev bland 
annat en ny lastbärare, SCA-boxen. 

Hösten 2013 rullade det första tåget 
med SCA-boxen, lastat med ytskikt till 
kartong, så kallad kraftliner, och returfi-
ber som är råvara till kartongproduktio-
nen.

Samtidigt byttes också transportör till 
Hector Rail vars lok kan dra fler vagnar så 
att längden på tågsätten kan ökas.

– Den ökade dragkraften har varit en 
viktig pusselbit i vårt koncept samtidigt 
som den nya lastbäraren klarar ett större 
tonnage än tidigare. I dag kör vi upp till 
600 meter långa tåg som fraktar maxi-
malt 2 450 bruttoton jämfört med tidigare 
1 200. Vi kan hantera samma mängd gods 
från vårt pappersbruk i Munksund med 
en avgång per dygn jämfört med tidigare 
två. Samtidigt har vi reducerat avgång-

ar från Skövde från fem till tre per vecka, 
vilket naturligtvis också innebär min-
dre miljöpåverkan, förklarar Margaretha 
Gustafsson.

Sca:s transportsystem har tre noder: 
Munksund, Umeå och Skövde.

I tågen söderut transporteras kraftli-
ner. I Skövde lastas returfiber för trans-
port norrut, vilket innebär att tågen ald-
rig går tomma.

– Det innebär i stort sett att vi inte har 
något lager av fiber eller kraftliner vid 

– Tågtransporter är en integrerad del av produktionen vid munksunds pappersbruk, 
säger margaretha gustafsson, chef för sca logistics terminal i umeå hamn.
En prisad lösning har effektiviserat transporterna mellan hamnen och bruket betydligt.

Samma mängd gods  
med halva antalet avgångar
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industrin utan tågen är en integrerad del 
av produktionen. Pappersrullarna lastas 
direkt från produktionen in i SCA-boxar-
na. Därmed är vi också helt beroende av 
att störningarna på järnvägsnätet hålls 
nere. Begreppet ”tåg i tid” är mycket vik-
tigt för oss. Samtidigt är detta vår stora 
utmaning, säger Margaretha Gustafsson.

från terminalen i umeå transporteras ock-
så kraftliner via fartyg. SCA har tre egna 
specialanpassade fartyg som kör enligt 
tidtabell.

– Järnvägspendellösningen starta-
de redan på 60-talet. Vad vi nu lyckats 
åstadkomma är ett transportsystem som 
minskar miljöpåverkan och är mycket 
kostnadseffektivt och rationellt, säger 
Margaretha Gustafsson.

I processen med att ta fram de speci-

alanpassade SCA-boxarna har både väx-
lingspersonal och truckförare fått varit 
med och tycka till om design och funktion.

– Deras åsikter har varit mycket värde-
fulla. De som arbetar med transporterna 
ser naturligtvis brister och möjligheter 
till förbättringar. Detta har vi tagit till-
vara på när det till exempel gäller att för-
bättra arbetsmiljön. Växlarna har hjälpt 
oss att sätta handtagen på rätt plats. Vi 
har också sett till att dörrarna kan fjärr-
styras från trucken så att de inte behöver 
öppnas manuellt, förklarar Margaretha 
Gustafsson.

hon applåderar Trafikverkets insatser 
för att stötta det nya upplägget. Bland 
annat har Holmsunds station och ban-
gård elektrifierats och ett nytt spår 
lagts inne i hamnområdet.

– Det nya spåret är guld värt eftersom 
vi på ett smart sätt kan köra tåget rakt in 
i hamnområdet och sedan backa in det i 
lastområdet. Det reducerar omloppstiden 
markant. 

text och foto: stefAn BrAtt

Samma mängd gods  
med halva antalet avgångar

Sca logistics 
ingår i skogskoncernen sca. För den nya lastbäraren  

sca-boxen blev företaget en av vinnarna av godstransport- 
rådens utmärkelse Årets lyft 2014. sca-boxen har ut-

vecklats i samarbete med den stora containertillverkaren 
cronos group.

 
Juryns motivering till utmärkelsen  

Årets lyft 2014:
”För en innovativ utveckling av transportkedjans alla led, 

från lastbärare och logistikupplägg till upphandling av starka-
re dragkraft. Genom utveckling av en egen lastbärare har man 
utnyttjat järnvägens möjligheter på bästa sätt så att samma 
transportarbete i dag kan utföras med färre avgångar. Detta  
leder i sin tur till lägre energiförbrukning, och därmed bättre 

miljöprestanda, samtidigt som det skapas utrymme för  
andra transporter i ett ansträngt järnvägssystem.”

”Pappersrullarna lastas 
direkt från produktio-
nen in i SCA-boxarna. 
Därmed är vi också 
helt bero ende av att 
störningarna på järn-
vägsnätet hålls nere.”
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– vi är mycket trångbodda vad gäller exempelvis last-
bilar som kommer till oss för lastning och lossning, 
konstaterar brukets vd, cecilia carter, och visar på en 
karta hur nära det är mellan utlastning och nuvarande 

riksväg.
En riksväg som också kallas Bergslags-

diagonalen, eftersom den är den rakaste 
vägen mellan örebro och gävle för bland 
annat tung godstrafik. Den nya förbifar-
ten kommer att ge bättre förbättrad tra-

fiksäkerhet och framkomlighet.
Förbifart Fors är en drygt sex kilome-

ter ny vägsträckning och den är ett samarbete mellan 
Trafikverket, Fors Bruk och avesta kommun. Bruket 
och kommunen finansierar tjugo procent av den totala 
kostnaden på knappt 150 miljoner kronor. Förbifarten 
är en av de större nybyggnationerna som gjorts i Da-
larna det senaste decenniet. 

– Vi räknar med byggstart för markarbeten efter att 
trädavverkningen har slutförts, i början av sommaren 

riksväg 68 förbi fors i södra dalarna ska flyttas. På så vis ska stora ensos kartongfabrik få 
utrymme för expansion och trafiksäkerheten förbättras.

2015, förklarar Trafikverkets projektledare, marcus 
Danielsson.

För Fors Bruk innebär förbifarten att logistikflödet 
kan förbättras avsevärt, såväl inom som utanför bru-

kets område.
– i dag har vi vid vissa tillfällen så 

trångt vid utlastningen att vi tvingats be 
väntande chaufförer att åka tillbaka till 
avesta för att vi inte har plats för deras 
fordon, säger ronny sjöberg som arbe-

tar med projekt- och infrastrukturfrågor vid 
Fors Bruk.

Fors Bruk är beredda att sätta spaden i marken för 
sina investeringar men inte förrän den nya vägen är 
färdig för trafik.

– Vi kan inte sätta igång något konkret ombygg-
nadsarbete förrän den nya vägsträckningen är färdig 
eftersom vi är beroende av den mark som frigörs av 
vägflytten, säger cecilia carter. 

text och foto: stefAn BrAtt

I dag är Stora Enso trångbodda i sitt kartongbruk i Fors, med riksväg 68 precis utanför dörren. 

vägflytten frigör  
mark för bruket 

Cecilia
Carter

Ronny
Sjöberg
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Hamnen växer  
för framtiden

gävle hamn är enligt regeringen en av landets tio strategiska 
hamnar och växer kraftigt. 
  – med tanke på den kommande fördubblingen av kapaciteten 
är vi övertygade om att verksamheten kommer att få ett rejält 
lyft, säger hamnens vd Fredrik svanbom.
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redan 2003 inleddes den omfattande
expansionen i Gävle hamn med byggan-
det av nya kajer. Nio år senare inleddes 
nästa etapp med muddringen av Yttre 
fjärdens farled, en sträcka på åtta kilome-
ter, för 350 miljoner kronor. Muddringen 
finansierades av Trafikverket och ham-
nen och fartyg med ett djupgående på 12,2 
meter kan nu trafikera hamnen.

Den upprustade farleden invigdes så 
sent som i juni förra året.

– Muddringen är en mycket viktig pus-
selbit i det batteri av expansionsåtgär-

der som vi har genomfört och kommer att 
genomföra. Hamnen kan nu ta emot far-

tyg med ett tonna-
ge upp till 100 000 
dödviktston jäm-
fört med tidigare 
50 000 ton. Det 
innebär att vän-
tetider för anlöp 
minskas. Vi erbju-
der helt enkelt 

effektivare trafik eftersom Sjöfartsverkets 
tidigare restriktioner för mörker och vind 

nu är borta, förklarar Fredrik Svanbom, 
vd i Gävle hamn, medan han kör oss runt i 
sin tjänstebil för att titta på de uppgrade-
ringar som gjorts.

– För oss var muddringen en myck-
et efterlängtad åtgärd som har stötts och 
blötts i nästan tjugo år innan den blev verk-
lighet, säger Fredrik Svanbom och öppnar 
en magasinsport med en fjärrkontroll.

Magasinet vi åker in i har delfinansie-
rats med EU-medel och utgör mellanla-
ger för bland annat SSAB:s stålprodukter. 
Här stuffas containrar innan de körs med 

Tyska Barmbek är ett av de containerfartyg som gör fasta anlöp till Gävle Hamn. Hon är också exempel på den kapacitetsökning som skett, då liknande fartyg tidigare 
inte kunde trafikera hamnen på grund av storleken och djupgåendet. I förgrunden syns ett ryskt fartyg som lastar skogsprodukter. 

”Vi måste också 
på land skapa 
för utsättningar 
för att ta emot 
de ökade voly-
merna.”
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truckar till containerterminalen, i avvak-
tan på lastning till fartygen. 

hamnområdet är omfattande, cirka 3,2 
miljoner kvadratmeter, och består av två 
områden på var sin sida av Inre fjärdens 
farled; Fredriksskans och Granudden. 
Granuddens verksamhet består till störs-
ta delen av utskeppning av skogsproduk-
ter. Sedan mitten av 90-talet finns ingen 
godshantering kvar inne i Gävle centrum. 

Fredrik Svanbom är inte särskilt orolig 
för det nya svaveldirektivet som började 

att gälla vid årsskiftet, och som begränsar 
svavelhalten i fartygsbränsle.

–Svaveldirektivets påverkan är en osä-
ker faktor för vår del. Det vi kan göra, och 
gör, är att förbättra infrastrukturen så att 
större fartyg kan trafikera hamnen. Där-
med ökar inte kostnaden så kraftigt per 
enhet last för våra kunder. I detta per-
spektiv är muddringen mycket viktig. Vi 
måste också på land skapa förutsättningar 
för att ta emot de ökade volymerna.

De ökade volymerna kommer framför 
allt från containerterminalen. Den drivs 

”Muddringen är 
en mycket vik-
tig pus selbit 
av det batteri 
av expansions-
åtgär der som vi 
har genomfört 
och kommer att 
genomföra. ”

EU-pengar har delfinansierat magasinet som bland annat är mellan-
lager åt stål- och pappersprodukter innan utskeppning.
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tillgängligheten mellan hamnen och 
järnvägen ökar när trafikverket byg-
ger ny anslutning till ostkustbanan.

– Med tanke på den kraftiga utbyggna-
den har Gävle hamn definitivt en starkt 
växande potential. Vi kommer även att 
dra vårt strå till stacken, säger Kenth 
Nilsson, Trafikverkets målstrateg för 
region Mitt.

Han syftar på den ökade tillgänglig-

het som hamnen får till järnvägstran-
sporter då ett nytt och elektrifierat spår 
med anslutning direkt till Ostkustbanan 
kommer att byggas av Trafikverket. Det 
nya spåret kan tas i drift under 2019.

redan i år sker en ”liten” byggstart då 
mark med dålig bärighet ska fyllas upp 
med schaktmassor så att den går att byg-
ga spår på. För att få full effekt behöver 
massorna ligga i drygt ett år innan arbe-
tet kan fortsätta. 

Start av spårbyggnationen planeras att 
ske i slutet av 2016.

Trafikverket har tillsammans med 
Gävle kommun också finansierat mudd-
ringsarbetet för den upprustade farle-
den, som invigdes i somras.

För tio år sedan inledde Trafikverket 
sin del av expansionsarbetet då Hamn-
leden mellan E4 och E16 förbättrades, 
för att öka framkomligheten för väg-
transporter till och från hamnen. 

stefAn BrAtt 

förbättrad förbindelse  

– Sedan 2005 då containertermina-
lens verksamhet inleddes har volymerna 
vuxit med i snitt 13 procent. Huvuddelen 

av volymerna 
som hanteras 
är exportpro-
dukter, cirka 75 
procent. Termi-
nalen hantera-
de i fjol 170 000 
TEU.

När utbygg-
naderna av nya 
kajer och lager-

utrymmen slutförts till sommaren kom-
mer kapaciteten för containertermina-
len att öka till cirka 350 000-400 000 
TEU. 

text och foto: stefAn BrAtt

av det turkiska bolaget Yilport som även 
sköter driften av containerterminalen i 
Oslo hamn. Förra året skrev de kontrakt 
för kombiterminalen i Rosersberg, norr 
om Stockholm.

– För oss är Rosersbergsterminalen 
mycket intressant eftersom den också kan 
ge oss ökade volymer när den nya termi-
nalen och logistik med järnvägstranspor-
ter börjar att fungera i år, säger Fredrik 
Svanbom.

containerterminalen i gävle hamn har i 
år varit verksam i tio år och drevs från 
början av ett privat konsortium med Gäv-
le kommun som en delägare. Kommu-
nen har fortfarande kvar sin ägarandel i 
terminalen. Fem rederier trafikerar i dag 
containerhamnen med fasta rutter för 
fartygen.

”Sedan 2005 då 
containertermina-
lens verksamhet 
inleddes har voly-
merna vuxit med i 
snitt 13 procent.”

gävLe hamn aB:
antal anställda: cirka 100 inklusive stu-
veripersonal. Totalt i hamnen arbetar 350-
400 personer fördelat på cirka 35 företag. 
gävle hamn aB ägs till hundra procent av 
gävle kommun.
typer av gods: hamnen står på flera olika 
ben. containervolymerna, cirka 170 000 
TEu utgör 20 procent av totalvolymen. 
Flygbränsledepån för arlanda utgör ytter-
ligare 20 procent (och gör gävle hamn till 
sveriges femte största olje- och petroleum-
hamn). En femtedel är torrbulkprodukter, 
i huvudsak försörjningsprodukter till pap-
pers- och stålindustrin. De senaste åren har 
också antalet importerade vindkraftverk 
vuxit markant. under 2014 ankom cirka 
60–70 verk för vidare transport till monta-
geplats.
farled: Åtta kilometer lång och 13,5 meter 
djup. Bredd 126 meter.

Arbetet med att bygga ytterligare kajer för containerterminalen fortskrider enligt planen. Gävle Hamns vd Fredrik Svanbom inspekterar pålningsarbetet.
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signaler

sedan mitten av december 2014 är 
det möjligt att även i sverige bygga 

och utrusta fartyg för så kallad inlandssjö-
fart. Till en början är det Vänern, mälaren 
och göta älv som är aktuella för inlandssjö-
fart, som bedöms kunna avlasta väg- och 
järnvägstrafiken. Det pågår en utredning på 
Transportstyrelsen som kan resultera i att 
ytterligare vattenområden blir aktuella.

Eu har sedan ett antal år gemensamma 
regler för inlandssjöfart, det vill säga trafik 

på kanaler, floder och insjöar. sverige har 
tidigare valt att inte tillämpa reglerna men 
sjöfartsnäringen har visat intresse. 

regelverket är anpassat för trafik på vat-
ten med begränsad våghöjd, där fartygen 
befinner sig relativt nära land. Fartygen som 
får trafikera de inre vattenvägarna är enk-
lare, har mindre utrustning, lägre maskin-
styrka och mindre besättningar med lägre 
utbildningskrav. Det ger i sin tur möjlighet till 
sänkta kostnader för transporterna. 

klart för inlandssjöfart  
även i sverige

ertms på malmbanan
Projekteringen har börjat för ut-
byggnad av det Eu-gemensamma 

signalsystemet ErTms på malmbanan 
mellan luleå och riksgränsen. Trafikver-
ket har upphandlat projekteringen i två 
uppdrag: ett för den norra delen råtsi–
Björnfjell och råtsi–svappavaara, och ett 
för den södra delen Boden–råtsi. 

Projekteringen 
ska vara klar under 
2016. under 2018 
börjar Trafikver-
ket övergången till 
ErTms på malmba-
nan. Därefter plane-
ras fortsatt införan-
de av systemet i det 
svenska järnvägsnä-
tet fram till 2035. 

halva priset med  
extra lång lastbil

Jula och DB schenker har fått dis-
pens av Transportstyrelsen för att 

köra 31,6 meter långa lastbilar mellan 
torrhamnen i Falköping och centrallagret 
i skara. Det är drygt sex meter längre än 
det normalt längsta tillåtna måttet, och 
innebär att två 40-fotscontainrar kan 
lastas på en bil. Både miljöpåverkan och 
transportkostnader på sträckan halveras 
på så vis, uppger Julas logistikchef len-
nart Karlsson. 

41,9
miljoner ton gods hanterades 
i svenska hamnar under det 
tredje kvartalet 2014, vilket är 
en ökning med sju procent jäm-
fört med motsvarande kvar-
tal 2013. Det visar statistik från 
Trafikanalys.

ökningen återfinns både i 
den inrikes och utrikes varutra-
fiken. En stor del av ökningen 
finns i lossning av lasttyperna 
flytande gas och råolja, där ök-
ningen var 36 procent jämfört 
med det tredje kvartalet 2013. 
Det flytande bulkgodset ligger 
nu på jämförbar nivå med det 
tredje kvartalet 2012. 

nu gäller  
trängselskatt för alla

Vid årsskiftet ändrades lagen om 
trängselskatt till att också omfatta 

utländska fordon. numera påförs utländ-
ska personbilar, lastbilar och bussar med 
en totalvikt under 14 ton, trängselskatt 
när de passerar någon av betalstationerna 
i stockholm eller göteborg. 
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underhÅllet  
SKa utredaS

strax innan jul presenterade infrastruktur- 
minister anna Johansson ett tilläggsdirektiv till  

den utredning om järnvägens organisation som den  
förra regeringen tillsatte 2013. syftet med tilläggs- 

direktivet är att se över hur staten kan öka kontrollen över  
järnvägsunderhållet.  

Dessutom ger regeringen Trafikverket i uppdrag att utre-
da och redogöra för alternativa former för organisationen 

av järnvägsunderhållet, samt att redogöra för utveck- 
lingen och införandet av styrramverket för drift  

       och underhåll av väg  
          och järnväg.  
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REKOMMENDERA ÅTGÄRDER

FÖRSTÅ SITUATIONEN

INITIERA 

TÄNK OM
OPTIMERA
BYGG OM 
BYGG NYTTPRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR

allt från små insatser som kortare bomfällningstider och att automatisera en 
växel, till stora projekt som nya triangelspår och dubbelspår på ostkustbanan.
Det är några av de åtgärder som ska skapa bättre flöde för gods i sundsvalls- 
regionen. lösningarna har tagits fram i en åtgärdsvalsstudie, Trafikverkets 
metod för dialog i den tidiga planeringen – med hänsyn till alla trafikslag. 

– det finns en stark utvecklingspoten-
tial i regionen och ett högt tryck att ta 
fram åtgärder av olika slag för att hantera 
större godsvolymer. Vi måste sortera och 
prioritera.

Så förklarar Kenth Nilsson, regional 
målstrateg för gods på Trafikverket, bak-
grunden till åtgärdsvalsstudien om gods i 
Sundsvallsregionen.

Sedan 2012 föregås all planläggning av 
fysiska åtgärder i infrastrukturen av en 
åtgärdsvalsstudie. Den ersätter tidigare 
bristanalyser och idéstudier. Studien ska 
behandla alla trafikslag och åtgärder.

– Åtgärdsvalsstudier hjälper oss att kom-

ma fram till snabbare och mer kostnadsef-
fektiva lösningar. Det handlar om dialog 
och kunskap för att uppnå en effektivare 
planering, säger Per Lindroth, en av de 
nationella samordnarna på Trafikverket. 

Åtgärdsvalsstudier ger ett tydligare 
sammanhang för andra åtgärder än att 
bara bygga bort problemen. Åtgärdsvalet 
görs enligt fyrstegsprincipen, som hand-
lar om att först se om brister helt eller 
delvis kan avhjälpas genom att tänka om 
kring transporterna eller att utnyttja den 
befintliga infrastrukturen bättre. 

Åtgärdsvalsstudiens arbetssätt bygger 
också på fyra faser: 1. Initiera. 2. Förstå 

situationen. 3. Pröva tänkbara lösningar. 
4. Rekommendera åtgärder. Med studien 
som grund tas sedan beslut om man ska 
gå vidare och i så fall hur.

i Sundsvall möttes Trafikverket och 
intressenter i ett antal workshoppar där 
man först skaffade sig en gemensam bild 
av problem och brister. Därefter formule-
rades mål och önskvärda effekter.

Studien ledde fram till 28 åtgärdsför-
slag i olika kostnadsnivåer. En del åtgär-
der finns med i den nationella transport-
planen 2014–2025. Bland annat byggen 
av triangelspår i Bergsåker och Maland, 

vägen till  
rätt åtgärder
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REKOMMENDERA ÅTGÄRDER

FÖRSTÅ SITUATIONEN

INITIERA 

TÄNK OM
OPTIMERA
BYGG OM 
BYGG NYTTPRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR

liksom nytt dubbelspår Sundsvall–Ding-
ersjö.

Kostnad och måluppfyllelse med var-
je åtgärd bedömdes och 16 prioriterade 
åtgärder pekades ut. Efter samordning 
med resultaten från andra åtgärdsvals-
studier i regionen placeras dessa i en 
åtgärdsbank.

Ett exempel är kortare bomfällnings-
tider på spåren genom Sundsvall. En 
relativt enkel åtgärd som håller på att 
genomföras och som kommer att ge stora 
effekter på biltrafiken.

– Åtgärderna genomförs i den takt vi 
kan få in dem i vår treåriga verksamhets-
planering. En poäng är att alla intressen-
ter som medverkat måste vara beredda 
att bjuda till och göra sina delar, betonar 
Kenth Nilsson.

göran ekmarker är senior projektledare 
på Akzo Nobel, ett av de företag i Sunds-
vall som är beroende av fungerande 
järnvägstransporter. Han är positiv till 
arbetssättet med åtgärdsvalsstudier.

– Det känns som ett 
modernt sätt att jobba. För 
ett tiotal år sedan när den 
nya E4 började planeras upp-
levde vi till en början att det 
inte riktigt fanns någon att 

tala med. Hade det då funnits 
något som en åtgärdsvalsstudie 

skulle vi direkt ha fått ett antal kontakt-
personer. På det sättet är det här arbets-

sättet väldigt bra, säger Göran Ekmarker.
Akzo Nobel betonar behovet av gods-

trafik på järnväg, på attraktiva tider, för 
industrierna söder om Sundsvall. Att få 
behålla godsbangården vid Sundsvall cen-
tral är då avgörande. Tankar om att flyt-
ta all godshantering till en logistikpark 
norr om staden är inget som tilltalar Akzo 
Nobel.

 Andra åtgärder handlar om konkreta för-
bättringar för industriernas transporter.

– I anslutningen till vårt industrispår 
finns en handmanövrerad växel. Den 
skulle man kunna automatisera för att få 
en effektivare trafik. Den frågan fick vi 
gehör för. Om åtgärdsvalsstudien får posi-
tiva effekter för oss är för tidigt att säga, 
innan den nya växeln är på plats. Samma 
sak gäller dubbelspåret som vi lobbat för. 
Men det är jättebra att den första etappen 
av det finns med i den nationella planen, 
säger Göran Ekmarker.

helen lundahl, samhällsutvecklingschef i 
Sundsvalls kommun är positiv till model-
len med tidig dialog:

– Man får upp saker tidigt som kan-
ske annars inte skulle kommit förrän i ett 
sent remisskede. Det som man kan reflek-
tera över är att Trafikverket har kompe-
tens, analyser och utredningar bakåt i 
tiden. De delarna måste man ha med in i 
åtgärdsvalsstudien. Man kan inte börja 
med ett blankt blad. Det finns saker som 
inte går att göra, då behöver man inte läg-

ga tid på att titta på dem igen.
Hon menar att Sundsvallsstudien gav 

bra resultat på flera nivåer.
 – Det fanns många små faktorer som 

man kanske hade förbisett tidigare, som 
samlat kan få stor betydelse och nytta 
vad gäller kapacitet och minskad tidsåt-
gång. De kom fram just för att man tog ett 
helhetsgrepp på området. Det var väldigt 
positivt, säger Helen Lundahl. 

görAn fäLt

ÅtgärdsvaL  
och fyrstegsprincipen

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt 
som grundar sig på dialog i det tidiga pla-
neringsskedet. Den tar hänsyn till alla 
trafikslag, alla typer av åtgärder och kom-
binationer av dessa för att uppnå största 
möjliga effekt. 

Tänkbara åtgärder ska analyseras en-
ligt den så kallade fyrstegsprincipen, det 
vill säga följande fyra steg:
1. tänk om. Åtgärder som kan påverka  
behov av transporter och val av trans-
portsätt.
2. optimera. Åtgärder som effektivise-
rar nyttjande av befintlig infrastruktur 
och fordon.
3. Bygg om. Begränsade ombyggnads- 
åtgärder.
4. Bygg nytt. nyinvesteringar och större 
ombyggnader. 

Göran  
Ekmarker
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de koncept som behandlas i studien är bland annat 
sidokjolar som minskar inflödet av luft på under-
sidan av trailers samt ”boat tails” – komponen-
ter som sätts på trailerns bakre parti för att öka 
bastrycket bakom fordonet. Även trailerkoncept, 
som kombinerar sidokjolar, virvelgeneratorer, släta 
sidoytor och rundade hörn är med. När luftmot-
ståndet reduceras minskar också fordonets totala 
motstånd och mindre bränsle går åt. Forsknings-
resultat har visat på mellan fem och tio procents 
besparing beroende på lösning.

Trots att olika tillbehör för att minska ström-
ningsmotståndet på långtradare funnits på mark-
naden ganska länge, är användningen låg. Lennart 
Löfdahl, professor i strömningsmekanik på Chal-
mers, som lett arbetet med studien, hoppas att den 
ska få åkarna att inse fördelarna med att använ-
da hjälpmedlen. Räkneexempel i studien visar på 
totala besparingar efter sju år på cirka 200 000 

Bättre aerodynamisk prestanda hos tunga 
fordon minskar bränsleförbrukningen. lös-
ningar finns. Varför används de då i så låg 
grad? Den frågan har legat till grund för ett 
pilotprojekt som genomförts inom KnEg, 
Klimatneutrala godstransporter på väg,  
med pengar från Trafikverket. 

pengar att spara  
med mindre motstånd

kronor för sidokjolar och 250 000 kronor för bak-
partikomponenter. 

– Det finns mycket pengar att tjäna redan om 
man sparar en procent bränsle på alla lastbilar 
som går under ett dygn i Sverige. Koncepten finns 
men branschen är relativt konservativ och behöver 
hjälp att se att investeringarna går att räkna hem 
relativt snabbt, säger Lennart Löfdahl. 

Kostnader som oroar åkarna är till exempel repara-
tioner, och att komponenter som ska fällas ut 
manuellt av förare vid terminalstopp hejdar 
arbetstakten. En bättre inblick i åkeriernas prak-
tiska vardag från komponentutvecklarna efterfrå-
gas i studien. 

För Schenker åkeri som har mycket sidolastning 
är sidokjolar ett hinder. Postnord logistics kan 
inte tillämpa boat tail-principen eftersom åkeriet 
använder jalusidörrar på sina växelflak och trai-

Lennart
Löfdahl

”Det finns mycket 
pengar att tjäna 
redan om man 
sparar en procent 
bränsle ”
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det går framåt för medlemmarna i samarbets-
projektet kneg. Men tempot måste öka. en 
undersökning visar dessutom att transportkö-
pare och politiker underskattar potentialen 
för att minska transporternas klimatpåverkan.

trafikverkets klimatutredare håkan Johansson 
är en av författarna till Knegs resultatrapport som 
släpps varje år i december. i den senaste rappor-
ten framgår att de 14 medlemmarna tillsammans 
åstadkom en utsläppsbesparing på 385 000 ton 
koldioxid under det gångna året. Det motsvarar det 
genomsnittliga årliga utsläppet från 5 000 lastbi-
lar, eller 130 000 ton diesel. En övergång från die-
sel till nya biodrivmedel stod för den största delen.

– Det var Knegs största besparing hittills. men 
med målet att halvera utsläppen måste resultatet 
mångdubblas, säger håkan Johansson.

målet för Kneg är fortfarande realistiskt anser 
han. 

– men det krävs att man kombinerar effektiv lo-
gistik och utnyttjande av alla trafikslag, med an-
vändning av förnybara bränslen och energieffek-
tivisering. För att åstadkomma detta behövs en 
kombination av upphandlingskrav, för både of-
fentliga och näringslivets transporter, lagstiftning, 
skatter och styrmedel för produktion av fossilfria 
bränslen.

under 2014 genomförde Kneg en Demoskop- 
undersökning bland politiker och inköpare av 
transporter för att ta reda på vad de tror om möj-
ligheterna att minska utsläppen från lastbilstran-
sporter till 2030. Den dominerande åsikten är att 
potentialen ligger runt 40 procents minskning, vil-
ket är cirka hälften av vad man räknar med inom 
Kneg och i regeringens utredning om fossilfri for-
donstrafik.

De tillfrågade ser skärpta krav i transportupp-
handling som ett av de viktigaste verktygen för att 
kunna påverka utsläppen. 

– Det är lite nedslående att de inte ser större  
          potential på längre sikt. Jag tror att det kan  
     bero på att man inte tänker på hur långt  
       man kan nå om man kombinerar alla  
            åtgärder. Det är lätt att man bara tän- 
              ker på en typ av åtgärder åt gången,  
               säger håkan Johansson.

                     i sektorn i stort har utsläppen av 
              växthusgaser från lastbilstran-

              sporter minskat med 15 procent 
              under 2012 och 2013 enligt Knegs  
              senaste rapport. utöver introduk 
             tionen av biodrivmedel, främst  
            hVo-diesel, på marknaden har  
           energieffektivisering av fordon varit  
        en viktig faktor. 

stInA  gerhArdt

fakta kneg
inrikes transporter står för en dryg  

tredjedel av koldioxidutsläppen i sverige,  
och vägtransporterna för 94 procent av 

dessa utsläpp. i projektet Kneg samarbetar 
14 medlemmar inom transportsektorn för att 
halvera klimatpåverkan från en typisk svensk 

godstransport till år 2020, med 2005  
som basår. Detta ska göras genom  
forskning, innovation och medlem- 

marnas projekt för att reducera sina  
egna utsläpp. läs mer på  

kneg.org.

lers. Andra hinder är de trånga utrymmena på last-
kajer. 

Diskussioner inom Kneg pågår om att gå vidare 
med demonstrationsprojekt där två olika sidokjo-
lar ska testas tillsammans med Schenker åkeri och 
Postnord logistics för att få fram resultat basera-
de på dagligt arbete samt sprida information inom 
branschen.

Från Trafikverkets sida har vi ett ansvar för att 
systemet ska bli energieffektivare, och därför är vi 
aktiva i Kneg. Men det är upp till marknadsaktö-
rerna som ska köpa och äga fordonen att skaffa till-
läggsutrustningen, säger Catrin Wallinder, som är 
utredare på Trafikverket och med i projektets styr-
grupp.

Förutom Chalmers och Trafikverket har även 
Schenker, Postnord logistics, Scania och Volvo 
lastvagnar varit med i projektets styrgrupp. 

PIA hIntze

Många ton 
Co₂ att spara
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Trafikmätningar visar att 
ungefär 37 procent av tra-

fiken väljer att köra över sunds-
vallsbron sedan öppnandet i 
december. Det innebär en minsk-
ning av trafiken genom staden på 
ungefär 12 000 fordon per dygn 
varav cirka 1 600 är lastbilar. re-
dan dagen efter broinvigningen 
konstaterades en kraftig minsk-
ning av tung trafik genom centr-
um. hela 80 procent av antalet 
lastbilar med släp väljer vägen 
över bron. 

Bron minskar trafiken i staden

iSBrytningen är i gÅng

vinterns isbrytarsäsong inleddes den 15 januari 
då sjöfartsverkets atle fick rycka ut och hjälpa ett 

bulkfartyg genom isen ut från hamnen i luleå. två fin-
ska isbrytare har redan påbörjat isbrytararbetet i Bot-
tenhavet. sverige och finland har ett nära samarbete 
för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och ålands 
hav.  

proJeKt för att fylla  
tomma vagnar
Företagen scandFibre, BillerudKorsnäs 
och Trade Extensions ska tillsammans 
med forskare vid örebro universitet un-
dersöka hur godstransporter kan orga-
niseras för att det ska bli enkelt, hållbart 
och mer lönsamt att frakta varor på järn-
vägen. 

Projektet utgår från problemet med 
tomma godsvagnar som går fram och till-
baka genom Europa och att många i stäl-
let använder sig av lastbilar. att fylla vag-
narna kan vara svårt på grund av krav 
kring hur leveransen utförs, vilken rutt 
den ska ta eller när den ska vara framme.

Projektet kommer att ta fram en simu-
leringsplattform för att kunna testa olika 
sätta att matcha lediga vagnar med kun-
dernas många krav. 
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Nya beräkningar  
av trafikens  
samhällskostnader
högre marginalkostnader för järnvägs- 
trafiken, delvis lägre för vägtrafiken. 
Transportforskningsinstitutet VTi har 
uppdaterat beräkningarna av trafikens 
samhällsekonomiska kostnader. uppdra-
get omfattar alla trafikslag, både gods- 
och persontransporter.

För vägtrafiken är det ganska liten skill-
nad i de totala marginalkostnaderna, allt-
så hur samhällets kostnader påverkas om 
trafiken ökar eller minskar. men inom to-
talen syns förändringar. För olyckor, luft-
föroreningar och buller är kostnaderna 
lägre än tidigare beräknat, medan infra-
strukturhållarens kostnader för vägtrafi-
ken är högre.

för järnvägen är de beräknade margi-
nalkostnaderna totalt sett högre än tidi-
gare, särskilt för godstrafiken. Den största 
förändringen är ökade kostnader för den 
nedbrytning av spåren som trafiken or-
sakar. 

De nya beräkningarna har väsentligt 
högre precision, enligt VTi. Det ger en 
bättre grund för politiska ställningstagan-
den om nivån på ekonomiska styrmedel 
och eventuell differentiering av avgifter. 

VTi har gjort beräkningarna på upp-
drag av den förra regeringen. Den nya 
regeringen har gett VTi i uppdrag att 
fortsätta arbetet. Bland annat ska de 
kartlägga hur trafikens samhällskostna-
der skiljer sig geografiskt inom sverige. 
VTi ska också studera konkurrenssitua-
tionen för näringslivet vad gäller dessa 
kostnader. uppdraget redovisas under 
2016. 

Bo IngerstAM

nytt Sätt att  
inSpeKtera växlar
En prototyp som gör det möjligt att in-
spektera järnvägsväxlar i manganstål har 
tagits fram av forskare vid luleå teknis-
ka universitet. manganstål kan användas i 
korsningsspetsen till järnvägsväxlar för att 
minska slitaget, men det grovkorniga ma-
terialet är svårt att inspektera. Det kan re-
sultera i oupptäckta sprickbildningar och i 
värsta fall urspårning. Prototypen omvand-
lar ultraljudssignaler till en tredimensionell 
bild av eventuella defekter inne i korsnings-
spetsen. Projektet kallas saFTinspect och 
är Eu-finansierat. 

1 000 000 
euro från ten-t ska finansiera förbere-
dande studier för konstruktion av en väg- 
och järnvägsbro över malmö hamn. Den 
nya bron ska förbättra godshanteringen i 
hamnen samt öka kapaciteten i järnvägs-
nätet, och därmed ge positiva konsekven-
ser även för internationella godstranspor-
ter på järnväg. 
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Bron minskar trafiken i staden

i våras öppnades den upprusta-
de järnvägen till Verköhamnen i 
Karlskrona för godstrafik. Därmed 
skapades en ny kombiförbindel-
se mellan sverige och Polen. För-
hoppningarna var stora från de 
tre delägarna i konsortiet ”Three 
links” – stena line, green cargo 
och logent.

men nu meddelar de tre före-
tagen att tågtrafiken på banan 
stoppas åtminstone till september 
på grund av otillräckliga volymer. 
Bland orsakerna till att tågen inte 
kan fyllas pekar företagen på låga 
oljepriser, skärpta svavelregler 
och konkurrens från lastbilstrafik 
med lågavlönade chaufförer.

när godset besökte Verköham-
nen i maj (se nr 3-2014) hade 
några lyckade testtransporter ge-
nomförts på banan och förhand-
lingar pågick med ett antal kun-
der. men anders madsen beskrev 
det som lite trögt att få i gång den 
nya trafiken:

– Det tar tid att ändra på fung-
erande transportupplägg. Bran-
schen är konservativ, järnvägen 
har svårt att konkurrera med ut-
ländska åkerier med lågavlönade 
chaufförer.

han var ändå optimistisk och 
de tre företagen i konsortiet har 
inte gett upp. men nu vill de först 
knyta upp fler baskunder innan 
tågtrafiken återupptas. 

malmbanan mellan Kiruna och narvik 
är unik i sitt slag. Där kör man med tyng-

re last än standard, genom arktisk tundra långt 
norr om Polcirkeln. mixen av kyla, snö och 
tunga transporter är en utmaning som kräver 
ett underhåll i världsklass.

Banan är världens nordligaste elektrifierade 
järnväg och är en av världens äldsta malmjärn-
vägar. Den största aktören på banan är gruv-
bolaget lKaB som transporterar järnmalm och 
pellets från gruvorna i Kiruna och gällivare till 
hamnarna. men de tunga transporterna kostar 
på för banan. Därför har Trafikverket ett pro-
jekt för att underhålla spåret så att det ska vara 
möjligt att trafikera banan utan onormalt sli-
tage.

 – Jag brukar säga att malmbanan är vår For-
mel 1-bana. Den är unik i Europa. ingen annan 
kör så tungt och långt tåg som vi, berättar mat-
thias asplund som är projektledare för malm-
baneprojektet och även doktorand i järnvägsun-
derhåll vid luleå Tekniska universitet.

Ett malmtåg har 68 vagnar och väger 8 500 ton, 

när det är fullastat vilket är lika mycket som  
5 000 Volvo V70. med så tung last är nedbryt-
ningen ett problem. Banan kan inte behandlas 
som andra banor.

 – Vi utför inspektion och underhåll kontinu-
erligt. Fem gånger per år går vi till exempel ut i 
spåret och gör manuella inspektioner och mät-
ningar för att bedöma tillståndet. Vi har valt ut 
ett antal sektioner på banan som vi mäter och 
resultatet kan sedan appliceras på hela malm-
banan.

i projektet finns förutom kompetensen från 
Trafikverket även representanter från gruvbo-
laget, teknikkonsultbolag, företag som tillverkar 
och slipar räl samt norska Jernbaneverket.  
i och med att malmbanan är ensam i sitt slag 
blir projektgruppen något av ett laboratorium 
där till exempel olika typer av räl och rälslip-
ningar kan testas. 

 – På så sätt utvecklar vi vårt kunnande, nå-
got som sedan kan användas på andra banor i 
sverige, berättar matthias asplund. 

malmbanan får  
extra vård för att orka 

inställd godstrafik  
på verköbanan

Fo
T

o
: J

ö
r

g
En

 r
a

g
n

a
r

ss
o

n

Fo
T

o
: g

ö
r

a
n

 F
Ä

lT



godset • nr 1. 201520  

Bergmassor tar båten

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Byggandet av Förbifart Stockholm har återupptagits efter den tillfälliga 
frysningen av projektet. Eftersom drygt 18 av 21 kilometer kommer att gå 
i tunnel blir det en stor mängd sprängmassor som ska transporteras bort. 
Så här går det till:

illusTr aTion: Thomas  öhrling

Tre tillfälliga hamnar kommer att användas under 
byggtiden: en ligger i sätra i södra stockholm och 
de andra två ligger på norra och södra lovö i Ekerö 
kommun. 

För att minimera mängden lastbilstransporter kommer 
en stor mängd av berget att transporteras bort med 
båt. stenen krossas och leds sedan på täckta trans-
portband ut till tillfälliga hamnar.

Tunnlarna byggs på samma sätt som i exempelvis 
södra och norra länken. Först borras hål runt den 
blivande tunneln. hålen tätas sedan för att minska 
inträngningen av grundvatten. Därefter borras hål 
för sprängmedlet och berget sprängs ut.

På flera platser kan transporterna endast göras med last-
bil. sprängmassorna från tunnlarna återanvänds i andra 
delar av Förbifart stockholm men också i andra byggen, 
främst i stockholmsregionen.


