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Hallandsås är ett
fantastiskt bygge”
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”Vi måste se till att det vi redan har fungerar”

7 GRAM

Så mycket beläggning sliter ett fordon bort per kilometer. 1975
var motsvarande siffra 50 gram/km. Asfalt är ett slitstarkt
material i ständig utveckling. Läs mer på sidorna 16-17
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Från 4
till 24 tåg

En annan fråga som stått i rampljuset en tid är den om järnvägsunderhållet. På Trafikverket har vi kraftsamlat
för att kunna få till så bra åtgärder som
möjligt framöver. När det gäller resurser har vi aldrig haft mer pengar för
underhållsåtgärder än vad vi har nu,
men det handlar lika mycket om god
planering och tider i spår för att kunna
utföra de arbeten som krävs. Här är ett
gott samarbete inom hela branschen
en avgörande faktor och tillsammans
har vi vidtagit en lång rad åtgärder för
att förbättra dialogen och förståelsen
mellan parterna. Att vi har valt en inriktning som innebär mer förebyggande
underhåll och mindre avhjälpande åtgärder ser jag som en nödvändig förutsättning för att vi ska lyckas komma till
rätta med problemen. Det kommer vi
att göra, men vi vet att
det kommer att ta tid
innan vi har den standard på hela anläggningen som dagens
efterfrågan kräver.

STEFAN ENGDAHL
PL ANERINGSDIREK TÖR ,
TR AFIK VERKE T
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”Nu vill vi
visa våra kunder
fördelarna med
järnväg.”

18
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D

et har tagit tid och det har
varit ett antal svåra problem
på vägen. Men snart, mycket
snart, är det dags att släppa
fram tågtrafiken i tunneln genom Hallandsås. Från projektstarten i början av
90-talet och de stora problemen som
ledde till en lång paus några år senare,
vidare till en utveckling och problemlösning av väldigt imponerande slag,
vi nu tagit
”Vid Hallandsås har
oss till målet.
har vi tagit oss Från en kapacifrån problem- tet på fyra tåg
timme kan
lösning av im- per
vi nu flytta oss
ponerande slag till en kapacitill det som var tet på 24 tåg
per timme. Det
målet.”
kommer att få
väsentliga effekter på såväl transportkvaliteten som på miljön.

Karl-Johan Mertz är produktionsansvarig på Mertz.
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Ny sänktunnel
till Hisingen

FOTO:KER STIN ERICSSON

Just nu pressas 39 meter långa
stålrör ner i leran vid Marieholm
mitt i Göteborg. Det är en torrdocka som
tar form, där delar av den nya Marieholmstunneln ska byggas.
Marieholmsförbindelsen består av en
vägtunnel och en järnvägsbro. Den ska
avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen. Den kommer också att
öka tillgängligheten till Göteborgs hamn,
Norra Älvstranden och industrierna på
västra Hisingen.
Tunneln ska byggas som en sänktunnel under Göta älv. Tre tunnelelement
ska byggas i en torrdocka för att sedan
bogseras ut i älven och sänkas ned i en
muddrad ränna på bottnen. Marieholmstunneln blir knappt 500 meter lång, med
tre körfält i vardera riktningen. Den beräknas vara klar 2020.

Med 180 km/tim tar det tre minuter genom Hallandsås.

Ingen trängselskatt till
Värtan och Frihamnen
Sedan den 7 september behöver
man inte betala trängselskatt när
man kör till och från Lidingö via Norra
länken. Detta gäller också transporter till
och från Frihamnen och Värtahamnen.

15 minuters tidsvinst
Tre till fem minuter tar det att köra
mellan Lidingö och Norrtull idag,
jämfört med cirka 20 minuter innan Norra länken öppnades. Tidsvinsten är alltså minst 15 minuter, visar Trafikverkets
mätningar. Redan i dag väljer cirka 80
procent av den tunga trafiken till och från
Frihamnen och Värtahamnen att köra
Norra länken istället för Lidingövägen
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Under september har järnvägstunnlarna genom Hallandsås provkörts
för första gången med tåg. Öresundstågen uppnådde topphastigheten 180 km/
tim i tunnlarna. Bland testtågen fanns även
ett godståg med två lok, samt ett Pågatåg.
Proven, som gällde dynamisk inverkan på
installationerna, radiokommunikation och
påverkan från elektromagnetiska fält på de
tekniska systemen, gick bra. Den 8 december invigs tunnlarna.
GÖRAN FÄLT

FOTO:KER STIN ERICSSON

Full fart genom Hallandsås

Tåglots Bertil Olsson och lokförare Mats Andersson. ”Tunneln är ett fantastiskt bygge, men det
här blir också vardag”, säger Mats efter att ha
testkört ett hundratal gånger genom tunneln.

Eldrift och längre
spår i Älmhult

EU-pengar till
rustade spår

Den 24 augusti startade en stor ombyggnad av stationsområdet i Älmhult, som bland annat innebär att bangården elektrifieras. Det betyder att tåg som
ska vidare till Olofström eller till kombiterminalen inte längre behöver byta lok i Älmhult. Den 24 april 2016 ska hela ombyggnaden vara färdig.

Trafikverket får medfinansiering från
EU till några större järnvägsprojekt.
Det handlar om dubbelspår på
Malmbanan, järnvägsplaner för
Norrbotnia banan, dubbelspår
Hallsberg–Motala, samt ny järnvägsbank och elektrifiering Storlien–
norska gränsen.
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Tyngre tåg
lyft för LKAB

– Om axellasten höjs till
32,5 ton kan varje malmtåg lasta ytterligare 680
ton. Det är ett enkelt sätt
att effektivisera våra
transporter, berättar
Anders Björnström, vd
för Malmtrafik AB.

Om axellasten på Malmbanan höjs
från 30 till 32,5 ton ökas kapaciteten
för LKAB:s malmtransporter med tio
procent. Det är en viktig faktor när
företaget ska få ut mer malm ur sina
gruvor. Den 1 september startade
LKAB och Trafikverket testtrafik med
tyngre malmtåg mellan Malmberget
och Luleå.

4

FOTO: FREDRIC ALM /LK AB

– Vi har investerat väldigt mycket i lok
och vagnar, och vi ser samtidigt att det
börjar bli trångt på Malmbanan. Om vi
går från 30 till 32,5 tons axellast kan vi
utan några större insatser i vår rullande
materiel öka kapaciteten med tio procent,
det är ganska mycket. Dels får vi ökad
kapacitet på banan, dels kan vi vänta med
ytterligare investeringar i lok och vagnar.
För oss är det värt enormt mycket, säger
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Danmark och Tyskland tillåter godståg som är 835 meter långa. Trafikverket har nu utrett möjligheterna att även i Sverige köra tåg som är längre än dagens
630 meter.

Anders Björnström, verkställande direktör för Malmtrafik AB.
– Med samma antal tåglägen kan vi
transportera mer. Vi ökar vår produktionskapacitet kraftigt när vi öppnar tre
nya gruvor i Svappavaara. Vi jobbar med
många åtgärder; på sikt behövs ett dubbelspår. Men en ökning till 32,5 tons axellast är en relativt billig åtgärd som är viktig på kort sikt.
Första etappen av Malmbanan Luleå–
Narvik öppnades för trafik redan 1888.
Banan konstruerades för en axellast på 14
ton. Sedan dess har axellasten ökats successivt. I slutet av 1990-talet höjdes den
till 30 ton, den högsta axellasten på någon
bana i Sverige.
Testtrafiken med ett malmtåg per dag ska
pågå i ett år. Inför testperioden har Trafikverket undersökt banan och förstärkt
ett antal broar, trummor och tryckbankar.
Ett omfattande kontrollprogram ska visa
vilka effekter trafiken med tyngre tåg får
på bana och fordon.
Åtgärderna inför testtrafiken har kostat mellan 40 och 50 miljoner kronor.
LKAB tar de kostnader som orsakas av
den högre axellasten, medan Trafikverket
betalar de delar man ändå hade behövt
åtgärda.
– Det vi gör nu ligger i framkant och det
är riktigt roligt att få vara med om den
här utvecklingen för godstrafiken, säger
Håkan Äijä, avdelningschef på Trafikverkets underhållsdistrikt Nord. Andra kunder vill också börja köra med tyngre tåg.
Om vi lär oss mer av det här projektet så
kan vi också omsätta de erfarenheterna i
övriga landet.

Längre tåg spar pengar
Det går att köra betydligt längre godståg i triangeln Hallsberg–Malmö–
Göteborg när tunneln genom Hallandsås öppnas. Längre tåg kan sänka
kostnaderna med 10–20 procent för
företag som kör gods på tåg. Satsningen
skulle även kunna bli samhällsekonomiskt lönsam.
I dag finns det begränsade möjligheter att köra tåg som är längre än 630
meter i Sverige. Regeringen gav i våras
Trafikverket uppdraget att undersöka
förutsättningarna för att köra längre
och tyngre godståg. Den rapport som
Trafikverket lämnade i augusti visar
att det främst är i triangeln Hallsberg–
Göteborg–Malmö, med övervägande
dubbelspår, som det finns möjlighet att
köra längre tåg.
Enstaka längre tåg kan redan i dag
köras här. I december öppnas dubbelspåret genom Hallandsås. När ett antal förbigångsspår har förlängts kan man öka
längden till 730 meter för några dagliga
tåg på dessa sträckor.
Längre tåg kräver att nya bromstabeller tas fram i samarbete med järnvägsföretagen. Det behövs också en
anpassning av signalerna för längre
bromssträckor. Men det är kostnadseffektiva åtgärder som Trafikverket
kan genomföra ganska snabbt.
Det går att bilda längre tåg på tre
platser i landet: Malmö, Göteborg och
Hallsberg.

Danmark och Tyskland tillåter i
dag upp till 835 meter långa tåg. För
sträckan Malmö–Öresundsbron har
Trafikverket därför utrett möjligheterna att köra tåg med den längden. För
det krävs nya bromsregler, översyn av
signaler och mindre ombyggnader på
Malmö bangård.
Det går i dag att köra tåg med högre
axellast än 22,5 ton på en stor del av
det svenska järnvägsnätet. Malmbanan
har 30 tons axellast och nu testas 32,5
ton (se artikel intill). Det finns önskemål om ökad axellast på fler sträckor,
men Trafikverket bedömer att det skulle kräva stora investeringar. En annan
möjlighet är att utöka lastprofilen för
att ta lastbilssläp med 4,5 meters höjd
i kombitrafik. Det kräver investeringar
på mellan 200 och 500 miljoner kronor.
Nyttan för företagen med längre
godståg är tydlig; flera rapporter pekar
på en kostnadsbesparing på 10–20 procent. Samhällsnyttan är svårare att
bedöma; den hänger på vilka investeringar som måste göras i bannätet för
att klara de längre tågen. Trafikverkets beräkningar av ett exempel med
tre längre dagliga godståg Malmö–
Hallsberg visar att nyttoeffekterna
klart skulle överstiga kostnaderna för
de relativt små åtgärder som behöver
göras.
GÖRAN FÄLT

GÖRAN FÄLT
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Åkerierna som tror
på järnvägen
Allt fler åkerier erbjuder järnvägstransporter, antingen som en del av en transportlösning eller som ett komplement
till vägtransporter. Fördelarna är lägre kostnad och mindre miljöpåverkan. Men järnvägen har en del kvar att lära när
det gäller kundanpassning och tillförlitlighet, tycker två åkare som Godset har talat med.
Det finns goda förutsättningar för att öka
godsvolymerna på spåren, framför allt när
det gäller transporter på längre avstånd,
där kombinationen pris och kvalitet gör
järnvägen till en klar vinnare, tycker Nik-

las Reinholdt på Road Cargo. Företaget kör
både för egen räkning och som underleverantör, och har även traditionell kombitrafik, som exempelvis gastransporter för
AGA mellan Göteborg och Gävle.
Road Cargo hette tidigare
Svelast och ägdes av Green
Cargo, men är numera privatägt. I dag bedriver företaget
åkeriverksamhet på elva
platser runt om i landet, från
Sundsvall till Malmö. Närheten till järnvägen finns kvar
från Green Cargo-tiden, och
man har satsat på utökade
möjligheter till omlastning
och mellanlagring i Malmö
och Stockholm. En stor del
av järnvägstransporterna
utgörs av hemvändande vagnar från Italien och södra
Frankrike, och lasten består
ofta av typiska italienska
livsmedel.
– Det är pasta, vin, kakor
och olivolja, bland annat,
berättar Niklas Reinholdt.
Järnvägstransporter kan
passa bra in i kundernas
just in time-koncept, tack
vare att lasten inte behöver
köras ända fram till kunden
direkt, utan kan mellanlagras på terminalen under en
tid, förklarar Niklas ReinKarl-Johan Mertz är produktionsansvarig på Mertz som breddat sin holdt. Som exempel berättar
verksamhet genom att erbjuda sina kunder järnvägstransporter.
han om när en stor idrottsa-
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rena skulle byggas i Göteborg, och Road
Cargo stod för leveranserna av de specialbeställda betongelement som skulle
användas till byggnaden.
– De kördes dit och stod redo när de
behövdes, och man kunde leverera dem
till byggplatsen i den takt och ordning de
efterfrågades.
Men det finns också svårigheter. Niklas
Reinholdt berättar att det har varit några
tunga år, och att framför allt en del kombitrafik har försvunnit.
”Intresset hos Lågpriskonkurrenfrån utländska
kunderna har sen
åkare är en delförväckts mer
klaring. Men järnvägen kämpar ockoch mer.”
så med ett ganska
dåligt rykte, och det finns ett motstånd
hos de traditionella bilkunderna att gå
över till järnväg, konstaterar han.
– Det behöver inte alltid vara faktabaserat, utan kan handla om att järnvägen
har fått dåligt renommé för att det har
varit mycket förseningar på pendeltågen.
Det är ett bekymmer att människor tänker: järnväg som järnväg. För oss är det
en betydande del av vår verksamhet, och
järnvägen har sina tydliga fördelar.
Ett annat företag som satsar stort
på järnvägstransporter är Mertz, med
huvudkontor i Malmö. Produktionsansvarige Karl-Johan Mertz berättar att
företaget varit aktivt inom järnvägstransporter sedan 2007/2008. En specialitet
är kundunika lösningar för långväga gods
utan tidskrav, med fokus på rätt prisnivå.
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– Intresset hos kunderna har väckts mer
och mer sedan vi tog över driften av kombiterminalen i Malmö. Nu vill vi bredda
produktportföljen och visa våra kunder
fördelarna med järnväg, säger han.
Målet är att erbjuda en bra produkt som
också är ett bra miljöalternativ.
– Vi gynnar gärna våra kunder som
är tågoperatörer med ökade volymer på
deras tåg. En grundförutsättning att som
leverantör kunna överleva är att våra
kunder tjänar pengar genom att utnyttja
våra tjänster. Om man inte har detta klart
för sig så kommer man att få problem
som tjänsteleverantör, säger Karl-Johan
Mertz.
Goda affärer handlar självklart om lönsamhet, men också om att ta miljöansvar
på riktigt, tycker han.
– Det är många som pratar om miljö,
men färre som faktiskt gör något. För att
kunna konkurrera måste vi både lämna
ett likvärdigt pris för transporten och
presentera en miljörapport som visar på
minskad belastning.
Samtidigt är det viktigt att kunna bedöma
vilket gods som fungerar på järnväg, och
vad som inte gör det, menar Karl-Johan
Mertz. Även om ledtiderna är bra måste
man ha marginaler. Det gäller att vara
tydlig gentemot kunden kring vilka förutsättningar som gäller.
– Vi kan köra sådant som klarar en
dags fördröjning – i värsta fall. Även om
vi kan leverera en bra produkt så kan det
hända att det blir en försening på kanske
6–7 timmar vid till exempel ett transformatorfel. Om kunden då säger att en så
lång försening kommer att stoppa deras
produktion – då ska det godset inte gå på
järnväg.
Karl-Johan Mertz menar att järnvägen kan vara alldeles för opålitlig, och är
kritisk till dålig planering. Han förklarar
att det tre veckor långa stoppet i samband
med förra årets utbyggnad av dubbelspår
mellan Padborg och Tavlov i Danmark
innebar stora svårigheter för transportföretagen.
– Hade man planerat in arbetet i augusti i stället, när de har semester på kontinenten, hade påverkan blivit mindre.
Men samtidigt som han är kritisk till
hur järnvägen fungerar ibland vill KarlJohan Mertz fortsätta lobba in tågtransporter hos både nya och befintliga
kunder, även om många av dem är svårflörtade:
– Det är kul med järnvägstransporter,
jag brinner verkligen för det.
TEXT: MARIA MALM
FOTO: KENNETH HELLMAN
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Omlastning av containrar mellan lastbil
och järnväg på kombiterminalen i Malmö.
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”Prio ett:
robust järnväg”
Efter tre år som generaldirektör för FMV är Lena Erixon tillbaka, nu som generaldirektör för Trafikverket. Efter sammanlagt tolv år hos Vägverket och Trafikverket
har Lena Erixon god kunskap om sakfrågorna. Bland det första hon kommer att
titta närmare på är underhållet, både på järnväg och väg.
Lena Erixon är väl medveten om att hon har fått en
svår uppgift. Det har till och med kallats jobbet
som ingen vill ha. Men själv ser hon annorlunda på
saken. Just eftersom infrastrukturfrågorna är viktiga för så många blir uppdraget ännu intressantare. Att vägar och järnvägar fungerar för godstransporter är centralt, tycker hon.
– Jag vet hur viktig hela infrastrukturen är för
näringslivet, som ofta har stora delar av sina lager
ute i väg- och järnvägssystemen. Det behövs också
fungerande knutpunkter och omlastningspunkter.
Näringslivets behov ser annorlunda ut än persontrafikens. Det är andra sträckor som är viktiga, till

Trafikverket ska se upp för att falla in i investeringsivern, menar
Lena Erixon: – Ofta kan många mindre åtgärder vara avgörande för att öka kapaciteten och underlätta för näringslivet.
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exempel, och det kan vara andra typer av åtgärder
som behövs. Därför ser jag fram emot att ha en
nära dialog med branschens företrädare. Jag vill
höra vad de tycker behöver utvecklas och vilka prioriteringar de ser, säger hon.
Ofta kan många mindre åtgärder vara avgörande
för att öka kapaciteten och underlätta för näringslivet. De fungerar som ”olja i maskineriet”, som
hon uttrycker det.
– När jag arbetade med kapacitetsutredningen pratade vi mycket om fyrstegsprincipen, som i
högsta grad gäller också i dag. Först måste vi vidta enklare åtgärder och se till att det som redan
finns fungerar, innan vi genomför ändringar eller
ombyggnationer. Bara i sista hand bör vi överväga
större investeringar, förklarar Lena Erixon.
Hon ser det som en viktig uppgift för Trafikverket att kunna stå emot krav på att bygga nytt, när
det inte är motiverat.
– Sen kan det ändå fattas ett politiskt beslut, och
då ska vi självklart följa det. Men det är viktigt att
Trafikverket inte faller in i investeringsivern. Det
kanske räcker att bygga ett mötesspår eller genomföra en annan enklare åtgärd för att komma en bra
bit på väg, eller till och med lösa frågan. Det är så
vi får mest nytta för skattebetalarnas pengar.

”Det är oerhört
viktigt att vi
kan använda
den infrastruktur
vi faktiskt har
investerat i.
Det är det som
ger effekt i närtid, att säkerställa att vi får
ett så robust
och tillförlitligt
system som
möjligt.”

Att ta hand om anläggningen, alltså att sköta
underhållsarbetet, ska alltså komma före investeringar i nya väg- och järnvägssträckor. Men det
är också på det området Trafikverket har fått hårGODSET • NR 4. 2015

LENA
ERIXON
> Ålder: 55
> Familj: Man och två
vuxna, utflugna barn
> Bor: Stora Hälla gård, en
hästgård i Falun. Har också
en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Lena Erixon är tillbaka på Trafikverket efter tre år som generaldirektör för FMV.

Lena Erixon

dast kritik på sistone. Exakt hur det ligger till med
underhållet uttalar sig Lena Erixon inte om ännu,
eftersom hon tillträdde så sent som den 1 september, men hon konstaterar att en av de viktigaste
uppgifterna på det nya jobbet blir att titta grundligt på just underhållssidan, framför allt järnvägsunderhållet.
– Det är oerhört viktigt att vi kan använda den
infrastruktur vi faktiskt har investerat i. Det är
det som ger effekt i närtid, att säkerställa att vi får
ett så robust och tillförlitligt system som möjligt.
Jag har läst både Trafikverkets och Gunnar Alexanderssons utredningar om underhållet, och först
behöver vi få ett bättre grepp om själva anläggningen. Nu tycker jag det verkar som om Trafikverket har tagit steg åt det hållet, men det är viktigt att behålla fokus på det.
– Problemen på järnvägen i dag är så stora att det
inte finns någon quick fix, och det fattar alla. Det
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kommer närmast från FMV, Försvarets
Materielverk, där hon har varit generaldirektör i tre år.
Innan dess hade hon flera ledande tjänster på Trafikverket, och tidigare Vägverket, i sammanlagt tolv år.
Hon har också varit ekonomidirektör i Södertälje kommun, och arbetat på kommunförbundet och finansdepartementet.
Hon har en examen från Förvaltningslinjen vid Stockholms
universitet med ekonomisk inriktning 1982. Lena är
ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse. Hon var
fram till nyligen också ordförande i Svedab och vice
ordförande i Öresundsbrokonsortiet, men lämnade
dessa uppdrag i samband med att hon tillträdde
den nya tjänsten på Trafikverket.

första som är viktigt för
myndigheten nu är att få
förtroende för att vi har ett
bra grepp om vad som är
problemet, att vi har kontroll
över systemet och anläggningen. Det andra är att få
förtroende för de åtgärder
vi vidtar.
Järnvägssystemet är inget
isolerat system, utan vi måste
samverka med de andra aktörerna – tågoperatörer, depåägare,
Jernhusen med flera, och då är det
viktigt att både vi själva och aktörerna
tror på handlingsplanen och att vi har en
nära kontakt.

TEXT: MARIA MALM
FOTO: ELIN GÅRDESTIG
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Mälarprojektet tar form
Både i Västerås och i Köping skulle hamnarna kunna
hantera mycket mer gods, konstaterade Carola Ahlzén,
vd för Mälarhamnar, redan när vi intervjuade henne i
Godset nr 3 2012. Kapacitetsutredningen, som presenterades samma år, kom fram till samma sak. Framför
allt borde exporten, som då stod för endast 20 procent
av godsvolymerna, kunna öka rejält.
– Vi vill skapa förutsättningar för en modern sjöfart
på Mälaren genom bättre transportmöjligheter till städer som Köping och Västerås. Det blir ett viktigt komplement till vägar och järnvägar, som är hårt belastade
redan i dag, säger Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet vid Sjöfartsverket.
Projektet består dels av ombyggnader i Södertälje,
dels av muddringsarbeten, framför allt i västra delen
av Mälaren, nära Köping och Västerås. I Södertälje blir
det en breddad kanal med nya sponter, en helt ny sluss
och en del andra kompletterande byggarbeten.
Peter Jonsson berättar att det första skedet med planering och tillståndsansökningar i princip är avslutat.

– Vi lämnade in miljödomsansökan i mars 2014 och
huvudförhandling hölls i april i år. Miljönämnden i Södertälje överklagade, men mark- och miljööverdomstolen
valde den 8 september att inte ge prövningstillstånd.
Parallellt med tillståndsprocessen har Sjöfartsverket
tagit fram förfrågningsunderlag för de arbeten som ska
utföras.
– Det är en stor entreprenad och därför har förfrågningsunderlagen gått till fem nominerade entreprenörer som valts ut efter en prekvalificeringsprocess, berättar Peter Jonsson.
Arbetena i Södertälje beräknas starta våren 2016 och
byggtiden blir cirka tre år. Muddringsarbetena i Mälaren är enklare, så de påbörjas troligen inte förrän hösten 2018 och kommer att ta cirka fyra månader.
– Sjöfarten ska kunna pågå som vanligt under byggtiden, det är viktigt. Men några kortare stopp och anpassningar kommer att krävas, säger Peter Jonsson.
MARIA MALM

FOTO: NICKL AS LIL JEGREN , MOSTPHOTOS .COM

I vår kan ombyggnaden av Södertälje kanal
äntligen påbörjas. När projektet är klart 2019
kan hamnarna i Mälaren ta emot större fartyg
och öka godsvolymerna.

20 METER LÄNGRE – 5 METER BREDARE
När Mälarprojektet är klart 2019 kan maxlängden för fraktfartyg i Mälaren öka till cirka 144 meter, från dagens 124
(även om något längre fartyg förekommer på dispens).
Den maximala tillåtna bredden ökar från 18 till 23 meter.
För att fartyg som är ännu större ska kunna gå till hamnarna
i Västerås och Köping måste Hjulstabron på väg 55 byggas
om eller bytas ut.
Hjulstabron

Västerås

HJULSTABRON UTREDS
– Hjulstabron är gammal och vi har redan i dag problem med
driftstörningar som påverkar både sjöfarten och vägtrafiken.
Det är helt klart att det behövs någon form av åtgärd, och
flera olika alternativ har utretts, säger Trafikverkets regionala
direktör Einar Schuch.
Under hösten startar Trafikverket arbetet med en vägplan och
den ska vara klar under 2017.
– Först då kommer vi att kunna presentera vilken lösning vi väljer, så att projektet kan komma med i den nationella transportplanen 2018.

10

55

Köping

E4

E 18

E 18

Mälaren
Stockholm
Eskilstuna

E 20
Södertälje
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Exportindustrin
hoppas
på högre
tempo

Arbetet med infrastrukturen går åt rätt håll, men
det går för långsamt. Öka tempot och avhjälp det
eftersatta järnvägsunderhållet. Robustheten är
avgörande för att industrin ska våga använda
järnvägen. Det menar Per Bondemark, ordförande
i Näringslivets transportråd.
GODSET • NR 4. 2015
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”Tempo är viktigt, och
att man använder
pengarna på rätt sätt.
Att de kommer till
nytta i själva infrastrukturen, på vägar,
järnvägar och i sjöfarten. Därför är det
viktigt att Trafikverket ges möjligheter
att planera bra.”
På spåret utanför Per Bondemarks kontor
på SSAB i Borlänge rullar ett långt tåg
med stålämnen från Luleå sakta in mot
valsverket. Snart ska stålet komma ut från
produktionen i form av rullar med tunnplåt. De 600 grader varma rullarna får
svalna i tre dygn innan de går vidare med
tåg till SSAB:s kunder.
SSAB finns i likhet med många andra
tunga industrier mitt i en transportkedja
som är beroende av en pålitlig och robust
järnväg.
Vid full produktion kommer tre lastade
stålämneståg per dygn till Borlänge.
Senast efter sex timmar måste de tomma
vagnarna vara klara att rulla ut igen för
att omloppen ska hålla.
– På grund av hastighetsnedsättningen
på sträckan Boden–Bastuträsk har gångtiden från Luleå ökat med två timmar. Därmed är vår terminaltid nere på ett minimum. Vi tål noll störningar i trafiken nu.
Händer det något så drabbar det oss väldigt påtagligt, förklarar Per Bondemark.
Riksdagen har i vår skjutit till ytterligare
620 miljoner till järnvägsunderhåll. Det
gör att Trafikverket kan förbereda och
upphandla ett fortsatt spårbyte Boden–
Bastuträsk från 2016. Men det går för
långsamt, menar Per Bondemark.
– Självklart är jag besviken över att
spårbytet dröjer ett år. Jag tror man behöver se över styrningen och mekanismerna
för hur man kan bedriva underhåll långsiktigt. Från politiskt håll måste man ge
Trafikverket förutsättningar att jobba.
Trafikverket måste ha beredskap och ett
arbetssätt där man kan hantera relativt
korta planeringshorisonter. Om man tillskjuter så mycket skattemedel är det viktigt att de används på bästa sätt, men jag
är inte säker på att det görs nu.
Svensk exportindustri är beroende av
robust infrastruktur och logiska regler.
Per Bondemark är kritisk till fyrdubblade
banavgifter, som enligt honom inte lett till
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SSAB finns i likhet med många andra industrier mitt i en transportkedja som är beroende av en pålitlig och
robust järnväg. Per Bondemark vill se snabba förbättringar.

något synbart bättre järnvägsunderhåll.
Han oroar sig också över att svaveldirektivet gjort sjöfarten dyrare. Och en kilometerskatt för tung trafik på vägen hotar
att öka industrins transportkostnader.
– Sverige är beroende av att kunna
exportera. En stor del av vår välfärd kommer från exportindustrin. Då kan man
inte betrakta den som någon sorts särintresse, utan den är ett intresse för hela
landet. Vi ligger i utkanten av världen och
behöver nå ut. Om det inte är robust eller
blir för dyrt är vi inte intressanta för våra
kunder.
Hur vill du lösa problemen med robustheten?
– Tempo är viktigt, och att man använder pengarna på rätt sätt – att de kommer
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till nytta i själva infrastrukturen, på vägar
och järnvägar och i sjöfarten. Därför är
det viktigt att Trafikverket ges möjligheter att planera bra. Vi har länge förespråkat att Trafikverket ska få en ökad
självständighet och ha något vi kallar en
marknadspott, som ger Trafikverket möjlighet att reagera snabbt på marknadens
signaler och behov av satsningar på infrastrukturen.
– Det som gläder mig är att det finns en
tydlig politisk vilja att åtgärda problemen
med infrastrukturen; och att den viljan
går tvärs igenom de politiska leden. Men
sedan krävs det mer än vilja, det krävs att
det händer någonting. Det är angeläget
att problemen kring robustheten åtgärdas fort. Egentligen är det robustheten

13

SSAB:s höghållfasta stål säljs över hela världen, och i företagets transportkedja ska tågtidtabeller tajma bestämda fartygsrutter. FOTO: SSAB

som hindrar utvecklingen på järnvägssidan. Man drar sig för att använda järnvägen som transportmedel om det inte är
pålitligt.
När Per Bondemark tillträdde som ordförande i transportrådet 2012 pekade han ut
ett antal besvärliga flaskhalsar för gods på
järnvägen. Bland annat Hallsberg–Mjölby,
Hamnbanan i Göteborg och Godsstråket
väster om Vänern. Alla dessa är nu med i
den nationella planen och byggen pågår.
– Det går åt rätt håll men det går för
långsamt. Man har lyssnat på oss på ett
bra sätt i arbetet med den nationella pla-

nen. Men det räcker inte med god vilja
och att lyssna, det måste hända också.
En utveckling som Per Bondemark tycker är mycket positiv är Trafikverkets inno”Innovationsupp- vationsupphandling av elvägar.
handlingen av
– Den är jätteelvägar är jätte- spännande. Vi i
SSAB är med som
spännande.”
varuägare i konsortiet för teststräckan Gävle–Storvik.
Elvägar kan få betydelse på två sätt. Dels
kan de bli ett komplement till järnvägen,
dels vill vi köra mer fossilfritt. Om vi tit-

tar på demosträckan så är Gävle–Borlänge en trång sektor där vi kör mycket
med bil idag. Jag tror det är viktigt
med pilotförsök där man kan testa och
utvärdera ny teknik och se om det bär
sig kommersiellt, säger Per Bondemark.
Ett annat intressant utvecklingsområde är längre och tyngre fordon
för väg och järnväg. Här har Sverige
en chans att ta ledningen och skapa
konkurrensfördelar. Även här är tempo viktigt för att det ska bli verklighet, menar Per Bondemark.
TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT

Tre flaskhalsar byggs bort
Just nu driver Trafikverket tre projekt
som har särskilt stor betydelse för godsflödena i Mellansverige.
Den viktiga Hamnbanan i Göteborg byggs
ut till dubbelspår i fyra etapper fram till
2021. Bygget av en ny järnvägsbro över
Göta älv har tidigarelagts. Den södra
Marieholmsbron ska stå klar redan i slutet av nästa år.
Väster om Vänern: Bergslagsbanan
utvecklas till ett modernt godsstråk väster om Vänern som ska av-lasta Västra
stambanan och göra godstrafiken mindre
störningskänslig. En 140 km
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lång sträcka får fjärrblockering. Två
befintliga mötesplatser byggs om och
fyra nya tillkommer. Hela sträckan står
klar 2018.
Godsstråket genom Bergslagen: Kapaciteten på godsstråket förbättras i takt med
att delsträckorna byggs ut till dubbelspår.
Sedan i våras pågår bygget
av ett 13 km långt dubbelspår mellan
Stenkumla och Dunsjö som väntas stå
klart 2019. Ett nytt anslutningsspår
genom Hallsberg ligger långt framme i
planeringen. Hela stråket kan stå klart
omkring 2025.

Nya Marieholmsbron över Göta älv.
FOTO: JORMA VALKONEN
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FOTO: ERIK HOLMSTEDT

Två nya högfartsvågar
i södra Sverige
På E6 utanför Helsingborg tas en
ny högfartsvåg i bruk under hösten.
Det blir Trafikverkets fjärde högfartsvåg,
som kan kontrollera ett fordons vikt när
det passerar i full fart. Information om
fordonets vikt går från högfartsvågen till
både Trafikverket och polisen. Ytterligare
en högfartsvåg monteras under hösten
på E22 vid Rinkabyholm.
Sedan tidigare finns
två högfartsvågar i
Stockholmstrakten,
vid Hallunda på E4
och på E22, samt
en i Göteborg, på
väg 40.

Snart kan man boka
tid för tåg via nätet
Hösten 2016 öppnar Kapacitetsportalen. Där kan Trafikverkets
järnvägskunder se ledig kapacitet på
järnvägen och ansöka om tider i spåret.
– Det blir en enda ingång till all kapacitetsplanering och tilldelningen sker på
kundens villkor. Verktyget ska bli enkelt
att använda både för kunderna och för
oss på Trafikverket. I Kapacitetsportalen
ser man aktuella tillgängliga tider i spåren, man kan beställa tjänster och beräkna kostnader. Man kan likna det vid självservice i e-handel, berättar projektledare
Christian Tham.
Behov och krav har tagits fram av Trafikverket tillsammans med branschen.
Nu påbörjas utvecklingen av det nya planeringsverktyget som lanseras hösten
2016.

Ny intermodal pendel
Skåne–Årsta
Green Cargo kör sedan 1 september
fem avgångar i veckan med trailrar
och containrar mellan Skåne och Stockholm. Inledningsvis går tågen mellan Malmö hamn/Malmö kombi och kombiterminalen i Årsta utanför Stockholm. Från 19
oktober kopplas även Trelleborg till denna
intermodala pendel.
Inlämnings- och avgångstider är anpassade till båtanlöp och ankommande
tåg från kontinenten. Tidigt nästföljande
dag ankommer tåget till kombiterminalen i Årsta.
GODSET • NR 4. 2015

Tack vare extra underhållspengar har Trafikverket i år kunnat
tidigarelägga vissa spårbyten.

Viktiga spårbyten
genomförda i sommar
Sommartid är underhållstid på järnvägen och Trafikverket har i år genomfört spårbyten på flera viktiga sträckor. Tack vare de extra underhållspengarna
i årets budget har vissa arbeten dessutom
kunnat tidigareläggas.
Arbetena innefattar vanligen rening av
ballasten med en särskild ballastrenare,
samt byte av räls, infästningar och slipers.
– Spårbytena gör att vi får en bättre fungerande anläggning och minskar risken för
oförutsedda hastighetsnedsättningar, förklarar Lars Brunsson, som är nationell planeringssamordnare på Trafikverket.
En av de viktigaste sträckorna för gods-

Nytt ställverk
i Göteborg
I slutet av juli avslutades det
fem år långa arbetet med att
byta ställverksdator vid Göteborgs
C, när den sista sträckan på Västra
stambanan kopplades in. Därmed
har Göteborg ett av världens största signalställverk i fullt bruk. Ställverkets fulla potential tas i anspråk
i takt med att spåren in mot Göteborg byggs ut och rustas upp. Ställverket gör det möjligt att köra fler
tåg, samtidigt som risken för driftstörningar minskar.

Sträckor där spår har
bytts under sommaren:
Hudiksvall–Sundsvall
Alingsås–Göteborg
Storvik–Borlänge
Hallsberg–Tälle
Teckomatorp–Kävlinge
Lockarp–Trelleborg

trafiken är Teckomatorp–Kävlinge.
– Tack vare att vi fått den sträckan i bra
skick inför öppnandet av tunneln genom
Hallandsås får vi full kapacitet på hela
godsstråket genom Skåne, och tågen kan
gå raka vägen, i stället för som tidigare via
Markarydsbanan och Hässleholm, säger
Lars Brunsson.
Spårbytet Alingsås–Göteborg har kunnat
genomföras på en längre sträcka än vad som
tidigare planerats. Denna sommar byttes
nedspåret. Samtidigt har spår med så kal�lade FIST-befästningar bytts ut mellan Hallsberg och Tälle på Västra stambanan.
MARIA MALM

Färjan tog timret från ön
När skogen på Verkön i jämtländska Storsjön skulle avverkas blev lösningen att anlita
Trafikverkets färjerederi. Under en intensiv
period i somras kunde timret fraktas till fastlandet. Färjan gjorde ett tiotal turer per dag
med timmerbilar mellan fastlandet och den
dockningsbrygga som byggts på ön. Avverkning på Verkön har skett tidigare men då
löstes transporterna genom flottning
eller transport via isvägar.
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En slitstark
hundraåring
Asfalt, materialet som bär upp vår lastbilstrafik, har en drygt hundraårig historia i Sverige. I dag är asfalt en etablerad
beläggning som fortfarande utvecklas – för att återvinnas, spara energi, sänka buller och öka trafiksäkerheten. Men en
gång var asfalt en omstridd nymodighet som fick hästarna att halka och gav stenindustrin ovälkommen konkurrens.
Den tidiga hösten är asfaltläggarnas högsäsong, de största volymerna läggs i september. Asfaltens bästa tid är nu.

Asfalt är ett vardagligt material med en
spännande historia. En symbol för framkomlighet och modernitet – på gott och
ont. Vårt viktigaste vägbeläggningsmaterial har använts i över hundra år. Och det
utvecklas fortfarande.
– Jag älskar asfalt, det gör alla som jobbar
med asfalt. Det är ett så spännande material.

Det säger Torbjörn Jacobson, specialist
på vägbeläggningar på Trafikverket. Han
har arbetat med asfalt i nästan 40 år, men
tröttnar aldrig på den svarta massan av
sten och bitumen.
– Asfalt är ett hållbart och flexibelt
material, till en viss gräns tål den rörelser
utan att spricka, en viktig faktor i Sverige
när tjälen kryper ner i vägkonstruktionen. Asfalt är förhållandevis lätt att åtgärda när det
slitits ut eller skadats. Asfalt kan
också återvinnas till 100 procent.
Det är några av fördelarna
som gör asfalten till ett mycket
lämpligt material för vägbeläggningar. Betong kan egentligen
bara konkurrera på vägar med
mycket tung trafik.

- Underhållet av asfalten får inte släpa efter, säger Torbjörn
Jacobson, specialist på vägbeläggningar. Här visar han exempel på sprucken asfalt på gatan utanför Trafikverkets kontor i
Solna. FOTO: GÖR AN FÄLT
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Torbjörn Jacobson har lång bakgrund som forskare på vägbeläggningar vid VTI.
– När det gäller val av asfalttyp, och även vid tillverkning
och utläggning av asfaltmassa,
är det många parametrar man
måste hålla koll på. Mycket kan
gå fel om det vill sig illa. Därför
är kompetens och erfarenheter
så viktiga i den här branschen,
samt tydliga regelverk. Det gäller att tänka i flera steg och ha bra
underlag om väg, trafik, klimat,
undergrund. Det är många faktorer vi måste ha kontroll över, men
det är också det som gör att arbetet är så spännande och utmanande, säger Torbjörn Jacobson.

Det finns också stora utvecklingsmöjligheter, vilket krävs när trafiken ökar och
allt större hänsyn måste tas till miljö och
säkerhet. I dag handlar mycket om miljöförbättringar, som lägre energiförbrukning och därmed minskade koldioxidutsläpp vid tillverkning och utläggning. Ett
annat område är bullerdämpande asfalt
som sänker trafikbullret avsevärt, utan att
vägbanan förlorar för mycket i livslängd.
Asfaltens ställning som beläggningsmaterial är i dag ohotad. Men det har inte alltid varit så. Asfalt har en mer än hundraårig historia som vägmaterial i Sverige. Det
är en spännande berättelse kantad av vågade experiment och klibbiga misslyckanden. En utveckling driven av eldsjälar och
entreprenörer, som möte motstånd både
från kuskar och gatstensförsvarare.
Asfaltens historia i Sverige skildras
förtjänstfullt i en ny bok av industrihistorikerna Ida Dicksson och Lena Knutsson Udd – Asfalt hundra år av väghistoria,
utgiven av Trafikverkets museer.
Asfalt är sammansatt av bindemedlet
bitumen och krossat stenmaterial. Bitumen består av kolväten, och framställs
i dag av olja. Det finns naturligt bildad
asfalt som är en blandning av bitumen
och finfördelat mineral.
Redan under antiken användes naturlig asfalt som byggmaterial. Naturasfalt
började läggas på gator i Frankrike på
1820-talet. Sverige var sent ute med asfalt.
Importerad naturasfalt var dyr och det
fanns gott om inhemsk gatsten. Gatstenen
krävde tungt arbete, men den gav jobb
och försvarades av starka intressen. Det
gick så långt att staten köpte in gatsten
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Asfaltsläggningen har alltid fascinerat med sin värme, rök och lukt. Asfalt var ett
i början omstritt material som fick leda Sverige in i moderniteten.
BILDER UR BOKEN ASFALT - HUNDR A ÅR AV VÄGHISTORIA

och skänkte bort den till väghållare för
att hålla stenindustrin under armarna.
Det gjordes tappra försök att framställa
svensk asfalt. Johan ”Tjär-Olle” Ohlsson
blev pionjär i Stockholm 1861. Men hans
konstgjorda asfalt blev kortlivad eftersom
den mjuknade i
”Vi har kommit solvärme.
Bättre gick det
långt i utvecknär naturasfalt
lingen med att började importegöra beläggning- ras från Schweiz
en mer slitstark” 1876. Stockholm
fick sina första
asfaltsbeläggningar på Hamngatan och
Stora Nygatan. Ett problem var att ytan
blev hal som såpa vid regn. Hästarna, som
var helt dominerande i dåtidens trafik,
halkade lätt omkull.
Men snart skulle oljan och bilarna förändra allt. På 1920-talet krävde den växande bilismen att de usla svenska vägarna
förbättrades. Olja gav både drivmedel och
en billig råvara för bitumen. Skeppsredaren Axel Ax:son Johnson lät bygga ett raffinaderi i Nynäshamn, och 1929 tillverkades Sveriges första inhemska asfalt. De
första beläggningarna blev ett misslyckande. Materialet löstes upp och vägarna
blev så gott som ofarbara, till konkurrenternas förtjusning.
Men man lärde av misstagen och tekniken utvecklades. Sedan dess har asfaltens
och bilismens utveckling gått hand i hand.
På det högtrafikerade vägnätet består
beläggningen i dag av tre-fyra lager av
asfalt: slitlager, bindlager och två bärlager.
Lagrens tjocklek anpassas till hur många
tunga fordon som vägen är beräknad för.
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På grund av dubbdäckens nötning krävs
ett starkt slitlager. Det uppnås genom en
hög halt av grov ballast, med en största
stenstorlek på 11 eller 16 millimeter.
– Vi har kommit långt i utvecklingen med
att göra beläggningen mer slitstark. När vi
mätte dubbdäcksslitaget 1975 slets 50 gram
beläggning bort per kilometer och fordon.
Nu är vi nere på 7 gram per kilometer och
fordon, berättar Torbjörn Jacobson.
– Det finns en tydlig relation mellan
dubbslitage och hastighet. Om hastigheten höjs från 50 till 100 km/tim fördubblas vägslitaget. Tunga fordon sliter mer på
vägen vid låg hastighet. Belastningen blir

större med en statisk belastning, exempelvis vid busshållplatser, där man ofta
får fyra små gropar i vägen.
– Personbilar är så lätta att de inte
påverkar vägkroppen, de sliter mer på
ytan, nöter och polerar. Man brukar blanda ihop det här, säger Torbjörn Jacobson.
Han menar att vi i Sverige är duktiga på
asfalt, trots de utmaningar som klimatet
innebär.
– Dubbdäck, saltning och snöröjning
sliter hårt på vägarna. Ändå har våra
beläggningar samma livslängd som i länder med gynnsammare klimat.
GÖRAN FÄLT

Slitlager:
friktion, beständighet
och slitstyrka

Bindlager: stabilitet och beständighet
Bundet bärlager: styvhet och utmattningsresistens
Obundna lager: styvhet och stabilitet

ILUSTR ATION: ANNICA GUSTAFSSON

17

Under hösten tar Trafikverket fram
ett underlag till en infrastrukturproposition för planperioden 2018–
2029. Det så kallade inriktningsunderlaget lämnas till regeringen 30 november.
Därefter finns underlaget ute på remiss
fram till 29 februari 2016.
De transportpolitiska målen är en
självklar utgångspunkt för arbetet, samtidigt som framtidens infrastruktur har
en stark koppling till samhällsutvecklingen i stort med tillväxt och sysselsättning,
bostadsbyggande och regionutveckling.
I mitten av september genomförde
Trafikverket två hearingar i Stockholm,
dit företrädare från kommuner, regioner, organisationer och transportföretag
bjöds in för att diskutera och ge inspel
till kommande transportplan.

Magnus Ihrfors, till vardags befälhavare på Oxdjupsleden, tränar ecoshipping på Björköleden. Med hjälp
av den nya simulatorn kan Färjerederiets medarbetare förfina sina kunskaper i att köra bränslesnålt och
säkert. Även andra rederier kommer att erbjudas att utbilda sin personal i ecoshipping.

Ecoshipping sparar bränsle
Trafikverkets färjerederi invigde i mitten av september sina nya simulatorer
för ecoshipping på Kastellet i Vaxholm.
– Vi har sett att det skiljer upp till 50 pro-

17 kilometer ny motorväg står klar
mellan Borås och Ulricehamn. Därmed finns en helt mötesfri väg mellan
Göteborg och Stockholm via väg 40 till
Jönköping. Nya motorvägen som invigs
17 oktober är byggd i kuperad mark med
långsträckta vyer över det västgötska
landskapet. Vid Ulricehamn går vägen i
en 400 meter lång tunnel genom södra
delen av Vistbergen. Motorvägen har
13 broar, varav den längsta är 320 meter.
Totalkostnaden är 1 325 miljoner kronor.
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cent i bränsleförbrukning mellan olika förare.
Om alla lär sig köra miljövänligt har det en
mycket större effekt än olika tekniska åtgärder, säger rederichefen Anders Werner.

DATA OM VÄG OCH
JÄRNVÄG SLÄPPS FRIA

HYBRIDLOK SKA
HALVERA UTSLÄPPEN

Alla grunddata om Sveriges vägoch järnvägsnät ska släppas fria.
Trafikverkets öppnar dels NVDB (Nationell Vägdatabas), dels järnvägsdata som
beskriver alla järnvägssträckor. Samtidigt bidrar Lantmäteriet, Transportstyrelsen, kommunerna och skogsnäringen
med sina data.
– Många använder våra data för att
göra bättre beräkningar för drift- och
underhållsarbete, eller för att analysera
transportmöjligheter, berättar Tommy
Bylund på Trafikverket.
Följande data är tillgängliga från 2016:
• referensvägnätet och vägdata för
statliga, kommunala och enskilda vägar
från NVDB
• Trafikverkets obligatoriska vägdata
för statliga vägar
• trafikdata för statliga vägar och vissa
kommunala vägar
• broar och tunnlar
på statliga vägar och
vissa kommunala vägar
• järnvägsdata för
det statliga järnvägsnätet.

Alstom har levererat sitt första hybridlok, av modellen H3, till Volkswagen. Enligt tillverkaren släpper det nya
loket ut 50 procent mindre koldioxid jämfört med konventionella växellok. Loket
laddas med en dieselgenerator och ska
kunna framföras med batteridrift mellan
50 och 75 procent av tiden.
FOTO: AL STROM

FOTO: KER STIN ERICSSON

Mötesfritt hela vägen
Göteborg–Stockholm

FOTO: K ASPER DUDZIK

ILLUSTR ATION: KRISTINA JONSSON BA AR S

Infrastrukturen planeras
för 2018–2029

PLUS TVÅ PROCENT
I GÖTEBORG
Containerfrakterna via Göteborgs
hamn ökade med två procent under
andra kvartalet jämfört med motsvarande
period 2014. Det visar Göteborgs Hamns
halvårsrapport.
GODSET • NR 4. 2015

Entreprenörer
tar över norska
terminaler
Godsterminalerna i Stavanger och
Trondheim blir de första i Norge
där driften tas över av privata entreprenörer. Om försöket faller väl
ut ska samtliga tolv godsterminaler drivas på det nya sättet inom
ett par år.
Det sker ingen egentlig upphandling. Men de företag som
driver terminalverksamhet måste
uppfylla miljö- och säkerhetskrav
och ska godkännas av Jernbaneverket.
– De måste ha alla papper i ordning, ha ett kvalitetssystem och
uppfylla kraven för arbete vid och
i spår, sammanfattar Kjell Ivar
Maudal på Jernbaneverket.

Projektledare Anna Karlsson. FOTO: KER STIN ERICSSON

I höst öppnas en ny genomfartsled som
kommer att underlätta godstransporterna genom Älmhult. Samtidigt blir trafikmiljön i
centrum betydligt tryggare.
I dag är väg 120 genom Älmhult också en central affärsgata där bilar står parkerade längs båda
sidorna. Medan folk går i och ur sina bilar samsas
genomfartstrafik med lokaltrafik på det trånga utrymmet. Här passerar 9 200 fordon per dygn.
Men i november öppnar Haganäsleden som
innebär att väg 120 får en ny sträckning från
Älmhults centrum ut till det nya handelsområdet där bland annat IKEA byggt ett nytt varuhus. Där får Älmhult en ny huvudinfart med
planskild anslutning till väg 23.
Diskussionerna om en ny sträckning av väg

KOPPARSTÖLDERNA MINSKAR
Kopparstölderna vid järnvägen
minskar. Under 2014 sjönk antalet
kopparstölder med 24 procent. Minskningen har fortsatt i år.
– Vi har sett en tydlig minskning i de
områden där vi tidigare hade de största
problemen. Där har vi gjort de största insatserna med stöldskyddsmärkning med
DNA-färg, och även gjort utbyten mot
mindre stöldbegärlig aluminium, säger
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FOTO: Ø YSTEIN GRUE

Ny led genom Älmhult
underlättar för godset
120 har pågått sedan 1960-talet. Väg 120
sträcker sig från Traryd vid E4 österut mot
Tingsryd och Nybro och går igenom centrala
Älmhult.
– Den nya Haganäsleden byggs genom ett
populärt skogsområde och det är en av anledningarna till att det dröjt så många år med bygget. Men tillsammans med Älmhults kommun
kom vi fram till en lösning där kommunen också
kan utvecklas, säger Anna Karlsson som är projektledare på Trafikverket.
I höst påbörjas också arbetet med att förstärka och bredda väg 120 mellan Delary och Älmhult, en sträcka på cirka 15 kilometer.
KERSTIN ERICSSON

Tomas Andersson som är regional samordnare för Trafikverkets arbete mot kopparstölder.
Men han ser samtidigt en tendens att
stölderna ökar i de regioner där problemen tidigare inte varit så stora, och där
de stöldförebyggande insatserna därför
inte varit lika omfattande. En
satsning på DNA-märkning
är nu på gång även där.
GÖRAN FÄLT

Godsterminalen i Ganddal, Norge

Norrlandståg
får ny godslänk
Trafikverket rustar länsjärnvägen
mellan Söderhamn och Kilafors
som ska få ett nytt liv som godsbana. Genom att leda om tunga
godståg till Norra stambanan kan
belastningen minskas på Ostkustbanan mellan Söderhamn och
Gävle, som också har tät, snabbgående persontrafik.
I sommar har Trafikverket inlett första etappen som omfattar Kilafors–Marmaverken. Det
blir en totalrustad järnväg med
förstärkningar av bankropp och
ny järnvägsanläggning med spår,
kontaktledningar och signal. Banstandarden höjs till 25 tons axellast och ett antal plankorsningar
stängs för att höja säkerheten.
Banan får en ny mötesstation och
i Söderhamn byggs triangelspår.
Totalt omfattar projektet 31 km
järnväg.
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Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Engelskt avfall
blir svensk fjärrvärme
Sedan i maj rullar utsorterat avfall
med tåg från Västervik till Västerås.
Avfallet importeras från England för
att bli värme i kommunala fjärrvärmeverk. Varje vecka går två till tre tåg
från hamnen i Västervik.
– Det utsorterade avfallet består av plast,
papper och trärester, som importeras
av Efo, ett bränslebolag som ägs av åtta
svenska kommunala energibolag, berättar
Carl-Johan Carlstedt, som sköter hamnhantering och transport för Efo. Själva
järnvägstransporten hyr han in av Tågab,
som tidigare trafikerade Tjustbanan med
timmertransporter.
– Järnvägen rustades ironiskt nog ungefär när våra timmertransporter upphörde
i augusti 2013, och sedan dess har det inte
gått någon godstrafik på banan, berättar
Lars Yngström, vd för Tågab.
Därför är han extra glad att vara tillbaka på Tjustbanan och hoppas, liksom
Carl-Johan Carlstedt, att kunna förlänga
det nuvarande kontraktet, som löper ut
den 1 december.
Carl-Johan Carlstedt berättar att avfallet kommer förpackat i inplastade balar,
ungefär som de hö- och halmbalar vi kan
se på svenska fält i slutet av varje sommar. De väger mellan 1 och 1,5 ton och är
ungefär 1,5 kubikmeter stora. I Västervik
lastas de om, från båt till containrar, med
hjälp av en klämgaffel.
Inplastningen är tyvärr inte optimal,
och varma dagar kan det lukta en del.
Därför gjordes ett uppehåll i transporterna under tre veckor i juli, i samråd med
tillsynsmyndigheten för miljötillstånd.
– Plasten går lätt sönder när man lastar
om; där har leverantören en hemläxa att
göra, konstaterar Carl-Johan Carlstedt.
MARIA MALM
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Ett tåg kommer lastat - med avfall.
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