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Varenda lokförare
ska kunna lyssna”
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ATT STÄNGA ÄR
SISTA UTVÄGEN
ENKLARE FÅ FRAM
TÅG I EUROPA

Maria Krafft tror på nytt tekniksprång
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godsvagnar rullar varje vardagsnatt med Real Rail mellan norra och
södra Sverige med allt från papper och maskindelar till möbler, skruvdragare och trädgårdskrattor.
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Korridor med
nya möjligheter

I

mitten av november öppnade den
nya godskorridoren Stockholm/
Oslo–Palermo med full funktion.
Det är en direkt konsekvens av
EU:s förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, det som benämns
TEN-T. Regelverket är att betrakta som
gällande lag i alla medlemsländer och
trädde i kraft i december 2013.
I Sverige har vi varit mycket delaktiga i arbetet med godskorridoren och
det är roligt att vi nu kan erbjuda helt
nya möjligheter
”Mycket är gjort att söka tåglägoch restmen vi kommer en
kapacitet i ett
inte att slå oss standardiserat
system. Det blir
till ro.”
intressant att se
vad kommande utvärderingar av detta
visar framöver.
En annan konkret del av TEN-T är införandet av ERTMS på det europeiska
järnvägsnätet. I Sverige ligger vi väl i
fas i det arbetet. ERTMS finns i dag på
Botniabanan, Ådalsbanan och Haparandabanan. Vid järnvägsmässan
Nordic Rail i Jönköping i början av
oktober var det många besökare i Trafikverkets monter som ville passa på
att testa simulatorn och känna på hur
det känns att köra tåg i framtidens signalsystem.
Nu fortsätter vi arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna köra
740 meter långa godståg. Det är den
pusselbit som saknas för att vi från
svenskt håll helt och hållet ska kunna leva upp till de europeiska kraven
i TEN-T. Vi kan alltså konstatera att
mycket är gjort men vi kommer inte att
slå oss till ro. Det finns
hela tiden förbättringsområden. Det
är det som gör jobbet
med infrastruktur så
spännande.

STEFAN ENGDAHL
PL ANERINGSDIREK TÖR ,
TR AFIK VERKE T
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Gods på järnväg kan få extra stöd.
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”100 procent av
det gods vi transporterar skulle eljest
gå på väg om vi inte
fanns.”

10

Tågoperatörer kan söka
bidrag till mobilfilter

Thord Sandahl är koncernchef för Sandahlsbolagen som med Real Rail blåst nytt liv i kombitrafiken på
järnväg.
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Osminkad bild
av järnvägen

Lyssna på
Järnvägspoden

Tydlighet och transparens när det
gäller risker och nedsättningar på
banorna. Det är ledord för den nya järnvägsnätsbeskrivning för 2017 som Trafikverket nu skickat ut på remiss.
Järnvägsnätsbeskrivningen för 2017 är
tydligare när det gäller nedsättningar och
risker. Man kan säga att Trafikverket ger
en mer osminkad bild av tillståndet.
– Underhåll har ett nytt arbetssätt för
att beskriva anläggningarnas tillstånd,
för att svara på branschens önskan om
ökad transparens. För 2017 gör vi nedsättningar redan nu och talar om vilka
sträckor där vi ser risk för varaktiga nedsättningar, berättar Morgan Rehn, ställföreträdande avdelningschef på Järnvägssystem.
Med kända risker kan Trafikverket och
berörda parter ta fram “plan B” i tidigare
skede.
Järnvägsnätsbeskrivningen talar om
vilka krav som gäller för de företag som
vill köra tåg på den svenska järnvägen.
Den beskriver infrastrukturen och dess
egenskaper och begränsningar. Och den
talar om hur man ansöker om tåglägen,
hur kapaciteten fördelas och vilka avgifter som tas ut.

– Varenda lokförare ska kunna lyssna
på vår podd och få nyheter och fördjupning om verksamhetsfrågor inom järnvägen.
Det säger Tobbe Lundell, ansvarig för
Järnvägspoden, Trafikverkets nya kommunikationskanal för avtalskunder och andra järnvägsintresserade. Ett nytt avsnitt
av denna webbradio publiceras varannan
vecka på Trafikverkets webbplats, med reportage och intervjuer om aktuella frågor
inom järnvägen.
– Vi startade det här försöket efter önskemål från våra avtalskunder om en alternativ kommunikationskanal. Framför allt

Högsta hållbarhetsbetyg
Trafikverkets arbetssätt och metoder är hållbara. Så hållbara att det
gav vägprojektet E18 Västerås–Sagån,
ett tio kilometer långt motorvägsbygge,
högsta möjliga betyg enligt det brittiska
certifieringssystemet Ceequal.

Trelleborgs hamn
gjorde årets lyft

FOTO: TRELLEBORGS HAMN

Godstransportrådet Skåne/Blekinge
delar ut ett transport- och miljöpris
– Årets lyft – som i år går till Trelleborgs
hamn. De senaste åren har hamnen gjort
stora satsningar och då arbetat mycket
med att minska sin miljöbelastning.

Trelleborgs hamn har minskat sina CO2-utsläpp med 20 procent årligen, bland annat
genom att förändra fordonsparken.
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de mindre kunderna har inte tid att delta i
alla möten och andra forum som vi erbjuder. Podden är en mer flexibel form som ger
möjlighet att lyssna när det passar.
Reaktionerna bland lyssnarna har varit
positiva. Försöket som inleddes under hösten kommer nu att fortsätta efter nyår, med
ett nytt program varannan vecka.
– Antalet lyssnare har väl inte varit så jättestort. Men nu ska vi göra lite mer reklam
för Järnvägspoden och försöka utveckla
både innehållet och tekniken, säger Tobbe
Lundell.
http://www.trafikverket.se/jarnvagspoden

Miljörabatt
i Göteborgs hamn

Ny flygstrategi
kan klubbas 2016

I Göteborgs hamn får fartyg miljörabatt om de ligger klart under de miljögränser som fastställts i internationella
lagar och regler.
Till grund för Göteborgs hamns miljörabatter ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI). Ungefär vart sjätte anlöp
får miljörabatt i dagsläget och erhåller
10 procents rabatt på fartygshamnsavgiften, baserat på fartygets bruttovikt.
– Den här möjligheten att spara pengar
och inte minst synliggöra sitt miljöarbete
uppskattas av våra kunder, säger miljöchef
Edvard Molitor vid Göteborgs hamn AB.
Fartyg som går på flytande naturgas,
LNG, har möjlighet till hela 30 procents rabatt.

Regeringen vill se en utveckling av
flyget, inte minst mot fler internationella destinationer. Det skulle ge globala företag bättre tillgänglighet till Sverige
och skapa förutsättningar för ökad export.
Därför ska en ny flygstrategi tas fram i
samverkan med flygbranschen, myndigheter och andra aktörer. Ambitionen är
att ta beslut om strategin efter sommaren
2016.
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Att stänga
är sista lösningen
Att stänga rastplatser tillfälligt är sista lösningen för Trafikverket när inget annat
hjälper för att få stopp på nedskräpning och otillåtet boende. En av dem som stängts
är Väntorp på E22 söder om Kalmar.
Under snart ett års tid har Trafikverket
försökt komma till rätta med problemet
genom olika insatser, men utan resultat.
– Rastplatserna är till för alla trafikanter för tillfällig rast och vila, inte övernattning. Att stänga dem är vår sista
utväg när vi inte kan leva upp till de förväntningar våra trafikanter har och när

de därför väljer att inte stanna där. De
grupper som lever på våra rastplatser är
redan utsatta och de har våra sympatier,
men det är inte möjligt att för vår del kunna sköta och tillhandahålla rastplatser på
det sätt som våra trafikanter förväntar sig
och som ligger inom vårt uppdrag, säger
Jan-Olof Berg på Underhåll i Kalmar.

Under ett års tid försökte Trafikverket få bukt med problemen på Väntorp. Till slut återstod bara alternativet att stänga rastplatsen. Efter tre veckor kunde den öppnas på nytt.
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Trafikverkets personal har fått ta emot
många samtal från trafikanter som inte
känt sig trygga och inte vågat stanna
till när de kommit till rastplatsen. Även
entreprenören som sköter om rastplatsen har varit med om hotfulla situationer
och fått kryssa sig fram mellan tält för att
komma åt toaletterna. De som ska städa
har till och med blivit bortmotade.
– Handikapptoaletten var ockuperad
vid ett flertal tillfällen av folk som bodde
där nattetid. Vi
”Vi har försökt få har försökt få
stopp på det här stopp på det här
ett års tid nu.
i ett års tid nu.” iVakter
har pratat med dem och vi har satt upp anslag på
flera språk som talar om att camping och
eldning är förbjudet, men utan verkan,
säger Jan-Olof Berg.
Thomas Hammarström, regionchef på
Sveriges Åkeriförbund, Småland/Öland,
anser att det är fel av Trafikverket att
stänga rastplatser.
– Det är katastrofalt för chaufförerna som kan bli hårt drabbade om de kör
längre än tillåtet. Trafikverket borde inte
få stänga rastplatserna utan att erbjuda
alternativ. Stängda rastplatser kommer
att sluta med att chaufförerna stannar på
vägkanterna för att få sin vila. Kör de bara
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Jan-Olof Berg på Underhåll i Kalmar vid den blockerade avfarten till rastplatsen Väntorp.

någon minut längre än tillåtet och polisen
gör en kontroll, kan det kosta dem flera
tusen kronor personligen beroende på hur
många överträdelser polisen ser i färddatan, säger Thomas Hammarström.
Niclas Härenstam är kommunikationschef
inom Planering på Trafikverket:
– Vi förstår att det blir problem när vi
tvingas stänga rastplatser men vi måste se det i ett större perspektiv. Vi har
cirka 350 rastplatser i Sverige och vi har
problem på drygt tio av dem. När vi har
rastplatser som inte funkar måste vi göra
något. Därför stänger vi dem tillfälligt,
städar upp och sanerar och reparerar det
som är förstört. Därefter öppnar vi dem
igen så snart vi kan. Vi måste vara tydliga
med att vi inte bedriver någon camping-

plats och att samma regler gäller
för alla. 24 timmar är maxgränsen
och rastplatserna är inte tänkta för
något annat än vila.
Vad svarar du på Åkeriförbundets
kritik?
– Det tycks handla om väldigt tajt
planering utan marginaler för vägarbeten, omledningar, punktering,
olyckor eller annat som kan försena en transport. Men i vårt uppdrag
ska vi erbjuda god trafiksäkerhet
och faciliteter som går att använda,
säger Niclas Härenstam.
Efter att ha varit stängd i tre veckor öppnades rastplatser vid Väntorp
på nytt i mitten av november.
TEXT OCH FOTO: KERSTIN ERICSSON

Trafikverket har cirka 350 rastplatser. De
störningar som medfört att rastplatser måste
stängas har främst funnits utmed de större
vägarna och hittills rört trakterna kring Kalmar, Västervik, Nyköping, Västerås, Borlänge
och Göteborg.
GODSET • NR 5. 2015
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Ett klick bokar gods
Stockholm–Palermo
Den 10 november öppnade den nya europeiska godskorridoren ScanMed. Nu kan man söka tåglägen för hela sträckan
Stockholm–Palermo genom att klicka in på ett webbgränssnitt hos ”Corridor One Stop Shop” i Tyskland. Därmed underlättas gränsöverskridande godstrafik med tåg.
– Den absolut största fördelen är att man
nu kan söka tåglägen för hela sträckan
genom en enda kontakt hos vår Corridor One Stop Shop (C-OSS), säger Lars
Stengard som är vd för den nya Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC).
Tidigare fick detta skötas via nationella kontakter som sedan vidarebefordrade
ansökan till sina motparter i de berörda
länderna. Nu blir det betydligt enklare
med en enda kontaktpunkt för hela korridoren.
ScanMed är en av nio godskorridorer
på järnväg som EU beslutat om. Den löper
från Stockholm/Oslo via Köpenhamn-
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Hamburg till Palermo på Sicilien.
– Godskorridorerna baseras på en särskild förordning från EU. Avsikten är att
göra den internationella järnvägstrafiken
mer attraktiv och effektiv, så att järnvägen kan öka sin marknadsandel på den
europeiska transportmarknaden, förklarar Lars Stenegard.
ScanMed är en internationell organisation. Vd Lars
Stenegard är svensk, utlånad
från Trafikverket, med placering i Malmö. C-OSS finns
hos DB Netz i Tyskland, och
projektchefen sitter i Rom.
Lars
Stenegard Den juridiska hemvisten pla-

neras bli en förening med säte i Österrike. Det gemensamma språket är engelska.
Även om korridorens organisation
fysiskt finns i Sverige, Tyskland, Österoch Italien så
”Avsikten är att rike
kommer kunderna
göra den inter- främst att nå den
webben. Tågnationella järn- via
lägen söks genom
vägstrafiken mer it-verktyget PCS
attraktiv och ef- (Path Coordination System) som
fektiv.”
kan nås via ScanMeds hemsida av företag som har rätt att
söka tåglägen.
GODSET • NR 5. 2015

Ett godståg på väg mot kontinenten via Stora Bältförbindelsen.

När Godset träffade Lars Stenegard i Borlänge i slutet av oktober var det mesta
klart inför premiären.
– Vi har organisation och personal på
plats. Från den 10 november kan vi börja
jobba med att fördela tåglägen som bygger på reservkapacitet hos de nationella
infrastrukturförvaltarna, säger Lars Stenegard.
Är intresset stort från kunderna?
– Det vet jag inte än, eftersom vi ännu
inte hunnit få in några ansökningar. Men
vi vet att det finns ett stort intresse för
gränsöverskridande tågtrafik. Sedan
beror det på hur effektiva vi kan vara i
den nya organisationen och hur marknaden kommer att uppfatta oss. Vi kommer

att göra årliga kundundersökningar av
detta, med start nästa år.
Antalet förplanerade tåglägen för varje
sträcka i korridoren bygger på en marknadsundersökning som ger en bild av
behoven. De förplanerade tåglägen som är
tilldelade ScanMed är vikta för gränsöverskridande trafik och kommer därmed inte
att finnas tillgängliga för nationell trafik.
– Däremot kommer inte de tåglägen
som ingen ansöker om att ligga kvar. Den
kapaciteten kommer att återlämnas och
användas för nationell kapacitetsfördelning, säger Lars Stenegard.
Terminaler längs sträckan ingår också
i korridoren. Information om deras tillgänglighet och resurser kom-

mer att finnas samlad på en plats, för
sökande som vill kontakta dem. ScanMed
kommer även att ha uppföljningsverktyg
som kan följa godsets väg i realtid genom
Europa, kopplat till terminaler och anslutningar.
TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT

HÄNGER DU MED?
ScanMed RFC: En av nio godskorridorer
på järnväg som EU beslutat om.
C-OSS: Corridor One Stop Shop, här kan
tågläge sökas för hela transporten med
en kontakt.
DB Netz: Tyska järnvägens infrastrukturförvaltare.
PCS: Path Coordination System, it-verktyg där järnvägsföretag kan söka tåglägen i godskorridoren.

Läs mer:
Ytterligare information och
ScanMeds hemsida hittar
du här: www.trafikverket.
se/godskorridor3

BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013

GODSET • NR 5. 2015

7

”Framtiden
är självkörande”
Trafikverkets nya måldirektör Maria Krafft är övertygad om att självkörande och
uppkopplade fordon kommer innebära en revolution för ökad trafiksäkerhet och
minskad miljöpåverkan. Och förändringen ligger inte så långt bort.
Efter 25 år som trafik- och krocksäkerhetsexpert på
mittseparering på vägar med högre hastigheter
försäkringsbolaget Folksam är Maria Krafft sedan
och kraven på underkörningsskydd på lastbilarna.
i somras en av Trafikverkets tre måldirektörer med
Merparten av alla dödsolyckor är möteskollisioner,
övergripande ansvar för de transportpolitiska
följt av påkörningar bakifrån och filbyten.
målen. Ett drömjobb och en möjlighet att växla
– Eftersom andelen gods på väg fortsätter att öka
upp, som hon själv uttrycker det.
och transporterna blir tyngre (från 60 till 80 ton)
– Här finns en enorm kompetens och större
är det viktigt att jobba vidare systematiskt med
möjligheter att påverka. Jag gillar att vi arbetar
mittseparering. Vi har ett antal extra mil kvar att
proaktivt och tror på en nära samverkan med
göra.
omgivningen för att åstadkomma förändring och
Från 2016 införs också krav på att alla nya tunga
förflyttning. Jag är inte så mycket för förvaltning,
fordon måste vara utrustade med filhållningsassissäger hon.
I sin nya tjänst får hon även möjlighet att fortsät- tans, nödbroms och antisladd.
ta med sin forskning till viss del. Maria Krafft har
I tätort vill Maria Krafft framför allt få stopp
en docentur i trafikmedicin och handpå kollisioner mellan tung trafik och
”Eftersom andelen cyklister. Varje år dödas cirka fem
leder två doktorander i trafik- och
krocksäkerhet vid Umeå universitet.
när de blir påkörda eller
gods på väg ökar cyklister
– Det ses som positivt och jag tycker
ihjälklämda i samband med bussars
är det viktigt att och lastbilars högersvängar.
själv att det är viktigt att ha ett bra samarbete både med näringsliv och forskning. jobba vidare med
– Denna typ av olyckor går att undvika med andra sorters backspegmittseparering.” lar och design på dörrar. Här måste
Trots ett långt yrkesliv inom trafiksektorn är godstransporter och tung tratransportbranschen bli bättre.
fik ett nytt område för Maria Krafft att sätta sig in
Men den största förbättringen för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan blir enligt
i. Antalet dödsfall kopplade till tung trafik har de
senaste 15 åren i det närmaste halverats, från cirka Maria Krafft den stundande automatiseringen och
digitaliseringen av trafiken, det vill säga självkö100 till 50 döda per år, men utgör fortfarande en
femtedel av alla dödsfall – trots att den tunga trafi- rande och uppkopplade fordon. Regeringen tillsatte häromveckan en utredning som ska analysera
ken endast utgör sju procent av all trafik.
om och hur reglerna för självkörande fordon behöMinskningen av antalet dödsolyckor har framver anpassas.
för allt åstadkommits tack vare en utbyggnad av
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MARIA
KRAFFT
> Aktuell: Ny som en av
Trafikverkets tre måldirektörer med övergripande ansvar för verkets arbete med
de transportpolitiska målen.
> Bor: Villa i Stocksund,
norr om Stockholm.
> Kör: Jag cyklar varje dag
till jobbet om det inte är för
halt. Dessutom väntar jag
otåligt på min elbil som jag
beställt, en Volkswagen Golf.
> Favoritsträcka: Nybrohamnen, mellan Blasieholmen och Dramaten. Där
har man lyckats så bra att
många olika sorters trafikanter kan mötas på ett säkert,
tydligt och trivsamt sätt.
> Motto: Det ska vara roligt.
> Bakgrund: 25 år som
trafiksäkerhetsexpert på
Folksam, senast ansvarig
för deras trafikforskningsavdelning. Innehar en
docentur i trafikmedicin.
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Även om utvecklingen går åt rätt håll, krävs mer för att få ned antalet dödsolyckor kopplade till tung trafik, menar Trafikverkets
måldirektör Maria Krafft. FOTO: HANS EKESTANG

– Mer än nio av tio trafikolyckor beror på den
mänskliga faktorn. Ju mer vi ser till att det är fordonen som bromsar, styr och byter fil minskar vi
den mänskliga faktorns påverkan, säger Maria
Krafft.
Framför allt anser hon att små, självkörande
enheter ska kunna ersätta tunga godstransporter
inne i tätorterna, med ökad trafiksäkerhet, minskad trängsel och mindre buller och avgasutsläpp
som följd.
– Man talar om eldrivna, frysboxliknande fordon på hjul som i låg hastighet kan förflytta gods
i städerna dygnet runt, med hjälp av sensorer och
kameror som läser av omgivningen.
- På motorvägar handlar det bland annat om
konvojkörningar, där flera långtradare kör tillsammans och sparar både pengar och miljö.
Trafikverkets roll blir här att i samverkan med
övriga aktörer utveckla infrastrukturen med nya
former av skyltar, linjer och magneter som gör det
lättare för de självkörande fordonen att läsa av
omgivningen. Och se till att systemen även fungerar när det är snö, slask och oväder.
GODSET • NR 5. 2015

– Den största utmaningen ligger i att matcha
ihop det som är automatiserat med det som inte är
det så att de kan fungera tillsammans. Utvecklingen går med en rasande fart. Inom tio år kommer
en stor del av trafiken att vara självkörande, tror
Maria Krafft.
En annan stor utmaning för Trafikverket är att
minska antalet människor som dödas av tåg i tätort. Trots tydliga halveringsmål dör fortfarande
omkring 70 människor varje år i kollisioner med
tåg, varav de flesta är självmord.
Trafikverket sätter bland annat upp stängsel för
att minska risken för impulsstyrda självmord och
kameror för att minimera spring på banområdet.
– Men här behöver vi bli bättre och göra fler
saker mer systematiskt de närmaste åren. Att
avgränsa spåren så mycket som möjligt innebär
också färre störningar i trafiken och bättre trafikflöden.

”Den största utmaningen ligger
i att matcha ihop
det som är automatiserat med
det som inte är
det så att de kan
fungera tillsammans.”

HANS HELLBERG
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Trafikverkets förändringsarbete ger
bättre förutsättningar för ett systematiskt och hållbart underhåll av järnvägen.
– Vi har tagit fram en rapport som beskriver ett urval av de utvecklingsprojekt
som Trafikverket driver och på vilket sätt
de kan bidra till att stärka och effektivisera järnvägsunderhållet. Rapporten har
vi nu lämnat in till regeringen, säger Madelene Frödell, avdelningschef på Verksamhetsstyrning, Underhåll på Trafikverket.
Utöver utvecklingsprojekten arbetar
Trafikverket med att utveckla och förtydliga organisationen inom flera verksamhetsområden. Bland annat har man delat
upp tillståndsbedömning och planering
av väg- och järnvägssystemen, för att få
bättre tillståndsbedömning och planering
av åtgärder i anläggningen.

Tre områden
för bättre underhåll
Koll på anläggningen. Anläggningsinformationen – alla de data
som ger bilden av järnvägens
funktion och status – är en central fråga
för att resurserna ska satsas där de behövs bäst. Trafikverket utvecklar nu ett
heltäckande anläggningsregister inom
projektet Anda.
Tid för underhållsarbete. Behovet av att komma ut på spåren för
att göra underhåll står i konflikt
med kraven på ökad tågtrafik. En mer öppen och tidigare dialog med järnvägsföretag och entreprenörer, tillsammans med
fasta servicefönster och förbättrad planering, ska göra det möjligt att fördela kapacitet på ett mer effektivt sätt.
Effektivare underhåll. Inom
projektet Renodlad och professionell beställare utvecklar Trafikverket sin kompetens som beställare.
Det innebär bland annat en successiv utveckling av baskontrakt och förbättrade
affärsformer.
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Trafikverket utvecklar
järnvägsunderhållet

Just nu är det full fart på tågoperatörernas arbete med att installera särskilda filter som ska stänga
ute de uppgraderade mobilsystemens signaler. Arbetet som ska vara slutfört till sommaren nästa år.

Så ska tågen samsas med mobilerna
Intressekonflikten om det digitala utrymmet längs järnvägen är på väg att
lösas. I början av sommaren slöts en överenskommelse mellan Trafikverket och tågoperatörerna om hur arbetet med att skydda
tågfordonen ska genomföras. Arbetet samordnas av Trafikverket.
Konflikten mellan Trafikverket och tågoperatörer på ena sidan och mobiloperatörerna och Post- och telestyrelsen på andra
sidan har pågått under en längre tid. Konflikten gick för ett år sedan så långt att Trafikverket var berett att stoppa all tågtrafik
om mobiloperatörerna ökade effekten i sina
mobiltelefonsystem.
I dag pågår arbetet för fullt hos tågoperatörerna med att installera särskilda filter
som ska stänga ute de uppgraderade mobilsystemens signaler. Arbetet som ska vara
slutfört till sommaren. Fram till dess har
också mobiloperatörerna accepterat förlängda restriktioner. Green Cargo har till ex-

empel pekat ut två egna verkstäder, Eskilstuna och Boden, som ska ta hand om den
stora mängden lok och andra fordon som
godsoperatören förfogar över.
Trafikverket har också genomfört ett antal åtgärder för att minska risken för signalstörningar från 3 G/4 G-näten. Bland annat
har man byggt 150 nya kommunikationstorn för GSM-R. Ytterligare 150 torn har
anpassats.
STEFAN BRATT

SÖK BIDRAG TILL FILTER
Regeringen har beslutat att tågoperatörerna ska få kompensation för kostnaderna.
för att installera skyddsutrustning i järnvägsfordon. De tåg-operatörer som installerar utrustningen före sista februari får i
stort sett full kompensation. Trafikverket
koordinerar arbetet och betalar ut ersättning.

Ny app kan rädda liv
Korrekt störningsinformation kan vara
en fråga om liv eller död. En ny mobilapp gör det enklare för entreprenörer att rapportera vägarbeten som påverkar trafiken.
Utryckningsfordon måste kunna lita
på trafikinformationen. Vid brand
eller akuta sjukdomsfall kan det
handla om minuter för att de ska
hinna fram i tid och rädda liv.
Även godstransportörer be-

höver trafikinformation för att kunna anpassa sin hastighet, tidpunkt och vägval.
Nu lanserar Trafikverket en mobilversion av systemet FIFA (förbättrad information för arbete på väg), där entreprenörerna rapporterar in vägarbeten. Tidigare har
bara större arbeten rapporterats. Nu ska
alla vägarbeten rapporteras in i FIFA. Lika
viktigt är att rapportera pauser, återstarter och när arbetet är avslutat.
GODSET • NR 5. 2015

Real rail

PÅ SPÅRET MED FULLA VAGNAR
Thord Sandahl är åkaren som vet hur man fyller ett
flak. Och ett helt tåg med vagnar. Att köra fullastat i
båda riktningarna är hemligheten bakom Real Rails
framgångar. På fyra år har Sandahlsbolagen lyckats
lyfta och skapa drag runt kombitrafiken på järnväg.
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Vid Ikeas storlager i Torsvik utanför Jönköping packas lastbärare som går på bil till Jönköping där
de lastas om till Real Rails tåg mot norra Sverige.

”Vi har en stark
tillväxt och särskilt det sista året
har vi fått allt fler
förfrågningar.”
Det gnäller i växeln när tåg 42504 med 28
vagnar lämnar Göteborg och försvinner
norrut i fuktigt novembermörker. Destinationen är Luleå. Varje vardagsnatt binder Real Rails godståg samman Sverige i
längdriktningen. Från fyra noder i söder
– Helsingborg, Nässjö, Göteborg och Jönköping till tre i norr – Sundsvall, Umeå
och Luleå, avgår ett tåg varje kväll. 188
godsvagnar rullar med allt från papper
och maskindelar till möbler, skruvdragare
och trädgårdskrattor.
Norrut går främst insatsvaror till industrin och konsumentvaror till stora varuhus, söderut basvaror som papper och
stål, men också nybakat bröd nedfruset
till minus 20 grader. Gods som normalt
inte går på järnväg.
– Vi har en stark tillväxt och särskilt
det sista året har vi fått allt fler förfråg-
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ningar, inte minst från stora aktörer som
säljer konsumentprodukter. De är trendkänsliga och det är tydligt att de tänker
miljö, säger Thord Sandahl, vd för Sandahlsbolagen AB som driver Real Rail.
När järnvägen började avregleras på
1990-talet spådde många att kombitrafiken skulle få ett uppsving. Trailers och
containrar skulle lastas om vid terminaler
och gå på järnväg de långa sträckorna. SJ
byggde upp Rail Combi som senare togs
över av norska Cargonet. Men efter de
två tuffa vintrarna 2009 och 2010 låg allt
nere för räkning. Cargonet vill sälja verksamheten och kombitrafiken riskerade att
reduceras till en liten rännil.
– Bara Sandahlsbolagen skulle ha behövt
100 extra långtradare för att föra över
vårt järnvägsgods till väg. Så vi hade ett

litet rådslag hemma. Resultatet blev att vi
gjorde upp med norrmännen om att köpa
aktiemajoriteten i det kombibolag som blev
Real Rail, berättar Thord Sandahl.
I slutet av 2011 tog Sandahlsbolagen över.
Två viktiga delar i framgångsreceptet är
samlastning och riskdelning. Bara om
tågen är fulla kan priset per vagn hållas
nere, och då, med ett lågt styckepris törs
speditörerna hoppa på tåget. Riskspridningen innebär att Real Rails kunder tecknar treåriga avtal om att fylla tågen med
en viss mängd gods.
– Den minsta enhet vi säljer är en TU,
alltså att man fyller en halv järnvägsvagn
och att man gör det fem dagar i veckan, i
båda riktningarna, förklarar Thord Sandahl.
Real Rails största kunder är DHL och
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FARFAR HADE
RIKTIGA HÄSTKRAFTER
Thord Sandahl är tredje generationen
åkare. Farfar Enok började med häst och
vagn mellan järnvägsstationen och stadens köpmän och fabrikörer. På 1920-talet skaffade han sin första lastbil, en TFord last.
– Det känns som att cirkeln är sluten med
våra intermodala tågpendlar. Men nu tar
vi inte bara godset till och från järnvägen, utan ordnar hela resan,
säger Thord Sandahl.

Schenker, men det finns även mindre
aktörer.
– Vi kan inte fylla ett helt tåg på egen
hand. Ett tåg från Göteborg till Luleå kostar i stort sett lika mycket vare sig det går
fullt eller tomt. För att kunna satsa på detta måste man ha en rimlig riskfördelning.
Vi har hittat en modell där alla samverkar
till att fylla tågen, säger Thord Sandahl.

fylla bilarna. I dag ingår man i Schenkers
nätverk.
– Real Rail är nästa steg i samlastningen. I ett lastbilsekipage kan det finnas gods
från 50 olika kunder. Sedan samlastar
Rail tågen
”Vi har hittat en Real
med lastbärare
modell där alla och trailers från
olika åkasamverkar till att många
re och speditörer.
fylla tågen.”
Sandahlsbolagen med basen i Värnamo
Tågen går på
är ett klassiskt svenskt åkeri med den
fasta tidtabeller,
fulla mixen: Godstransporter, entrepremen till skillnad från andra godspendlar
nadverksamhet, grus och asfalt och eget
kan typen av gods variera. Via en speditör
betongbolag. Familjeföretaget, som nu
kan i princip vilken godskund som helst
drivs av tredje generationen, har 500
beställa en transport som rullar på bil
anställda och en omsättning på 1,5 miljar- från en lastkaj och fortsätter på järnväg,
der kronor 2015.
förutsatt att destinationen passar Real
Redan på 1950-talet gick företaget med
Rails rutter. I dag är man ensam om att
i Bilspedition där åkerierna hjälptes åt att
köra kombitrafik i den bemärkelsen.
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– Vi har lyckats gifta ihop åkarnas flexibilitet med järnvägens stora kapacitet.
Vår egen erfarenhet från åkeribranschen
är oerhört viktig, vi är väldigt medvetna
om kundbehoven, säger Thord Sandahl.
Jessica Ölvestad på DHL Freight framhåller att transporten på järnväg är viktig
för många av kunderna. Men inte för alla:
– Vissa är knappt medvetna om att
deras gods går på tåg under en stor del av
transporten. Vi har helt enkelt löst uppgiften åt vår kund på ett effektivt sätt,
säger hon.
Stommen i Real Rail är egna tåglägen, ett
stort antal godsvagnar, en egen transportledning och ett kraftfullt IT-stöd för
beställning och logistik.
Man har inga egna lok. Tågen dras av
tågoperatörer och från december i år skö-
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TRE GODSVAGNAR
TAR TVÅ LASTBILSLASTER

Omlastning från lastbil till tåg i Jönköping. Real Rails tåg sätts samman av gods från flera olika speditörer.

ter Green Cargo och Rush Rail all tågdragning.
– Det är inte ekonomiskt försvarbart
att hålla den kompetens som krävs för att
dra tågen. Däremot har vi rätt kompetens
för att föra en bra dialog med Trafikverket
kring tågföringen. Vid störningar har vi,
tillsammans med Trafikverket, förmåga att
hitta lösningar som minimerar försening.
Flexibiliteten i systemet är faktiskt större
än man kan tro, säger Thord Sandahl.
Real Rails transportledning har också
kontakten med nästa led:
– Det är oerhört viktigt att chaufförerna får information om vad som händer.
Om ett tåg blir två timmar sent har vi ett
helt annat läge om vi har nått fram till
förarna med ett sms i god tid. När folk får
veta, går en störning att hantera.
Real Rail lägger stor kraft på att godstågen
alltid ska avgå i rätt tid. Företaget har så
många godsvagnar att lastningen av avgående tåg inte är beroende av lossningen av
ankommande tåg. Vid de viktigaste ändpunkterna har man tillgång till extra lok
som kan sättas in om det blir störningar i
lokomloppen.
– Avgår du en timme sent har du missat
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din slot, då kan förseningen växa snabbt.
Går man i tid och får en försening senare
under resan växer den inte på samma sätt,
säger Thord Sandahl.
Om förseningar hanteras på ett bra sätt
vinner järnvägen i längden. Över ett visst
avstånd ger kör- och vilotidsreglerna lastbilstrafiken ett tydligt kostnadssteg.
– En rationell och välskött intermodal
tåglösning är absolut konkurrenskraftig
på avstånd över 60 mil, säger Thord Sandahl och menar att järnvägen på långa
avstånd även kan matcha de vägtransporter som utförs med personal med lönenivåer som är lägre än svenska kollektivavtal.
2012 omfattade Real Rails tågupplägg
92 rullande vagnar. Från tidtabellsskiftet i december 2015 rullar 188 fullastade
vagnar varje vardagsdygn. Under 2016
planeras att starta en ny tågpendel mellan
Stockholm Nord och Umeå/Luleå.
– 100 procent av det gods vi transporterar skulle eljest gå på väg om vi inte fanns,
konstaterar Thord Sandahl sakligt på sin
mjuka småländska.
TEXT: STIG MEITON

Ett lastbilsekipage på 25,25 meter med
lastbärare och trailer fördelas i Real
Rails system på en och en halv järnvägsvagn (3 TU). Tre godsvagnar kan ta lasten av två lastbilar, vilket innebär att ett
tåg (650 meter) transporterar 21 långtradare (25,25 meter).
TU = transportenhet (transportation
unit).

SANDAHLSBOLAGEN
Sandahlsbolagen AB äger aktiemajoriteten i
Real Rail, medan de tidigare ägarna Cargonet äger resterande 40 procent. Cargonet
är ett helägt dotterbolag till norska statens
tågbolag NSB.
2015 fraktar Real Rail omkring 70 000 TEU.
Under 2016 (T16) utvidgas verksamheten
till nio intermodala tågpendlar:
Göteborg – Luleå – Göteborg
Göteborg – Umeå – Göteborg
Nässjö – Luleå – Nässjö
Nässjö – Umeå – Nässjö
Helsingborg – Luleå – Helsingborg
Helsingborg – Umeå – Helsingborg
Göteborg – Sundsvall – Göteborg
Jönköping – Sundsval – Jönköping
Stockholm Nord – Sundsvall – Stockholm
Nord
TEU = Tjugofotsekvivalent, en godsvolym
som motsvarar en 20-fotscontainer
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Den 21 januari är det återigen dags
för Godsetdagen, då godssverige
samlas i Stockholm för att lyssna på talare och diskutera ämnen som är heta i
branschen just nu.
Tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är konferencier och
guidar genom programmet som i år har
fokus på transportsmarta lösningar och
tillgänglighet. Shift2Rail och elvägar är
några av programpunkterna.
Bland de medverkande finns Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Björn
Westerberg från Branschorganisationen
Tågoperatörerna och retorikexpert Elaine
Eksvärd.
Dagen avslutas med en gemensam middag på Radisson Blu Waterfront Hotell.
Godsetdagen arrangeras av Trafikverket tillsammans med Branschföreningen
Tågoperatörerna,
Sveriges
Åkeriföretag
Godsetdagen 21 januari
2016
Januari
ochBokaTransportföretagen.
in i din kalender redan nu!

21 januari 2016

Den 21 januari är det återigen dags för Godsetdagen – den dag då
Januari
godssverige samlas i Stockholm för att lyssna på talare och ämnen
som är heta i branschen just nu.

edan nu!
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Dagens konferencier Catharina Elmsäter-Svärd kommer att guida oss genom programmet, som i år har
fokus på transportsmarta lösningar, tillgänglighet och den pågående inriktningsplaneringen. Ämnen som
Shift2Rail och elvägar är några av programpunkterna som belyser godstransporter ur ett framtidsperspektiv.
Under dagen medverkar bland annat Trafikverkets nya Generaldirektör Lena Erixon och retorikexpert
Elaine Eksvärd som avrundar med den inspirerande föreläsningen ”Vardagsmakt – tio strategier som ger och
genomskådar makt”.
Elmsäter-Svärd kommer att guida oss genom programmet, som i år har
gar, tillgänglighet och den pågående inriktningsplaneringen. Ämnen som
Boka in i din kalender redan nu!
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Dagen avslutas med en gemensam middag på Radisson Blu Waterfront Hotell, Stockholm.
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Godsetdagen arrangeras av Trafikverket tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna,
Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.
Vad: Godsetdagen
När: torsdag 21 januari, 2016
Var: Radisson Blu Waterfront Hotell, Stockholm Länk
Ett mer detaljerat program skickas ut i samband med anmälan.

Oförändrat antal
godståg 2016
Godstrafiken på järnväg ökar marginellt nästa år. Tågplan 2016, som
gäller från 13 december i år, innehåller
1 882 godståg. Det är 19 fler tåg än i Tågplan 2015. Antalet järnvägsföretag som
kör godståg är oförändrat, 16 företag.
– De 19 fler tåglägena är inom felmarginalen. Antalet godståg 2015 och 2016
är i praktiken lika, säger Jonas Westlund,
enhetschef för kapacitetsplanering på
Trafikverket. Vi märker fortfarande av
lågkonjunkturen för gods på järnväg. Det
har skett några nya upphandlingar där
transportuppdrag har vunnits av ett annat tågbolag än det som hade affären tidigare. I övrigt är det inga förändringar.
En nyhet i tågplanen är att det kommer
att gå omkring 20 godståg varje vardagsdygn genom tunnlarna i Hallandsås.
GODSET • NR 5. 2015
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Dags för
Godsetdagen

Svavelkravet skärptes
– och bränslepriset sjönk
Svaveldirektivet framställdes av
många som ett dråpslag mot svensk
rederinäring. Godsets efterforskningar visar
att de negativa effekterna hittills uteblivit,
mycket på grund av lägre bränslekostnader.
EU-direktivet säger att fartyg som färdas i Östersjön bara får släppa ut rökavgaser med högst 0,10 procent svavelhalt. Det
trädde i kraft vid förra årsskiftet. Samtidigt
föll priset på diesel ned till en lägre nivå.
Ett antal redare har installerat reningsteknik, så kallad skrubber, på fartygens
skorstenar. Flertalet har emellertid valt att
köra på renare diesel med högst 0,10 procent svavelhalt.
– De förväntade negativa effekterna för
branschen har mildrats på grund av det
lägre bunkerpriset. Däremot saknar vi ett
aktivt sanktionssystem för dem som inte
följer direktivets regler, vilket i vår mening
snedvrider konkurrensen, säger Fredrik

Vi märker fortfarande av lågkonjunkturen
för gods på järnväg.”

Larsson, miljöansvarig inom branschorganisationen Svensk sjöfart.
De stickprov Transportstyrelsen utför för
att kontrollera svavelhalten har hittills fått
bra utfall, enligt miljöhandläggaren Caroline Petrini:
– Fram till i slutet av oktober har vi utfört
350 av 400 planerade stickprov för 2015.
Två–tre procent av proven visar en nivå högre än 0,11 procent och dessa är rapporterade till åklagare. Men ingen överträdelse
har hittills lett till åtal eftersom det är svårt
att påvisa ett tydligt uppsåt eller slarv, förklarar Petrini.
Utfallen är enligt Petrini liknande i andra
länder, exempelvis Danmark som förutom
flygbevakning också har installerat en så
kallad sniffer som mäter avgashalterna vid
Stora Bältbron.
STEFAN BRATT

SOM PÅ RÄLS TILL
NORRA STOCKHOLM
Nu öppnar Kombiterminal Stockholm nord i Rosersberg. Den ger förutsättningar för mer gods på
räls och färre lastbilstransporter genom
Stockholm.

JONAS WESTLUND, ENHETSCHEF
FÖR KAPACITETSPLANERING PÅ
TRAFIKVERKET
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Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Gods på tåg kan få miljökompensation

MER PENGAR TILL
JÄRNVÄGSUNDERHÅLL
Regeringen föreslår ökat anslag till järnvägsunderhåll med 1 240 miljoner kronor
per år till och med 2018. Det är en av
nyheterna i regeringens budget. Totalt vill
regeringen satsa 54 miljarder på utgiftsområdet
kommunikationer 2016. I år är budgeten på
49 miljarder.
Inom anslaget för vidmakthållande satsar regeringen 200 miljoner kronor per år för åtgärder på vägar
och järnvägar i landsbygden. Trafikverket ska
ge förslag till regeringen på vad som kan göras.
Vidare satsas 75 miljoner kronor per år för
förbättrade konkurrensvillkor för gods
på järnvägen.

Gods på järnväg kan få statligt stöd för att skapa rättvisare konkurrens med
lastbilstrafiken. Motivet är att vägtrafiken inte betalar de externa kostnaderna
för miljöpåverkan, olyckor och infrastruktur i lika stor utsträckning som tågtrafiken gör via banavgifterna.
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag
att analysera förutsättningarna för att kompensera järnvägsföretagen. Enligt ett EUdirektiv får medlemsstaterna ge ett tidsbegränsat stöd för användning av järnväg för att
kompensera för ”bevisligen icke täckta miljökostnader, olycksrelaterade kostnader och
infrastrukturkostnader i konkurrerande transportslag i den mån dessa kostnader överstiger
motsvarande kostnader för järnvägen”.
”Bevisligen” är ett nyckelord i sammanhanget.
Stödet får inte ges på lösa grunder, utan måste
kunna motiveras med tydliga fakta. Sådana finns
i de svenska samhällsekonomiska kalkylerna.
Trafikverket har, närmast med stöd av beräkningar från Trafikanalys, kommit fram till
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att en tung lastbil med släp har större externa kostnader som inte täcks av skatter eller
avgifter än vad ett godståg har. Därmed finns
förutsättningar för att införa en miljökompensation till järnvägen.
Miljökompensationen kan, enligt Trafikverkets bedömning, införas genom en förordning som regeringen beslutar om. Stödet
bör betalas ut till alla organisatörer av godstransporter på järnväg, som ett
bidrag per tonkilometer.
Trafikverket föreslår att miljökompensationen ska gälla åren
2016–2020, tills en eventuell
vägslitageskatt införs och därPär-Erik
Westin
med utjämnar konkurrensvillko-

ren mellan väg och järnväg. Regeringen har
preliminärt avsatt 75 miljoner kronor per år
till miljökompensationen.
Trafikverket har beräknat att en kompensation på totalt 250 miljoner kronor skulle kunna rymmas inom gränserna för EU-rätten,
baserat på 2014 års förutsättningar.
Under 2016 räknar Trafikverket med att
både banavgifter och dieselskatt höjs, vilket
påverkar beräkningsunderlaget.
– Vilken nivå som en eventuell miljökompensation slutligen får är en politisk fråga som
avgörs av regeringen, säger Pär-Erik Westin,
strategisk planerare på Trafikverket.
GÖRAN FÄLT
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