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I nätet ingår 94 större hamnar, 38 viktiga flygplatser och 15 000 kilometer järnväg som bör uppgraderas 
för snabbtåg. FoTo: Gör aN FÄlT
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Vändningen för Green Cargo kommer 2015, 
säger vd Jan Kilström. 
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Mer plats på spåren. 
illuSTr aTioN: SuSaNNe eNGMaN

 Underhållet av järnvägen har 
diskuterats flitigt den senaste 
tiden. Det är ingen nyhet att 
vi har en järnvägsanläggning 

som är sliten. Samtidigt går fler tåg än 
tidigare, vilket betyder att slitaget ökar. 
Det kommer att ta tid innan järnvägen 
har det skick som den byggts för.

När så två godståg spårar ur i Stock-
holmsområdet så ifrågasätts under-
hållet av järnvägen, trots att olycksut-
redningarna ännu inte är klara. i media 

framstår bilden 
att Trafikverket 
medvetet strun-
tar i att åtgär-
da allvarliga fel. 
intresset för en 
bredare bild har 
varit begränsat 

och uttalanden i intervjuer som nyan-
serar bilden har klippts bort. 

För Trafikverket är händelserna och 
den oro människor känner allvarliga.  
vi låter vår internrevision undersöka 
hur besiktningen av järnvägen sköts i 
storstadsområdena. vi undersöker om 
vi snabbare kan laga icke akuta fel. vi 
ser över vår organisation och våra ru-
tiner. vi låter en extern part kontrol-
lera att underhållsentreprenörerna ut-
för det som utlovats i kontrakten. och 
vi ska utvärdera om Trafikverket bör ta 
tillbaka besiktningarna i egen regi.

Glädjande är att anslagen till drift och 
underhåll har ökat rejält de senaste åren. 
Trots uppgifter i media om motsatsen 
går åtta av tio kronor ut till spåret, el-
ler sju och en halv miljard kronor under 
2014. Samtidigt har Trafikverket effek-
tiviserat med drygt två miljarder kronor 
om året, pengar som nu går till drift och 
underhåll av vägar och järnvägar.

Säkerheten på järnvägen i Sverige är 
god, och står sig väl i en  
europeisk jämförelse. 
Det är min övertygelse  
att det kommer vara så  
även i framtiden.
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– Vi är stolta över att vi vågat ta steget 
att köra så stora volymer med tåg. Vi 
har kört Cooptåget sedan 2009 och det 

fungerar i stort mycket bra.
Det säger Jonas Larsson, chef för intransport 

på Coop Logistik, när han visar den nya kom-
biterminalen vid Coops stora centrallager i Bro 
utanför Stockholm. 

Klockan är strax efter 8 en kylslagen morgon i 
januari. Cooptåget håller på att lastas med trail-
rar fyllda med livsmedel och andra varor som 
nästa dag ska vara ute i Coops butiker i södra 
Sverige. Klockan fyra i morse kom tåget hit med 

Sedan 2009 går en stor del av Coops livs-
medel med tåg. Cooptåget transporterar 
varor både till centrallagret i Bro och vi-
dare ut mot butikerna i södra Sverige.  
I Växjö och Malmö tar samlastade bilar 
vid. Lösningen spar både miljö och pengar.
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Cooptåget

Jonas Larsson är chef för intransport 
på Coop Logistik. FoTo: Gör aN FÄlT

FoTo: Gör aN FÄlT
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trailrar från Helsingborg, lastade med 
varor från leverantörer in till Coops lager.

När tåget vänder söderut är det lastat 
med butikspackade varor från Coops cen-
trala lager i Bro, Enköping och Västerås. 
Totalt är det 18 vagnar med 36 trailrar. De 
ska till terminaler i Växjö och Malmö, för 
att därifrån köras vidare med lastbilar ut 
till butikerna.

Cooptåget ersätter 350 lastbilar i veck-
an och minskar koldioxidutsläppen med 
6 700 ton per år. 30 procent av Coops 
transporter går i dag med tåg.

– Det är en betydande del och vi vill 

utöka den andelen. Vi ser över möjlig-
heterna att börja med tåg till butikerna i 
Norrland, och vi tittar på olika samarbe-
ten kring tåglösningar med andra företag, 
säger Jonas Larsson.

Miljöskäl, men även behovet av att få en 
kostnadseffektiv logistiklösning, gjorde 
att Coop valde tåget. Det skedde i sam-
band med att distributionen och lager-
hållningen effektiviserades genom att ett 
antal lager ute i landet koncentrerades till 
de tre stora Coop-terminalerna vid Mälaren.

Planerna på tågfrakt gällde först trans-
porterna in till lagren. Men för att få ett 
effektivt flöde tillkom lösningen med tåg 

”Vi ser över möjligheterna att 
börja med tåg till Norrland och 
att samarbeta kring tåglös-
ningar med andra företag.”

Trailrar lastade med varor från Coops tre centrala lager vid Mälaren lastas på Cooptåget vid kombiterminalen i Bro. Tåget tar varorna mot butikerna i södra  
Sverige. FoTo: Gör aN FÄlT
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för distributionen ut i södra Sverige, för 
att tåget inte skulle gå tomt tillbaka.

Andra livsmedelskedjor hämtar in en del 
varor med tåg. Men det är bara Coop som 
har en egen komplett tåglösning för både 
in- och uttransport.

– Vi vågade starta och har nu visat att 
det går att köra livsmedel med tåg. Då kan 
andra följa efter, det handlar bara om vilja 
och mod, säger Jonas Larsson.

Det finns risker med att välja tåg. Det 
är en sårbar lösning där ”alla ägg läggs i 
en korg”. Om Cooptåget skulle stoppas 
av oväder eller fel på infrastrukturen ris-

keras livsmedelsförsörjningen till Coop i 
hela södra Sverige.

Hittills har det gått bra, med undantag 
för stormarna Simone och Sven, då tåget 
stoppades av nedfallna kontaktledningar.

– Då fick vi sätta in bilar för att säkra 
leveranserna till terminaler och butiker. 
Det innebär inte bara en merkostnad utan 
även ökad miljöpåverkan. Vi har skaf-
fat oss en beredskap för det, säger Jonas 
Larsson.

Annars anser han att punktligheten för 
tåget ligger bra till. Under 2013 kom drygt 
90 procent av Cooptågen fram till slutsta-
tion med en försening på högst 60 minu-

ter. Där någonstans ligger smärtgränsen 
för att klara leveranserna ut till butikerna 
i Skåne.

Den slitna järnvägen och bristen på 
kapacitet på spåren är ett problem. Jonas 
Larsson tycker även att godstågen, med 
känsliga varor som livsmedel, har för låg 
prioritet. Cooptåget får ofta stå och vänta 
på persontåg. Upprustningar av järnvä-
gen ställer också till det, med omledning-
ar och förseningar. Men Jonas Larsson 
har förståelse för att jobben måste göras 
för att kapaciteten på spåren ska öka.

– Vi ser tåget som en ryggrad i vår 
logistikverksamhet. Vi har hunnit skaffa 

Emma Claesson kör trucken som lastar av Coops trailrar i Alvesta. Hon måste ut i regnet och kolla varje 
trailer, så att den inte fått några skador under transporten. FoTo: KerSTiN eriCSSoN

Cooptåget anländer till terminalen i Alvesta på kvällen. 
Här lastas tio trailrar med varor till butikerna i Småland 
av och dras med bil till terminalen i Växjö. FoTo: KerSTiN 

eriCSSoN

Jonas Larsson från Coop och Konny 
Lindberg från entreprenören Bane-
service är nöjda med arbetet vid 
terminalen i Bro. FoTo: Gör aN FÄlT
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oss en hel del järnvägskompetens under 
de här åren, jämfört med när vi startade 
Cooptåget. Den kunskapen är viktig för 
framtiden, säger Jonas Larsson.

Klockan 11.30 är dagens Cooptåg lastat 
och sammankopplat. Det växlas ut från 
kombiterminalen av terminalentreprenö-
ren Baneservices diesellok. Sedan tar tåg-
operatören TX-logistik över, kopplar på 
ett kraftfullt ellok och börjar dra de 18 vag-
narna söderut via Enköping och Örebro.

Regnet öser ner när Cooptåget växlas 
in vid terminalen i Alvesta vid 19-tiden. 
Emma Claesson sitter beredd i förarhytten 
på trucken för att börja lyfta av den första 
av de tio trailrar som ska av. I Alvesta tar 
transportföretaget Alwex över.

Bilen som ska dra trailern till termina-
len i Växjö kör fram till rätt plats i tåget. 
Emma lyfter av trailern och sätter ner den 
bakom dragbilen. Sedan måste hon ge sig 
ut i busvädret och kontrollera att trailern 
inte har skadats under transporten. När 
kontrollen är klar kan trailern rulla mot 
Växjö. Då har det gått fem minuter sedan 
tåget stannade på terminalspåret.      

Framme vid Alwex terminal i Växjö 
parkeras trailern vid en av portarna i 
det 54 000 kvadratmeter stora lagret. 
Pallarna och rullcontainrarna med 
varor från Coop körs in i det kylda 
lagret. Varje lastbärare är packad för 
en butik. Varje butik har en numrerad 
ruta där lastbärarna ställs upp.

Vid femtiden på morgonen lastas 
varorna på Alwexs lastbilar och körs 
ut till Coops och ICA:s vardera cirka 
75 butiker i området, med gemensam-
ma bilar.

– Den stora fördelen med samdist-
ributionen är att vi minskar antalet 
körda mil, förklarar Ulf Holgersson, 
chef för kylda och frysta transporter 

på Alwex.
– Coops och 

ICA:s butiksnät 
överlappar inte 
varandra helt. 
Men där de lig-
ger på samma 
slinga kör vi 

varorna i samma bil. Det är en kost-
nadseffektiv distribution som ger lägre 
belastning på miljön. Ju längre avstånd 
och ju mer glesbefolkat ett område är, 
desto mer vinner man på samdistribu-
tion. Så upplägget passar bra här i Små-
land, säger Ulf Holgersson. 

gÖran FäLt

Dragbilen kör Coops trailrar till terminalen i Växjö. Här lastas varorna på Alwex lastbilar, som sedan kör ut varor till både Coops och ICA:s butiker i området. 
Samdistributionen spar pengar och miljö. FoTo: KerSTiN eriCSSoN

”Den stora förde-
len med samdist-
ributionen är att 
vi minskar anta-
let körda mil.”

Ovan: Ulf Holgersson, chef för kylda och frysta 
transporter på Alwex.  
Till vänster: Varorna körs in Alwex kylda lager i 
Växjö. Varje butik har en numrerad ruta där lastbä-
rarna ställs upp, inför morgonens distribution med 
samlastade bilar till Coop- och ICA-butikerna.  
FoTo: KerSTiN eriCSSoN
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År 2014 inleddes med en intensiv debatt om den 
svenska järnvägen. Är den säker? vad gör Trafikverket 
egentligen? varför ger inte de ökade anslagen resultat?

en av dem som stått i centrum är Jan 
Pettersson, chef för Trafikverkets verk-
samhetsområde underhåll. Han kon-
staterar att det under de senaste måna-
derna inträffade en rad händelser som 
satte fokus på brister i järnvägen, bland 
annat två urspårningar i Stockholms-
området.

– Det som har hänt är mycket allvarligt och vi un-
dersöker orsakerna. vi fortsätter vårt långsiktiga arbe-
te med att förbättra järnvägsanläggningen, säger Jan 
Pettersson.

– Det är tråkigt att vi nu har resenärer som tvivlar 

långsiktigt jobb  
lyfter underhållet
ett långsiktigt, strategiskt och ihärdigt arbete med underhåll. Det har hela tiden varit 
Trafikverkets linje för att hålla järnvägen i bra skick. nu ska fem nya punkter sätta extra starkt 
tryck på att garantera järnvägens kvalitet och säkerhet.

på att det är säkert att använda järnvägen, trots att vi 
vet att järnvägen näst linjeflyget är det säkraste trans-
portsättet.

Grundläggande orsaker till problemen är att järnvä-
gen är gammal och sliten och att underhållet har varit 
eftersatt under många år. Samtidigt har trafiken ökat 
och därmed slitaget.

– Det kommer att ta tid innan vi har lyft anläggning-
en till en bra standard, men vi har sedan flera år tillba-
ka en strategi för hur vi ska göra, och vi arbetar efter 
den, säger Jan Pettersson.

Han berättar också att strategin har gett resultat.
– vi kan redan nu konstatera att vårt arbete har bu-

rit frukt. antalet urspårningar har minskat. De mycket 
allvarliga urspårningarna har minskat från  

Säkerhet har högsta prioritet 
i underhållsarbetet, och all-
ra viktigast är kontinuerliga 
spårbyten och växelrevision.
FoTo: K aSPer DuDziK

Jan
Pettersson

UNDERHÅLL
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fEm punktEr  
för undErhåll

Trafikverket har beslutat om fem punkter 
som ska stärka underhållet ytterligare:

1.  Trafikverkets internrevision ska under-
söka hur besiktningen av järnvägen sköts 
i storstadsområdena. Fokus ligger på vad 
som görs när fel rapporteras in och hur de 
tas om hand. Granskningen som görs med 
stöd av oberoende tekniska konsulter ska 
vara klar under första kvartalet 2014.
2. ett åtgärdsprogram har startat för att 
undersöka om det går att tidigarelägga av-
hjälpandet av de icke akuta fel som rappor-
teras in. De akuta felen avhjälps i dag ome-
delbart.
3. Trafikverket ser över om det finns brister 
i organisation eller rutiner.
4. Tredjepartskontrollen av underhållet 
stärks. efter ett pilotförsök upphandlas nu 
kontroller från tredje part som ska granska 
att Trafikverket får det som beställts i un-
derhållskontrakten.
5. vi ska utvärdera om Trafikverket kan 
ta tillbaka besiktningsverksamheten, som 
i dag utförs av entreprenörer, i egen regi. 
Den utvärderingen ska vara klar under för-
sta kvartalet i år.

UNDERHÅLL

46 år 1991 till 9 förra året. och det samman-
lagda antalet urspårningar har minskat med 
40 procent de senaste åren.

Nu sätts ytterligare tryck i underhållsarbe-
tet genom det program med fem punkter som 
Trafikverket beslutade om i mitten av januari.  

– De fem punkterna är jätteviktiga och en 
bas för vårt arbete. inte minst viktigt är att un-
dersöka om Trafikverket ska ta tillbaka besikt-
ningsverksamheten, säger Jan Pettersson.

– vi kommer nu också att i större omfatt-
ning än tidigare även ta itu med de fel som 
inte akuta, alltså kvalitetsfel. De akuta felen 
lagar vi ju redan alltid direkt.

Säkerhet är prio ett i det löpande underhållsar-
betet, poängterar Jan Pettersson, och fokus ligger 
i första hand på spårbyten och växelrevision. 

– ett exempel på långsiktigt underhåll som 
gett resultat är trädsäkring. Det arbetet har 
ökat säkerheten  vid de senaste stormarna och 
vi går vidare med det program vi har lagt fast.

Säkerhetsaspekter har lett till att hastig-
heten sänkts på vissa banor under de senaste 
månaderna, eller att trafiken tillfälligt ställts 
in. Är det en följd av den intensiva debatten?
– Nej, absolut inte. vi gör ständigt löpan-
de kontroller och nu visar kontrollerna att vi 
måste sänka hastigheten och ställa in trafi-
ken på vissa sträckor, just för att garantera 
säkerheten, säger Jan Pettersson. 

stina LiLjas

stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på 
järnvägen när miljontals kubikmeter skog blåste 
omkull. Därför trädsäkrar Trafikverket de viktigaste 
banorna och hittills är 380 mil klara. 

i genomsnitt faller ett träd om dagen över järnvägen un-
der en tioårsperiod, vilket kostar samhället enorma sum-
mor. 
– De direkta kostnaderna efter Gudrun var 250 miljoner 
kronor och efter Per 75 miljoner. Men vad kostar alla för-
seningar när tågen står stilla? Då är man snart uppe i en 
halv miljard. Fram till i dag har vi trädsäkrat 380 mil och 
år 2021 ska drygt hälften av järnvägsnätet vara åtgärdat, 
berättar projektledare Jan-erik lundh på Trafikverket.

Trädsäkringen innebär att all skog 20 meter ut på varje 
sida från järnvägen avverkas. arbetet präglas av stor sä-
kerhet och ingen gren får hamna på det närliggande spå-
ret eller över ledningen med sina 15 000 volt eftersom ba-
nan inte är avstängd och tågen passerar i hög hastighet.

– För varje träd som vi tar bort spar staten pengar, sä-
ger ingemar lundin, som är kvalitetssäkrare inom el- och 
trafiksäkerhet. Det handlar om att få en säker bana. Sam-
tidigt skapar vi nya miljöer, släpper in ljus och gynnar få-
gellivet och markfloran. 

text ocH Foto: Kerstin ericsson
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när järnvägen inte är tillräckligt säker, 
kan inte trafiken fortsätta som tidigare. 
lösningen blir antingen nedsatt hastig-
het eller tillfälligt trafikstopp i väntan på 
åtgärder.
   Två banor med godstrafik som påver-
kats av detta under senare tid är forsmo– 
hoting och Mellerud–Billingsfors. 

Forsmo–Hoting
i samband med en urspårning i december på 
den tolv mil långa banan mellan Hoting och 
Forsmo uppdagades brister i banan, som led-
de till att hastigheten av säkerhetsskäl sänk-
tes från 70 till 40 km/tim. 

– Det här orsakar naturligtvis problem för 
tågföretagen som trafikerar banan eftersom 
gångtiden blir 80–90 minuter längre, konsta-
terar ingemar Frej, chef för Trafikverkets re-
gion Mitt.

– Samtidigt har trycket på att använda ba-
nan ökat eftersom stormen ivar i slutet av 
året fällde mycket skog i området.

lösningen på den ekvationen är nu att till-
fälligt öppna stationen i Tågsjöberg och pla-

Den 18 februari väntas Trafikverkets styrelse besluta om huruvida verkets underhåll av banan Mellerud–
Billingsfors ska upphöra eller inte. För närvarande är trafiken stoppad. FoTo: KerSTiN eriCSSoN

Mindre kapacitet 
för säkerhets skull

cera en tågklarerare där så att tågen kan mö-
tas. På banan finns annars ingen tågklarering. 

– vi gör det här för att lindra konsekven-
serna av hastighetsnedsättningen. Nu kan 
dubbelt så många tåg köra på banan och vi 
räknar med att klara av de extra volymer 
som måste transporteras, berättar Mikael 
eriksson på Trafikverkets Näringslivscenter.

– De träd som stormfällts måste transpor-
teras ut innan sommaren, annars blir de för-
störda, så det är viktigt att vi kan ställa upp 
med den kapacitet som behövs.

Sträckan Forsmo–Hoting kommer att rus-
tas för minst 120 miljoner i år och detta be-
räknas vara klart i slutet av året.

Mellerud–Billingsfors
När Trafikverket i höstas föreslog att underhål-
let skulle upphöra på några utpekade lågtrafi-
kerade banor, blev debatten hård om framför 
allt sträckan Mellerud–Billingsfors i Dalsland, 
där det körs godstransporter varje vecka. 

Strax före jul stoppades trafiken tillfälligt 
av säkerhetsskäl.

– Banan har blivit lappad och lagad genom 

åren, och under 2013 upptäcktes 64 fel som 
kan leda till urspårning. om besiktningsper-
sonal säger att säkerheten inte kan garan-
teras, så går det inte att köra, konstaterar 
Håkan Wennerström, chef för Trafikverkets 
västra region. 

– För att rusta banan så att den klarar tra-
fik i 40 km/tim är kostnaden 60–70 miljoner 
kronor. om hastigheten ska vara högre kos-
tar det 200 miljoner.

Förutom godståg trafikeras banan som-
martid av turisttrafik. När remisstiden för 
Trafikverkets förslag gick ut hade många re-
missvar kommit in. Trafikverket tillsatte där-
för i början av januari en utredning som ska 
ge fördjupat underlag för beslut om banans 
framtid. i början av februari hölls ett möte i 
Dalsland med banans intressenter.

Frågan om Trafikverket ska fortsätta under-
hålla banan eller inte, tas upp i verkets styrel-
se den 18 februari, då också beslut fattas om 
underhåll på andra lågtrafikerade banor.

under trafikstoppet på banan lastas hu-
vuddeledn av godset om till lastbil.i Melle-
rud 

stina LiLjas

LÄS MER OM  
undERhÅLL OCh SÄkERhET 

pÅ jÄRnVÄG
www.trafikverket.se/under-

hallochsakerhet
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- Vi måste bli bättre på att presentera 
gemensamma lösningar som innehål-
ler transporter på väg och järnväg, anser 
Green Cargos vd Jan Kilström.
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Jan 
   Kilström

realist med vinnarskalle

Han är Borlängesonen och leksandsfanset som har ett av godsbranschens 
tuffaste uppdrag – vända Green Cargos rad av förlustår till vinst. Nye vd:n Jan 
Kilström, som beskriver sig själv som en ”vinnarskalle”, säger att vändningen  
kommer 2015. 

det är en ödmjuk och realistisk logistiker som vi 
träffar på huvudkontoret i Solna. Jan Kilström 
säger utan omsvep att transformeringen av Green 
Cargo kommer att ta tid, men vinståren kommer. 

Transportlösningar på järnväg har dock en brant 
uppförsbacke:

–Tyvärr är det en trend som består. Detta är en 
stor paradox eftersom efterfrågan på tåglösningar 
är stor, samtidigt som bland andra vi inom Green 
Cargo inte fullt ut har lyckats förklara både affärs- 
och miljönyttan med tågtransporter. Vi måste defi-
nitivt bli bättre på att skapa effektiva transportlös-
ningar för transportköpare som ännu inte är lika 
attraherade av järnväg som transportsätt. Ärligt 
talat blir jag inte riktigt klok på varför inte järn-
vägen anses mer attraktiv som transportlösning, 
säger Jan Kilström.

han har en bakgrund som vd för ett lastbilsåkeri 
och senast var han vd för logistikbolaget Frigo-
scandia, i dag Bring Frigo, innan han övertog vd-
posten för Green Cargo i maj förra året.
– Under mina år på Frigoscandia visste jag inte 
särskilt mycket om Green Cargo. Det ser jag som 
ett tecken på att vi måste stärka våra kundrelatio-
ner och bli bättre på att presentera gemensamma 
lösningar som innehåller transporter på både väg 
och järnväg. Vi är fortfarande starkt fokuserade på 
basindustrin, men det finns mycket att hämta inom 
andra branscher.

Var det fel att sälja Green Cargos lastbilsåkeri 2010?

– Jag vill inte recensera det som mina företrä-
dare har gjort. För mig är det inte viktigt att äga en 
fordonspark, men däremot måste vi kunna erbjuda 
vägtransporter. Vad vi måste göra internt är att 
stärka kompetensen inom vägområdet, som exem-
pelvis smarta lösningar. 

Hur ser du på cabotagetrafiken?
– Det är en av mina käpphästar och något som 

myndigheterna måste få bukt med. Det är oaccept- 
abelt att stora transportörer utnyttjar olagligt 

”Jag blir inte rik-
tigt klok på var-
för inte järnvägen 
är mer attraktiv 
som transportlös-
ning” -Vi är fortfarande starkt fokuserade på basindustrin, men det finns 

mycket att hämta inom andra branscher, säger Jan Kilström.
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cabotage och därmed bidrar till den osunda kon-
kurrensen. Detta slår sönder förutsättningarna 
för järnvägslösningar och seriösa svenska åkerier, 
dundrar Jan Kilström. 

Negativa resultat är något som Green Cargo har 
brottats med under en lång rad av år. Första halv-
året i fjol redovisades en förlust på strax under 120 
miljoner kronor, och helåret 2013 ser inte ut att bli 
mycket bättre.

hur tänker då jan kilström och hans ledning bära 
sig åt för att vända på steken och ge ägaren staten 
den avkastning som är efterlyst och efterlängtad?

– Vi fortsätter att arbeta med det förändrings-
program som vi inledde i maj. En av utmaningar-
na är att behålla personal med den kompetens som 
vi behöver. Vi samlokaliserar verksamheter till 
Hallsberg, som exempelvis kundservice och drift-
center. I Hallsberg har vi har bra lokaler och bra 
it-stöd. 

På vilken marknad kommer ni att växa?
– Vi tror att vi har goda möjligheter att växa 

internationellt. Inte minst Tyskland är en intres-
sant marknad för oss, där vi nu också satsar genom 
att öka försäljningsarbetet lokalt. Inom exempelvis 
konfektions- och livsmedelsbranscherna tror jag 
att vi kan hitta nya volymer.

Vilka förväntningar har du och Green Cargo på 
Trafikverket? 

– Det senaste året har varit tungt när det gäller 
den upplevda kvaliteten. Vi i Green Cargo mås-
te visa att vi är uthålliga med våra nya lösningar, 

samtidigt som vi naturligtvis måste försäkra oss 
om att banorna har en kvalitet som inte påverkar 
våra kunder negativt. Jag upplever en god förståel-
se från Trafikverket för våra behov, men samtidigt 
är Trafikverket en stor organisation. 

Jan Kilström menar att åtgärderna på de lågtra-
fikerade banorna infördes alltför hastigt.

– Vi har förståelse för att man måste lägga ner 
trafiken på lågtrafikerade banor, men det måste 
ske på ett strukturerat sätt.

Andra beröringspunkter med Trafikverket kom-
menterar han så här:

– Vi har varit mycket engagerade i försöken med 
successiv planering och vi tror också att det är en 
bra tanke med differentierade banavgifter. Vårt 
arbete med att se över våra knutpunkter stämmer 
nog också till stora delar överens med Trafikver-
kets översyn av lågtrafikerade banor. 

text: steFan Bratt
Foto: KennetH HeLLMan/BiLdarKivet.se

jan 
kilStröm
> ålder: 47
> Bor: i lund och vecko-
pendlar.
> Gör: vd för statligt ägda 
transportoperatören Green 
Cargo.
> Bakgrund: Civilingenjör, 
maskin.
> intressen: Golf, vin, 
egen träning.
> Det visste du inte om 
jan kilström: ”Jag bakar 
gott matbröd”. 

”Vi tror att vi har 
goda möjligheter 
att satsa inter-
nationellt. Inte 
minst Tyskland 
är en intressant 
marknad.”

caBotaGE
innebär att en utländsk transportör kör tillfälliga in-
rikes godstransporter i ett annat eu-land. enligt 
reglerna får en utländsk transportör som utfört en 
internationell godstransport utföra högst tre inrikes-
transporter i ett annat eu-land under en period på 
sju dagar.

- Jag tror att vi kan hitta nya volymer inom 
konfektions- och livsmedelsbranscherna, 
säger Jan Kilström.



godset • nr 1. 2014 godset • nr 1 201412  13 

sIgNaLER

FORSknInG OM 
ökAd FyLLnAdSGRAd

Chalmers har fått 2,4 miljoner kronor av  
vinnova till forskning om miljövänligare och 

billigare godstransporter. 
- ledig lastkapacitet i systemet är vanlig, 

ofta beroende på att det är viktigare att god-
set kommer fram i tid än vad transporten kos-
tar. Genom att samarbeta med transportörer-

na borde varuägarna kunna öka fyllnadsgraden 
genom exempelvis samlastning, säger Magnus 
Blinge, avdelningschef på logistik och transport. 

Även lTS, logistik- och transportstiftelsen,  
är med och finansierar projektet.  

Godsleveranserna till den nya gods-
bangården i Kiruna ökar och framför 

allt är det norskt gods som lossas och lastas.
Bangården invigdes i somras och nu tra-

fikeras den varje vecka av sju norska tåg. 
varor som kommer med tåg från oslo las-
tas om till lastbil och distribueras vidare till 
Tromsö, alta, Kirkenes och andra orter i 
Nordnorge. Från Nordnorge kommer last-
bilar med i första hand fisk som går på järn-
väg från Kiruna till oslo. Tidigare skedde 
omlastningen från de aktuella orterna i Nar-

vik, vilket innebar längre transporter på väg.
På bangården hanteras också vägsalt 

som transporteras på järnväg och kan lag-
ras här i väntan på utkörning till kund. Ki-
runa Cargo, som driver verksamheten vid 
godsbangården, har också ett avtal med 
Stena Metall om hantering av skrot från  
Tuolluvaaraupplaget som sedan lastas på 
järnvägsvagnar för vidare transport. 

Dessutom är flera aktörer i Kiruna intres-
serade av att flytta transporter från väg till 
järnväg. 

allt mer gods på tåg till kiruna

alla kan hjälpas åt 
i ny transporttjänst

en ny typ av tjänst för loka-
la transporter har lanserats av 

företaget Gofreel i Strängnäs kom-
mun. Privatpersoner eller företag som 
har ledig plats i sina fordon registre-
rar sig i ett system dit den som vill ha 
hjälp med en transport också anmält 
sig. Det kan handla om att få hem en 
glömd mobilladdare, en hockeytrunk 
på avvägar, medicin eller matkassar 
från affären. 

Tjänsten är helt kostnadsfri för pri-
vatpersoner, men för att få använda 
den måste du vara registrerad i syste-
met och även bidra. utför du en tjänst 
får du ett poäng som sedan kan an-
vändas för att få hjälp med en trans-
port. Det går också att skänka sina 
poäng till äldre eller rörelsehindrade 
som inte själva kan återgälda trans-
porten.  

Företag får betala en abonnemangs-
avgift.  

Hanteringen av gods ökar på godsbangården i Kiruna. FoTo: TorBJörN BerGKviST

Snabbare transport 
på tåg till kina

en ny sydlig järnvägslinje via  
Kazakstan har gjort transporter 

med tåg till ett alternativ för Sandvik 
Materials Technology. Godset kom-
mer fram till Kina på 25–30 dagar i 
stället för den dubbla tiden till sjöss. 
Kostnaden blir närmare fyra gånger 
högre.
–Tidigare kunde vi bara erbjuda flyg 
som lösning när kunden behövde en 
snabbare transport. Det var extremt 
mycket dyrare och klarade heller inte 
alla volymer. Tåget är också miljö-
mässigt mer attraktivt, en viktig as-
pekt, säger Stefan lindberg, ansvarig 
för global samordning inom företa-
get. 

längre spår 
i katrineholm

Katrineholms logistikcen-
trum har fått 4,5 miljoner 

kronor av Tillväxtverket för att 
förlänga spår 6. Terminalen var 
när den byggdes projekterad 
för 650 meter långa tåg. När 
lastområdet förlängdes för att 
kunna ta emot tåg på 800 me-
ter försvann utdragsspåret för 
de kortare tågen. 

– De blev tvungna att gå ut 
på stambanan om man inte de-
lade tågsättet, vilket är ohåll-
bart i längden. Nu kommer vi 
att minska vår påverkan på per-
sontrafiken, säger roger an-
dersson, projektledare vid Ka-
trineholms logistikcentrum. 

FoTo: MoSTPHoToS.CoM
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Genom lagstiftning och ekonomiskt stöd 
vill EU driva på mot ett effektivt och håll-
bart transportsystem i Europa. För att öka 
takten antog EU-parlamentet i november 
2013 en reviderad infrastrukturpolitik 
för transeuropiska nätverket, TEN-T. Det 
bygger på ett stomnät av nio multimodala 
transportkorridorer och ett stort omgi-
vande nät av anslutande förbindelser. I 
stomnätet ingår 94 större hamnar, 38 vik-
tiga flygplatser och 15 000 kilometer järn-
väg som bör uppgraderas för snabbtåg. 
Sverige hör till Scandinavian–Mediter-
ranean Corridor som sträcker sig mellan 
Finland och Malta.

Stomnätet syftar till att utveckla de öst-
västliga förbindelserna i Europa, få bort 
flaskhalsar, uppgradera infrastrukturen 
och underlätta gränsöverskridande trans-

porter av passagerare och gods. Det ska 
skapa bättre intermodalitet och bidra till 
hållbarhetsmålen.

Eu vill att stomnätet ska vara etablerat 
2030 och det anslutande nätet 2050. 

– Men troligtvis kommer det inte att 
vara fullt utbyggt till dess, säger Annelie 
Nylander, strateg internationella relatio-
ner vid Trafikverket. 

– Dels är policyn inte 
tvingande för medlemslän-
derna, dels finns det inte 
tillräckligt med pengar från 
EU eller i medlemsländerna 
för att förverkliga allt under 
tidsperioden. 

Den totala kostnaden för 
att bygga ut nätet beräknas till 250 mil-
jarder euro. För att medlemsländerna ska 
välja att investera i TEN-T-projekt, främst 
i stomnätet, har EU lagt 26 miljarder euro 
i stödpotten för 2014–2020. Korridorer-
na är i geografin ganska breda stråk där 
transporterna kan följa olika sträckningar 
beroende på trafikslag och kapacitet, men 
strävan är att samordna utbyggnad och 
investeringar i korridorerna för största 
gemensamma EU-nytta.

I Eu:s vision är ett utbyggt transportnät 
tillgängligt inom en halvtimme för mer-
parten av Europas invånare och företag. 

I anslutning till stomnätet kan många 
andra korridorer, förbindelser och länkar 
dyka upp och har redan gjort det, bland 

annat i norra Sverige. De kan  
också  få EU-stöd, till exempel  
genom regionala program och  
strukturfonder. Ofta handlar det  
där inte främst om infrastrukturbyggen, 
utan mer om administrativa och tekniska 
lösningar för att göra transporterna enk-
lare och mer sammanhängande. Enbart 
för Östersjöregionen listar EU just nu 
närmare 20 projekt som med EU-stöd kan 
förbättra transporterna över gränserna.  

Bo ingerstaM

Korridorsnacket i transportsektorn handlar säkert ibland om – korridorer. Begreppet 
används om många olika länkar och förbindelser, och varje korridor med självaktning 
vill hänga ihop med eu:s utpekade transportnät. Det täcker hela unionen och har nio 
huvudkorridorer. 

”EU vill att stom-
nätet ska vara 
etablerat 2030 
och det anslutan-
de nätet 2050.”

Alla trafikslag ingår i nätet. FoTo: MoSTPHoToS.CoM

Ett nät av  
korridorer

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

Annelie
Nylander
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GRönA LöSnInGAR 
I kORRIdORER
Gröna korridorer är ett eu-initiativ 
för att utveckla gränsöverskridande 
transportstråk som har hållbara 
logistiklösningar och samtidigt ökar 
eu:s konkurrenskraft. Det ingår både 
tekniska och administrativa lösningar 
för minskad miljö- och klimatpåver-
kan, hög säkerhet, kvalitet och ef-
fektivitet. 

Den första gröna transportkorrido-
ren etablerades 2012. Den går mel-
lan oslo och rotterdam via Sverige, 
Danmark och Tyskland. Projektet för 
gröna lösningar i korridoren, Grecor, 
pågår till och med 2014. Trafikverket 
är huvudman.

eu ser Sverige som föregångs-
land för gröna aspekter på trans-
porter. Projektet ”Swiftly green” un-
der svensk koordination har utsetts 
till att skapa en ”verktygslåda” med 
gröna lösningar för de nio transport-
korridorerna i det europeiska nätet 
TeN-T. 

Nio multimodala transportkorridorer är stommen i EU:s 
transportnät. Sverige hör till Scandinavian-Mediterra-
nean Corridor som går mellan Finland och Malta (rött 
på kartan). Visionen är att transportnätet ska vara till-
gängligt inom en halvtimme för de flesta företag och 
medborgare i EU. Godskorridorer för järnväg klara
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nu är de första europeiska godskorrido-
rerna på järnväg i gång, och sverige 
jobbar med sin korridor som ska vara 
klar för trafik i slutet av 2015. Då blir det 
ännu lite enklare och lite färre hinder för 
att köra godståg genom europa.

Avregleringen, marknadsöppningen och 
harmoniseringen av järnvägen i Europa 
har gått långsamt. 2010 klubbades EU-
förordningen om nio godskorridorer för 
att främja utvecklingen av effektivare och 
attraktivare järnvägstransporter på EU:s 
inre marknad. Syftet med godskorrido-
rerna är att underlätta rörlighet för varor 
genom Europa och stärka näringslivets 
konkurrenskraft. Det handlar om att se 
till att det finns sammanhängande tidta-
beller genom flera länder så att transpor-
terna hänger ihop från början till slut. 

de sex första korridorerna togs i drift i 
november i fjol. Sverige ingår i en av de 
tre återstående korridorerna som ska vara 
operativa senast den 10 november 2015. 
Det är Scandinavian–Mediterranean Rail 
Freight Corridor, Scanmed RFC, mel-
lan Stockholm–Hallsberg–Malmö och 
Palermo, tidigare kallad godskorridor 3 
(RFC 3). Namnbytet beror på införandet 
av stomnätskorridorer i transportnätet 
TEN-T och på att större delen av godskor-
ridoren har samma sträckning som kor-
ridoren i stomnätet. Dessutom har gods-
korridorens sträckning ändrats till att 
inkludera även Norge med Oslo som knut-

punkt. Trelleborg har också lagts till.
Varje korridor får sin egen organisa-
tion och den håller nu på att byggas upp 
för Scanmed. Det ska finnas rådgivande 
grupper med terminaler och järnvägsfö-
retag. Korridorerna ska inventera flask-
halsar och samordna ländernas inves-
teringsplaner för de delar som ingår i 

korridorerna. En One-Stop 
Shop hanterar ansökan och 
tilldelning av tåglägen. Det 
blir en korridorgemensam 
funktion som ersätter nuva-
rande samarbete i infra-

strukturhållarnas förening 
Rail Net Europe.  

– Vi ligger bra till och räknar med att 
i början av 2015 komma med en testtid-
tabell med förplanerade tåglägen inför 
tågplanen för 2016 så att allt fungerar när 
korridoren ska vara i drift, säger Hans 
Wolf på Trafikverket som leder arbetet 
med One-Stop Shop och kapacitetstilldel-
ning för Scanmed-korridoren. 

En transportmarknadsstudie som upp-
dateras vartannat år ska visa på behovet 
och hur mycket kunderna vill köra. Uti-
från den tas förplanerade tåglägen i kor-
ridoren fram och kapaciteten för dessa 
får varje land släppa till. One-Stop Shop 
”äger” tiderna och tilldelar dem. Det blir 
en överstatlig kapacitetstilldelning i kor-
ridoren.

– Vi föreslår att obokad kapacitet ska gå 
tillbaka för nationell tilldelning så vi inte 

riskerar att en inhemsk sträcka blir över-
belastad av trafik om det samtidigt finns 
oanvända korridortider på den, säger 
Hans Wolf.

EU-förordning är lag och betyder i det 
här fallet att medlemsstaterna måste 
inrätta godskorridorerna administrativt. 
Men utbyggnad av infrastrukturen görs 
av varje land efter egen planering och 
ekonomi. Styrmedlet för att få satsningar 
gjorda i korridorerna är EU-stöd. 

Godstrafiken ska förstås fortfarande sam-
sas med persontrafiken om plats på spå-
ren, men med godskorridorerna blir det 
lite enklare än hittills att köra godståg 
genom Europa. Det betyder inte att alla 
administrativa och tekniska hinder är 
borta. Den harmoniserade inre transport-
marknaden är långt ifrån färdig. 

– Men det blir mer tryck i frågan nu. 
Den stora fördelen med förordningen om 
korridorer är att medlemsstaterna tvingas 
in i en bättre samordning som ger effek-
tivare trafikmöjligheter och på sikt också 
ett robustare järnvägsnät i Europa, säger 
Hans Wolf. 

– Det blir kanske inte någon rusning 
till godskorridoren i början, men jag hop-
pas vi får operatörerna med oss. Är vi 
duktiga och kan få till bra tåglägen med 
högre kvalitet så kan vi nog attrahera 
marknaden. 

Bo ingerstaM

Bättre tågläge för  
gods genom Europa

Hans 
Wolf
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elvägar, effektivare fordon och byte av 
trafikslag finns bland förslagen som ut-

redningen om fossilfri fordonstrafik har läm-
nat till it- och energiminister anna-Karin Hatt. 

utredningen har letts av professor Thomas 
B. Johansson med stöd av ett sekretariat 
där experter från Trafikverket ingått. Hu-
vudsekreterare har varit Håkan Johansson, 
Trafikverket.

utredningen har haft uppdraget att kart-
lägga möjliga alternativ och åtgärder för att 
minska transportsektorns utsläpp och be-
roende av fossila bränslen. Det är en del i 
regeringens vision om en hållbar och re-
surseffektiv energiförsörjning utan netto-
utsläpp av växthusgaser år 2050. 

utredningen bekräftar den åtgärdspo-

tential som Trafikverket tidigare redovisat i 
bland annat klimatscenariot i Kapacitetsut-
redningen och Färdplan 2050.

utredningen räknar med att omställningen 
kräver betydande insatser inom fem om-
råden:
• planera och utveckla attraktiva och till-
gängliga städer som minskar efterfrågan 
på transporter och ger ökad transportef-
fektivitet 
• infrastrukturåtgärder och byte av trafik-
slag 
• effektivare fordon och ett energieffektiv-
are framförande av fordon 
• biodrivmedel 
• eldrivna vägtransporter. 

förslag för fossilfri trafik

maersk trafikerar 
Södertälje igen

världens största container- 
rederi och Sveriges största 

containerspeditör, Maersk, har valt 
att åter trafikera Södertälje hamn. 
Sedan årsskiftet rullar Green Cargos 
tåg mellan Göteborg och Södertälje.  
– För oss innebär det ett betydande 
tillskott av den årliga containervoly-
men, vilket också kommer att stärka 
hamnens finansiella resultat, säger 
erik Froste, vd Södertälje hamn. 
Hamnen räknar med en volymök-
ning på ungefär 15 000 Teu (conta-
inrar) per år tack vare avtalet med 
Maersk, men även för att Green 
Cargos nätverk kan generera ytterli-
gare gods. 

digital plattform 
hittar plats för last 

en ny digital plattform ska i realtid 
para ihop behov av frakt med ledig 

transportkapacitet i europa. Syftet är att 
effektivisera transporterna och därmed 
minska tomdragningen på vägarna. i dag 
går 57 procent av alla frakter på vägarna 
i europa med ledig kapacitet och 24 pro-
cent går helt tomma. 

via plattformen berättar anslutna 
transportörer vilken lastkapacitet de har 
i sina fordon. uppkopplade transportkö-
pare kan hitta närmaste lediga kapacitet 
och genom en knapptryckning få pris för 
önskad transport.

Plattformen drivs av svenska Cargo 
Space24 som har 20 delägare inom 
bland annat transport och logistik. 

Ännu En FÄRjA
TAR GOdS TILL pOLEn
Godsvolymerna till Polen ökar  
stadigt och i år har TT-line utökat 
med en ny färjelinje till Polen.  
Det är den kombinerade gods-  
och passagerarfärjan Nils Dacke 
som trafikerar linjen Trelleborg– 
Swinoujscie sex dagar i veck-
an. Färjan gick tidigare på Tra-
vemünde.  

tusen kvadratmeter. 
Så stort blir Julas cen-
trallager i Skara när 
den nya utbyggnaden 
står klar. arbetet med 
att bygga ut lagret ska 
starta i sommar. lagret 
blir ett av de största i 
Sverige.  15
0

FoTo: T T-liNe, CHriSTiaNe SCHröDer

två av tre lastbilar
underkänns

Bilprovningen underkänner 65 pro-
cent av de tunga lastbilar man be-

siktar. Främsta orsaken är anmärkning-
ar på bromsar. Det visar statistiken för 
2013, som är oförändrad jämfört med 
2012. Bilprovningen besiktar ungefär  
45 procent av landets lastbilar. 

miljövänligt 
prioriteras inte

Miljövänliga transporter är ingen 
prioriterad fråga hos svenska före-

tag, enligt en undersökning bland trans-
portköpare som Svenska miljöinstitutet 
(ivl) gjort tillsammans med Chalmers 
och Göteborgs universitet. av 159 före-
tag var det endast fem som betalade mer 
för miljövänliga transporter.

enligt ivl krävs skärpta krav och ett 
tydligare fokus på miljövänligare trans-
porter om klimatmålen för transporter 
2020 ska nås. 
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landet runt

Första fasen i försöket med elvägar 
för tunga fordon är klar. under hös-

ten skickade ett antal leverantörer in intres-
seansökningar för att få vara med och ut-
veckla elvägar. ett urval av dem skickar nu 
in idébeskrivningar. Baserat på dessa kom-
mer Trafikverket att teckna avtal med dem 
som ska få fortsätta att utveckla sin idé och 
uppföra en demonstrationsanläggning. 

Nästan all trafik med tunga fordon drivs 
i dag med fossila bränslen. elvägar är ett 
sätt att utveckla transporter som är bättre 
för miljön. Projektet är ett samarbete mel-
lan Trafikverket, vinnova och energimyn-
digheten. 

nytt steg för elvägar

kORTARE VÄnTETId 
FöR köRkORT

regeringen har beslutat att trafikverket ska se 
över förutsättningarna för kortare väntetider för 

körkortsprov.
i dag är det ofta långa väntetider för körkortsprov 

under sommarperioden då många vill ta körkort. reger-
ingen vill därför att trafikverket på ett bättre sätt än 
hittills ska kunna korta väntetiderna och möta de varia-
tioner i efterfrågan som förekommer år efter år. 

höjda anslag 
till järnvägen

regeringen tillför extra resurser till 
järnvägsunderhållet. Detta sker ge-

nom förändringar i Trafikverkets regle-
ringsbrev, där anslagsnivån för drift och  
underhåll för järnvägen 2014 höjs med 
nära 600 miljoner kronor. 

Beslutet innebär att Trafikverket sam-
manlagt kan avsätta nästan nio miljarder 
till drift och underhåll av järnvägen under 
2014. Tillskottet ger Trafikverket möjlig-
het att fortsätta förbättra det förebyg-
gande underhållet. 

Snart klart 
mjölby–nässjö

arbetet med upprustning av kon-
taktledningen på Södra stambanan 

mellan Mjölby och Nässjö är snart klart.
Kraftledningen har ett nytt autotrans-

formatorsystem, så kallat aT-system, 
vilket ger en mer energieffektiv styrning 
av elkraften i kontaktledningarna på ba-
nan. Det innebär bland annat att tågen 
kan köra med tyngre laster.

arbetet omfattar stolpmontage, alla 
elarbeten, nya fundament och rivning av 
alla gamla kontaktledningsstolpar och 
fundament på båda sidor dubbelspå-
ren. Den sista inkopplingen beräknas bli 
gjord den 20 februari.

arbetet har haft stor påverkan på tåg-
trafiken och har i princip pågått dygnet 
runt, sju dagar i veckan, med endast kor-
ta avbrott och endast ett spår öppet för 
trafik förbi arbetsplatsen. 

Bytet har skett i etapper och startade 
i april 2010. Kostnaden uppgår till cirka 
533 miljoner kronor. 

fall av spårhalka 
rapporterades 
2013. Det var 101 
färre än året innan. 
Nu utvärderar Tra-
fikverket 2013 års 
satsning mot spårhal-
ka och ser vad som 
behöver justeras till 
2014. 35

6

MInSkAdE RESTIdER  
EFTER TRÄnGSELSkATTEn
73 000 färre fordon per dygn och drygt  
11 000 färre under de mest trafikerade 
morgontimmarna, visar uppföljningen av 
ett år med trängselskatt i Göteborg.

-Färre bilar på vägarna gör att restider-
na har minskat, vilket bör vara positivt för 
godstrafiken. i synnerhet kring Tingstads-
tunneln har sårbarheten blivit mindre. Köer 
där orsakade tidigare stora problem för 
trafikflödet även långt utanför centrala  
Göteborg, säger eva rosman på Transport-
styrelsen. 

Sedan vägtullarna infördes den 1 januari 
2013 har kollektivtrafiken ökat med nära 
20 procent. 

Vägtullar 
Eu-anpassas

Det svenska systemet för elektro-
niska vägtullar ska anpassas till nya 

eu-bestämmelser. Den nya lagen gäller 
den typ av elektroniska vägtullsystem 
där fordon registreras med hjälp av ut-
rustning som är installerad i bilen eller 
bussen, en så kallad transponder. i dag 
används den lösningen på öresundsbron 
och Svinesundsbron. På sikt är det också 
tänkt att elektroniska vägtullar ska kun-
na användas på nya broar i Motala och 
Sundsvall.

Syftet med eu-anpassningen är att 
samma transpondrar ska fungera i väg-
tullsystem runt om i europa. Den nya la-
gen gäller från den 1 mars 2014. 

Processen för att förverkliga elvägar i Sverige 
fortsätter. FoTo: CaroliNe ryl aNDer , SieMeNS

trafikverket ökar  
produktiviteten

Sedan 2010 har Trafikverket fri-
gjort tre miljarder kronor genom 

nya lösningar i investeringar och under-
håll. Produktiviteten ska fortsätta för-
bättras med en miljard per år.  

FoTo: KeNTaroo TryMaN
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nyA STAMBAnOR
kAn BLI VERkLIGhET

trafikverket ska ta fram ett fördjupat 
underlag för att bygga nya stambanor 

för snabbtåg på sträckorna stockholm–gö-
teborg/Malmö. den nyheten släppte infra-
strukturminister catharina elmsäter-svärd 
på transportforum i Linköping.

regeringen har tidigare tagit ställning 
för att sverige behöver en ny stambana för 
snabbtåg. de första etapperna, ostlänken 
(järna–Linköping) och Mölnlycke–Bollebygd, 

nytt steg för elvägar
Punktligheten för godstrafik på 
järnväg har förbättrats, från 77 
procent 2012 till 80 procent 2013. 
Samtidigt ökade tågtrafiken totalt 
med 3 procent.

Godstågens punktlighet varie-
rade under 2013 från 73,8 procent 
i januari till att vara som högst un-
der juli månad, 84,2 procent. 

– Det är positivt att punktlighe-
ten för godstrafiken ökade under 
förra året. Det påverkar hela järn-
vägssystemets punktlighet i rätt 
riktning, säger Tommy Jonsson, 
biträdande chef för Trafikverkets 
verksamhetsområde Samhälle. 

under 2013 genomfördes 
många banarbeten med nedsatt 
hastighet och enkelspårsdrift på 
de aktuella sträckorna. Större de-
len av dessa banarbeten fanns 
inte förplanerade i tågplanen för 
2013 och därför påverkade de 
punktligheten negativt. Det var 
också ett par tågurspårningar un-
der året som medförde reducera-
de hastigheter, att tåg ställdes in 
och att tågtrafik leddes om via an-
dra, längre sträckor.

Punktligheten för persontrafi-
ken 2013 var 91,2 procent, vilket 
är på samma nivå som de senaste 
fem åren. 

vägfärjan Braheborg är nu redo för tra-
fik mellan Gränna och visingsö. Med sina 

nära 60 meter är hon det största fartyg som 
trafikerat vättern.

Med Braheborg ökar kapaciteten på visingsö- 
leden. Det finns plats för fler bilar och fler pas-
sagerare och det finns en särskild fil för lastbi-
lar och andra breda fordon. Maxhastighet är 13 
knop. Parallellt med färjebygget har nya färjelä-
gen anlagts på visingsö och i Gränna.

Färjan har byggts av det finska varvet uuden-
kaupungin Työvene oy. På grund av sin storlek 

har hon inte kunnat transporteras sjövägen via 
Göta kanal till vättern, utan transporterades i sek-
tioner till Huskvarna, där hon monterades ihop.

Braheborg döptes med pompa och ståt i 
mitten av januari i Gränna av Jönköpings kom-
munalråd ann-Mari Nilsson och i närvaro av 
ungefär 1 700 personer.

Färjetrafiken på visingsöleden drivs av Tra-
fikverkets färjerederi på uppdrag av Jönköpings 
kommun. leden ingår inte i det statliga trafik-
systemet, utan det är kommunen som fattar be-
slut om avgifter och tidtabell. 

Största fartyget  
som trafikerat Vättern

ökad punktlighet  
för godståg

ny ledning
laxå–Älgarås
Från 17 januari till 27 juli byts kon-
taktledningssystemet på västra 
stambanan mellan laxå och Äl-
garås. alla kontaktledningar, stol-
par och kablar byts ut på den 3 
mil långa sträckan. Då förbereds 
även för ett nytt strömförsörj-
ningssystem som är energieffekti-
vare än dagens system.  
– vi byter kontaktledning för att 
förbättra strömförsörjningen och 
öka kapaciteten på banan, säger 
Jenny Nilsson, projektledare på 
Trafikverket. 

finns med i trafikverkets förslag till ny na-
tionell transportplan, som regeringen ska  
ta ställning till i vår.

trafikverkets underlag för återståen-
de sträckor av de nya stambanorna stock-
holm–göte-
borg/Malmö 
ska vara klart 
den 28 febru-
ari 2014 

Braheborg - nyast och störst på Vättern.FoTo: K aSPer DuDziK
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Miljonbesparingar och frigjord kapacitet 
på järnvägen. Det är resultat från ett 
pilotprojekt med successiv tilldelning av 
tid som Trafikverket och Green Cargo
har gjort.

Tågplanen bestäms i dag långt i förväg, ett 
år i taget, men ändras löpande när tåg ställs 
in och flyttas om. Ändå ligger mötesbilden 
för övriga tåg kvar. Den så kallade skogsti-
den, då tåg står stilla i väntan på möte, är dyr 
och uppgår till stora summor, ofta helt i onö-
dan, menar Jan Sköld, metodutvecklare för 
infrastrukturplanering på Green Cargo. 

Nu kan ett dagligt tåg som har ett möte på 
vardagar tvingas vänta på samma ställe även 
på helgen, trots att mötande tåg inte körs.

Pilotprojektet genomfördes från april till 
december 2013 på utvalda tåg i Norrland 

vars tidtabeller optimerades löpande. Som 
representant för Green Cargo planerade och 
genomförde Jan Sköld optimeringarna i sam-
arbete med Trafikverkets planerare i Gävle. 

Slutsatser visar redan nu på stora tids-
besparingar för transporterna, fler tåg i tid 
samt frigjord kapacitet för banunderhåll eller 
annan trafik. På 45 optimerade tåg frigjordes 
419 timmars gångtid. Det motsvarar en be-
sparing på minst 2,2 miljoner kronor under 
ett år. Pengar att spara finns i synnerhet där 
snabbare transporter gör det möjligt att ut-
nyttja personal och lok effektivare. 

Snabbare tåg med kortare skogstid inne-
bär längre tid vid terminal och bättre möjlig-
het att lämna över godset i rätt tid till kun-
den. Green Cargo har redan infört ändringar i 
sitt linjearbete som en följd av försöket. 

– Projektet visar att flexibilitet i kapacitets-
fördelningen ger ett effektivare utnyttjande 
av infrastrukturen, säger Jan Sköld.

Styva tidtabeller, som när pendeltåg avgår 
på exakt samma minut varje timme, ger där- 
emot problem när både person- och gods- 
trafik ska använda samma spår.

– Det konsumerar mer kapacitet än vad 
som behövs. För resenären spelar det ingen 
roll om tåget går exakt tio över varje timme 
eller ibland nio eller elva. Men en justering 
på en minut av Pågatågets tidtabell skulle 
innebära att Bolidens tåg med koppar tjä-
nade in 45 minuter mellan Hässleholm och 
Helsingborg, berättar Jan Sköld som ett ex-
empel. 

Pia Hintze

”Skogstiden” kan minska

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

illuSTr aTioN: SuSaNNe eNGMaN


