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Åsa Lindqvist driver 
Lantmännens klimatstrategi

SkräddarSytt  
för kappahl

flygfrakten
lyfter igen

en tidning från trafikverket om gods och affärer • nr 2.2010

regeringens rådgivande organ  
i logistikfrågor, Logistikforum,  
med infrastrukturminister åsa  
torstensson som ordförande,  
är nu klar med sin handlingsplan  
för logistik och godstransporter.  
inom kort publiceras den på rege
ringens hemsida. 

En av de förordnade ledamöterna, Maria 
Jobenius, kommunikationsdirektör på 
Scanias globala marknadsorganisation 
berättar för tidningen Godset om hur 
arbetet inom gruppen har gått till och hur 
stämningen varit.

Logistikforum har varit en plats för 
utbyte av erfarenheter, synpunkter och 
råd mellan företrädare för logistikområ-
dets olika intressenter. 

hur har det fungerat?
– I början var det ett mycket formellt 
forum. På första mötet satt vi uppradade 
i bokstavsordning på Rosenbad och pre-
senterade oss själva i tur och ordning. 
Men från att ha tänkt ”vad gör jag här?” 
är jag nu tillsammans med vänner och 
med gemensamma krafter har vi kunnat 
påverka. 

–Det har varit oerhört givande att kun-
na vara med och bidra och stödja politi-
kerna i det förordnande vi har fått. I dag 
har vi en helt annan kontakt med varan-
dra och det har också utmynnat i något 
jag vill kalla en äkta samverkan kring 
logistik och godstransporter. 

vari har styrkan legat?
– Styrkan och kraften i Logistikforum är 
att vi är intressenter från så olika delar i 
näringslivet och samhället: Varuägare, 
akademiker, transportköpare och trans-
portörer. I dag kan jag säga: När så många 
kunskapsområden möts – det är då det 
händer! 

– Ganska snabbt kunde vi därför gå över 
till diskussioner och de har bland annat 

utmynnat i vår hand-
lingsplan för logistik och 
godstransporter där vi beskri-
ver vad vi tycker är prioriterat. Logistiken 
och godstransporterna har nu en riktning 
att ta hänsyn till. 

vad har ni åstadkommit?
– Vi har åstadkommit en hel del, bland 
annat har vi drivit och utvecklat samar-
betsprojektet ”Gröna korridorer” som har 
sitt ursprung i EU-kommissionens initia-
tiv att utveckla en grönare transportpoli-
tik. Den ska möta klimatutmaningen och 
samtidigt öka EUs konkurrenskraft. De 
projekt och projektförslag vi identifierade 
och presenterade 2009 togs emot positivt 
och är nu en viktig del av den framtida 

politiken, både i Sverige och inom EU. 
– Just Gröna korridorer fick ett brett 

stöd inom hela arbetsgruppen.
vad har ni inte varit överens om?

– Det är antagligen prioriteringsordning-
en, och den är till stora delar beroende av 
vilken landsände man lever i eller vilket 
trafikslag man arbetar med.

hur går dina tankar om framtiden?
– Min uppfattning är att intresset för 
godstransporter tidigare har varit lågt. 
Logistikforum har förhoppningsvis 
bidragit till att öka kunskapen om hur 
viktiga godstransporterna är för Sverige, 
Europa, ja hela världen. Det är en hjär-

tefråga för alla, även om alla inte är 
medvetna om det. Logistikforum 

har kunnat förmedla vikten av 
ett väl fungerade transport-

system.
– Jag vill gärna poäng-

tera att Sverige är en 
liten del av ett stort sys-
tem – det måste vi förstå. 
Vi måste se till att vårt 
transportsystem fung-
erar tillsammans med 

både EUs och det globala 
systemet. Vi kan inte bara 

ägna oss åt vår del av världen, 
och det kan jag tycka sker för 

ofta. Ibland tänker vi inte bara natio-
nellt utan till och med lokalt. Vi måste 
lyfta blicken och se sambandet med hela 
transporten, och vara medvetna om att 
alla trafikslag är viktiga.

vad har du lärt dig personligen på vägen?
– En lärdom är att allt tar tid, mycket 
längre än man tror. När man samverkar 
på det här viset handlar det mycket om 
att lyssna, ha respekt och förtroende för 
varandras åsikter och kunskaper. Jag har 
också lärt mig att man inte bara ska rea-
gera, utan agera och göra det så tidigt som 
möjligt. 1

ElisabEt tapio NEuwirth

vi måste lyfta blicken och 
se hela transportkedjan

 Posttidning
Godset, Trafikverket
781 89 Borlänge

Samverkan tar tid, 
säger Maria Jobenius, 
om arbetet i Logistik
forum. 
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maria jobeniuS
maria Jobenius är 40 år. Hon är  
en av 25 förordnade ledamöter i  

Logistikforum. när gruppen startade 
2007 arbetade maria Jobenius som 
omvärldsanalytiker för Scania, med  

inriktning på makroekonomi och 
 transportfrågor. I dag är hon  

kommunikationsdirektör inom  
Scanias globala marknads

organisation.

Vi måste lyfta  
blicken och tänka  
internationellt.”

maria jobenius, 
logistikforum: 

40 000 företag finns inom transportnäringen. Det motsvarar ungefär 
5 procent av alla företag i Sverige. Tillsammans sysselsätter  
de 270 000 personer.  K äLL a: Tr anSPorTGruPPen

bonde 
soker ny väg
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INTRO

InnehållNu kan vi 
tänka vidare

 A lla vill vi ha effektivare, mer 
miljövänliga och prisvärda 
transporter. Genom att tänka 
trafikslagsövergripande kan vi 

på Trafikverket tillsammans med bran
schen underlätta för svensk transport
näring att utvecklas i den riktningen.

Varje trafikslag har sina fördelar, 
men det är oftast tillsammans som de 
mest effektiva transportlösningarna 
uppnås. Därför vill Trafikverket arbe
ta för fler kombiterminaler på strate
giska platser och bygga ut anslutning

ar på järnväg 
och väg till våra 
större hamnar. 
Vi måste, som 
transportköpar
na redan gör, 
tänka transpor
ten från dörr till 
dörr.

även om sommaren nu äntligen är 
här, så minns vi den gångna vintern. en 
vinter som under ett par veckor blev 
järnvägen övermäktig. Så trots somma
ren är vi många inom Trafikverket som 
tänker vinter. Vi har gjort en gedigen 
utvärdering av vinterns problem och 
kommer att vidta åtgärder. Krishante
ringen, rutinerna, tekniken och infor
mationsflödet ska förbättras. Vissa åt
gärder kan göras direkt, andra tar lite 
längre tid. även här ser vi fördelar i ett 
bättre samarbete mellan trafikslagen.

Sverige är ett framgångsrikt export
land, trots vår geografiska nackdel i 
att ligga i norra utkanten av europa. en 
väl fungerande infrastruktur, året runt, 
är avgörande för vår konkurrenskraft 
och en förutsättning för väl fungerande 
transporter.

nu när vi samlat alla trafikslag i  
ett och samma verk, 
Trafikverket, så kan vi 
tänka tillsammans, 
vidare. 

Lena erIxon
STF DIreKTör  
SamHäLLe
Tr aFIKVerKeT

godset är en tidning om gods och affärer och ges ut av trafikverket
Trafikverket startade 1 april 2010. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKa. Trafikverket ansvarar för långsiktig 
planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av stat
liga vägar och järnvägar. Trafikverket ska vi bidra till samhällsutveckling en och skapa förutsättningar för goda tran sport möjlig
heter för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

ansvarig utgivare: Björn östlund. redaktör: monica näslund Medverkande i detta nummer: Kjell Åkerman, elisabet Tapio 
neuwirth, emmy Lundh, Jörgen olsson, Bodil Sonesson, Hasse eriksson, magnus Länje, Petter Lönegård, Susanne engman, 
Kasper Dudzik, Kerstin ericsson. Design & layout: a4. tryck: elanders Sverige aB, 2010 omslagsbild: Hasse eriksson
Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: mejla godset@trafikverket.se

Varje år transporterar Lantmännen  
elva miljoner ton gods. Det är livsmedel,  
spannmål, djurfoder och maskiner  
i en komplicerad logistikkedja. Det mesta  
går på lastbil. Nu satsar Lantmännen  
på sjövägen.  

västerås är en av knutpunkterna i Lant-
männens svenska verksamhet med 
foderfabrik, spannmålssilo och lager 

med olika förnödenheter till lantbrukarna.
Här tas nu viktiga steg för att flytta transpor-

terna av råvaror från lastbil till tåg.
– Det blir som i gamla tider. Fram till 1998 kör-

des en hel del råvaror och pallat foder på järnväg, 
berättar platschef Göran Emnerud.

I hamnen har stickspåret återställts så att 
tågen kan angöra foderfabriken.

– Snart rullar järnvägsvagnarna med rapsmjöl 
från Karlshamn in till fabriken. I Västerås angör 

till sjöss

Grön satsning
”Det är tillsam
mans som olika 
trafikslag ger 
de mest effek
tiva transport
lösningarna.”
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– Snart rullar järnvägsvagn-
arna i hamnen igen. Det  
b lir som  i gamla dagar,  
säger Göran Emnerud,  
Lantmännens plats-
chef  i Västerås.

 3 stickspår till sjöss Lantmännen flyttar  
  transporter från väg till tåg och båt

 7 signaler Farthållare med koll på bränslet

 8 effektiva transporter Klädsam lösning  
  för Kappahl

10 nyfiken på Lena erixon

13  På banan Kombitransporter

15  signaler eltradare på motorvägen utreds

16 utblick Freightvision

18 krönikan Transporter bygger vardagen

18 Landet runt Snart i fas med europa

20 maria Jobenius om Logistikforums arbete

godset • nr 2.2010

KappAhl och Green Cargo har utvecklat ett intermodalt system. 

13

”Konfektion  
är en färskvara  
som kräver korta  
ledtider och  
tidspassning.”

8

Det finns ett ökat intresse för kombitran
sporter enligt en ny undersökning.

19 RFIDtaggar som klarar  
snabbare avläsning ska testas  

på containervagnar. 
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också båtar med råvaror för foderfram-
ställningen. Här ska en del av båtleve-
ransen lastas om på järnväg för vidare 
transport till Lantmännens foderfabrik 
utanför Umeå. Vi har kapacitet att flytta 
25 000 ton gods från lastbil till järnväg.

Det är full aktivitet i foderfabriken som 
tillverkar 150 000 ton djurfoder på års-
basis.

– Och mer blir det när foderfabriken i 
Norrköping snart avvecklas och produk-
tionen flyttar till Västerås. Ytterligare 
60 000 ska tillverkas och vi går upp på sju-
dagarsvecka, säger Göran Emnerud.

I den östra delen av hamnen ligger 
Lantmännens silo där spannmål från 
Arosbygden rensas, torkas och lag-
ras. Upptagningsområdet har en radie 
på 30 mil. Ett bra skördeår producerar 
anläggningen 200 000 ton grödor.

– Vi exporterar över hela världen, för-
klarar terminalchef Stefan Karlsson. Det 
går havre till USA, maltkorn till Kina och 
vete till brödbak på Kanarieöarna exem-
plifierar han.

Exporten sker med båt men vid Godsets 
besök är kajen vid Mälarens strand tom. 
Orsaken är reparationsarbeten i seglings-
rännan, vilket stoppar fartygen att angöra 
kajen.

västerås är en expansiv stad och bebyg-
gelsen kryper allt närmare spannmålssi-
lon i det gamla hamnområdet.

– Det är viktigt att ha en dialog med 
kringboende. Vi ordnade ett öppet hus 
förra året för att informera om att verk-
samheten inte belastar miljön. Det kom 
massor med folk.

Att minska transporternas klimat-

påverkan på står högt på Lantmännens 
agenda. Det handlar inte minst om att få 
ner utsläppen av koldioxid.

– Vi arbetar hårt för att göra transpor-
terna grönare genom att exempelvis lägga 
över mer gods på sjöfart och järnväg, för-
klarar miljösamordnare Åsa Lindqvist, 
Lantmännens Varuflöde.

2006 inleddes projektet GreenLine som 
är samlingsnamnet på koncernens arbe-
te för mer miljöanpassade och säkrare 
transporter. Det första etappmålet var 
att minska utsläppen med 20 procent till 
2010. I Lantmännens nya klimatstrategi 
höjs ribban ytterligare.

– Nu säger vi att klimatpåverkan från 
vår verksamhet ska minska med 40 pro-
cent fram till år 2020. Strategin omfattar 
klimatförbättrande åtgärder på trans-

Lantmännen använder stora 
bulk vagnar för att transportera 
råvaror na till djurfodret. Vagnar na 
lastas ovanifrån och lossas underi
från. FoTo: L anTmännen

Lastbilar dominerar Lantmännens logistikkedja. Johan Samuelsson fyller på 39 ton djurfoder vid fabriken i Västerås för vidare transport till lantbrukare i Dalarna.                      FoTo: HaSSe erIKSSon

– Det här är prima 
vete, kanske går 
det på export till 
Kanarieöarna,  
berättar Stefan 
Karlsson, terminal 
 chef vid spann
måls silon.
FoTo: HaSSe erIKSSon

fakta om lantmännen
n Lantmännen är en av nordens ledande 
koncerner inom lantbruk, livsmedel, ma
skin och energi. Koncernen ägs av 37 000 
svenska lantbrukare. Svensk lantbruks
rörelse har en lång tradition av kooperativ 
samverkan. Den första lantmannaförening
en bildades 1880 i Skaraborgs län.

Dagens Lantmännen har verksamhet i 
18 länder och omsatte 35 miljarder kronor 
2009. Lantmännen är en stor arbetsgivare 
och har 10 500 anställda.

Störst av koncernens fyra divisioner är 
Livsmedel med 42 procent av omsättning
en, följt av division Lantbruk, 30 procent, 
division maskin, 19 procent och division  
energi, 9 procent.

exempel på varumärken: Kungsörnen, 
Kronfågel, axa, gogreen, nötfor, Pullfor, 
Piggfor.

portsidan men också energieffektivise-
ringar. Det är viktigt att sätta konkre-
ta mål, annars är det svårt att komma 
framåt.

Åsa Lindqvist anser exempelvis att gods-
transportköpare ska arbeta närma-
re transportleverantören för att hitta 
gemensamma lösningar på transportupp-
lägg som minskar utsläppen. Man måste 
också se på hela kedjan från inköp–produk-
tion–transport för att minimera de akuta 
leveranserna. Andra exempel på åtgärder 
är att förbättra fyllnadsgraden i bilar, gods-
vagnar, båtar och att optimera rutterna.

Strategier och taktik i all ära, men 
man måste också se till människorna i 
logistiken.

– Vi ska inte underskatta den operativa 
personalen hos Lantmännen och åkeri-

”Vi arbetar hårt för att göra 
transporterna grönare genom 
att exempelvis lägga över mer 
gods på sjöfart och järnväg.”
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sIgNaleR

erna eller chaufförernas förmåga att hitta 
smarta transportlösningar, betonar Åsa 
Lindqvist.

bilfrakter dominerar Lantmännens varu-
flöde och svarar för 88 procent av trans-
porterna, elva procent går på båt och en 
procent på järnväg. Ambitionen är att öka 
de intermodala frakterna där transport på 
lastbil och järnväg kombineras.

– Bilfrakt blir fortsatt det viktigaste 
transportslaget eftersom lantbruk är så 
stor del av Lantmännens verksamhet. Vi 
måste kunna leverera och hämta gods på 
gårdarna och lastbilar är det enda alter-
nativet.

greenLine arbetar därför på att införa 
miljöbränslen som kan ersätta dieseln.

– Jag tror på förnybara bränslen. I dag 
jobbar vid med RME som tillverkas av 
rapsolja. Bulkfoderbilarna ska kunna tan-
ka det nya bränslet vid foderfabrikerna i 
Åhus, Falkenberg och Helsingborg. RME 
är kanske inte den slutliga lösningen på 
att hitta det ultimata förnybara bränslet, 
men det är en bit på vägen. 1

KjEll ÅKErMaN

när varuflödesdirektör anna elgh kom 
till Lantmännen 2006 var det inte alls 
självklart att miljö skulle stå högt på 
dagordningen.

– Men i dag är det naturligt för hela 
transportbranschen att jobba med miljö-
frågor, konstaterar hon. Vi börjar också 
titta på helhetslösningar så att järnväg, 
båt, väg och flyg hänger ihop och där det 
finns effektiva skiften mellan trafiksla-
gen. Trenden i näringen är att man när-
mar sig varandra, vilket är jätteviktigt 
för att bli effektiva.

Anna Elgh sitter också i regeringens 
logistikforum.

– Där talar vi ofta om hur viktigt det 

är med samverkan mellan trafikslagen. 
Då måste även myndigheterna följa med 
i utvecklingen. Därför är bildandet av 
Trafikverket ett steg i rätt riktning. Nu 
finns en helt annan dialog än för några 
år sedan då var och en skötte sitt.

Som nyanställd fick hon 2006 i upp-
drag att bygga upp en koncernfunktion 
för logistik. Funktionen utvecklades 
snart till att samla logistik, inköp och 
produktion under en hatt.

– Allt hänger ihop och för att få en bra 
varuflödeskedja måste man jobba med 
alla delarna ur ett helhetsperspektiv. 
Avgörande för hur effektiv Lantmän-
nens logistikkedja kan bli är hur vi kla-
rar att planera inköp och produktion. 1

hon ser till helheten för smarta transporter 

Lantmännens varuflödesdirektör Anna Elgh. 

– Klimatstrategin är viktig för Lantmännens varumärke och visar att vi tar ansvar från jord 
till bord, konstaterar miljösamordnare Åsa Lindqvist. FoTo: HaSSe erIKSSon

”Man ska inte underskatta  
den operativa personalen  
eller chaufförernas förmåga 
att hitta smarta transport
lösningar.”
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med en farthållare som ser fram
åt, ”lookahead control”, kan en tung 

lastbil spara ett par tusen liter dieselolja 
per år. erik Hellström, doktorand vid Linkö
pings universitet, har skapat ett system för 
så kallad lookahead control, en intelligent 
farthållare. 

en digital karta ger information om vä
gens topografi och en GPS ger bilens aktu
ella position, samtidigt som givare ombord 
registrerar bland annat hastighet och väx
elläge. utifrån dessa data utför systemet 

kontinuerligt nya beräkningar och ger in
struktioner till motor, växellåda och bromsar 
medan föraren bara behöver hålla i ratten. 
Jämförande tester visar att bränsleförbruk
ningen minskade med 3,5 procent – för en 
tung lastbil med en körsträcka på 150 000 
kilometer motsvarar detta 1 700 liter diesel
olja per år.

– Dessutom har reaktionerna från förarna 
varit enbart positiva. Systemet kör som de 
själva skulle ha gjort om de haft samma in
formation, säger erik Hellström. 1

framsynt farthållare 
sparar bränsle

Farthållaren ”ser” i förväg och kan  
planera körningen och därmed spara bränsle. 

ILLuSTr aTIon: SuSanne enGman

trängselskatt  
införs i göteborg

nu ska även Göteborg få 
trängselskatt. Det har riks

dagen beslutat att införa med 
start 1 januari 2013. 

avsikten är att förbättra fram
komligheten och miljön i Göte
borg, men även att medfinan
siera infrastruktursatsningar på 
totalt 34 miljarder kronor i Göte
borgsområdet under åren 2010–
2027. Trängselskattesystemet 
i Göteborg är tänkt att fungera 
som det som redan finns i Stock
holm. 1

Vinnarna är…
Sex lyckliga lämnade Logistik  

och Transportmässan i Göteborg  
i maj med var sin utmärkelse.  
För andra året delades Stora  
Logistik & Transportpriset ut  

i samband med mässan. årets 
entreprenör: ralf ekdahl, ekdahls 

Åkeri, årets transportlösning: 
Stockarydsterminalen aB, 

årets materialhanterings  
lösning: Knappmoving, aB, 

årets miljösatsning: maersk Line, 
 årets kvinnliga förebild:  

anna elgh, Lantmännen,  
årets mobilitetslösning:  

coop Logistik.
FoTo: ISTocKPHoTo

logent tar över  
terminal i Sundsvall

I oktober tar Logent över som termi
naloperatör för Sundsvalls kombi

terminal. Jernhusen konkurrensutsätter 
verksamheten på sina kombiterminaler för 
att effektivisera terminalerna och få fler att 
köra gods på järnvägen. I oktober löper nu
varande avtal med cargonet ut. 1

uppåt för flygfrakten
efter raset i flygfrakten 2009 vän
der det och börjar öka igen. Första 

 tertialet 2010 flygfraktades 47 000 ton 
– post undantagen – bara på arlanda 
flygplats. Det är en ökning med 11,3 pro
cent jämfört med motsvarande period 
förra året. 

– och det är trots att januari var en 
dålig månad för flygfrakten, säger Karsten 
Bjärbo, fraktansvarig för Swedavia på  
arlanda. 

Flygstoppet i april i samband med ask
molnet gjorde att flyget tappade stora  
volymer, men dessa har i stället lagrats 
och nu flyger fraktföretagen ikapp.

– I går kom en jumbojet enbart för att 
hämta gods som lagrats under flygstop
pet, berättar Karsten Bjärbo.

att flygfrakten ökar anses vara ett teck
en på ekonomisk uppgång för företagen.

– Det är en indikator på marknadsläget, 
man kan säga att flygfrakten ligger i före 
både i uppgång och nedgång.

rekordåret 2008 ligger inom räckhåll 
enligt Karsten Bjärbo. 

– Volymmässigt börjar vi närma oss de 
nivåerna. 

Swedavia för egen statistik för att få med 
alla fraktföretag, även de som inte är anslu
ta till IaTa, International air Transport  
association, vilket den officiella statisti
ken utgår ifrån. 1
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den svenska modekedjan KappAhl etable-
rades redan 1953 i Göteborg. Från en enda 
butik har företaget vuxit rejält och har nu 
nästan 350 butiker i Sverige, Norge, Fin-
land, Polen och Tjeckien. Huvudkontoret 
och distributionscentralen ligger i Möln-
dal, strax utanför Göteborg, och här är 
tempot högt.

– Konfektion är en färskvara som kräver 

korta ledtider och tidspassning. Förutom 
våra tillsvidareanställda tar vi in extra-
personal vid toppar som tar emot och han-
terar kläderna som levereras till butikerna. 
Då är tiden avgörande, förklarar Gunnar 
Persson, driftschef på Kapp Ahl, medan 
han visar runt i distributionscentralen. 

Från hamnen i Göteborg transporteras 
containrar med konfektion över till last-

ytterligare en lastbil med renare motor 
för transporter i Göteborgsområdet. 
Volvo Lastvagnar har funnit en teknisk 
lösning som gör det möjligt att köra en 
diesel motor på i princip alla förekomman-
de förnyelsebara bränslen. 

dMe (di-Metyl-eter) är det bränsle Green 
Cargo tankar sin nya lastbil med, och som 
enligt Volvo har låg miljöpåverkan och 
hög energieffektivitet. I Stockholm distri-
bueras KappAhls varor delvis redan med 
en etanolbil och i Göteborg finns sedan 
tidigare en biogaslastbil.   

Miljöaspekten har nämligen blivit allt 
viktigare i konfektionsbranschen.

– Det bottnar i att vi i dag vill kunna 

redovisa var och hur en vara produceras 
och hur den transporteras. Dagens kon-
sumenter är oerhört nyfikna och tar reda 
på detta. Vi är för transportörer som job-
bar miljömässigt och där är Green Cargo 
en bra samarbetspartner, säger Gunnar 
Persson.

Svårigheterna KappAhl ser i dag är att 
det blir allt högre tryck på spåren och att 
det är svårt att leverera varor så snart 
man kommer utanför Sveriges och Norges 
järnvägsnät.

– Alla transportslag har styrkor och svag-
heter. I dag pratar de olika ländernas 
system inte med varandra och det finns 
även vissa svagheter i den svenska infra-
strukturen. Men det sker förändringar 
och ju mer kombiverksamhet vi bedriver, 
desto bättre för framtiden, säger Mårten 
Koshko. 1

ElisabEt tapio NEuwirth

effekTIva TRaNspORTeR

kappAhl valde  
skräddarsytt system 

bilar som därefter kör direkt till KappAhls 
distri butionscenter. Kartongerna lastas ur 
och hamnar på ett avancerat sorterings-
verk där varorna packas upp, sorteras och 
skickas vidare ut till butikerna, via ett 
intermodalt system för Sverige och Norge. 
De övriga marknaderna distribueras via 
en traditionell lastbilslösning. 

Systemet har fungerat en längre tid. 
Green Cargo sköter KappAhls distribution  
till butikerna i Sverige och alla marknader 
förutom Finland. Under årens lopp har 
man skapat ett upplägg som huvudsak-
ligen är baserat på järnväg, medan slutdist-
ributionen sker med lastbilstransporter.

Lösa lastbärare som passar på järnväg och 
lastbil har anpassats helt efter KappAhls 
behov. Vissa kläder levereras hängande, 
andra i lådor. Växelflaken är dessutom 
anpassade efter takhöjden på respektive 
garage eller köpcentra.

– Lösningen har vi utvecklat tillsam-
mans successivt. KappAhl är involverade 
i lösningarna genom våra kontinuerliga 
logistikutvecklingsmöten. Vi arbetar pro-
aktivt och kommer med nya förslag och 
idéer i syfte att förbättra och underlätta 
för kunden, berättar Mårten Koshko, chef 
för för logistikcentret Green Cargo Väst  
i Göteborg.   

Det är två mycket nöjda herrar Godset 
träffar. De har skapat ett samspel som de 
anser är fördelaktigt både ekonomiskt 
och miljömässigt. 

Det senaste tillskottet för att skapa 
miljö  vänligare transporter är att ta in 

”Vi vill kunna redovisa var och 
hur en vara produceras och hur 
den transporteras.”

Konfektion är färskvara. Tempot är högt i Kappahls distributionscentral i mölnlycke. 
För att snabbt få ut kläderna i butikerna har Kappahl tillsammans med Green cargo 
valt en transportlösning på både väg och järnväg.   

5 tipS för tranSporter
med olika trafikSlag
n Ta beslut och våga prova. alla har 
möjlighet att skapa intermodala system. 
man kan börja successivt och försiktigt. 
Det är också möjligt att skapa intermodala 
transporter på relativt kort tid. Det är oftast 
kundernas krav och begränsningar i den 
operativa kedjan som styr hur lång tid olika 
lösningar tar.
n samspel mellan tåg och bil. ett inter
modalt upplägg med fokus på butiksdistri
bution bygger på ett samspel mellan eltåg 
och lastbil. Den längsta sträckan sker med 
tåg och distributionen avslutas med lastbil.
n Transporterna tål att granskas. Distri
butionssystemet undergår noggranna mät
ningar och man får tillförlitlig information 
om transporternas miljöpåverkan.
n konkurrenter kan samsas på tåget. 
Konfektion passar bra för en kombilösning 
och konkurrenterna kan dra fördelar av var
andra inom ramen för samdistribution.
n om snabba förändringar krävs. när 
man väl har byggt upp ett system som fung
erar är det lätt att göra nya förändringar. 
Kappahl funderar nu på att distribuera ut 
varor på helger, vilket är fullt möjligt i Green 
cargos intermodala distributionssystem.

Sommarens 
mode är färg

starkt.

Två nöjda samarbetspartners. Mårten Koshko, Green Cargo, och Gunnar Persson, KappAhl.  
FoTo: K aSPer DuDzIK

”Konfektion är en 
färskvara som kräver 
korta ledtider och 
tidspassning.”

Kläderna sorteras innan de 
skickas ut i butikerna. 
FoTo: K aSPer DuDzIK
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Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena erixon tar alla tillfällen  
i akt att berätta om den nya myndigheten. Den är stor, ja till och med gigantisk, 
och det är därför viktigt att ge den ett namn och ett ansikte.

Lena 
   Erixonen lyhörd direktör

Lena erixon är ställföreträdande generaldirektör 
för det nya Trafikverket med säte i Borlänge och 
chef för verksamhetsområdet Samhälle inom myn-
digheten. 

Just nu lägger hon ner en hel del tid på att resa 
runt och informera om vad den nya myndigheten 
är för något. Samtidigt kompetensutvecklar hon 
sig själv och lär sig mer hur järnvägen och luft- och 
sjöfarten fungerar. För vägnätet kan hon redan. 
Tidigare var hon generaldirektör för Vägverket.

I rask takt och på minuten kommer Lena  
Erixon till vårt möte i Stockholm, och hon ser 
inte alls stressad ut trots att dagen har varit full 
av andra möten. På förmiddagen talade hon inför 
en panel på Stockholms handelskammare. Efter-
middagen ägnade hon åt Trafik i Mälardalen som 
bland annat berättade om vilka problem de hade 
stått inför under den vintern som varit. 

– Och själv tog jag tillfället i akt och berättade 
om Trafikverket, säger hon.

när två stora etablerade myndigheter försvinner 
och omvandlas till ett enda stort verk är det viktigt 
att vara ute och prata, anser Lena Erixon:

– Det finns en nackdel med en så pass stor myn-
dighet och det är att vi lätt kan uppfattas som att vi 
är någon som tar över. Den rädslan möts vi av, och 
många tror att det ska vara svårt att hävda sig mot 
oss, att vi ska vara svåra att få kontakt med. Där-
för känns det så angeläget att uppträda i alla möjliga 
sammanhang och bjuda in till dialoger, förklarar hon. 

Minst lika beaktansvärt är det att vara lyhörd, 
lyssna, ta intryck och ta emot synpunkter:

– En stor myndighet måste vara extrovert, ha 
stora öron. En fara är annars att man lever sitt eget 
inre liv. 

Fortfarande arbetar många i Trafikverket antingen 
med väg eller järnväg. På sikt tror Lena Erixon att 
uppdelningen kommer att förändras. 

– Framöver ser jag framför mig att fler medarbe-
tare har kompetenser inom alla fyra trafikslagen. 
Sedan tar det ett tag innan vi har byggt upp kompe-
tensen. Några stannar självklart kvar som specialis-
ter, men de som exempelvis jobbar på investerings-
sidan ska kunna gå emellan projekten, säger hon.

Redan nu lär man av varandra, menar hon.  
Trafikverket har skapat en del förutsättningar 
för lösningar som man inte tidigare har sett. Ett 
bra verktyg i processen har den nationella planen 
varit, som är regeringens planerade satsningar på 
infrastrukturen 2011–2021.  

– Utifrån den arbetar vi nu och så mycket kan 
jag nog säga att sjöfarten kan bli en av vinnarna. 
De stora investeringarna rör fortfarande till stor 
del väg och järnväg, men även sjöfartsobjekten kan 
få mer anslagspengar.

det är en stor myndighet Lena Erixon är ställföre-
trädande generaldirektör för, och fördelarna med 
det nya Trafikverket är minst lika stora, menar hon. 

Devisen är: ”Våga tänka vidare”, och hon 

Lena Erixon kan väg, 
nu kompetensutvecklar 
hon sig inom de övriga 
trafikslagen. 
FoTo: maGnuS L änJe

”En stor myndig
het måste vara 
extrovert, ha  
stora öron.  
En fara är annars 
att man lever  
sitt eget inre liv.”
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på baNaN / kombitransporter

attityd och intresse kommer alltid före faktisk hand
ling eller en konkret förändring. Det är en gammal san
ning som ligger till grund för Godstransportrådets 
KombiSydprojekt, som ska sprida kunskap om de 
möjligheter som kombitransporter erbjuder. 

– Vi genomförde en attitydundersökning efter
som vi ville kontrollera och väcka intresset för kom
bitrafik, berättar Göran Wollmer, affärsutvecklare på 
DB Schenker och medlem i Godstransportrådet som re
presentant för Transportindustriförbundet region Syd. 

– attitydförändringar tar tid och är inget man gör 
över en kafferast. 

2007 genomförde Godstransportrådet en attityd
undersökning bland speditörer och transportköpare i 
Skåne & Blekinge. Den visade att attityden till kombi

transporter kunde bli bättre. Sedan dess har Gods
transportrådet genom KombiSydprojektet arbetat för 
att förändra attityderna. 

 – Det handlar om att upplysa och informera. Det 
har vi gjort genom seminarier, nyhetsbrev, pressmate
rial samt möten med transportbranschens aktörer, be
rättar Göran Wollmer. Vi har också presenterat goda 
exempel i form av företag som kan visa upp fördelar 
med att använda kombitransporter. 

den aktuella undersökningen visar att Godstrans
portrådets arbete har gett resultat. andelen spedi
törer som var mycket positiva till att använda kombi
transporter har ökat från 17 till 27 procent. Bland 
godstransportköparna är trenden också positiv, men 

Lena Erixon tillägger att frågan är aktuellare än 
någonsin. Alla tendenser pekar på att transporter-
na kommer att öka och hon hoppas att marknaden 
ska hitta smartare logistiksystem för att ge miljön 
ytterligare en chans. 

– Mycket av det som transporteras i dag är luft 
och inom det här området finns en hel del att göra. 
Åkerinäringen och tågoperatörerna skulle exem-
pelvis kunna packa ihop sitt gods bättre, samdist-
ribuera eller hitta pendlare. Men som sagt, det är 
marknadens sak att hitta nya möjligheter så att 
transporterna inte går tomma. Det vi kan hjälpa 
till med är utveckling och forskning och att skapa 
en infrastruktur som stödjer detta.

Järnvägens infrastruktur finansieras delvis av ban-
avgifter för gods. 

Hur ser det ut med vägavgifter – är det något vi 
får se i framtiden?

Lena Erixon berättar att Vägverket på sin tid var 
positivt inställd till kilometerskatt, ett förslag som 
lades fram men som inte gick igenom. 

– Om kilometerskatt trots allt skulle genomföras 
måste vi säkerställa att det inte orsakar problem 
för den svenska konkurrenskraften. Sverige är ju 
ett avlångt land med många mil mellan den nord-
ligaste och sydligaste punkten. Sedan betalar man 
skatt på bränsle, och det är inte gratis precis…

Banavgifterna däremot kommer att öka, det är 
ett beslut som redan ligger i den nationella planen. 

– Samtidigt är det en viktig fråga att bevaka, för 
vi vill som sagt inte snedvrida konkurrensen mel-
lan trafikslagen. Men vi måste också titta på det 
hela från en annan synvinkel. För att vi ska kunna 
säkerställa att underhållsnivån på järnvägen är bra 
och att driften fungerar behövs banavgifterna. 

Intervjun börjar lida mot sitt slut och Lena Erixon 
ska strax hasta i väg till tåget som tar henne hem 
till Falun där hon bor sedan tio år tillbaka. 

Jag undrar om det är något hon har hunnit 
åstadkomma under sin tid som ställföreträdande 
generaldirektör som hon är lite extra stolt över?

För första gången under hela intervjun tar Lena 
Erixon en liten tankepaus för att fundera. Den här 
frågan hör tydligen till kategorin knepigare frågor.

– Jag är glad över att det inte har märkts att vi 
har omorganiserats. Vi har hållit igång den opera-
tiva verksamheten, vi har inte släppt våra exter-
na kontakter och vi har inte tappat kontakten med 
forskningsvärlden och akademin. Inte en enda 
gång har vi behövt sätta upp skylten: ”Stängt p g a 
omorganisation”, säger hon med ett skratt. 1

ElisabEt tapio NEuwirth

utvecklar den genom att berätta att grundtanken 
till det nya Trafikverket är att organisationen ska 
tänka bredare och fokusera på samtliga fyra tra-
fikslag, helst i kombination med varandra. 

En betydande anledning är att Sveriges gods-
transporter sällan består av ett enda trafikslag, utan 
oftast behövs flera för att en transport ska ta sig fram.

Frågan om hur balansen mellan järnväg och väg 
ska se ut i framtiden är såldes helt passé.

– Det har tidigare varit en viktig fråga, men nu 
tänker vi mer på problem och lösningar i stället för 
att utgå från respektive trafikslag. 

vad Lena erixon hoppas på är att man inom Trafik-
verket ska tänka i godsstråk.

– Och då handlar det snarare om hur flödena ser 
ut och att identifiera de svaga länkarna. Vi ställer oss 
frågor som: Vilka projekt är viktiga? Ska vi satsa på 
storstäderna eller vilka regionala delar ska priorite-
ras? Mycket handlar om att prioritera tydligare, att 
våga tänka i nya banor och att se framåt, säger hon.

När vi ändå är inne på prioriteringar: Hur arbe-
tar Trafikverket med klimatmålen? 

– Det är en stor fråga inom transportsystemet, 
svarar Lena Erixon. Vi ska öka energieffektivite-
ten och minska koldioxidutsläppen. Målen är tuffa, 
men jag tror att vi har större möjligheter i det nya 
Trafikverket. Det gäller att trimma varje system, 
syna varje trafikslag och därefter hitta effektiva 
kombinationer. 

lena erixon
> namn: Lena erixon
> ålder: 50
> Bor: I Falun tillsammans 
med maken anders Jonsson. 
Har en son och en dotter. 
> Profession: Trafikver
kets ställföreträdande ge
neraldirektör, tillika chef för 
verksamhetsområdet Sam
hälle. På Vägverket 2000–
2010, det sista året som ge
neraldirektör. 
> Bakgrund: Har arbetat i 
den offentliga världen under 
hela sitt yrkesverksamma liv. 
Jag trivs i den här världen. 
> det visste du inte: ”Vi 
bor på en hästgård med 20 
hästar. Jag rider själv och 
kör min dotter till ponny
hoppning. Hästgården är 
livsluft för mig.”

Positiva attityder  
lyfter kombitransporter
miljöfrågan banar väg för kombitransporter. intresset ökar hos speditörer och transport
köpare. men det krävs att kombitransporterna kan konkurrera i pris med etablerade lösningar. 
det visar en färsk attitydundersökning från godstransportrådet i skåne & Blekinge.

Intresset för kombi
transporter ökar hos 
både speditörer och 
transportköpare. 
FoTo: K aSPer DuDzIK

”Mycket av det som  
transporteras i dag är luft 
och inom det här området finns 
en hel del att göra.”

Lena Erixon trivs med att jobba i den offentliga världen. Jag har ett starkt samhällsengagemang 
och tycker det är roligt att jobba i en verksamhet som har ett givet middagsämne, säger hon.   
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på baNaN / kombitransporter

inte lika tydlig. Hälften av de tillfrågade godstran
sportköparna kombinerar sina transporter i någon 
form, men då endast för en mindre del av sina gods
volymer. Göran Wollmer är emellertid inte förvånad 
över detta resultat:

– Överlag ser vi en positiv tendens. en anledning till 
att speditörer är mer positiva till kombitransporter än 
godstransportköpare kan vara att speditörer har bättre 
kunskaper och bättre insikt i transportbranschen. Det 
är helt naturligt eftersom det är deras dagliga jobb. 
en annan anledning kan vara att speditörer genom att 
kombinera gods från olika företag kan finna fördelak
tiga kombilösningar.

attitydundersökningen visar också att miljöfrågan 
har ökat i betydelse hos både speditörer och trans
portköpare. På frågan om olika faktorers betydelse för 
att man skulle kombinera flera transportslag angav 
nio av tio speditörer miljöskäl som viktigt eller mycket 
viktigt. Det ska jämföras med fem av tio vid 2007 års 
undersökning. Bland godstransportköparna var mot
svarande siffra åtta av tio, en ökning med tio procent
enheter jämfört med 2007.  

det är dock inte bara miljömedvetenheten och den 
positiva attityden till kombitransporter som har ökat. 
I undersökningen uppgav 55 procent av speditörerna 
och 39 procent av godstransportköparna att de under 
det senaste året har upplevt en ökad uppmärksamhet 

vad gäller kombinerande trans
portlösningar. Det har i sin tur 
gjort att 78 procent av speditö
rerna och 46 procent av godstran
sportköparna har blivit mer benägna 
att se över möjligheterna med kombi
nerade transporter. 

med förbättrade attityder kring kombi
transporter är det således dags för faktiska hand
lingar. Vad är det då som krävs för att även andelen 
kombitrafik ska öka? 

 – Det krävs en större insikt i vad kombitransporter 
innebär och vilka fördelar det kan erbjuda, förklarar  
Göran Wollmer. men det kan också vara produktför
bättringar som förenklad hantering, som gör att man 
inte behöver använda kranar för att flytta godset mellan 
transportslagen. Det krävs också ekonomiska fördelar, 
till exempel genom ett lägre fraktpris. Kombitrafiken 
måste helt enkelt erbjuda förbättrade villkor i förhållan
de till befintlig lösning för den som använder det. 

för att uppnå detta fortsätter Godstransportrådet sitt 
arbete och Göran Wollmer vet vad som sker härnäst:

– nästa steg i KombiSydprojektet är att ta lärdom 
av de goda exemplen. Hur kan vi använda dem i sam
band med olika teknikfrågor och i den fortsatta mark
nadsföringen av kombitransporter? Det är frågor som 
vi tar tag i nu. 1

EMMy luNDh

attityd
underSökningen

• Gjordes inom Godstransportrådets 
KombiSydprojekt, ett unikt projekt 
som delfinansieras med eumedel.

• Genomfördes under december 2009.
• Omfattade 130 telefonintervjuer  

med speditörer och transport  
köpare i Skåne och  

Blekinge.

Arbetet att informera om kombitransporter fortsätter. Göran Wollmer, affärsutvecklare på DB Schenker  
representerar Transportindustriförbundet i  Godstransportrådet Skåne & Blekinge. FoTo: K aSPer DuDzIK

sIgNaleR

För järnvägen har eldrift varit verklig
het sedan slutet av 1800talet. nu står 

nästa trafikslag på tur att använda el i stör
re utsträckning. 

Harry Frank, professor i innovations
teknik, ska tillsammans med Per ranch på 
konsultfirman Grontmij analysera för och 
nackdelar med att införa eldrift av långväga 
godstransporter på de större motorvägar
na. uppdragsgivare är bland andra Vägver
ket Jubileumsfond.

– Det har varit mycket snack om att el
drivna godstransporter är en galen och ose
riös idé. nu vill vi att det görs en seriös ana
lys av en elektrifieringssatsning, inte bara ur 

ett tekniskt perspektiv utan även ett sam
hällsekonomiskt, säger Hans Ingvarsson, 
fondens förvaltare.

I en första beräkning har Harry Frank 
kommit fram till att det skulle kosta mindre 
än 15 miljarder kronor att elektrifiera triang
eln Göteborg–malmö–Stockholm. eldrivna 
långtradare skulle kunna minska koldioxid
utsläppen med 1 miljon ton – det är 2 pro
cent av Sveriges totala utsläpp. 

även fordonsindustrin vill vara med och 
utveckla fordon för eldrift. Bland annat be
driver Volvo Technology ett fordonsstra
tegiskt forskningsprogram med den inrikt
ningen. 1

elektrifierade motorvägar 

Eldrivna gods  
transporter på väg  
kan bli verklighet i  

framtiden. Nu utreds en  
satsning på elektrifierade 
motorvägar. ILLuSTr aTIon: 

SuSanne enGman

har gått sedan Öresundsbron öppnades 
och sverige länkades samman med dan
mark. 1 juli 2010 är det exakt 10 år sedan 
bron invigdes och en gemensam region 
bildades, Öresundsregionen. tioårsjubi
leet kommer att uppmärksammas i olika 
evenemang. en av höjdpunkten är Bro
loppet, en halvmaraton, som hölls redan 
12 juni, med 30 000 deltagare. resten av 
året fortsätter firandet i Öresundregionen 
med bland annat seglartävling och cykel
lopp. håll koll på jubileumssidan www.ore
sund10.com, för var och när det händer. 1

10 år
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 är en viktig del av  
 den organiserade   
 brottslighetens  
 verksamhet borde   
 polisens insatser  
 vara mycket större,  
 i så fall en uppgift för  
 rikskriminalen. 
iNgvar NilssoN orDföraNDE, 
traNsportiNDustriförbuNDEt och  
vD, schENKEr North

Svenska företag 
klarade vulkankrisen 

Svenska företag klarade flyg
stoppet under askmolnet. I Tysk

land tvingades BmW att stoppa pro
duktionen vid tre anläggningar på 
grund av brist på elektronikkompo
nenter. även svenska företag kände av 
bristen, men lyckades hålla produk
tionen i gång. elektronikkomponenter 
är varor som ofta flygs. av kostnads 
och miljöskäl försöker många företag 
minska flygtransporterna. 

– Vi har sedan en lång tid tillbaka 
ett beslut om att våra egna transpor
ter ska gå via land eller sjö. Främsta 
skälet till det är miljöhänsyn, men det 
visade sig vara klokt även i den här  
situationen, skriver eva andrén, logistik
ansvarig på ericsson, i en skriftlig kom
mentar till tidningen ny Teknik. 1

Askmolnet från Eyjafjallajökul stoppade flyg
trafiken men de svenska företagen klarade 
krisen utan produktionsstopp.
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2050

uTblIck / freightvision

att transportbranschen i EU till år 2050 
ska ha nått fyra viktiga mål:

• minska utsläppen, framför allt av  
 koldioxid

• minska beroendet av fossil energi
• minska antalet olyckor
• undvika trängsel och andra negativa  

 effekter för människor och miljö.

Helena kyster-Hansen, seniorkonsult på 
danska transportkonsultbyrån Tetraplan 
A/S, har 25 års erfarenhet av den interna-
tionella transportbranschen i allmänhet 
och järnvägstrafiken i synnerhet. Hon har 
varit intensivt engagerad i arbetet med att 
ta fram visionen.

– Anledningen till att vi har en så 
långsiktig vision som till 2050 

är att det är så mycket som 
måste påbörjas och 

göras redan nu, för att förändringarna ska 
ha en chans att slå igenom. Den samlade 
europeiska transportbranschen är oer-
hört komplex, med väldigt många viktiga 
intressenter, säger hon.

områden som Freightvision behand-
lar, resonerar kring och räknar på är till 
exempel: stabilisering av ökningen av 
antalet tonkilometer, ökad andel av bio-
bränslen, mer effektiva sätt att utnyttja 
fordon, högre andel tåg- och båttranspor-
ter, ökad elektrifiering av järnväg samt 
större lastbilar.

Ett mycket tydligt mål i visionsarbetet 
är att godstransporterna i EU till år 2050 
ska ha reducerat sina koldioxidutsläpp 
med 80 procent.

– I vårt arbete har vi utgått från det 
vi kallar inter-urbana transporter, alltså 
sträckor från 150–300 kilometer och där-
över. När det gäller koldioxidreduktion är 
det mycket tydligt att de stora utsläpps-
minskningarna måste ske på lastbilssidan  
– det finns helt enkelt inte lika stora 
reduktioner att hämta inom järnvägen, 
säger Helena Kyster-Hansen.

På lastbilssidan krävs stora föränd-
ringar framöver om målen ska nås. 

Bland annat i form av nya motorer 
och nya drivmedel men också en 

annan design av fordonen.
– Om det ska bli verklighet 
krävs dels att myndigheter-

na fortsätter att ställa krav, 
dels att fordonsindu-
strin fortsätter att tänka 

framåt, inte minst när det 
gäller bränslen, men också 

annan teknikutveckling.

en riktigt visionär punkt på hand-
lingsprogrammet handlar om det 

som kallas ”automated platooning”. Det 
skulle kunna beskrivas som långa, intelli-
genta konvojer av långtradare som, tråd-
löst elektroniskt sammankopplade, fär-
das i en egen fil. Alla fordonen har förare, 
men det är föraren i ledarfordonet som 
sköter all styrning och farthållning åt 
hela konvojen. Metoden beräknas kunna 
ge stora bränslebesparingar i och med att 

36 punkter för framtid  ens godstransporter
– Jag tycker att vi lämnar ifrån oss  
en bra katalog av idéer och åtgärder, 
som dessutom är välförankrade 
bland oss i den brokiga europeiska 
skara som jobbade fram handlings
programmet.

Det säger Stefan Back, chef för hållbar logis
tik vid Transportgruppen.

– Jag företräder det intermodala tän
kandet, men ser man till målet med koldi
oxidreduktion så kommer man inte undan 
att det allra mesta faller på vägtransport
sidan, eftersom den kommer att fortsätta 
att vara dominerande. Det är helt klart att 
även lastbilarna måste bli kol
dioxidneutrala med tiden, ef
tersom hela samhället ska bli 
det. men det kommer att bli 
en diskussion om vad som är 
mest kostnadseffektivt att 
göra – och när vilka sektorer 
ska göra vad.

Stefan Back pekar inte ut någon eller några 
av de 36 punkterna i programmet som vikti
gare än någon annan.

– Jag menar att slutsatsen är att vi alla 
måste jobba väldigt brett och att utveckling
en kommer att ske parallellt i både stort och 
smått. Det finns inte en enda fix, utan lös

ningen finns just i 
den palett av för
slag vi lämnar.

– Sedan är det ju 
så att det är lätta
re att planera och 
diskutera sådant 
som ligger i en 
hyfsat nära fram
tid. Ju längre fram 
i tiden man siktar, 
desto mer speku

lationer och gissningar blir det. Vi vet inte 
vilka tekniska lösningar som finns om 40 år. 
om man vänder på det och tittar 40 år till
baka så hade vi knappt datorer på den tiden. 
Jag tror på att arbeta vidare med intermoda
litet, gröna korridorer och inte minst med IT
lösningar inom logistiken. Där finns det vin
ster att göra. 1

alla fordon håller exakt jämn hastighet. 
Bland visionerna på lastbilssidan finns 

även storsatsningar på elektrifierade 
fordon för kortare lokala och regiona-
la transporter och det förutspås även en 
stark utveckling inom det som kallas ITS 
– intelligenta transportsystem.

– Med fullt utbyggd ITs kan man i real-
tid ge rekommendationer om framför allt 
vägval och på så sätt minska risken för 
köbildning och igenproppade vägar, säger 
Helena Kyster-Hansen.

Även på järnvägssidan behövs en kraf-
tig utveckling och utbyggnad för att tåg-
transporter på allvar ska kunna bidra till 
målet om 80 procent lägre koldioxidut-

släpp och minskad 
trängsel på vägarna.

– Vi räknar med 
att höghastighets-
tågen för person-
trafik kommer att 
ha ett eget fjärrnät 
2050. Att godstå-
gen skulle ha ett 
helt eget järnvägs-
nät är att hoppas på 
för mycket, men det 

som absolut krävs är ett prioriterat gods-
nät där man på så få ställen som möjligt 
konkurrerar med lokal och regional per-
sontrafik.

det krävs även tyngre och längre godståg 
och en ökad elektrifiering.

– Järnvägen har mycket att hämta in. 
Om järnvägen år 2050 ska nå målet att 
ha 25 procent av det totala antalet ton-
kilometer krävs en 90-procentig ökning 
räknat från 2005 års nivå. Det är en stor 
utmaning, men fullt möjlig att lyckas med 
om man fokuserar på de långa sträckorna, 
bygger bort flaskhalsarna och om konkur-
renter på transportsidan börjar samarbe-
ta mer med varandra.

jörgEN olssoN

Läs mer på Freightvisions hemsida, 
ww.freightvision.eu. Där finns även slutrappor
ten med handlingsprogrammet som pdf.

Godstransporterna i EU ska minska sina koldioxid  
utsläpp med 80 porcent fram till 2050. 
ILLuSTr aTIon: PeT Ter LöneGÅrD

”Den samlade europeiska  
transportbranschen är  
oerhört komplex med många  
intressenter.”

”Med fullt ut
byggd ITS kan 
man i realtid 
ge rekommen
dationer om 
framför allt 
vägval.”

Helena KysterHansen, seniorkonsult på Tetraplan 
A/S, var delaktig i arbetet med att ta fram den 
långsiktiga visionen för Europas godstransporter.

Stefan Back

”Ju längre  
fram i tiden 
man siktar  
desto mer  
spekulationer 
och gissningar  
blir det.”

”lösningen är en  
palett av bra idéer”

i 18 månader har de arbetat – rep
resentanter för alla tänkbara delar 
av den europeiska transportsektorn 
– under den gemensamma flaggan 
freightvision. och visionen går inte 
av för hackor. efter sig lämnar de ett 
36punkters handlingsprogram med 
sikte på år 2050.

Freightvision är ett forskningsarbete och 
samarbetsprojekt som på EU-kommissi-
onens uppdrag och med finansiering från 
7:e ramprogrammet arbetat fram en diger 
lista över åtgärder – en action plan – för 
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laNdeT RuNT

uIcnormen 5966, som reglerar 
kombitransporter, mellan järnväg, 

fungerar fullt ut i europa. nu förbereds ett 
införande i Sverige. Susanne niklasson 
arbetar med kodifiering av det svenska 
spårnätet utifrån de två storlekar på con
tainrar som branschen pekat ut som de 
mest använda. 

Kodifieringen innebär att man på en 
spårnätskarta kommer att kunna se var 
den ena eller andra containerstorleken är 
möjlig att transportera. 

Då övriga europa redan anpassat sig till 
uIcnormen, måste alla containrar som 

går ut ur Sverige vara märkta enligt denna. 
– Sverige är på efterkälken, men vi hoppas 

kunna använda systemet 2011 och att det 
finns med som ordinarie i järnvägsnätsbe
skrivningen 2012, säger Susanne niklasson. 
Fast det kanske är mer en vision än ett mål, 
tillägger hon.

Det är en sak att få klar kartan som vi
sar var man kan transportera olika con
tainerstorlekar och en annan att få ut in
formationen till alla ägare av containrar 
och alla godskunder. Det är ju de som får 
de extra kostnaderna med att märka sin 
last. 1

Snart är vi i fas med europa 

håller du på med transporter? De fles
ta människor skulle nog svara nej. ändå 
krävs ett stort antal transporter varje dag 
för att vår vardag ska fungera. Vi behöver 
en transport för att kunna handla vår mat, 
ta oss till skolan eller jobbet. 

Väl framme i affären är det uppenbart 
att det krävts ett stort antal transporter 

för att varorna ska 
komma dit. De 
tjänster vi använ
der behöver också 
transporter. Som 
du förstår kan lis
tan göras lång 
över de olika slags 

transporter som krävs varje dag, året om, 
för att vår vardag ska fungera. 

Trafikverket har ett samhällsuppdrag. Vi 
ska se till att trafiksystemen fungerar på 
ett hållbart sätt och vi ska genom vårt ar
bete medverka till en god samhällsutveck
ling. ett uppdrag som kräver samverkan 
med många partner. 

Utgångspunkten är enskilda männis
kors och näringslivets behov. Vad behö
ver företagen för att fungera, bli lönsam
ma och att människor får jobb? och utan 
jobb inga pengar till välfärd. 

Trafikverket ska klara att arbeta trafik
slagsövergripande och ha en nära sam
verkan med kommuner, landsting och 
regioner så att planeringen hänger sam
man och vi drar åt samma håll. 

många är nyfikna på vad Trafikverket 
ska kunna åstadkomma. Vi ska tänka 
vidare och vi gör det bäst tillsammans 
med alla andra som är engagerade inom 
transportområdet. Häng med på resan!

Transporter  
får vardagen  
att fungera

boTnIAbAnAn MILJöMärkT
den 28 augusti invigs Botnia banan, sveriges mo
dernaste järnväg. den 19 mil långa järnvägen från 

Ångermanälven, norr om Kramfors, till Umeå, är också 
världens första miljövarudeklarerade infrastrukturpro
jekt. Botniabanan AB har summerat projektets miljöpå
verkan sedan byggstarten 1999. Alla faktorer där ba
nan påverkar miljön genom bygge, underhåll och trafik 
har räknats in, liksom bullerstörningar, transporter och 
intrång i känsliga naturmiljöer. På knappt 14 år betalar 
Botniabanan tillbaka sin koldioxidskuld från bygget. 1

med infrastrukturminister Åsa Tor
stensson på plats i småländska 
emmaboda skedde den officiella 
starten av en rad omedelbara järn
vägssatsningar i Kronobergs, Kal
mar och Blekinge län 18 maj. Sju 
olika projekt ingår, störst är upp
rustningen av sträckan emmaboda
Karlskrona på Kust till kustbanan. 

– Vi ser en ny karta växa fram, 
där vi inte bara tittar nordsyd 
utan också östväst, sade Åsa 
Torstensson, och betonade att när 
nu gammal järnväg moderniseras 
så säkerställs effektiva, säkra och 
hållbara transporter.

Infrastrukturministern var en av 
många talare på ett seminarium i 
emmaboda Folkets hus. Temat var 
järnvägssatsningarnas betydelse 
för regionala, nationella och inter
nationella transporter på järnväg, 
väg och till sjöss. närmare 150 fö
reträdare för bland annat närings
liv, regioner och kommuner deltog.

Förutom upprustningen av 
sträckan emmabodaKarlskrona 
ingår tre nya mötesspår, i Åryd 
och örsjö på Kust till kustba
nan mellan Karlshamn och Bräk
neHoby på Blekinge kustbana. 
Dessutom får alvesta resecen
trum en ny gångbro över och till 
spåren, och bangården i Växjö får 
nya spår, plattformar och växlar. I 
Karlskrona elektrifieras och rustas 
det kommunägda industrispåret 
till hamnen. 

Satsningarna kostar totalt 1,4 
miljarder kronor. De samfinan
sieras av regioner, kommuner, 
Trafikverket och eu:s regionala 
utvecklingsfond och eu:s Transeu
ropean Transport network, TenT.

boDil soNEssoN

”Utgångspunk
ten är enskilda 
människors och 
näringslivets 
behov.”

I Sverige har en ny typ av rFIDtaggar tes
tats på posttågen som går i 160 km/tim 

med gott resultat.
Det är också på gång att utrusta ett antal 

x 2000tåg för att se att tekniken fungerar i 
200 km/tim, berättar Lennart andersson, Trafik
verkets projektledare för utvecklingsprojektet. 

rFIDtaggarna är en variant av tekniken i 
vanliga passerkort. De är av typen uHF gen 2 
och klarar snabbare läsning och längre avstånd. 
Inom euprojektet Dry port ska nu ett 60tal 
containervagnar förses med rFIDtaggar. Vag
narna kommer att gå mellan Göteborgs hamn 
och Falköpingsterminalen.

uppgifter registreras när tågen passerar de 
fyra avläsningsstationer som finns utplacerade 

på sträckan. Godsterminalen förvarnas om att 
tåg är på väg in och kan dessutom ange vagns
ordning och hur de är vända.

Lennart andersson tror att projektet kommer 
att leda till ny gemensam standard för trans
portsektorn. Flertalet leverantörer av rFIDsys
tem har insett att det krävs en gemensam stan
dard så att gods och personvagnar kan spåras 
i hela europa.

en annan nytta är förbättrad information från 
detektorerna i spåret, som till exempel kan ange 
exakt vilken vagn och vilket hjul som larmar om 
hög temperatur på vagnens hjullager. 

Det är Trafikverket som infrastrukturförval
tare som installerar avläsningsstationerna efter 
spåren. 1

kollar godsvagnar i 160 
ILLuSTr aTIon: SuSanne enGman
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sTäLLdALen–HäLLeFors rUsTAs
Nu rustas järnvägen mellan ställ
dalen och Hällefors. det är mest gods 

som rullar på banan och upprustningen ska 
göra det möjligt att flytta godstrafik från 
Västra stambanan till godsstråket väster 
om Vänern. 

sträckan på 37,5 km är hårt sliten. spåret 
rustas för högre vagnslaster och högre has
tigheter. 1

Start för satsningar 
på banor i sydost

Åsa Torstensson, infrastrukturminister 
och projektledare Jan Magnusson. 
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RFIDtaggar innehåller information om när tågen kommer, vagnsordning och hur de är vända. 

Kontaktledning och stolpar på Södra 
stamban ans dubbelspår mjölby–näs

sjö ska bytas ut. Den första etappen påbör
jades i början av april 2010 och kommer 
att pågå under hela året. under etapp två 
byts det befintliga kraft försörjningssystemet 
ut. Det medför lägre energiförluster samt gör 
högre hastighet på sträckan möjlig. Dess
utom byts de befintliga ledningarna ut, vilket 
också bidrar till lägre energiförluster. Kostna
den för projektet, som blir klart under 2014, 
uppgår till 480 miljoner kronor. 1

Södra stambanan rustas

I den första etappen sker utsättning och ned
grävning av fundament för 3 700 nya stolpar.

öGSbolaget i örebro är ett av de åke
rier som deltar i Trafikverkets kampanj 
”rätt fart – så klart!” målet är att minska 
utsläppen av växthusgaser och att öka 
trafiksäkerheten.

– Vi kommer att hjälpa åkeriet med ut
bildning av personalen i att ändra körstil. 
Det minskar lastbilarnas utsläpp och bi
drar till att minska stressen, berättar pro
jektledare Linda Berntsen, Trafikverket. 

Företaget ska också delta i de hastig
hetsmätningar vi erbjuder. öGSbolaget 
är ett familjeägt åkeri med 70 bilar och 
100 anställda. 1

ÅkAre Med räTT FArT

snAbbAre vIA HässLeHoLM
Järnvägen i Hässleholm har rustats upp för 
att tågen ska kunna passera stationen snab
bare så att punktligheten ökar. arbetet har 
pågått under fyra helger i maj och juni, då 
växlar, kontaktledningsstolpar och kontakt
ledning har bytts ut, signaler flyttats och 
nya kablar dragits. Tågtrafiken har varit av
stängd under upprustningen och letts om 
på sträckor som normalt inte trafikeras så 
ofta. ombyggnaden har genomförts inom 
projekt 5011 och Kraftsamling öresund. 1
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acKo anK arBerG JoHanSSon,  
orDFör anDe I Tr aFIKVerKeTS STyreLSe


