
Cai Troedson löser trängsel med samlastning

utreder
elväG i norr

europas länGsta
fordon på väG

en tidning från trafikverket om gods och affärer • nr 2.2012

CLAES tingvALL,  
tRAFiKvERKEt: 

450 miljoner kronor om året satsar regeringen på fordonsstrategisk forskning. Fordons-
industrin satsar minst motsvarande belopp i ett program med inriktning på säkerhet 
och miljö, framför allt på så kallat aktiva trafiksäkerhetssystem. Sådana kan lindra 
effekterna om en olycka inträffar och även hjälpa föraren att undvika en olycka.

Det kom en tårta. 
Då grät vi nästan”

visar vägen  
i gamla stan
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 Det finns en övertro på att 
vi kan bygga bort alla ka-
pacitetsbrister. Det går inte 
inom rimlig tid och till rimli-

ga kostnader. Vi måste först vårda det 
vi har och nyttja det effektivt.

Sverige satsar i dag mindre på enk-
lare åtgärder, trimning, och förebyg-
gande underhåll på järnvägen än an-
dra jämförbara länder. Samtidigt ökar 
behovet av transporter.

I den kapacitetsutredning som Tra-
fikverket gjort föreslås en satsning på 

underhåll och 
trimning med 
över fyra mil-
jarder kronor 
per år. Merpar-
ten behövs för 
järnvägen där 

behoven är störst, men även för väg-
satsningar på det högtrafikerade nä-
tet och för ökad bärighet. 

även andra åtgärder kan genomför-
as. Vi bör tillåta bredare, tyngre och 
längre fordon på såväl väg som järn-
väg. Med olika banavgifter för olika ti-
der och sträckor blir användningen av 
spåren effektivare. Konkurrensneutra-
la förutsättningar för sjöfarten skulle 
bidra till fler sjötransporter där inga 
stora kapacitetsbrister finns. Bra och 
effektiva övergångar i form av hamnar 
och landterminaler underlättar kom-
binerade godstransporter.

När alla andra möjligheter är ut-
tömda tittar vi på att bygga nytt. Någ-
ra sådana förslag är till exempel ut-
byggnader för att öka kapaciteten på 
Malmbanan, i Bergslagen och på Väst-
kustbanan.

Nu är utredningen överlämnad till 
infrastrukturmi-
nistern, och 
vi ser nu fram 
emot regering-
ens förslag på 
transportområ-
det till hösten.

LENA ERIxON
STF GENER AL- 
DIREKTöR  
TR AFIKVERKET
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Lena Larsson är projektledare för Volvos arbete med långa fordon. I bakgrunden förare Magnus Lundberg. 
FOTO: KASPER DUDZIK
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 ”Vi har dispens   
för att frakta 

upp till 80 ton.”
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Peter Rostedt, vd, och Henning Berggren, 
försäljning/marknadsföring, framför Vag-
geryds kombiterminal. FOTO: KERSTIN ERICSSON
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Vårda  
det vi har

goDSEt äR tRAFiKvERKEtS tiDning om goDS oCh AFFäRER
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”Vi behöver till-
låta bredare, 
tyngre och 
längre fordon”
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en morgon i mars har våren kommit till 
Gamla stan. Allt fler turister och föräld-
rar med barnvagnar syns på gatorna. 

De otaliga kaféerna och krogarna behöver fylla 
på förråden med allt från kaffe till öl.

Utanför O´Connels pub på Stora Nygatan har 
Jonte Lindström och Hasse Strömkvist hittat en 
plats att stanna med lastbilen utan att blockera 
gatan. Hasse sätter ut en varningsvimpel på den 
nedfällda lastrampen, så att ingen ska gå eller 
cykla in i den.

De kör in välfyllda pallar med 37-kilos ölfat 
genom dem smala porten in på gården. Där  

Hur får man varor till Gamla stans nära 
hundra krogar och kaféer, utan att det medel- 
tida gatunätet korkas igen av lastbilar?
Lösningen är samlastning. Varorna lämnas 
till en omlastningscentral och körs sedan ut 
med mindre lastbil till mottagarna. 

Samlastning
LEVERERAR



godset • nr 2. 20124  

lastar de om tre fat i taget på pirror, och 
rullar in dem i puben. Det är en av dagens 
många leveranser i Gamla stan. De två 
arbetar på åkeriet Home2you som sedan 
2004 driver O-centralen (omlastnings-
centralen) för Gamla stan.

affärsidén är enkel, i stället för att många 
lastbilar från olika leverantörer kör fram 
till varje adress lämnas varorna på en 
omlastningscentral. Därifrån fraktas 
varorna till mottagarna med en mindre 
lastbil som kör runt i Gamla stan. Därmed 
blir det färre bilar på de trånga gatorna, 
mindre utsläpp och sänkt bränsleåtgång.

– Det en suverän lösning, säger Hasse, 
som arbetat som chaufför sedan 1969. Vi 

behöver bilar för att sköta leveranserna 
till Gamla stan. Då är det bra att de stora 
bilarna levererar till ett ställe, och att vi 
sedan samlastar och kör ut i en mindre bil 
med alla typer av varor.

Trots tunga lyft, höga trösklar och 
branta trappor trivs han med att köra ut 
varor i Gamla stan.

– Det är ett rörligt, omväxlande jobb 
och man träffar trevligt folk, säger Hasse.

En stund senare stannar bilen utanför 
Espresso House på Västerlånggatan. Elisa 
Mata bakom disken hejar glatt när hon får 
dagens leverans av kaffe och mjölk.

– Vi är jättenöjda med våra leveran-
ser. Killarna är trevliga och hjälpsamma, 
säger Elisa Mata.

Tobias Widén och Metin Rasim lastar av morgonens leverans av livsmedel till restaurang Järntorgspumpen. Det måste gå snabbt att få in kyl- och frysvarorna från bilen till  köket. FOTO: CHRISTINA SUNDIEN

”Jag driver det här för att 
jag vill se något hända 
och bidra till  
en hållbar  
utveckling.”

Cai Troedson 
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Cai Troedson, vd för Home2you och den 
som kläckte idén till O-centralen, låter 
nästan lite generad när han hör beröm-
met. Samlastningen i Gamla stan har sla-
git väl ut och fått mycket uppmärksam-
het:

– Det är ingen särskilt originell idé. Det är 
ett gammalt recept från bokbranschen, 
där jag jobbade tidigare. Jag tyckte vi 
måste göra något åt alla varubilar som 
körde i Gamla stan, inte minst för att få 
bättre arbetsmiljö. Vi lyckades hyra en 
liten ”sommarstuga” vid Söder Mälar-
strand, försåg den med kyla och fick den 
godkänd för livsmedelshantering. Så fick 
vi en omlastningscentral nära Gamla stan.

Men bygget av Citybanan har tillfälligt 
tvingat O-centralen att stänga, eftersom 
en arbetstunnel byggs just där centralen 
ligger. Samlastningen i Gamla stan fort-
sätter, men nu hämtar Home2you varor-
na vid de stora livsmedelsterminalerna i 
Årsta. Det blir längre körsträckor och fler 
bilar. Nu kör företaget två till tre bilar per 
dag i Gamla stan.

O-centralen fick startbidrag från EU.  
I dag drivs projektet kommersiellt. Livs-
medelsleverantörerna betalar en avgift 
för att lasta av vid terminalen. De vinner 
tid och slipper besvär.

– Intäkterna ger en svag ekonomisk 
täckning. Jag driver det här för att jag vill 
se något hända och bidra till en hållbar 

utveckling. I dag går de flesta lastbilar i 
Stockholm långt ifrån fyllda. Det är slöse-
ri med bränsle, det skadar miljön och ska-
par onödig trängsel, säger Cai Troedsson.

Han vill att fler omlastningscentraler 
byggs. Då skulle Stockolms livsmedelsle-
veranser kunna klaras på samma sätt som 
i Gamla stan, genom samlastning på färre 
bilar, med hög fyllnadsgrad.

Om varudistributionen i Stockholm kunde 
effektiviseras med 30 procent skulle det 
sänka transportkostnaderna med 214 mil-
joner kronor per år och minska utsläppen 
av koldioxid med 16 000 ton per år, enligt 
beräkningar som WSP gjort för Trafik-
verket.

”Jag tyckte vi måste göra 
något åt alla varubilar 
som körde i Gamla stan.”

Tobias Widén och Metin Rasim lastar av morgonens leverans av livsmedel till restaurang Järntorgspumpen. Det måste gå snabbt att få in kyl- och frysvarorna från bilen till  köket. FOTO: CHRISTINA SUNDIEN Jonte Lindström rullar in tunga ölfat till O´Connels pub. 
FOTO: CHRISTINA SUNDIEN

Elisa Mata på Espresso House är 
nöjd med de leveranser hon får  
genom samlastningen.  
FOTO: CHRISTINA SUNDIEN

Det går åt mycket mjölk till 
all latte som dricks i Gamla 
stan. Tobias Widén bär in 
ett lass till Espresso House 
på Västerlånggatan.  
FOTO: CHRISTINA SUNDIEN
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– Det målet går att uppnå, menar Cai 
Troedson. Men någon måste äga projektet 
och peka med hela handen. Jag tycker att 
Stockholms stad ska driva frågan.

stockholms stad studerar ökad samlast-
ning tillsammans med Trafikverket. 
Bland annat har man analyserat förutsätt-
ningar för samlastning av livsmedel för 
hela Södermalm. Studien uppskattar att 
det i dag krävs cirka 900 fordon som kör 
sammanlagt 27 000 km i veckan för att 
förse Södermalm med livsmedel. Simule-
ringar visar att potentialen för samlast-
ning är stor. Med fullt utbyggd samlast-
ning kan leveranserna klaras med drygt 
500 fordon som kör 19 000 km per vecka, 
enligt WSP:s beräkningar. 

– Det är kanske inte ett helt realistiskt 
scenario, men åtminstone var fjärde last-
bilstransport bör kunna ersättas utan 

problem, säger Karin Eklund som är kon-
taktperson för godsfrågor på Trafikverket 
i Stockholm. 

Hon tror att samlastning kan få ökad 
betydelse och bidra till en bättre stads-
miljö.

– O-centralen är ett bra exempel, fram-
för allt för att den är en kommersiell 
verksamhet som rullar utan stöd. Men 
samlastning startar inte av sig själv. Det 
offentliga måste kliva in för att få fart på 
utvecklingen. Glädjande nog är det myck-
et på gång, säger Karin Eklund. 

samverkan har nyligen startats mellan 
bland annat storstadsregionerna, Tra-
fikverket och näringslivet för att dri-
va frågor om förbättrad citylogistik. En 
del av arbetet handlar om ökad samlast-
ning. I Stockholm vill man gå vidare med 
lösningar för befintliga stadsdelar som 

Södermalm och för nya som Norra 
Djurgårdsstaden. Nästa steg är att 
med hjälp av en konsult ta fram tänk-
bara affärslösningar för samlastning. 

Göran FäLt

fakta Home2you

•	Home2you är ett mindre åkeri som kör 
kyltransporter i Stockholm och Mälar-
dalen, främst med livsmedel, grönsaker, 
blommor och catering.
•	Åkeriet använder tio dieseldrivna bilar 
från Mercedes-Benz och har 15 anställda.
•	Sedan 2004 driver Home2you O-cen-
tralen för samlastning av livsmedel i Gam-
la stan.
•	Vd är Cai Troedson.

De smala gatorna i Gamla stan kan lätt blockeras av varubilar. På Stora Nygatan är det hyfsat med plats. Samlastningen gör att det inte behövs så många bilar 
för leveranser till alla restauranger i den trånga stadskärnan. FOTO: CHRISTINA SUNDIEN
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sIgNaleR

Hamnbanan till Göteborgs hamn 
byggs ut tidigare än väntat. Byggstart 

beräknas till 2014, fyra år tidigare än ur-
sprunglig plan. Trafikverket satsar 3,5 mil-
jarder kronor på att bygga ut järnvägen. 

Utbyggnaden omfattar ett nytt spår på 
sträckan mellan Kville och Olskroken och 
en ny järnvägsbro över Göta älv. 

Godsspåren till och från hamnområdet 
är de mest frekvent använda spåren i Sveri-
ge. Varje dag avgår och anländer fler än 70 
godståg till Göteborgs hamn till och från de 
största orterna i Sverige och Norge. Nästan 
hälften av allt containergods till hamnen 
kommer via järnväg. 

tidigare utbyggnad
av Hamnbanan 

nytt avtal om  
virkestransporter

Ett nytt avtal om järnvägstranspor-
ter av virke har tecknats mellan lo-

gistikföretaget Trätåg och järnvägsföre-
taget Rushrail.

Avtalet är sexårigt med början den  
1 januari 2013. Rushrail ska varje år 
transportera timmer från sex virkester-
minaler i främst Dalarna till sju massa- 
och pappersfabriker som ägs av Stora 
Enso, Korsnäs och Billerud. För att klara 
transporterna åt Trätåg behöver Rushrail 
hyra ett antal lok och flera hundra tim-
mervagnar samt nyanställa ett tjugotal 
lokförare. 

Bondemark
tar klubban

Per Bondemark föreslås bli ny ord-
förande i Näringslivets transpor-

tråd. Per Bondemark är vice vd och logis-
tikchef för SSAB i Europa, Mellanöstern 
och Afrika. Årsmötet hålls den 23 maj. 

ny ledamot  
i logistikforum

Åsa Wilske, Göteborgs hamns mil-
jöchef, är ny ledamot i regeringens 

rådgivande organ för logistikfrågor, Lo-
gistikforum. Forumet leds av infrastruk-
turminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

 Det är oacceptabelt 
om seriösa närings-
idkare får lida för att 
andra inte följer re-
gelverket.”

CatHarIna eLmSäter-SvärD,  
InFraStrukturmInISter,

... som har gett Rikspolisstyrelsen och Trans-
portstyrelsen uppdraget att utreda hur regel-
efterlevnaden på väg kan bli bättre.Förslag ska 
redovisas senast den 1 mars 2013. 

Bygget av nytt spår till Göteborgs hamn börjar tidigare än planerat. ILLUSTRATION : SUSANNE ENGMAN

minister vill ha  
lag om vinterdäck

1 december 2012 kan en ny lag om 
krav på vinterdäck på tunga fordon 

börja gälla. Trafikverket och Transport-
styrelsen gjorde i vintras en undersökning 
som visar att ungefär en tredjedel av de 
lastbilar som åkte av vägen hade fel däck. 
Med anledning av detta vill infrastruk-
turminister Catharina Elmsäter Svärd 
föreslå att fordon över 3,5 ton ska ha 
vinterdäck på drivaxeln. 
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Trafiksäkerhetsarbetets största utmaning är, enligt Claes Tingvall, att det finns myter som inte 
stämmer. Det gör det svårt att förändra attityder. Till gamla myter hör att viltolyckor är särskilt 
farliga, att äldre är farligare i trafiken och att hastigheten inte är så viktig. FOTO: GöRAN FÄLT
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Claes 
       Tingvall

Han har hånats för nollvision, hastighetskameror och mitträcken. I snart 20 år har 
Claes Tingvall envist hållit fast vid sina tankar om trafiksäkerhet.
– Vi har människors liv i våra händer. Det får man inte ta lätt på. 

NOLLVISIONÄREN

Claes tingvall är en av Trafikverkets mest efter-
frågade tjänstemän. Påfallande många förknip-
par honom med Trafiksäkerhetsverket – en sedan 
länge nedlagd myndighet. Ett faktum som kan 
göra en och annan varumärkesbyggare avundsjuk. 

Arbetsplatsen i Borlänge är för övrigt den sam-
ma. Att sitta på kontoret är en mindre del av hans 
arbetsvardag. Mer vanligt är att han är på väg, till 
möten med olika aktörer inom näringsliv, andra 
myndigheter eller akademien. Kollegorna kallar 
honom bilburen.

– Jag kör 800 timmar om året, säger Claes Ting-
vall. 

Tjänstebilen är en silvergrå Alfa Romeo med 
tre dörrar och 1,3-liters motor. Den lilla italiena-
ren rullar ofta med passagerare från Trafikver-
kets huvudkontor. Bilen är ett bra rum för samtal, 
tycker Claes Tingvall. Tiden i bilen kan inte ruckas 
på och ger utrymme för att byta tankar. Och som 
förare håller du dig pigg och alert.

Om någon, har Claes tingvall  gett trafiksäkerheten 
ett ansikte.

Är vi bäst i världen på trafiksäkerhet?
– Totalt sett ja, men långt ifrån i alla delar. 

När det gäller strategi är vi bäst, men inte på att 
genomföra. 

Nyligen redovisade vägentreprenören Svevia 
en undersökning där 80 procent av svenska folket 
vill att fler vägar ska få mitträcken. Annat var det 
förr. När den första sträckan med mitträcken skul-

le invigas i slutet av 1990-talet fick Claes Tingvall 
ensam åka dit. De höga cheferna vägrade. Tre jour-
nalister kom och frågade: Vad gör ni när det blir 
blodbad? Claes Tingvall gav lugnande besked. 

– Vänta tills den första bilisten kört in i räcket.
En vecka senare hände det. En bilist vars hund 

började kräkas i bilen vred om ratten och körde in 
i mitträcket utan att skada vare sig själv eller hun-
den. 

– Det kom en tårta till oss. Då grät vi nästan. 
Kanske väcktes idén om mitträcken under någon 

av Claes Tingvalls många bilfärder.  
– Det var ju ingen uppfinning, bara en annan 

användning. Fanns räcken på yttersidorna kun-
de de lika gärna placeras i mitten också. Trivialt 
egentligen. Vi såg det från ett annat håll och när vi 
väl började, frågade vi oss varför vi inte gjort det 
här förut. 

numera älskas begreppet nollvision av alla. Varje 
verksamhet med självaktning har antagit en noll-
vision. Det finns till och med en ISO-standard för 
nollvisioner om att minska antalet döda och ska-
dade.
Är du rädd för att bli sönderkramad?

– Nej. Det finns tillräckligt många som tycker 
att man är en idiot i andra avseenden. Det finns en 
kultur i säkerhetsbranschen att inte vara stöddig. 
Man får inte förhäva sig, och det kan vara lite dub-
belt. 

– Ibland måste man säga att det där gick ju riktigt 

”När hastighets-
kameror börja-
de sättas upp på 
svenska vägar 
skrattade andra 
länder åt oss ef-
tersom tanken 
var att sätta fast 
så få som möj-
ligt. Men skrattet 
tystnade .”
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Claes Gustav 
tinGvall
> Ålder: 58
> Profession: Trafiksäker-
hetsdirektör vid Trafikver-
ket och professor vid Chal-
mers i Göteborg, där han 
är med om att bygga upp 
trafiksäkerhetsforskning i 
Vision Zero Academy. Tidi-
gare professor vid Monash-
universitetet i Melbourne, 
Australien. Tidigare ord-
förande i Euro NCAP.  Tra-
fiksäkerhetsdirektör i Väg-
verket 1995-1998 och 
2001–2010. Trafiksäker-
hetsverket 1976–1981och 
därefter forskarstudier vid 
Karolinska institutet och 
Folksam forskning 1983-94. 
Statistiker, doktor i medi-
cinsk vetenskap (epidemio-
logi). 
> Bor: Född i Karlstad, bor 
i Styrsjöbo i Leksands kom-
mun, där familjen haft som-
marboende sedan 1912. 
> Familj: Fru och två vux-
na barn samt barnbarn.
> trivs med att göra: 
Road av att titta på nya bil-
modeller, men undviker att 
besöka bilhallar då kun-
der eller försäljare vill dis-
kutera trafiksäkerhet med 
honom.”Hoppas de glöm-
mer bort en snart”. Läser, 
spelar fiol och mandolin i 
ett band. 

bra. Samtidigt, så länge människor förlorar livet på 
vägar och järnvägar, kan vi inte säga att vi har löst 
allting. 

Nu ska ribban höjas. Förslaget är att det tidigare 
delmålet om 220 döda i trafiken år 2020 ska sänkas 
till en siffra som är nära hälften så hög. I slutet av 
april presenterades en analys av hur det kan göras. 

– Det blir inte lätt, men det går utan att vi behö-
ver ställa in verksamheten i transportsystemet. 
Det kommer att visa sig. Sedan återstår det för 
regeringen och riksdagen att besluta om en sänkning. 

Claes tingvall tycker att trafiksäkerhet i grunden 
är positivt, att det är en förutsättning för att leva 
ett gott liv. Mitträcken har bevisligen räddat liv. 
Fast omvärlden uppskattar inte alltid omtanken, ta 
hastighetskameror som exempel.

– Det bubblar under ytan. När vi talar om has-
tigheter och hastighetskameror blir man upprörd 
över det och talar om samhällets inskränkning av 
individens frihet.

När hastighetskameror började sättas upp på 

svenska vägar skrattade andra länder åt oss efter-
som tanken var att sätta fast så få som möjligt. Men 
skrattet tystnade. Kamerorna ger effekt. 

– Jag tror det har övergått till social norm. Folk 
tänker att vi får ställa upp på detta, men då ska det 
vara rättvist och gälla alla. Ingen säger stolt, att 
”Jag har åkt fast tre gånger i kamerorna.” 

– Vi har inte hastighetskameror för att staten vill 
ha pengarna. Vi vill att bilisterna ska sänka farten. 
Men alla kan köra fort av misstag. Därför ska vi bli 
bättre på att tala om var kamerorna står så att man 
kan sänka farten.

vad driver dig vidare? 
– Jag har inte uppnått allt jag vill. Det ligger 

många spännande saker framför oss. Det som går 
att nosa upp och som vi kan få igång, så att det sker 
saker. Sedan gillar jag att handleda yngre medarbe-
tare och slussa in dem i nätverken. 

– Mitt bidrag är att jag älskar när någon säger 
”det där är omöjligt”. Då blir det plötsligt väldigt 
intressant. Dessutom ger jag mig aldrig. 

monICa näSLunD

”Mitt bidrag är att 
jag älskar när nå-
gon säger ’det där 
är omöjligt’. Då 
blir det plötsligt 
väldigt intres-
sant. Dessutom 
ger jag mig ald-
rig.”

Man får inte bara vänner när man ska ändra på invanda attityder trots att det finns forskning. Det har Claes Tingvall fått erfara 
även om en del av kritiken mot exempelvis hastighetskameror och mitträcken klingat av. FOTO: GöRAN FÄLT
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på baNaN / DUO 2

trafikverket testar långa lastfordon på väg tillsam-
mans med bland andra godspeditören DB Schen-
ker och Volvo Lastvagnar. Projektet har fått nam-
net Duo 2.

Likt en vit ringlande orm kryssar det väldiga 
ekipaget med Magnus Lundberg från Kallebäcks 
transport mellan rader med uppställda lastbilar 
innan han rullar ut mot E 6:an på Hisingen i Göte-
borg med destination Malmö.

Varje vardagskväll sedan början av februari rul-
lar den unika lastbilskombinationen Göteborg–
Malmö tur och retur. En trad som blivit möjlig att 
genomföra tack vare specialtillstånd och hastig-
hetsdispens från Transportstyrelsen.

Europas längsta lastbil kör 
mellan göteborg och malmö
den är 32 meter lång och lastar upp till 80 ton. volvo fh 16/700 är riktig bjässe till lastbil och 
troligen Europas längsta fordonskombination för styckegods.

– Fordonet har en hastighetsspärr på 80 kilome-
ter i timmen och vi har tillstånd att köra upp till 80 
ton totalvikt via en föreskrift, berättar Lena Lars-
son, projektledare för Volvos utvecklingsarbete 
med långa fordon. 

Volvo Lastvagnar följer naturligtvis testet med 
stort intresse, då marknaden för denna typ av for-
don kan bli stor om några år. Först måste dock 
tekniken med bland annat axeltrycksmätningar, 
framkomlighet, trafiksäkerhet och andra variab-
ler testas och verifieras fram till 2014, då projektet 
avslutas. 

Redan i slutet av maj kommer de första resul-
taten att presenteras av projektet i samband med 
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på baNaN / DUO 2

volvo fH 16/700
Längd: 32 meter
Höjd: 4,46 meter
Vikt: 32,56 ton (tom) och 80 ton 
(maxlast)
Motorstyrka: Mer än 700 häst- 
krafter
Vridmoment: 3 200+Nm

Transport- och logistikmässan i Göteborg.
– Vi hoppas naturligtvis att även dessa resultat 

ska väcka intresse i branschen, då resultaten från 
tidigare projektet talar sitt tydliga språk. 

– Från Trafikverkets sida är vi naturligtvis också 
nyfikna eftersom vi själv tror att det finns en stor 
potential i detta fordon för vägsystemet. Inte minst 
finns det kapacitet inom vägsystemet som vi inte 
nyttjar fullt ut. Samtidigt är miljöaspekten med 
minskade koldioxidutsläpp räknat per transporte-
rad mängd gods, en viktig parameter, säger Anders 
Berndtsson vid Trafikverket. 

SteFan Bratt

Det svenska vägnätet har en god potential för att ta emot ökade godsvolymer men samtidigt får inte miljö- 
målen åsidosättas. Ett försök som nu görs för att se vilka effekter så kallade High Capacity Transports 
(HCT) har är Duo 2-projektet, som innebär att Europas troligen längsta lastbilsekipage rullar varje vardag 
mellan Göteborg och Malmö tur och retur. Om två år avslutas projektet. FOTO: KASPER DUDZIK

Magnus Lundberg är en av de specialutbildade chaufförerna som jobbar treskift med att köra 
32-metersbilen varje vardag. En trafik som noga följs av bland annat Volvo Lastvagnar och till-
verkarens projektledare, Lena Larsson. FOTO: KASPER DUDZIK

fråGor att Besvara
Exempel på frågor som är viktiga för Trafikverket är 
den samhällsekonomiska effekten av långa fordons-
kombinationer. Vad anser omgivningen om lastbi-
larna? Hur kan relationerna till andra trafikslag ut-
vecklas? Var och på vilket vägnät lämpar sig långa 
transporter bäst? Vilka ändringar måste göras av 
vägtrafikförordningen?
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sIgNaleR

Försäljningen ger 
Green Cargo resur-
ser att utvecklas 
som järnvägsföre-
tag”. 

mIkaeL StöHr, vD Green CarGo,
... kommenterar försäljningen av dotterbo-
laget Green Cargo Logistics AB, inklusive 
bolagets fastigheter, till Postnord.

LKAB investerar i ny teknik för tåg-
styrning som gör malmtransporterna 

upp till 20 procent energisnålare. Tekniken 
gör att Malmbanans kapacitet kan utnyttjas 
maximalt, då tågen förväntas bli punktligare 
och störningarna minska.

Systemet som heter Cato, Computer Ai-
ded Train Operation, är en investering på 
omkring 50 miljoner kronor och sker i sam-
arbete med Trafikverket. 

LKAB har installerat Cato i hälften av loken. 
Den 1 juli i år ska samtliga vara utrustade.

Cato styr tågrörelser, hastighet och in-
bromsning av tåg och tar hänsyn till tågmö-
ten och tidtabeller. Därigenom kan tågen 
köras energismart samtidigt som slitaget 
minskar på bromsar, hjul och räls. Enligt 
bolagets beräkningar kan den nya tågstyr-
ningstekniken spara 10 miljoner kronor om 
året. 

ny teknik sparar 
energi på malmbanan

uppdrag utreda 
godstransporter 

Myndigheten Trafikanalys har 
fått i uppdrag av regeringen att 

ge en nulägesrapport om svenska 
godstransporter. Trafikanalys ska även 
ge förslag på hur området kan utveck-
las. Man kommer bland annat att titta 
på vilka transportlösningar transport-
köparna väljer. 

nybro vill bygga 
ny kombiterminal

Nybro kommun vill bygga en ny 
kombiterminal. Därför har kom-

munen bildat ett bolag med tre trans-
portföretag och ansökt om pengar hos 
Tillväxtverket. Planen är att kombiter-
minalen ska stå klar 2014.  

rullar vidare 
i nytt namn

Cargonet AS tillsammans med 
Sandahlsbolagen AB ska fort-

sätta driva kombinerade järnvägstran-
sporter i Sverige i det nya gemensamt 
ägda bolaget Real Rail AB. Bolaget ska 
varje dag fem dagar i veckan erbjuda 
kombitransporter på järnväg från Näs-
sjö till Umeå och Luleå, och från Göte-
borg till Umeå och Luleå.  

säkert samarbete i Göteborgs hamn
Sjöfartsverket och Göteborgs hamn samar-
betar för säkrare fartygsanlöp och öppnar 

en gemensam driftcentral.
Varje år anlöper cirka 11 000 fartyg Gö-

teborgs hamn. Ett anlöp innebär kontakt 
med många aktörer. Fartyget behöver till 
exempel ha kontakt med Sjöfartsverket 
för att beställa lots och få information 
om trafiksituationen i angöringen och 
i farlederna. Kontakt behövs även med 
Göteborgs hamn för att bli tilldelad ett 
kajläge, beställa kringtjänster med mera. 
Genom att flytta dessa funktioner till en 
gemensam driftcentral ska arbetet bli enk-
lare och säkrare.

Den gemensamma driftcentralen går under 
namnet Gothenburg Approach. 

FOTO: GöTEBORGS HAMN

Sparsam trafikstyrning för järnvägen. 
LKAB investerar på Malmbanan.  
ILLUSTRATION: SUSANNE ENGMAN
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vaggeryds kombiterminal ligger fyra mil 
söder om Jönköping. Peter Rostedt har 

samtidigt åkeriet PGF Trans, och det var 
därigenom han fick idén att starta kombi-

vaggeryd vinner 
på läge och lagring

terminalen. Nu är nästa steg i utveckling-
en att på prov lagra oförtullat gods, en så 
kallad torrhamn. 

– Containrarna kommer hit med tåg 
från hamnen i 
Göteborg och 
lagras hos oss 
till en mycket 
lägre kostnad 
än i Göteborg, 
berättar Peter. 
De förtullas 
först när de 
hämtas, vil-
ket kan ta flera 
veckor. Inför 
det här byggde vi elstängsel runt hela 
området, vilket var ett krav.

Peter Rostedt började med kombitermi-
nalen i liten skala och har byggt ut efter 
hand. Han ser flera fördelar med etable-
ringen i Vaggeryd.

– Upptagningsområdet är a och O. Det är 
viktigt med gods åt båda hållen, att inte 
köra tomt åt ett håll. Här har vi ett stort 
upptagningsområde med många industri-
er inom en tiomilacirkel. Och vi bygger 
billigt här. Det tog ett år från att vi bör-
jade prata om det 2009, till dess det blev 
klart. Genom användningen av gamla 
spår och växlar till järnvägen fick vi dess-
utom låga investeringskostnader. 

– Vi har tankar på att utöka verksamhe-

Vaggeryds kombiterminal ska pröva tullverksamhet i samarbete med Logent 
Customs Logistics AB genom att lagra oförtullat gods, berättar Peter Rostedt, 
chef för kombiterminalen. 

Från Göteborgs hamn kommer det tåg sex gånger i 
veckan. Ett 650 meter långt tåg står nu fullastat fär-
digt att ge sig iväg tillbaka mot Göteborg. FOTO: KERSTIN 

ERICSSON

”Containrarna kommer 
hit med tåg från ham-
nen i Göteborg och lag-
ras hos oss till en myck-
et lägre kostnad än i 
Göteborg.”

”Här har vi ett 
stort upptag-
ningsområde med 
många industrier 
inom en tiomila-
cirkel. Och vi byg-
ger billigt här.”

Peter Rostedt, vd Vaggeryds 
kombiterminal 
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ten med ytterligare en hamn och då kan 
Halmstad vara aktuellt. Men banan dit 
saknar el. Om vi börjar köra tunga tåg dit 
kan det bli intressant att renovera Nässjö–
Halmstadbanan. Trafikverket har också 
börjat titta på banan som ett tänkbart 
alternativ för att kunna leda om tåg vid 
stopp på Södra stambanan. 

Det kommer många besökare till Vag-
geryds kombiterminal. 

– Många vill bygga kombiterminaler. 
Men det är viktigt att göra en behovs- 
och riskanalys, ha ett tydligt syfte och ha 
klart för sig vem som ska driva termina-
len. Det bästa är att börja i liten skala och 
känna sig för, menar Peter Rostedt. 

kerStIn erICSSon

Truckförare Mikael Johannesson är en 
av två som lastar containrar till och från 
lastbilar. Det rör sig oftast om 40 styck-
en 40-fotscontainrar från Göteborg och 
40 stycken tillbaka per dag.

Kombiterminalen ligger utmed Nässjö–Halmstadsbanan och E4:an. FOTO: KERSTIN ERICSSON

Lokförare Kristoffer Persson 
och lokförareleven Mikaela 

Strandberg ska strax köra tåget 
till Göteborgs hamn.  

FOTO: KERSTIN ERICSSON 
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Knauf Danogips i Åhus väljer järn-
väg och kombitransporter som ett 
alternativt fraktsätt för sina produk-
ter. Skälet är både ekonomiskt och 
miljömässigt – och alla vinner på 
beslutet.

Det började med samarbetet med spedi-
tören Van Dieren. Import från Tyskland 
utvecklades till att Knauf Danogips bör-
jade skicka varor med tåg utmed Norr-
landskusten. 

– Vi började satsningen för mer än tio 
år sedan. Det var billigare och självklart 
mer miljövänligt att frakta gods på järn-
väg långa sträckor, som till övre Norrland, 
i jämförelse med landsväg samma sträcka. 
Sedan sex år använder vi oss även av 
kombitransporter, säger Fredrik Johns-
son, logistikchef på Knauf Danogips.

Kombitrafiken ger större flexibilitet än ren 
järnvägslösning. Lastbilarna når kunder-
na dit spåren inte går och är samtidigt ett 
miljösmart transportsätt. 

– I dag finns det en förväntan från våra 
kunder att vi ska frakta vårt gods miljö-
vänligt. Miljötänkandet är viktigt för våra 
kunder. De bryr sig, säger Fredrik Johnsson.

Knauf Danogips använder sig av tre fri-
stående godsflöden för transporter på 
järnväg. Den rena järnvägslösningen går 
mellan bolagets lager i Åhus och lagret 
i Stockholm. Till det kommer två oli-
ka kombitransportlösningar, varav en 
från Tyskland till Malmö eller Helsing-
borg och en från Malmö/Helsingborg till 
Umeå eller Luleå.

Den traditionella järnvägslösningen 
innebär att Kanuf Danogips har järn-
vägsspår ända in i lasthallen. Tågvag-
narna lastas med hjälp av truck och körs 
till lagret i Frihamnen i Stockholm. En 
truck lossar järnvägsvagnen i Frihamnen 
och placerar varorna i lagret. En trans-
port från spår till spår i ordets bokstavli-
ga betydelse. Green Cargo drar vagnarna 
ungefär tre gånger i veckan. 

Det är framför allt gipsskivor som körs 
från lagret i Åhus till Stockholm. I Stock-
holm går kompletta order från lager till 
kund på väg.

Kombitransportlösningen från tyskland 
körs i Van Dieren Swedens regi.

– Det kombiupplägget är dels ingående 
komponenter till vår produktion som körs 
från Tyskland, dels handelsvaror vi säljer 
vidare, säger Fredrik Johnsson.

Kombitrafiken är upplagd så att trailar-
na i Tyskland lastas hos Knauf Danogips 
leverantör. Därifrån går de med dragbil 

Alla vinner på kombi
Framgångsrikt försök hos Knauf Danogips

Knauf Danogips har järnvägsspår ända in i lasthallen i Åhus. Härifrån lastas bolagets produkter, framför 
allt gipsskivor. FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN

effekTIva TRaNspORTeR
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till en kombiterminal i Ruhrområdet. På 
terminalen lyfts trailern upp på en speci-
albyggd järnvägsvagn. Ett antal termina-
ler i Sverige och Europa klarar att lyfta 
dessa trailrar.  

Godset fortsätter på räls hela vägen till 
Malmö eller Helsingborg, där trailern 
lyfts från järnvägsvagnen och kopplas på 
en ny dragbil, som kör godset till Åhus.

– Det ger oss en sträcka på cirka tio mil 
på väg i Tyskland och ungefär lika många 
mil i Sverige. Resten går på järnväg, säger 
Fredrik Johnsson.

van Dieren sweden kör även transpor-
terna norrut. På väg från lagret i Åhus 
till Malmö eller Helsingborg och däref-
ter omlastning till järnväg till Umeå eller 
Luleå. Vidare transporter till kund sker 
med dragbil.

– Transporter på järnväg har varit en 
bra satsning för Knauf Danogips. Det är 
viktigt för oss att finnas i Stockholm med 
lager och säljkontor och att komma nära 
våra kunder. På köpet har vi fått en stor 
sänkning av koldioxidutsläpp från lastbi-
lar, säger Fredrik Johnsson. 

mIa ISInG

”I dag finns det en 
förväntan från 
våra kunder att 
vi ska frakta vårt 
gods miljövän-
ligt. Miljötänkan-
det är viktigt för 
våra kunder .”

Fredrik Johnsson, logistikchef på Kanuf Danogips, är nöjd med bolagets transportlösningar. Kombitransporter ger större flexibilitet. FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN

knauf danoGips 
•	Ingår i Knaufgruppen, en av Europas 
ledande leverantörer av byggmaterial.
•	Huvudkontor och tillverkning i 
Åhus, Skåne.
•	Tillverkar gipsskivor, utvecklar 
byggsystem med cementbaserade 
skivor, stålprofiler, lim och fog, gips-
puts, verktyg och tillbehör. 
•	Omsätter cirka 800 miljoner kronor.
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laNdeT RuNT

95 %
av omkomna 
lastbilsförare 
i trafiken  
använde inte bilbälte.  
KÄLLA: TRAFIKVERKET

Försörjningen av elkraft till tågnätet i 
Stockholm har fördubblats genom att 

omformarstationen i Häggvik byggts ut. För 
några veckor sedan var det högtidlig invig-
ning av den utbyggda stationen i utkanten 
av Sollentuna kommun. 

På plats var såväl generaldirektör Gunnar 
Malm som infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd, som båda uttalade stor till-
försikt för investeringen på 339 miljoner 
kronor.

– Investeringen i utbyggnaden av omfor-
marstationen medger en mer robust och 
tillförlitlig järnvägstrafik i Stockholmsre-

gionen. I fullt operativt bruk är omformar-
stationen Sveriges största och modernaste 
med en effekt som motsvarar förbrukning-
en hos cirka 20 000 eluppvärmda småhus, 
förklarade Gunnar Malm.

Enligt Malm behövs ytterligare investe-
ringar och moderniseringar av landets 46 
omformarstationer. 

För att klara de beräknade trafikökning-
arna fram till 2025 krävs re- och nyinves-
teringar i Trafikverkets elanläggningar för 
sammanlagt 13 miljarder kronor under 
samma period. 

SteFan Bratt

efterlängtad kraftförstärkning 

Debatten om kapacitetsutredningen 
är viktig eftersom en bra infrastruktur är 
grunden för vår välfärd. Som företrädare 
för Nordens största hamn vill jag här ge 
mitt perspektiv. 

Under de senaste 15 åren har vi sett 
en enastående utveckling när det gäller 

järnvägstranpor-
ter till och från 
hamnen. I dag 
har 26 orter runt 
om i Sverige och 

Norge en daglig tågförbindelse med Gö-
teborgs hamn och efterfrågan på nya 
pendlar är stor. 

Tack vare pendlarna får vi ihop en till-
räcklig godsvolym för att kunna erbjuda 
näringlivet ett brett utbud av fartygslinjer 
till viktiga marknader.

En förutsättning har varit den goda järn-
vägsinfrastrukturen som vi faktiskt har i 
Sverige. Denna infrastruktur måste nu vid-
makthållas och byggas ut för att fortsätta 
utveckla godstransporter på järnväg.

Jag blir därför bekymrad när jag ibland 
hör en alltför ensidig debatt om att en 
mer utvecklad kustsjöfart ska lösa fram-
tida flaskhalsar, och att vi därmed kan slå 
av på takten för järnvägsutbyggnaden. 

En kustsjöfart är säkert bra för vissa 
godsslag och till vissa destinationer. Men 
jag ser en stor risk i att viktiga satsningar 
ställs mot en övertro på kustsjöfartens 
möjligheter att avlasta landinfrastrukturen. 

Vi får inte ställa ett trafikslag mot ett 
annat. I stället måste vi bli bättre på att 
utnyttja varje trafikslag på bästa sätt och 
hantera övergångarna från ett trafikslag till 
ett annat så smidigt som möjligt. Klarar 
vi detta är jag övertygad om att svensk 
indstustri gynnas och därmed hela lan-
dets konkurrenskraft. 

Se trafik-
slagens bästa 

”Vi får inte ställa 
ett trafikslag 
mot ett annat.”

MAGNUS K ÅRESTEDT, 
VD GöTEBORGS HAMN
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Jonas Aspsäter från Siemens förklarar den nya tekniken som installerats i omformarstationen i Häggvik 
för Helena Sundberg, regionchef i Stockholm, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och  
Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör. Häggvik är först i landet med att få den nya tekniken.  
FOTO: STEFAN BRATT 

”Vi måste se det som 
ett samhällsproblem 
när stölderna är så 
omfattande att de kan 
jämföras med sabo-
tage mot viktig sam-
hällsinfrastruktur”

Gunnar maLm, traFIkverketS  
GeneraLDIrektör, 

om kopparstölder vid järnvägen som är ett 
växande problem som ger stora trafikstörning-
ar, olycksrisker och kostnader. 



godset • nr 2. 2012 19 

20 prOCent UtlänDsKa bilar
20 procent av transportarbetet i Sve-
rige 2010 gjordes av utländska lastbilar. 

Andelen har varit relativt stabil sedan 2004.  
Det visar statistik från Trafikanalys.

Statistiken omfattar inte lastbilar som är 
registrerade i länder utanför EU, till exempel 
Ryssland . Trafikanalys har analyserat EU-sta-
tistik. De utländska lastbilarnas transportarbete 
uppgick till 8,2 miljarder tonkilometer i Sverige 

efterlängtad kraftförstärkning 
Projektet En trave till, Ett-projek-
tet, har nu gått i mål. Projektets 
företrädare redovisar minskade 
utsläpp av koldioxid med tjugo 
procent trots att lastbilarna är 
både längre och tyngre. 

 – Genom effektivare lastbilar 
minskar utsläppen från lastbils-
transporter radikalt, och med fär-
re fordon ökar trafiksäkerheten 
samtidigt som buller och vägslita-
ge minskar, förklarar Claes Löfroth 
vid Skogsindustriernas forsk-
ningsenhet, Skogforsk, som drivit 
projektet tillsammans med flera 
skogsbolag, Trafikverket samt fö-
retag från tung fordonsindustri.

Ett-projektet har pågått i tre 
år med transporter av virke från 
överkalix till Piteå med en 30- 
meterslastbil som lastar 65 ton. 
En traditionell lastbil lastar 42 ton 
och är 24 meter lång.

Försökslastbilen klarar inte bara 
miljökraven. Det ger också lägre 
kostnader för såväl transportköpar- 
na som transportörerna. Högre 
lastkapacitet innebär även att fär-
re virkesfordon behövs, vilket en-
ligt forskarna vid VTI medför ökad 
trafiksäkerhetsfaktor. 

SteFan Bratt

Kan en elektrifierad väg lösa malmtran-
sporterna från Pajalagruvorna? Trafikverket 

har uppdraget att undersöka om det är möjligt.
Gruvbrytningen i Pajala kommun är planerad 

att börja 2013. Malmtransporterna ska ske med 
lastbil från gruvan i Kaunisvaara till Svappa-
vaara och därefter med tåg på Malmbanan till 
hamnen i Narvik. 

Det här innebär stor belastning på vägnä-
tet, och dispens finns som möjliggör tester med 
fordonsvikter på drygt 80 ton. Trafikverket ska 
utreda vad som krävs för att upprätthålla väg-
standarden man ska även utreda alternativa 
sätt att driva fordon, till exempel så kallade el-
vägar, där lastbilar drivs med extern elförsörjning. 
– Det ska bli spännande, säger Trafikverkets 

projektledare Rikard Engström, som snabbutre-
der frågan. Den 1 juni ska utredningen lämnas 
till regeringen. 

Trådlastbilar är inte nytt, dessa fanns redan 
på 1920-talet i Sverige, men försvann från vä-
garna utkonkurrerade av förbränningsmotor-
fordon. 

– Utmaningen nu är att skapa ett system som 
klarar det tuffa klimatet i norr och den kanske 
tuffaste typen av transporter – tunga malmtrans- 
porter, säger Rikard Engström.

– Han berättar att hela sträckan kan bli elek-
trifierad eller bara delar av den. Test och utvär-
dering på plats är inte möjlig med tanke på den 
korta utredningstiden. 

– Elvägar kan vara framtiden. Det återstår att se.  

malmtransporter på elväg?

lyckat försök 
ta en trave till

Ett-projektet består av två typer av 
fordon. Ett som kan transportera fyra 
virkestravar i stället för tre och som är 
30 meter och väger 90 ton. Det andra 
kallas ”större travar”, där fordonen är 
normallånga, men ekipaget väger 74 
ton. Foto: Mostphotos

2010. Det motsvarar en marknadsandel om 
nära 20 procent av det totala transportarbe-
tet som utfördes av svenska och utländska 
lastbilar på de svenska vägarna. De utländ-
ska lastbilarna utförde därmed mer än dub-
belt så mycket transportarbete i Sverige som 
de svenska lastbilarna utförde i andra länder. 
De utländska lastbilarna kommer främst från 
Polen, Finland och Norge. 

Trafikverket snabbutreder hur malmtransporterna 
från Pajalagruvorna kan lösas. Elväg är ett alternativ. 
ILLUSTRATION: SUSANNE ENGMAN
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Allt fler speditörer känner högre 
miljökrav samtidigt som en tredjedel av 
transportköparna är beredda att betala 
mer för miljövänliga transporter.

Det framgår av undersökningen ”Kom-
bitrafiken – Attityder och trender 2012”, 
som Godstransportrådet i Skåne och Ble-
kinge har gjort. Det är den tredje attityd-
undersökningen som görs bland sydsven-
ska transportköpare och speditörer. 

De två andra genomfördes 2007 och 2009. 
Jämfört med 2007 så känner dubbelt så 
många speditörer högre miljökrav på sig 
i dag. Undersökningen visar också att 33 
procent av transportköparna är beredda 
att betala mer för miljövänliga transpor-
ter. Speditörerna tror å andra sidan i låg 

utsträckning på att kunderna är villiga att 
betala mer.  

Undersökningen visar på brister i infra-
strukturen, så även om medvetandet har 
höjts hos såväl godstransportköpare som 
speditörer, krävs det åtgärder inom infra-
strukturen för att göra kombitrafiken till 
ett attraktivt och reellt alternativ.

Magnus Gustafsson, som arbetar med 
godstransporter på Trafikverket och är 
sekreterare i Godstransportrådet Skåne/
Blekinge, tycker att resultatet av under-
sökningen är ganska väntat.

Punktligheten och ekonomin är fortfaran-
de viktigast, men extra intressant är att 
miljön har blivit allt viktigare, konstate-
rar Magnus Gustafsson. 

Lena HoLm Werton

Fler beredda betala för 
miljövänliga transporter
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Godstransportrådet 
är en politiskt oberoende  

sammanslutning som arbetar för att 
 utveckla samarbetet mellan olika trafikslag 
och ska fungera som en länk i samarbetet  

mellan näringsliv och myndigheter.  
Godstransportråden finns indelade i sex  

geografiska regioner från Malmö i  
söder till Luleå i norr.  

www.trafikverket.se/godstransportrad

Godstransportrådet i Skåne och Blekinge arbetar för att öka användningen av kombinerade transporter. FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN


