Herman Larsson,
Jönköping Airport:

Vi hanterar högvärdigt gods här”

en tidning från Trafikverket om gods och affärer • nr 3.2011

Ökad kapacitet
på järnvägen
Avgifter ökar
punktligheten

hon lyfter
..
godsets varde
Marie S. Arwidson styr i skogsriket
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miljarder kronor extra satsar regeringen på att förbättra infrastrukturen 2012-2013.
3,6 miljarder går till järnvägar och 1,4 miljarder till vägar. Åtgärderna handlar om drift
och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. KÄLLA: REGERINGEN

INTRO
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På väg mot
bättre tider

Främst måste vi satsa på ökat underhåll och reinvesteringar för att få en
mer robust och tillförlitlig järnväg. I kapacitetsutred”Främst måste ningen föreslår vi
också att några
vi satsa på
viktiga
ökat underhåll särskilt
utbyggnader tioch reinveste- digareläggs, till
exempel delar
ringar”
av Hamnbanan i
Göteborg och åtgärder på Malmbanan.
Men allt är inte pengar. Genom att
trafikera järnvägen på andra sätt är
mycket vunnet. Det kan handla om
längre och tyngre tåg eller om att köra
tåg i samma hastighet där det är särskilt trångt. Från Trafikverket kan vi
också styra trafiken hårdare genom avgifter och utveckla hur vi tilldelar tåglägen.
Nu tar vi nästa steg i utredningen.
Hur vi kan utveckla hela vårt trafiksystem (fyra trafikslag) på kort och lång
sikt för högre kapacitet och tillförlitlighet. Det blir en grannlaga uppgift. Men
spännande och viktig för oss alla,
såväl godstransportörer som
resenärer.

8 På natten är Jönköping Airport landets
		 mest trafikerade med mest flygfrakt
10 Nyfiken på Marie S.Arwidson

FOTO: ker stin ericsson

3 Följ med ett 573 meter långt godståg på
		 sin resa från Ruhrområdet till Katrineholm
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14 Kvalitetsavgifter ska öka punktligheten
		 för tågtrafiken
16 Norrköpings hamn stärker positionen som
		 intermodal knutpunkt

Nattetid är det hektiskt på Jönköping Airport.

18 Krönikan Flalskhalsen är infrastrukturen
20 Sveriges största hamn är också hem för
		 många fåglar

13

”Syftet med
avgifterna är att
minska störningarna
i tågtrafiken.”

15

600 åkeriföretag i
Syd- och Mellansvarige får i höst
inspektionsbesök
från Arbetsmiljöverket

FOTO: HELÉNE GRYNFARB

D

et kan och kommer bli
bättre. Men det tar tid
innan den svenska järnvägen fungerar så bra som
vi alla önskar. Redan till vintern har
dock en mängd mindre åtgärder genomförts, inte minst tack vare de extra 800 miljoner kronor som regeringen sköt till i våras. För kommande två
år har Trafikverket fått ytterligare fem
miljarder kronor varav 3,6 ska gå till
järnvägen och 1,4 till vägarna. Det är
vad vi bedömer att vi och operatörerna klarar av att hantera. Allt för stora
investeringar i allt för hög takt riskerar att störa trafiken i allt för stor omfattning.

-Vid sidan av stålindustrin är vi en av landets största transportanvändare, konstaterar Marie S. Arwidson,
vd för Skogsindustrierna.
Godset är TRAFIKVERKETS tidning om gods och affärer
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten
vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar
för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar.

Lena Erixon
stf Gener alDirektör
Tr afik verke t
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Christoph Jungholt planerar Hector Rails godstransporter och guidar vid terminalen Werne i Ruhrområdet.

Godsets
GRÄNSLÖSA RESA
Allt fler transportköpare väljer järnvägen
för sina internationella transporter. Fler
effektiva godskorridorer ska förenkla livet
för de företag som kör på järnvägsnätet.
Godset tog tåget från Ruhrområdet till
godsterminalen i Katrineholm.
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Klockan visar några minuter efter midnatt. Det regnar. Platsen är rangerbangården Wanne-Eickel utanför staden
Bochum i Ruhrområdet.
Om några minuter avgår ett 573 meter långt
godståg med en last som väger drygt 1 400 ton.
Mer än sextusen hästkrafter i tågoperatören
Hector Rails ellok ska dra oss 140 mil över två
nationsgränser till slutdestinationen Katrineholms godsterminal.
Följ med på en 23 timmarsresa – non stop.
Resan förbereds många timmar tidigare i
närbelägna Herne. Här ligger en godsterminal
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Det är natt och med lokföraren
Bernd Heinze vid spakarna passeras den stora godsbangården
Maschen utanför Hamburg.

Efter gränspassagen tar Lars Bjerre över ansvaret för resan mot
Katrineholm. Han är en bantande lokförare vars diet är morötter
och äpplen.

” – Auf wiedersehen, hälsar
lokföraren Bernd Heinze och
hoppar ner på banvallen för
att vila och sen köra ett godståg söderut”

som används av den holländska intermodaloperatören Van Dieren Maritime. Till
terminalen rullar en strid ström av lastbilar lastade med containrar och trailrar, proppfulla med varor för den svenska
marknaden. Under några febrila timmar
flyttas godset över till järnvägsvagnar
med hjälp av stora truckar. Arbetet pågår
dygnet runt, sju dagar i veckan. Hector
Rail kör 14 tåg i veckan till och från den
här destinationen.
– Kombitrafiken ökar och terminalen
växer, förklarar platschefen Dirk Kapeller. Vi bygger ut med två nya spår och
investerar i en stor lastkran.
Det har blivit enklare att köra gränslöst.
Broar förbinder Sverige med Danmark
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och Fyn med Själland – och det är inget
krångel med pappersexercis vid gränspassagerna. Flerströmslok som klarar att
växla mellan ländernas skilda strömstyrkor understryker ytterligare att gränserna suddats ut.
Det är kolmörkt när Hector Rails tågsätt
får grön signal vid Wanne-Eickels rangerbangård. Lokföraren Bernd Heinze har
väntat på att faxen ska spotta ut resehandlingarna, som visar vad det är för
gods som är ombord. Vi äntrar TRAXXloket och rullar i väg norrut mot Hamburg.
Strax före klockan sex på morgonen passerar vi den jättelika bangården

i Maschen utanför Hamburg. Tåget har
kunnat hålla maxhastigheten 100 km/tim
de flesta av nattens timmar. Men när 573
meter tåg ska över Kiel-kanalen på den
100 år gamla bron Rendsburger Hochbrücke sjunker farten till 40 km/tim.
Det regnar fortfarande när tåget bromsar in i Padborg, efter att utan problem ha
passerat gränsen till Danmark. Dags för
förarbyte när klockan närmar sig åtta.
– Auf wiedersehen, hälsar Bernd Heinze och hoppar ner på banvallen för att
vila och sen köra ett godståg söderut med
adress Dortmund.
Upp i förarhytten på det 82 ton tunga dragloket klättrar Lasse Bjerre, som jobbat för
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– Det här kommer att
ta tid. Persontågen går
före godset, förklarar
den erfarne lokföraren
Conny Roos, som hoppade på tåget i Malmö.

Äntligen framme vid godsterminalen i Katrineholm. Vid midnatt börjar arbetet med att koppla
loss godsvagnarna.

Hector Rail sen september förra året.
– Jag bantar, förklarar Lasse och visar
upp påsen med morötter som är hans
lunch. Lasse Bjerre är dansk mästare i
en budosport men har lagt på sig lite för
många kilo med sitt stillasittande lokförarjobb. Målet är att komma ner i matchvikt igen.
Föraren gasar och bromsar med
joystickar, och accelerationen märks
knappast, liksom inbromsningen när vi
närmar oss röd signal. Ändå har dragloket en last som motsvarar 38 långtradare
bakom sig. Efter Kolding kör vi över Lilla
Bältbron till Fyn – men strax därefter blir
det stopp. Lars kontaktar trafikledningscentralen och får veta att underhållsar-
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bete på banan begränsar trafiken. I trekvart sveper det ena persontåget efter det
andra förbi oss, där vi står och betraktar
en skock betande kossor.
Vid lunchtid har vi rullat i elva timmar
och ligger lite efter tidtabellen. Den fantastiska Stora Bält-förbindelsen, som är en
bro och lång tunnel, tar oss över till Själland. Lars Bjerre ringer sin svenska kollega Conny Roos för att kontrollera tiden
för förarbytet vid Malmö godsbangård.
Tåget får grön signal, sen blir det rött
igen. Så håller det på tills vi kan köra upp
på Öresundsbron. Regnet och dimman
förtar lite av den mäktiga upplevelsen.
Conny Roos är en erfaren lokförare som

13 procent har
exporten från Sverige
till Tyskland ökat med
hittills under 2011 jämfört med 2010. Tyskland
är Sveriges viktigaste
handelspartner.

har kört för Hector Rail sen företaget bildades 2004.
– Det här kan ta tid eftersom persontågen går före godset, förklarar Conny.
Medan mörkret faller blir vi stående
flera gånger och ser passagerartågen passera på Södra stambanan. Alvesta, Nässjö,
Mjölby, Norrköping - jag tappar räkningen på alla orter och städer vi kör igenom
på vägen mot målet. Det har blivit kväll
när tåget når slutdestinationen som är
den nya godsterminalen i Katrineholm.
Trötta vacklar vi ut ur den trånga förarhytten – och ser att det har slutat regna…
Text: KJELL ÅKERMAN
FOTO: KASPER DUDZIK
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Hård konkurrens
på godsmarknaden
Hector Rail är en uppstickare i godstransportbranschen. Företaget
bildades 2004 i samband med avregleringen av godsmarknaden och har i dag
verksamhet i Sverige, Danmark,
Tyskland och Norge.
För att kunna köra tåg över nationsgränserna i korridoren Sverige-DanmarkTyskland har Hector Rail investerat i
tolv kraftfulla flersystemslok. Företaget har sedan 2009 ett kontor i Bochum
där man arbetar med bland annat tidtabellsplanering. De stora kunderna är
den holländska intermodaloperatören
Van Dieren Maritime, det tyska transportföretaget TX Logistik och Scanfibre
Logistics AB som sysslar med transportoch logistiktjänster för svensk skogsindustri. Mats Nyblom är företagets vd.
Varför ska transportköparna välja tåget
framför lastbilen?
– Kostnadseffektivitet är det största
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skälet. Miljöpåverkan
är ett annat viktigt skäl.
Transporttid och punktlighet borde också vara
bra skäl, men det kräver
en stabilare infrastruk- Mats
Nyblom
tur på järnvägen.
Finns det regler eller bestämmelser som
är ett hinder för er verksamhet?
– Att inte engelska är ett accepterat
språk i internationell järnvägstrafik
på järnvägens huvudlinjer är anmärkningsvärt när vi trots allt befinner oss i
2010-talet. Den tågnummerbyråkrati
som utbryter så fort i grunden exakt
samma tåg ska köras, men kanske bara
förskjutet med några få minuter, är ett
annat exempel på onödiga regelverk.
Hela tidtabellsprocessen är också otidsenlig och inte anpassad till den marknad
vi verkar i.
– Ett orosmoment för alla tågoperatörer är också konverteringen till det

nya signalsäkerhetssystemet ERTMS
där det inte tycks finnas någon kontroll
över vilka kostnader detta kan innebära. Systemet i sig är säkert bra, men de
operatörer som redan har investerat i
dagens säkerhetssystem kan inte ta några
kostnader för ett dyrt utbyte. Risken är
uppenbar att det kan skada järnvägen
om man inte hittar en finansieringslösning.
Vad är Hector Rails styrka gentemot
konkurrenterna?
– När det gäller internationell trafik är
vår styrka att vi är ett företag med verksamhet i Sverige, Danmark och Tyskland – med egen personal som har gedigen kunskap om de olika nationella
förutsättningarna och med ett starkt
kundfokus genom alla led från mig ut
till varje enskild förare som kör tågen.
KJELL ÅKERMAN
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Nio godskorridorer
planeras

Sverige är ett export- och importberoende land och effektiva godstransporter är avgörande för näringslivet. En ny
EU-förordning ska nu bana väg för att
göra godstransporterna effektivare.
Det handlar om att skapa godskorridorer i ett europeiskt järnvägsnät.
– Planeringen för att inrätta nio korridorer kors och tvärs genom Europa inleddes för ett halvår sedan. De flesta ska
var i drift om två år, berättar Hans Wolf,
biträdande chef för Järnväg Marknad på
Trafikverket. Sverige är anslutet till korridor 3 som omfattar sträckan Stockholm-Palermo i Italien och ska vara etablerad 2015.
Det europeiska samarbetet kring
gränsöverskridande godstrafik har
pågått länge. År 2004 bildades samarbetsorganet Rail Net Europe för nationella infrastrukturförvaltare där Hans
Wolf sitter i generalförsamlingen. RNE
har bland annat utvecklat harmoniseringen av ansökningstider, tilldelningen
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av tågtider och skapat en mall för järnvägsnätsbeskrivningar.
Den nya EU-förordningen är tänkt att
sätta mer press på medlemsländerna att
göra den internationella järnvägen mer
attraktiv och effektiv. Mer samarbete
mellan länderna ska ge bättre tillgänglighet och därmed möta transportköparnas behov.
Blir livet lättare för transportföretagen
2013?
– Jag är övertygad om det. Ett exempel är att företagen kan ansöka om kapacitet i ett land för att köra i hela korridoren enligt modellen One Stop Shop.
Tidtabellerna ska anpassas bättre och
det blir mindre risk för väntetider.
Nyordningen ställer högre krav på
Trafikverket som infrastrukturhållare
och kapacitetstilldelare, betonar Hans
Wolf.
– Vårt ansvar blir att se till att godskorridorerna håller hög kvalitet och är

tillgängliga på ett bra sätt. De länder
som ingår i vår korridor kommer att ha
en gemensam investeringsplan för att få
bort flaskhalsar och därmed öka framkomligheten i spåret.
Ser du några problem med harmoniseringen av järnvägsnätet?
– Den tekniska delen går att lösa. Svårare blir det att hitta lösningar på administrationen eftersom länderna har olika
lagstiftning. I några länder styrs dessutom regelverken av departementen. I
andra länder, som i Sverige, kan Trafikverket i egenskap av infrastrukturhållare
agera ganska fritt.
Ett annat samarbetsprojekt som ska ge
fördelar för järnvägsföretagen handlar
om information. Ett tåginformationssystem där företagen kan följa tågens väg
genom Europa har redan införts i några
länder. Trafikverket för en dialog om att
också ansluta Sverige till systemet.
KJELL ÅKERMaN
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effektiva transporter

Jönköping Airport
lever upp på natten
Nattetid råder en febril verksamhet på Jönköping Airport. Gods kommer med flyg och
lastbil, lastas om och fraktas vidare. Här är tiden viktigast; kostnaden kommer i andra
hand. Flygplatsen ligger bra till geografiskt och avståndet till städer som Stockholm,
Göteborg och Malmö är inte större än att de nås på tre-fyra timmar med lastbil.
Mellan klockan elva och halv två på natten är flygplatsen Sveriges mest trafikerade, med mer fraktflyg än Arlanda. Bland
godset finns post, reservdelar till bilindu-

strin, elektronik och medicinsk utrustning. Den ökade handeln på internet ställer också krav på snabba leveranser och
där är flyget oslagbart.

”Genom att flyga direkt
till USA från Jönköping
kunde en speditör
erbjuda Husqvarna en
ledtid på 24 timmar”

Reservdelar till fordonsindustrin och utrustning
till sjukhus är exempel på gods som kräver
snabba transporter.

Mattias Rosén, t v, samordnar flygfrakterna. På bilden diskuterar han
nattens lastning och lossning med en
kollega.
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– Det startade för nästan exakt fem år
sedan, berättar Herman Larsson, flygplatsens marknadschef. Husqvarna AB
körde sina produkter på lastbil till Europa
för vidare flygtransport till Nordamerika. Hela transportkedjan tog 72 timmar.
Genom att flyga direkt till USA från Jönköping kunde en speditör erbjuda Husqvarna en ledtid på 24 timmar. På så vis
gjordes också en stor miljövinst genom att
marktransporten kortades från 700-800
kilometer till 13.
– Även om vi väntat på tillfället blev det
en enorm utmaning eftersom vi bara fick
några dagar på oss. Flygplanet, en Boeing757 i fraktversion, hade vi bara sett på
bild tidigare. Någon fraktterminal hade
vi inte heller färdig och utrustningen som
behövdes fick vi låna ihop och tillverka.
– Men vi trodde på oss själva och antog
utmaningen. Operationen lyckades och vi
satte på mycket kort tid upp en fungerande
fraktverksamhet med en av Transportstyrelsen säkerhetsgodskänd flygfraktterminal.
Husqvarna AB har numera flyttat en stor
del av produktionen från Huskvarna och
förändrat logistiken så att behovet av flygtransporter minskat. Men många andra
kunder har tillkommit. TNT hanterar
godset • nr 3. 2011

Fakta

Ljust fast det är natt. Start och landningar leds av Cecilia Aneskans.

gods som snabbt måste fram till mottagaren och TNT är en av flygplatsens stora
kunder, liksom svenska Posten.
– Från början tänkte vi på stora volymer som skulle skickas härifrån, berättar
Herman Larsson. Men vi förstod snabbt
att det var import och snabb distribution som kunderna efterfrågade mest. Där
har Jönköping, med sitt centrala läge, en
stor konkurrensfördel. Det är utan tvekan
tiden som är viktigast och där kan ingen
konkurrera med flyget.
Även Posten upptäckte Jönköpings centrala läge och har sedan 2007 använt flygplatsen som ett mininav och komplement
till Arlanda, där huvuddelen av den flygburna posten hanteras.
Exempel på gods som TNT fraktar och
som måste komma fram snabbt är viktig
godset • nr 3. 2011

utrustning till sjukhus eller en maskinreservdel till en industri där produktionen
annars skulle stå still. Med hjälp av flyget
är reservdelen framme hos kunden tidigt
nästa morgon. TNT flyger på destinationerna Bryssel, Jönköping, Billund, Oslo
och Helsingfors.
– Det är högvärdigt gods vi hanterar
här, men inga stora volymer, säger Mattias Rosén, fraktsamordnare. Så länge det
finns behov av reservdelar för en kontinuerlig produktion, kommer vi att vara en
viktig del av kedjan.
– Man ska inte flyga för flygandets skull
utan välja det transportmedel som är
mest lämpligt. När tiden är avgörande så
är det flyget som gäller, konstaterar Herman Larsson.

Flygplatsen invigdes för 50 år
sedan. Jönköping Airport övertogs
av Jönköpings kommun från LFV
den 1 januari 2010.
Frakt 2005: 54 ton
Frakt 2010: 5 000 ton
Jönköping Airport är Sveriges mest
trafikerade flygplatsen för fraktflyg
mellan 23.00–01.30

så här kan det gå till
Gods transporteras på marken till TNT:s
terminal i Bryssel. Ett plan lastas och avgår 22.20. Det landar i Jönköping 23.55 och
lasten lossas och omfördelas i Jönköping.
50 minuter senare är ett halvdussin linjebilar
på väg med gods till hela södra Sverige, ett
flyg har lyft till Billund för distribution i Danmark, ett plan är på väg till Oslo och TNT:s
egen maskin till Helsingfors.

TEXT Och FOTO: KERSTIN ERICSSON
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Marie S. Arwidson under en kortfibrig björk.
Skogen finns överallt i vår vardag, förädlad
i tidningar, förpackningar, hus och kläder.
FOTO: HELÉNE GRYNFARB
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Marie S
Arwidson

i skogens tjänst

Uppväxt i Stockholms innerstad har hon hela sitt yrkesliv jobbat för skogen.
Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna, är stolt över en industri som berör de
flesta svenskar och är en av landets största exportörer.
Barndomens skog var Lill-Jansskogen, på andra
sidan Valhallavägen, från hemmet på Östermalm.
Då oändligt stor och spännande. Nu ser hon skogen
som en resurs att sköta. ”Kortfiber”, säger hon om
björken som fotografen ställer henne intill.
Som vd för Skogsindustrierna företräder Marie
S. Arwidson 50-talet massa- och pappersbruk, 140
sågverk samt ett antal företag kopplade till massa-,
pappers- eller trävarutillverkning. Skogsindustrin
är en av Sveriges största basindustrier. Den spelar
roll för landets ekonomi och ger tillsammans med
sina underleverantörer arbete till 200 000 personer.
Mer hårda fakta:
År 2010 exporterade skogsindustrin för 129 miljarder. Det gör Sverige till världens näst största
exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror. Mer än 85 procent av massa- och pappersproduktionen och nära 70 procent sågade trävaror
säljs till andra länder.
Allt detta ska transporteras – med fartyg, på
järnväg eller på lastbil.
Att Sverige ligger vid sidan av huvudmarknaden
gör infrastruktur till en avgörande fråga.
– Vid sidan av stålindustrin är vi en av landets största transportanvändare. Vi är oerhört
känsliga för hur förutsättningarna för transporterna
ändras, säger Marie S. Arwidson.
När regeringen nu avsätter fem miljarder fram
till 2013 till väg och järnväg välkomnas givetvis
satsningen av Marie S. Arwidson. Hon betonar
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investeringarna som nödvändiga för näringens
konkurrenskraft, och tillägger att det kommer att
behövas mer långsiktiga insatser för att höja kvaliteten i järnvägen. Men då krävs insatser som främjar godstrafik på järnväg.
– Godstrafikens värde är inte korrekt beräknat i
dagens samhällsekonomiska kalkyler. Risken finns
att man inte räknar in godstrafikens behov när
man beslutar om investeringar på järnväg. Men
jag hoppas och tror att det kan bli en förändring på
den punkten. Trafikverkets kapacitetsutredning
pekar i den riktningen, säger hon.
Det handlar om att skapa smidiga godsflöden

Sverige är ett litet land, men desto större som skogsnation.
FOTO: HELÉNE GRYNFARB
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Marie S. Arwidson sitter även i
Trafikverkets styrelse. Hon ger
verkets färdriktning godkänt och
tycker att det trafikslagsövergripande planeringsuppdraget är
spännande. FOTO: HELÉNE GRYNFARB

med tydliga noder som underlättar export. Prioriterade projekt är dubbelspår mellan Hallsberg
och Mjölby, dubbelspår på Hamnbanan i Göteborg,
ny Marieholmsbro till Göteborgs hamn samt ökad
bärighet på Bergslagsbanan väster om Vänern.
Skogsindustrierna har en hållbarhetspolicy för
sina transporter. Målet är att minska klimatpåverkan med 20 procent till 2020. Mer gods på järnväg
är ett sätt att nå dit. Längre lastbilar som kan ta
tyngre virkeslaster och ersätta fler vanliga lastbilar
är exempel från vägsidan, där industrin samarbetar med bland andra Trafikverket för att minska
utsläppen och få färre lastbilar på vägarna. Projektet ”En trave till” har visat att man med en ny
typ av fordon kan minska koldioxidutsläppen från
skogens virkestransporter och samtidigt vinna på
ökad trafiksäkerhet.
Lastbil är fortfarande enda vägen ut ur skogen,
men med allt fler kombiterminaler har tillgängligheten ökat och på 10 år har industrin ökat mängden virkesråvara på järnväg med 75 procent.
Skogsindustrins klimatmål hotas av en rad politiska förslag, som kilometerskatt på väg, enligt
Marie S. Arwidson.
– Vi arbetar för att få ut mer bioenergi ur skogen
och bidrar därmed till att nå våra miljömål. Men
det är långt till de träd som står längst bort, och
sätter man en skatt på avståndet blir effekten den
motsatta. Vi känner att det ger fel signaler. Det blir
en glesbygdsskatt.
– Inom EU har vi en nackdel när det gäller transportavstånden. Vi ligger långt bort från huvudmarknaden och måste ha en konkurrensneutralitet
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för våra transporter. En kilometerskatt skulle sätta
den ur spel.

MARIE S.
ARWIDSON
> Ålder: 60 år
> Profession: Vd för
Skogsindustrierna,
bransch- och arbetsgivarorganisation för massa-,
pappers- och sågverksföretagen
> Bakgrund: Civilekonom
från Handelshögskolan i
Stockholm,
Skogsindustrin i olika positioner sedan 1976. Vd
för europeiska massa- och
pappersindustrins organisation i Bryssel,
CEPI 1998 - 2003
> Familj: Make Olle,
managementkonsult,
4 vuxna barn (2 egna)
5 barnbarn (2 egna)
> Bor: Sigtuna
> Det visste du inte: Bra
på att rimma till födelsedagar
> Min största extravagans: Skämma bort
mina barnbarn

Marie S. Arwidson ser ingen motsättning mellan industrins transporter och höjda banavgifter
om det sker med hänsyn till trafikslagets konkurrenskraft. Kopplingen till ökad service och bättre
järnvägssystem gör det lättare att acceptera.
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s
krav på skärpta svavelhaltsregler i marint bränsle
kallar hon ”orimligt”. Huvuddelen av skogsindustrins export sker med fartyg.
– Det är orimligt att ställa 35 procent högre krav
på transporter i Östersjön och Nordsjön. Jag befarar att investeringar kommer att hamna på andra
håll och att vissa industrier flyttar sin produktion.
Beslutet kommer att leda till kraftigt ökade kostnader för företagen, och ger få stora exportörer en
konkurrensnackdel, säger Marie S. Arwidson.
Hon tror att kraven på sjöfarten innebär att fler
kommer att flytta sina transporter till järnvägen.
– Den kapaciteten finns inte i dag. Här måste
Trafikverket analysera konsekvenserna om efterfrågan ökar ytterligare. Det brådskar, förslaget är
aviserat till 2015.
Hur ser transportsystemet ut om 20 år?
– Vi går mot en omställning till mer effektiva
fordon och mindre klimatpåverkan. För att nå de
politiska målen krävs att flaskhalsar byggs bort i
järnvägssystemet och att det sker nyinvesteringar.
Jag är optimist och ser ett utbyggt transportsystem om 20 år som stärker industrins konkurrenskraft.
Monica Näslund
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Satsning på drift och underhåll
ska öka järnvägens kapacitet
Trafikverket vill öka robustheten och
kapaciteten för järnvägen. Förslag på
lösningar finns nu. Fokus läggs på driftoch underhåll, reinvesteringar och
trimningsåtgärder.
Utgångspunkten är dagens situation, kända trafikökningar samt de kapacitetsbrister som identifierats. Förslagen handlar
om att öka kapaciteten i det befintliga systemet.
– För att hålla jämn takt med åldrandet
av anläggningen behöver underhåll och
reinvesteringar ökas jämfört med dagens
nivå. En effekt av ett eftersatt underhåll i
kombination med hög kapacitetsanvändning blir ett stort antal störningar i trafiken. Där är vi i dag. Om antalet störningar
minskar blir det möjligt att nå ett högre
kapacitetsutnyttjande och en ökad punktlighet, säger Lena Erixon, Trafikverkets
uppdragsledare.
En utökad budget föreslås för åtgärder
främst i Stockholmsområdet med Mälardalen och för Göteborg, Skåne, godsstråken genom Bergslagen och Malmbanan.
Det är där störningarna får de största
konsekvenserna för näringslivets utveckling och för resenärers möjligheter att
komma fram i tid. Samtidigt finns det ett
antal sträckor som Trafikverket vill utreda vidare som Gävle–Sundsvall och Gävle–
Borlänge.
– Vi föreslår också olika styrmedel för
att snabbare öka kapaciteten på spåren.
Ekonomiska och administrativa styrmedel i form av avgifter är förhållandevis
enkla att införa och avgifterna kan gå tillbaka till järnvägen i form av drift, underhåll och reinvesteringar.
Trafikverket anser också att det är viktigt att genomföra mindre investeringsåtgärder som till exempel samtidig infart,
förlängning av mötesspår och bangårdsåtgärder, så kallade trimningsåtgärder.
Vissa mindre investeringar föreslås också.
Banavgifterna kan differentieras för
att få effekt och fungerar då som rabatter.
Till exempel för godstrafik nattetid eller
godset • nr 3. 2011

– Underhåll och reinvesteringar av järnvägen
behöver ökas, konstaterar Lena Erixon, som
leder kapacitetsutredningen. FOTO: Magnus
Länje

för godstrafik på alternativa sträckor.
Administrativa styrmedel är inte avgiftsbetingade. Där föreslås successiv tilldelning av tåglägen i stället för en gång per
år, prioriteringskriterier och trångsektorplaner samt ramavtal där avtal sluts
mellan Trafikverket och en operatör eller
transportköpare för längre perioder av
fast trafik. Utjämnad medelhastighet på
en sträcka är ett annat sätt att få bättre
kapacitet.
Utredningen har nu lämnats till regeringen som fattar beslut om eventuella
ökade anslag.
Nu ska också behoven av kapacitet för
väg, sjöfart och luftfart ses över. Lena
Erixon leder det fortsatta arbetet.
I det utökade kapacitetsuppdraget görs
en analys av effektivitets- och kapacitetshöjande lösningar för hela transportsystemet.

Trafikverkets förslag:
• Järnvägssystemets robusthet återställs
för högre punktlighet
- genom ökat underhåll
- reinvesteringar.
• Höjda banavgifter återförs till drift, underhåll och reinvestering.
• Olika styrmedel införs för bättre kapacitetsutnyttjande.
• Mycket angelägna kapacitetsåtgärder
läggs tidigare i planperioden.
• Ett antal mindre investeringsåtgärder
läggs tidigare och ramen ökas.
• Ett antal betydelsefulla projekt för kapacitetsökningar utreds.

Begäran om
ökad budget för:
Drift och underhåll inkl. reinvestering
Trimningsåtgärder
Investeringar
Totalt
Egen finansiering genom effektivisering
Anslagsbehov

Mdr
23
2
13
38
-11
27

Karin Paulsson
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Prislapp på störningar
för bättre punktlighet
Snart införs en prislapp på störningar
som uppstår i tågtrafiken. Tanken med
kvalitetsavgifter är att öka punktligheten och höja kvaliteten i järnvägssystemet. Samtidigt höjs banavgifterna de
närmaste åren.

Tågoperatörer som orsakar en störning i trafiken ska betala en kvalitetsavgift. Avgiften
kan också drabba Trafikverket, i egenskap av
förvaltare av de statliga järnvägarna.
Den nya avgiften införs i samband med att
tågplan 2012 börjar gälla i mitten av december 2011. Den part som orsakar avvikelser
från tågplan och trafikeringsavtal ska betala
en på förhand bestämd kvalitetsavgift till sin
motpart.
Bakgrunden är riksdagens förändring av
järnvägslagen, som innebär att avgifter ska
användas i verksamhetsstyrningen av tågtrafiken. Olika störningar får en prislapp och det
ska bidra till att öka punktligheten och höja
kvaliteten i järnvägssystemet.

Avgifterna tas ut efter hur många förseningsminuter en störning orsakar. Järnvägsföretagen och Trafikverket betalar samma
avgift, tio kronor per förseningsminut, för
störningar som omfattas av incitamentsmodellen.
Blir godstransporterna på järnväg dyrare nu?
– Nej, inte nödvändigtvis, säger Anders Svensson, som arbetar med strategisk utveckling
på Trafikverket. Syftet med kvalitetsavgifter är att minska driftstörningarna i tågtrafiken. Om
Anders
ett godstrafikföretag förbättrar Svensson
kvaliteten i tågföringen och inte
själv orsakar avvikelser för sig själv eller andra så ökar inte kostnaderna. Det kan snarare bli tvärtom.
Ser du några fördelar för företagen?
– Syftet är att förbättra kvaliteten i tågföringen, vilket gynnar både järnvägsföretagen
och deras kunder.

Varför omfattas inte inställda tåg av modellen?
– Vi har bedömt att det råder för stor osäkerhet kring kvaliteten på data kring inställda
tåg och de rutiner och system som används.
Vi anser dock att inställda tåg bör ingå på
sikt, kanske redan från 2013.
Betyder inte avgifter bara ett ökat administrativt arbete för företagen och Trafikverket?
– Nej. Med dessa incitament kommer på
sikt ökat fokus att läggas på kvalitetsaspekterna, till gagn för både företagen och dess
kunder.
Kan avgiftsmodellen förändras i framtiden?
– Ja. Eftersom vi har fått mycket kort tid på
oss att införa de nya förutsättningarna enligt
lagstiftningen, börjar vi med en relativt enkel och ekonomiskt försiktig modell för 2012.
Vi arbetar nu med att ta fram förslag till hur
modellen ska se ut för 2013, och med stor
sannolikhet kommer vissa förändringar att
göras för att ytterligare förebygga driftstörningar.
Kjell åkerman

”Syftet med
kvalitetsavgifter är att
minska driftstörningarna
i tågtrafiken”

illustr ation:susanne engman
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signaler

Ny växlingsoperatör
i Göteborgs hamn

Katrineholm
expanderar
Katrineholms Logistikcentrum
växer. I slutet av augusti invigdes
den nya kombiterminalen, som togs i
drift i juni.
Terminalen kommer fullt utbyggd
att ha en last- och lageryta på 65 000
kvadratmeter med fyra lastspår.
På området finns sedan tidigare en
20 000 m2 stor terminal.
Båda terminalerna är elektrifierade
och kan ta emot fullånga tåg för lastning och omlastning av
gods, containrar, trailrar
och styckegods samt
lagring.
FOTO: SHUT TER STOCK .com

Gruvbolag bildar
nytt logistikföretag
Gruvbolaget Northland Resources startar ett logistikföretag
som ska ansvara för transporterna
av järnmalm mellan den nya gruvan
i Kaunisvaara i Pajala och Narviks
hamn.
De tre företag som ska sköta vägtransporter, koordinering av tågtransporter samt hamnverksamheten
i Narvik är Peab, Savage Services Corporation och Grieg Logistics. Gruvdriften i Pajala beräknas starta i slutet av
2012.
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illustr ation:susanne engman

Norska Baneservice Skandinavia
AB kommer att sköta all växling
av tåg till och från Göteborgs hamn
från 1 november 2011. I dag hanteras
rangeringen av Green Cargo Rangering.
Företaget sköter redan bland annat
driften vid kombiterminalen i Göteborg samt Coops terminal i Bro.
Spåren i Göteborgs hamn är landets
mest trafikerade. 70-talet tågsätt passerar där dagligen.
– Baneservices flexibla upplägg
möjliggör fortsatt expansion av järnvägstrafiken till och från Göteborg, säger hamnens vd Magnus Kårestedt.

600 åkerier inspekteras
Innan årets slut kommer 600 åkeriföretag i Syd- och Mellansvarige att få
inspektionsbesök av personal från Arbetsmiljöverket.
Enligt arbetsmiljöinspektör Richard Wester är det den pressade arbetssituationen
för de mindre åkeriföretagen som gör det
viktigt att hantera arbetsmiljöriskerna systematiskt.

Green Cargo
fraktar malm från
Dannemora
Dannemora Mineral har
gett Green Cargo i uppdrag att frakta järnmalmen
från gruvan i Dannemora, som
tas i drift efter 20 års tystnad.
Varje dygn ska tre fullastade
tåg gå till hamnen i Hargshamn, för vidare transport
med båt.
Tågen består av 22 malmvagnar med en bruttovikt på
nästan 2 000 ton. Med start
2012 kommer transporterna att
öka tills de når full volym på
1,5 miljoner ton årligen. Fraktavtalet är sjuårigt med en option på ytterligare fem år.

– Det är viktigt att riskerna med alla arbetsmoment bedöms och åtgärdas. Kan vi
lyfta arbetsmiljön för chaufförerna kan vi
också skapa en säkrare trafikmiljö för alla.
Enligt SCB:s yrkesregister fanns det cirka
55 000 långtradarchaufförer 2009. Under
2009-2010 inrapporterades drygt 2 000
arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro.
Vanligast var fallolyckor.

Ny paketterminal
norr om Stockholm

PostNord etablerar sig i Järfälla med ny kombinerad paket- och pallterminal. Satsningen är en del
i företagets nya terminalstruktur, som innebär att
verksamheten koncentreras till Järfälla och Segeltorp.
Terminalen får en kapacitet att hantera 3 500
pallar och 60 000 paket per dygn. Den blir PostNords största logistikarbetsplats med 450 anställda och beräknas stå klar i slutet av 2013.
Foto: bengt alm , posten
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Bra hamnläge vid
Bråvikens strand
En augustitorsdag i Norrköpings hamn
lastas ett containerfartyg i den nya Pampusterminalen. Vid samma kaj lossar en
tankbåt sin last. I kombiterminalen fylls
ett godståg inför avresan mot Göteborgs
hamn. Och till hamnen anländer en stor
turbin från Siemens i Finspång på väg till
Colombia. Det är drag i Norrköping.

Terminalerna för sjöfart och järnväg vid
Bråvikens strand är det senaste tillskottet i hamnens satsning på framtiden. Vid
Pampus är containrar, lösgods och styckegods samlade i en gemensam terminal

med direkt koppling mellan järnväg, sjöfart och vägtransporter.
Och inte nog med det. I juni invigdes farledsprojektet som gjort farleden djupare
och bredare. Hamnen har nu kapacitet för
de stora fartyg som trafikerar Östersjön.
– Norrköping är i dag en intermodal knutpunkt, en fullservicehamn som hanterar
i princip alla varuslag och transportslag,
konstaterar Ola Hjärtström. Han är marknadsansvarig för det kommunägda Norrköpings Hamn och Stuveri AB.
Kommunen ligger i en region som växer,
både befolkningsmässigt och industriellt.

”Levererar man gods till
Norrköping vill man ha med
sig någonting i lastbäraren
på vägen tillbaka också”

Handdatorer är ett effektivt verktyg för att hålla
koll på godset i hamnen. FOTO: karin sundien
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– Den nya
terminalen är
en välsignelse,
anser Lennart
Sedhav, terminalchef. FOTO:
karin sundien

Ett exempel är hamngrannen Holmen
Timber, som nyligen invigde Skandinaviens största sågverk. Hamnen har dragit
fördel av investeringen och integrerat sig
med sågverkets it- och lagerhantering. Vid
terminalen finns stora lagerutrymmen
för sågade trävaror. Många sågverk, stora
som små, använder Pampus som exporthamn.
– Vårt fokus ligger på sågade trävaror,
pappersprodukter och containersjöfart,
men Norrköping är också en av landets
största oljehamnar och Lantmännens
export och import av spannmål sker här.
Vi har också mycket projektlaster från
den högteknologiska industrin, säger Ola
Hjärtström.
I en kommun som sett en stor textilindustri bli historia och där Ericsson lämnade
Norrköping på 1990-talet insåg man vikten av att samla olika intressenter för att
vända trenden. Att utveckla infrastrukturen kunde vara en framgångsväg. Så skapades Norrköpingspaketet med ett antal
åtgärder för att stärka både hamnens och
regionens konkurrenskraft. Det har resulterat i den nya farleden och bättre väganslutningar för att leda godstransporterna
från centrum. Till det ska läggas kommunens och hamnens investeringar på 700
miljoner kronor i hamnanläggningarna de
senaste 15 åren.
– Paketet innehåller också ett elektrifierat
industrispår till hamnen med anslutning
till Södra stambanan. Tyvärr ligger satsgodset • nr 3. 2011

Breddningen av farleden innebär att hamnen har kapacitet för de stora fartyg som trafikerar Östersjön.
FOTO: karin sundien

ningen sent i den nationella planen. Det
är inte hållbart tycker vi, eftersom hamnbolaget, staten, kommunen och EU redan
tagit stora investeringar i hamnen.
I närheten av hamnen har ett antal företag etablerat sig med stora lager. Norrköpings logistikläge passar uppenbarligen
bra för nationell distribution av exempelvis hushållsprodukter.
– Det handlar mycket om att hitta en
balans i varuflödena, förklarar Ola Hjärtström. Åkerier, rederiaktörer och järnvägsoperatörer strävar hela
tiden efter att optimera godshanteringen. Levererar man
gods till Norrköping vill man
ha med sig någonting i lastbäraren på vägen tillbaka också. Ola
Terminalchefen Lennart Sed- Hjärtström
hav möter upp vid godsmottagningen. Den nya terminalen är en välsignelse tycker han.
– Vi kortar fartygens liggetid vid kaj
väsentligt. Nya och större kranar har fördubblat hamnens lastnings- och lossningskapacitet. Varje kran klarar att hantera 30 containrar i timmen.
Största kunden är MSC, världens näst
största containerrederi, som har ett anlöp
godset • nr 3. 2011

i veckan. Trans Atlantic går med båtar till
England och feederrederiet Team Line
kör mellan Norrköping och Hamburg.
Från kombiterminalen går dagligen två
godståg mellan Norr”Norrköping köping och hamnen i
Hit komär i dag en Göteborg.
mer också traditionell
intermodal vagnslasttrafik, som
knutpunkt” inte är containerbaserad.
Lennart Sedhav är särskilt stolt över terminalens it-system, där man sneglat på
lösningar i andra europeiska hamnar. Alla
containrar i terminalen är GPS-positionerade. Hamnens truckar har datorer där
det tickar ut körorder. De 120 lastbilar
som varje dag rullar in för att lossa eller
lasta vet exakt var de ska lämna eller hämta gods. I bilarnas dator finns dessutom
ett föraviseringssystem och förarna kan
själva checka in till terminalen.
– Det har kortat bilarnas omloppstid i
hamnen till mindre än kvart. För åkerierna är det väldigt viktigt att få snabb service.
Hur tror Ola Hjärtström att hamnen
utvecklats om, säg tio år?
– Den nya järnvägsanslutningen är klar
sedan flera år tillbaka. Vi har ökat godsvo-

lymerna och stärkt balansen mellan landoch sjötransporter och gjort Norrköping
till en ännu viktigare nod i det intermodala transportsystemet.
KJELL ÅKERMAN

Fakta om hamnen
Pampusterminalen omfattar en containerhamn med integrerad kombiterminal samt
en breakbulkterminal. Här hanteras bland
annat trävaror, papper, containrar och projektlaster. 610 meter kaj med två Ro-Ro
lägen. Hamnen har fem spårbundna kranar varav två Ship-to-Shorekranar. På det
330 000 m2 stora hamnområdet finns sex
järnvägsspår med upp till 650 meters längd
och 33 000 m2 väderskyddade magasin.
Farledsdjupet möjliggör maximalt djupgående på 13,5 meter.
Inre hamnen/Öhmansterminalen hanterar främst skogs-, pappers-, energi-, spannmåls- och stålprodukter och har 4 kilometer kaj. Här finns 5 spårbundna kranar och
tyngdlyftkran som klarar 350 tons laster.
Hamnområdet har anslutning till E4, E22
och tre riksvägar. År 2010 hanterade Norrköpings hamn drygt fyra miljoner ton gods.
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jan olovsson ,
projektledare lkab
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FOTO:ingemar olofsson

Här går tunga godstransporter
som sliter på den gamla banan.
Nya sliprar spikas på plats av
Seved Persson, Infranord.

Mötesplatser byggs ut
snabbare
Fyra mötesplatser på Malmbanan
mellan Riksgränsen och Luleå kan
byggas ut snabbare, tack vare regeringens
ökade anslag till infrastruktur.
De mötesplatser som förlängs är Rensjön och Kaisepakte mellan Kiruna och
Narvik samt Ripats och Lakaträsk mellan Luleå och Gällivare. Det är LKAB:s 750
meter långa malmtåg som kräver extra
långa mötesplatser.
– Vi räknar med att färdigställa arbetet
under 2012 och 2013, säger Trafikverkets
regionchef Arnold Vonkavaara.

Vi har fått fram
mer maskiner,
mer folk på plats.”
tommy jonsson, biträdande
verksamhetsområdeschef

om Trafikverkets järnvägsförberedelser inför vintern

FOTO:kasper dudzik

Det är lättare att segla i medvind än i
motvind. LKAB upplever nu en fantastisk
utveckling där vi fram till 2015 ska öka
produktionen färdiga produkter från 28
till 40 miljoner ton/år. Därefter är målet
minst 50 miljoner ton/år fram till 2020.
De senaste 10 åren har vi ökat transportkapaciteten med 100 procent per
tågsätt. Nytt rullande material, högre
axellast och längre tåg tillsammans med
högre hastighet och kortare terminaltider
har möjliggjort dubbla tågomlopp.
Förutom satsningar och effektiviseringar i terminalerna investerar vi i fler
nya lok och vagnar för att klara delmålet
40 miljoner ton.
I dag finns flaskhalsen i Malmbanans
infrastruktur. Dialogen och samarbetet
med Trafikverket är bra, men processen
från det att behovet av ökad transportkapacitet uppkommer
”LKAB upp- fram till dess den finns
tillgänglig är för lång.
lever en
I Sverige har godsfantastisk trafiken länge stått
utveckling” tillbaka för persontrafiken. Populistiska
politiker talar hellre om pendeltrafiken i
Stockholm än värdet av fungerande trafik
för industrin. Kalkylmodellerna som til�lämpas för samhällsekonomisk nytta värderar inte nog stora godsflöden regionalt
och nationellt.
Vi ser stora problem med framtida kapacitet på järnvägen och frågar oss hur
den ska fördelas med ytterligare aktörer
på spåret. Det finns en stor risk att bristande kapacitet hämmar investeringar
och utveckling av gruvindustrin i Malmfälten och Pajalaområdet.

Tio miljoner kronor satsar Trafikverket på att rusta upp järnvägen mellan Älmhult och Olofström. Den är en viktig länk för Volvos järnvägstransporter från
fabriken i Olofström.
Enligt projektledare Bo Viberg sliter de
tunga transporterna på den gamla anläggningen. Därför byts 7 000 träslipers ut i
ett tvåårsprojekt som avslutades tidigare i
höstas.
– Upprustningen är nödvändig för att
godstågen ska kunna hålla den dimensionerade högsta hastigheten 70 km/tim.
I projektet ingår också förbättringar av
banunderbyggnaden och åtgärder vid elva
plankorsningar.

Caroline Ottosson
chef för Trafikledning
Caroline Ottosson, 43, tillträdde första oktober tjänsten som chef för
Trafikverkets nya verksamhetsområde
Trafikledning. Hon kommer närmast från
befattningen som ekonomidirektör i
Trafikverket.
Trafikledning har fokus på tågdriftledning, vägtrafikledning och trafikinformation. Chef för verksamhetsområde
Underhåll blir Jan
Pettersson.
Den nya organisationen har skapats för
att möta kundernas
förväntningar på en
robust och tillförlitlig
infrastruktur.

kontaktledningsstolpar
byts ut på Södra stambanan mellan Mjölby och
Nässjö.
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Flaskhalsen är
infrastrukturen

Tungt gods kräver mer underhåll
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landet runt

Trafikverkets projekt är
det största sedan den stora
elektrifieringen av järnvägen
på 1930-talet.
De stora fördelarna blir
ökad driftsäkerhet och lägre
energiförluster i kontaktledningarna. Arbetet blir klart
2014 till en kostnad av 360
miljoner.
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Samordning
av underhåll

Vägrapporter från mobilen
Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag lanserar en ny version av ”Live Trafik”. Det är
en applikation som gör det enkelt för användaren att rapportera störningar i trafiken direkt till
Trafikverket.
I landet finns 1 200 vägrapportörer vars uppgift är att rapportera in trafikstörningar av olika

slag. Informationen går till Trafikverkets trafikinformationssystem och är underlag för den information verket skickar till dem som abonnerar
på tjänsten.
Den nya applikationen finns för Iphone och
Android. Det går också att bifoga ett fotografi
på det som rapporteras.

Ny tågplan på
avreglerad marknad
Tågplan 2012 är fastställd och gäller
från 11 december i år till 8 december
2012. I den nya tågplanen är järnvägsmarknaden helt avreglerad och det är möjligt för
nya aktörer att söka plats på spåren. Men
bara några få nya företag har sökt tåglägen.
I den nya planen har Trafikverket i stort
sett kunnat tillgodose järnvägsföretagens
önskemål, men trängseln på järnvägen är
stor.
– Vi har tagit fram tågplanen i nära samarbete med företagen och fört en dialog för
att så långt möjligt undvika trängsel på ba-
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norna, säger Gunnar Malm, Trafikverkets
generaldirektör.
I Tågplan 2012 utnyttjas kapaciteten
maximalt i storstadsregionerna. På sträckan Borlänge-Gävle och på Ostkustbanan,
Stambanan genom Övre Norrland och
Malmbanan är belastningen högre än tidigare.
Anledningen är stora banarbeten och att
fler tåg vill ha plats på banan. På flera platser i landet har man nått taket när det gäller
tilldelning av tåg under vissa delar av dygnet. Dock är det samma antal tåg i nya tågplanen jämfört med Tågplan 2011.

Ett pilotprojekt där en entreprenör
sköter både väg och järnväg förbereds i driftområde Sollefteå och
på bandelen Forsmo-Hoting.
Ett syfte med Trafikverkets projekt är att se om effektiviteten
ökar när väg- och järnvägsunderhållet samordnas. Tanken är också att växla kunskap mellan väg
och järnväg och därmed vidareutveckla entreprenadformerna för
drift och underhåll.
Upphandlingen av entreprenaden sker under hösten och kontraktstarten är i september 2012.
Uppdraget omfattar 98 mil väg
och 12 mil järnväg.
– Marknaden är positiv till den
här entreprenadformen och vi
hoppas få in många anbud, förklarar projektledare Joakim Olsson.

Trafikstarten på
Ådalsbanan försenas
Tågtrafiken på Ådalsbanan kommer i gång först under 2012, inte i
december som var planerat.
Orsaken är ännu en försenad
leverans av ERTMS, det nya systemet för trafikstyrning. Ådalsbanan
är den 13 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Timrå.
– Vi är besvikna på att leverantören inte kunnat infria tidplanen
och beklagar verkligen situationen, säger Ingemar Frej, chef för
Trafikverkets region Mitt. Vi kan
inte forcera arbetena och vill inte
släppa in trafik innan vi kan erbjuda tillräcklig kvalitet.
I april nästa år kan begränsad
trafik med enstaka godståg, nat�tåg och vissa regionaltåg komma
igång. Full trafik startar först i augusti 2012.
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Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Dukat i hamnen för fåglar
– Vid den senaste avläsningen var korpen
19 år och 109 dagar. Förmodligen är det
den näst äldsta ringmärkta korpen i världen. Äldst är en norsk korp som är över
20 år.
Det berättar Dan Lundberg en dag i
början av hösten.
– Vi har en väldigt konstig höst. Det är
första gången på 20 år som det är gott om
sillgrisslor inomskärs. Man ser dem varje
dag inne i hamnen och det är extremt sällsynt.
Dan Lundberg arbetar som skyddsvakt i
hamnen och har god koll på fågellivet. På
fritiden är han en hängiven fågelskådare
och ornitolog.
Varför är det så gott om fåglar i hamnens sterila miljö?
– En orsak är de stora mörka asfaltsytorna. De drar till sig insekter som söker
värme. Många fåglar är insektsätare och
det blir rena frukostbuffén som dukas upp.
Sedan ligger hamnen i sydvästlig riktning,
flyttfågelriktningen, vilket gör att vi får
vissa flaskhalsar där fåglar samlas.
Den senaste arten som Dan sett i hamnen är stenknäck, en stor fink med kraftig
näbb som gärna äter kärnor av körsbär på
hösten.
Nu är Dan engagerad i ett projekt med
ringmärkning av hämpling, en liten fink
som minskat med 80 procent de senaste
åren. Målet är att ta reda på varför arten
minskar.
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Göteborgs hamn är inte bara Skandinaviens största och ett nav för godstrafiken. Hamnen är även ett hem
för många fåglar. Hela 130 arter har
observerats bland fartyg, kranar och
containrar. Däribland Sveriges äldsta
ringmärkta korp, döpt till sKORPan.

Dan Lundberg är skyddsvakt i Göteborgs hamn. Han berättar att
hamnens stora asfaltsytor lockar till sig värmesökande insekter
och erbjuder därmed en frukostbuffé för fåglarna.

– Det är det som gör ornitologi så fascinerande; det är ständigt nya frågeställningar, säger Dan.
Göteborgs hamn arbetar för att bevara
den biologiska mångfalden, berättar miljöchef Åsa Wilske:
– Vi har bland annat skyddat ett upplag av stenmjöl vid Torslandaviken som är
en häckningsplats för backsvalor. Vi har
även satt upp fågelholkar.
– Hållbar utveckling är ett kärnvärde för hamnen. Kan vi bidra till biologisk
mångfald och skydda utsatta arter är det
absolut ett mervärde för oss, säger Åsa
Wilske.
Göran Fält

I hamnen finns
Sveriges äldsta
ringmärkta korp,
dryga 19 år gammal.
Foto: Bengt Hallberg,
Göteborgs Hamn

Fågelfakta
250 fågelarter häckar i Sverige,
73 procent är flyttfåglar.
Arter som svalor, småvadare, tornseglare
och flugsnappare flyttar till Syd- och
Sydostasien och Afrika.
Bofink, rödhake, tofsvipa och stare är exempel
på arter som övervintrar i Mellan- och
Sydeuropa eller kring Nordsjön.
Totalt uppskattas 400 miljoner fåglar
flytta söderut under hösten.
Källa: Nationalencyklopedin
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