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April blev den bästa 
månaden på väldigt 
länge”

magnus kårstedt,  
vd, göteBorgs hamn: 

149 miljarder tonkilometer är den beräknade nivån på efterfrågan av godstransporter år 
2030, en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2006, räknat i transportarbete.   

RoslagEns 
malmbana
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ToRBjöRn SunESon
DiREKTöR  
TR afiKVERKET, SamHällE

 Även om godsvolymerna sjun-
kit på grund av lågkonjunk-
turen är intresset för att köra 
gods på järnväg stort. järnvä-

gen är ofta kostnadseffektiv och, fak-
tiskt, pålitlig. Dessutom miljövänlig. 
inte konstigt att fler inser järnvägens 
fördelar, särskilt i kombination med  
andra trafikslag på väg och sjö. 

i denna tidning kan du till exempel 
läsa om Dannemora mineral som valde 
järnvägen den relativt korta sträckan 
fram till hamnen i Hargshamn.

Ett större in-
tresse för järn-
vägen ställer 
också större 
krav på oss på 
Trafikverket. 
Det finns ett 
stort behov av 
underhåll och 
upprustning. 
i den tågplan 

som nu är under produktion för 2014 
ska inte mindre än nästan 2 000 pla-
nerade banarbeten klämmas in. Det 
kommer förstås att bli störningar, men 
vi gör allt vi kan för att störningarna 
ska bli planerade och så kortvariga 
som möjligt.

Vi bygger också nytt. inte minst sker 
flera satsningar för att underlätta för 
näringslivet att skapa effektiva trans-
portflöden. i planeringsskedet tittar vi 
alltid på hela transportsystemet och 
alla fyra trafikslagen, så att vi utnyttjar 
både befintlig och ny infrastruktur på 
bästa sätt. Det förslag vi på Trafikverket 
nyligen lämnat in till regeringen omfat-
tar satsningar på 522 miljarder kronor 
fram till 2025. Det är väl investerade 
pengar. En fungerande infrastruktur är 
grunden för en god utveckling av 
vårt samhälle.
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”Inte konstigt 
att fler inser 
järnvägens för-
delar, särskilt 
i kombination 
med andra  
trafikslag”
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”Som en  
konstfrusen  
hockeyrink.”
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Mycket arbete behöver göras på den 
svenska järnvägen under de närmaste 
åren.

7

En investering  
i samhället

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.  
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Tåget rullar i behaglig takt genom 
skogen i norra Roslagen, längs vit-
sippeklädda backar, kronhjortshägn 

och röda stugor. Stundtals borstar granarna 
längs sidorna som en biltvätt på de sjutton vag-
narna. Ibland vidgas utsikten när vi passerar ett 
kalhygge. En hare springer om tåget, fortare går 
det inte just nu. Lite arbete återstår ännu med 
att byta ut syllar innan tåget kan gå i planerade 
70 kilometer i timmen.

− Det är en väldigt trevlig bana och man ser 
mycket djur, säger lokförare Andreas Nilsson, 
vår chaufför för aftonen i Green Cargos diesel-

I tjugo år låg Dannemora järngruva i dvala. 
Men sedan förra sommaren avgår tre  
dagliga tåglaster med malm på den upp-
rustade järnvägen till Hargs hamn och  
vidare till Europas masugnar. Ett uppsving 
för hamnen är en positiv bieffekt.
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Malmtågen 
rullar igen



godset • nr 3. 20134  

elektriska lok, och gör oss uppmärksam-
ma på det karaktäristiska rytmiska dun-
kandet av skarvad räls i 20-metersbitar.

− Inte som när man kör posttåg i 160 
kilometer i timmen, det är som en dötrist 
V70 och det här är mer som en Mini Coo-
per, mer känsla. Men det är förstås också 
ett tyngre och smutsigare jobb.

Vagnarna bakom oss är lastade med 
järnmalm från Dannemora gruva. Tre tåg 
om dagen rullar sedan i fjol dagligen från 
gruvområdet till Hargs hamn, en resa på 
ungefär fyra mil. För några år sedan var 
stora delar av spårsystemet utdömda för 
så tunga laster, men gruvbolaget Danne-
mora mineral, Trafikverket och Hargs 

hamn bekostade varsin del av upprust-
ningen och utbyggnaden av järnvägen 
inför gruvans återöppnande. 

Kung gustav Vasa bildade gruvbolag 
i Dannemora år 1545, och då hade det 
redan brutits järnmalm här sedan 
1400-talet. Genom seklerna har gruv-
driften pågått under skiftande ägarför-
hållanden, med kortare uppehåll, och 
1992 stängdes verksamheten ned då såväl 
efterfrågan som priset på råvaran var 
lågt. Gruvmiljön, strax utanför samhäl-
let Österbybruk, bär spår av flera epoker. 
Besökare kan kika ner i den till synes bot-
tenlösa grop som utgör det gamla dag-

brottet och föreställa sig fyndigheterna 
hissas upp med taljor och handkraft i trä-
hinkar. Den grå gruvlaven från 50-talet, 
tornet som inrymde maskineriet som 

transporterade 
det brutna berget, 
är i dag ett bygg-
nadsminne. Intill 
finns en sprillans 
ny anläggning 
på plats, invigd 

av Gustav Vasas nutida efterföljare förra 
sommaren. 

Industrispåret där malmtåget rullar in 
och ut på området är en av de nya inves-
teringarna och att järnvägen till hamnen 

De fyra milen järnväg genom skogen klarar nu tyngden av malmvagnarna.

Lokförare Andreas Nilsson gillar lugnet på  
banan mellan gruvan och hamnen.

”Det är inte som 
att köra posttåg 
i 160 kilometer i 
timmen.”
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skulle rustas upp, en sträcka på cirka fyra 
mil, var en förutsättning för att verksam-
heten skulle fungera.

− Att frakta malmen med lastbil till 
hamnen, 3 000 ton om dygnet, skulle ha 
blivit fruktansvärt dyrt. För sådana voly-
mer och vikter är tåg det bästa alterna-
tivet. Dessutom vill vi ju komma ut till 
hamnen fort, berättar Ralf Nordén över 
vd-skrivbordet på gruvkontoret. Han 
basar över bolaget Dannemora mineral 
som blåst liv i gruvdriften. 

− I år har vi fått hit de sista järnvägs-
vagnarna, så nu har vi 24 stycken och en 
bangård för dem vi inte behöver för till-
fället. Målet är att 22 vagnar ska rulla 

dagligen när vi kommer upp i full produk-
tion, just nu har vi 17 i bruk.

Det är två olika produkter som frak-
tas till Hargs hamn, styckmalm och fines. 
Från hamnen skeppas malmen ut till kun-
derna i Europa, som råvara i masugnar för 
stålproduktion. 

Hargs hamn sjuder också av nytt liv. I slu-
tet av april fick näringsminister Annie 
Lööf köra ett tågsätt genom den nya 
malmlossningsanläggningen som därmed 
invigdes. Här kommer lossningen fram-
över att ske inomhus, och förutom att pro-
ceduren är skyddad mot väder och vind 
kommer den att klaras av en person i stäl-

let för som nu med fyra mobila transport-
band, två dumprar och sex man. 

Med ökad efterfrågan på järnmalm 
och återöppnandet av gruvan, har Hargs 
hamn all anledning att satsa − under de 
kommande åren beräknar man att gods-
volymen kommer att tredubblas. 

− Konjunkturen är svag och 2012 var 
ett oerhört dåligt år för de flesta hamnar 

”Att frakta malmen 
med lastbil till ham-
nen, 3 000 ton om 
dygnet, skulle ha 
blivit fruktansvärt 
dyrt. För sådana  
volymer och vikter 
är tåg det bästa  
alternativet.”

Ralf Nordén, vd för Dannemora mineral 
visar ”guldet” ur berget.

JärnmaLmsgLosor
styckemalm = bitar på 4 till 16 mm med  
50 procent järn 
fines = mindre än 4 mm och innehåller  
55 procent järn
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i Sverige. Men för oss gick det väldigt bra 
och 2013 har börjat jättebra, 
både tack vare malmtranspor-
terna och transporter av bio-
bränsle till värmekraftver-
ken. Det ser verkligen positivt 
ut för framtiden, säger Curt 
Nilsson, vd för Hargs hamn.

Hamnen, gruvan och andra intressenter 
vill nu genomföra en muddring av inlop-
pet för att kunna ta emot större fartyg,  
40 000 ton i stället för nuvarande 20 000.  

Miljödomstolen har gett klartecken och 
nu handlar det om utförande och finan-
siering. 

Ralf Nordén på Dannemora mineral 
ser fördelar med större fartyg. Malmkö-
parna tycker att 20 000 ton är lite för lite 
och även 40 000 ton är förhållandevis 
småskaligt jämfört med att många 
av kunderna tar in fartyg på 100 000 
till 150 000 ton. 
− Vi kommer aldrig att vara första 
leverantör till någon av våra kunder, 
vi är för små. Men malmen här har 
unika egenskaper med låg fosforhalt, 
vilket är bättre för miljön, och rela-
tivt hög halt av mangan som ger hög 
kvalitet. Man blir satt på prov under 
en tid för att visa att man kan ha sta-
bilitet i leveranserna och i kvaliteten. 
Störningar i masugnarna blir dyrt 
väldigt fort. Därför är det också vik-
tigt att vi har en pålitlig logistik. 

text: stInA gerhArdt  
Foto: KAsper dudzIK

Hargs hamn −  liten men med storslagna planer. Härifrån skeppas malmen vidare till Europas masugnar.

gEmEnsamT pRojEKT
Dannemora mineral bildades 2005 i  

syfte att återuppta driften i Dannemora gruva.  
under 2009 skrev man avtal med dåvarande  

Banverket som åtog sig att rusta upp järnvägen  
fram till Hargs hamn för godstrafik. Detta var under  
förutsättning att Dannemora mineral uppgraderade  

anslutningsspåret från gruvan till huvudspåret. 
Hargs hamn och berörda kommuner bekostade  

också en del av projektet. 
förra sommaren avgick första båten med färdig  

produkt, mot Tyskland. malmfyndigheterna i  
Dannemora beräknas räcka i tio år till och  

i nuvarande takt bryter man volymer  
motsvarande ungefär en  

domkyrka om året. 
Omlastning av råvaran i hamnen.

Curt
Nilsson
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signaler

med en slipmaskin avsedd för slipning 
av betonggolv har en 65 meter lång 

remsa av E4 utanför Huskvarna jämnats 
till med några få millimeter. Det är fors-
kare från VTi (Statens väg- och transport-
forskningsinstitut) och linköpings univer-
sitet som har genomfört slipningen för att 
se vilka effekter åtgärden har på buller och 
bränsleförbrukning. Rullmotståndet mins-
kade med fyra till sju procent och bullret 
minskade med en till tre decibel, trots att 
sträckan redan är belagd med bullerdäm-
pande asfalt. 

när det är stora stenar i asfaltblandning-

en ökar rullmotståndet och därmed bräns-
leförbrukning och buller, men är det mindre 
stenar i blandningen ökar slitaget. målet är 
att hitta en beläggning som är slitstark, så 
jämn som möjligt och som ändå medger att 
vatten rinner undan. när man slipar ytan 
måste en viss skrovlighet finnas kvar för att 
inte risken för vattenplaning ska öka.

Enligt forskarna visar försöken på stor 
potential men frågor återstår, till exempel 
om det är ekonomiskt lönsamt. Det finns 
skäl att tro att det skulle vara det även om 
försöket på den hårt trafikerade E4 visar att 
man skulle behöva slipa igen efter ett år. 

Välslipat ger  
mindre motstånd

Logistikforsk-
ning i skåne

lunds universitet 
satsar på logistik-

forskning med tre fors-
kare placerade i Helsing-
borg. Satsningen Relog 
är ett samarbete mellan 
universitetet och närings-
livet och syftet är fram-
för allt utveckling av han-
dels- och citylogistik. för 
Helsingborgs kommun är 
logistik en viktig bransch, 
inte minst för att man  
har Sveriges näst största 
containerhamn. 

Järnvägen utreds
Regeringen har gett Gunnar alex-

andersson i uppdrag att utreda 
järnvägens organisation.  
– Syftet är att föreslå förbättringar av 
järnvägens organisation som på bästa 
sätt möter framtidens och resenärernas 
krav på ett effektivt och hållbart trans-
portsystem, säger infrastrukturminister 
catharina Elmsäter-Svärd.

Till den 15 oktober ska utredaren göra 
en funktionell beskrivning av järnvägs-
systemet och inventera förbättringsom-
råden. Därefter ger regeringen tilläggs-
direktiv för det fortsatta arbetet. Gunnar 
alexandersson är ekonomie doktor från 
Handelshögskolan i Stockholm med lång 
erfarenhet av forskning inom transport-
området. Han är också tidigare vice vd 
på Tågoperatörerna. 

turista i container- 
hamnen i sommar

Göteborgs hamn visar upp sig för 
besökare i sommar när de anordnar 

guidade turer med båt i samarbete med 
Sjöfartsmuseet akvariet. Vid fem tillfäl-
len i juni, juli och augusti avgår den 75 
minuter långa guidningen av Skandina-
viens största hamn. Turen bokas på Sjö-
fartsmuseets hemsida. 

sverige och Japan i 
järnvägssamarbete

näringsdepartementet och det ja-
panska ministeriet för infrastruk-

tur har tecknat ett avtal om samarbete 
på järnvägsområdet. man kommer bland 
annat att samarbeta inom snöbekämp-
ning, åtgärder mot miljöpåverkan, hög-
hastighetsteknik och andra områden av 
gemensamt intresse. Genom möten och 
seminarier ska svenska och japanska  
experter utbyta erfarenheter, kunskap 
och teknik. 

2 065 dollar
var snittpriset i april för att skeppa en 

40-fotscontainer över världshaven. Så lågt 
har priset inte varit sedan februari 2012 när 
marknaden höll på att återhämta sig efter 

ett priskrig, enligt brittiska marin- 
konsulterna Drewrys rapport  

Container Freight Rate Insight. 

fo
T

o
: G

ö
T

EB
o

R
G

S 
H

a
m

n
 

fo
T

o
: m

o
ST

pH
o

T
o

S.
c

o
m

il
lu

ST
R

a
T

io
n

: S
u

Sa
n

n
E 

En
G

m
a

n



godset • nr 3. 20138  

delar av den svenska järnvägen är sliten, 
så sliten att underhållsinsatserna kom-
mer att öka markant de kommande åren. 
samtidigt går det fler tåg på spåren än 
någonsin. för att trafikverket ska kunna 
lägga pusslet krävs bättre planering och 
dialog med operatörerna. 

– ska vi kunna genomföra de underhålls-
insatser som krävs förutom akut felav-
hjälpning måste våra entreprenörer få 
mer tid för arbete i spåret. Samtidigt ska 
vi inte sticka under stol med att vi inom 
Trafikverket måste bli mer effektiva och 
dessutom samordna våra insatser bättre 
när mer pengar ska omsättas för under-
hållsåtgärder, säger underhållsområdes-
chefen Joakim Olsson.

Ett exempel är att utföra fler åtgärder 
samtidigt. 
– Byter vi spår kan vi också se till att pla-
nera för att byta växlar på samma sträcka 
under samma tidsperiod, säger Madelene 
Falk som ansvarar för planeringsarbete 
på verksamhetsområde Underhåll. 
I år handlar det om 1,5 miljarder kro-
nor som regeringen anslagit för utökade 
underhållsinsatser.

Enligt Joakim Olsson behöver inte mer 
tid för arbeten och därmed avstängda 
spår, påverka kapaciteten i järnvägssyste-
met negativt:

– Inte alls. Kortsiktigt kommer det att 
bli inskränkningar i tidtabellerna. Men 
om vi ökar underhållet och kvaliteten 

på järnvägen borde andelen förseningar 
minska, vilket i sin tur leder till en mer 
tillgänglig anläggning för operatörerna, 
säger han.

Inom Trafikverket startades för en kort 
tid sedan ett samordningsprojekt med 
syfte att optimera banarbetshanteringen. 
Projektledare är Jan Gilbertsson: 
– Vi ska ta fram förslag på hur banarbets-
hanteringen kan optimeras med syfte att 
möjliggöra nödvändiga investerings- och 
underhållsåtgärder samtidigt som trafike-
ringsbehoven beaktas. Ett speciellt fokus 
ska läggas på triangeln mellan våra tre 
stora städer samt snabbtågen. 

Inom projektet ska dessutom team med 
medlemmar från berörda enheter på Tra-
fikverket arbeta med särskilt utpekade 
stråk. Team Södra stambanan ska exem-
pelvis inför 2014 undersöka om planerade 
investerings- och underhållsåtgärder är 
tillräckliga och hur kvaliteten är på mot-
svarande banarbetsplanering. Kan strå-
kets paketering av banarbeten förbättras 
och fler tider samutnyttjas för investe-
rings- och underhållsåtgärder?

– Det är ingen hemlighet att vissa ope-
ratörer anser att vi inte utnyttjar de tider 
som bokats för underhållsinsatser på ett 
effektivt sätt. Detta ska vi försöka bena ut 
och förbättra, i tät dialog med kunder och 
leverantörer. Att mäta och ha koll på läget 
är ett mycket viktigt område. I dag vet vi 
för lite om hur det går med banarbetena 

Kampen om tiden i spåret

Mindre trafikstörning 
med banarbeten sommartid
 
Varje sommar genomför Trafikverket ett 
antal större banarbeten. Sommartid är tra-
fiken glesare och banarbeten kan utföras 
utan att åstadkomma allt för stora stör-
ningar. under semesterperioden minskar 
också flödet av gods och behoven av gods-
tåg är mindre.

på kartan intill kan du se ett antal exem-
pel på några större banarbeten som sker 
under sommaren och inledningen av hös-
ten, samt vad som planeras till nästa år. 

och behöver bättre svar på om de utnytt-
jas till fullo och om det gick som plane-
rat, säger Jan Gilbertsson.

Samtidigt pågår på Trafikverket ett 
arbete för att i dialog med operatörer ska-
pa tydligare ”fönster” i hårt trafikerade 
områden när underhållsinsatser kan ske.

– Kan vi skapa utrymme på säg upp 
till en timme på förmiddagen i Stock-
holm, för att utföra proaktivt underhåll, 
är min förhoppning att denna åtgärd 
eliminerar ett fel som skulle ha tagit 
45 minuter att återställa senare under 
eftermiddagen när rusningstrafiken 
kommit i gång. Ska vi rusta måste vi 
också ha tillgång till spåren, säger Joa-
kim Olsson. 

Under ett studiebesök i Amsterdam 
nyligen fick han och hans kollegor ta 
del av holländska järnvägsmyndighe-
tens arbete att skapa mer tid i spåret för 
underhållsinsatser. 
– Det handlar inte om någon snabblös-
ning för holländarnas del, de har under 
de senaste åren arbetat enträget med att 
skapa underhållsfönster. I dag finns det 
över 50 000 tillgängliga underhållstider 
i hela landet och varje vecka stängs halva 
Amsterdams järnvägssystem av upp till 
en halv dag för förebyggande underhåll. 
Jag är övertygad om att vi har mycket  
att vinna på ett erfarenhetsutbyte med 
våra holländska kollegor, säger Joakim 
Olsson. 

steFAn BrAtt
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Kampen om tiden i spåret

åtgärder 2014

åtgärder 2013

BergslagsBanan
Spårbyten samt åtgärder på bangård 
och resecentrum i falun. Godståg  
leds om via avesta-Krylbo. persontåg 
ersätts med buss.

ostkustBanan
nya mötesstationer byggs i Källene, Stegskogen och 
Gårdsjön på sträckan Gävle−Sundsvall. Trafiken ställs 
periodvis in och godståg leds om eller ställs in.

mälarBanan
mälarbanan etapp 1. Två spår blir fyra på sträckan  
Tomteboda–Kallhäll. pendeltågen separeras från 
övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punkt-
lighet och kortare restid. mellan 25 och 30 sep-
tember genomförs spårarbeten som innebär att 
tågtrafiken på sträckan Barkarby–Kallhäll stängs av.

sala-oxelösundsBanan
mellan flen och Eskilstuna sker spårbyte och 
underhållsarbete den 19−22 augusti under 
dagtid. Tågtrafiken är då helt inställd mellan 
09.00 och 15.00. 

västra stamBanan
mellan laxå och alingsås sker 
upprustning av bana, kontakt-
ledning och spår. arbetet på-
går under hela sommaren och 
medför enkelspårstrafik med 
gångtidspåslag.

södra stamBanan
mellan alvesta och Vislanda genomförs 
spårbyte och vissa förseningar kan uppstå 
på grund av enkelspårsdrift. Spårbytet pågår 
dygnet runt fram till mitten av juli.

malmBanan 
Spårbyte mellan Gällivare och 
Koskullskulle samt fyra spår-
växelbyten i Gällivare. 

stamBanan genom  
övre norrland  
Spårbyten mellan långsele och 
anundsjö samt förarbeten inför spår-
byte mellan Boden och Bastuträsk.

norra stamBanan 
Rälsbyte mellan juån och östavall 
söder om Ånge.

godsstråket  
genom Bergslagen 
Byte av signalställverk i 
Hallsberg och fagersta.  

västra stamBanan 
Kontaktledningsbyte mellan 
laxå och falköping och för- 
arbeten inför spårbyte mellan 
Göteborg och alingsås.

södra stamBanan 
upprustning och byte av kontaktledning 
mellan Hässleholm och arlöv. Spårbyte 
genomfart nässjö.
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Ylva Arvidsson
Swedavia

Magnus Kårestedt
Sveriges hamnar

Tina Thorsell
Sveriges åkeriföretag

Christel Wiman
Tågoperatörerna
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Det har varit en tung lågkonjunktur för godstransportörerna. när det äntligen 
vänder kan det komma andra förändringar som påverkar volymer och struktur på 
godsmarknaden. fyra branschföreträdare kommenterar läget och utsikterna.  

Branschens 
   röster

om utmaningar och möjligheter

Åkerinäringen har tagit stryk av minskade volymer 
och färre transporter med svenska lastbilar. 

– Vi har konkurser, men samtidigt en viss konso-
lidering i branschen där det blir färre och lite stör-
re företag, säger Tina Thorsell, kommunikations-
chef i Sveriges åkeriföretag.

En del transporter har trots allt ökat, framför 
allt post och paket till följd av den växande e-han-
deln. Åkeriernas egen konjunkturbarometer inför 
sommarmånaderna speglar en viss optimism, men 
den är svagare än tidigare år.

– Vi befinner oss fortfarande i en nedgång som 
beror på konjunkturen och på utländsk konkur-
rens, säger Tina Thorsell. Åkeriernas nedgång är 
större än industrins och vi tolkar det som att trans-
porterna med utländska bilar har ökat.

Långväga inrikes lastbilstransporter är utsat-
ta för stark konkurrens och utländska företag tar 
marknadsandelar. Den utvecklingen är svår att 
stoppa så länge svenska åkerier har högre kost-
nader samtidigt som det brister i kontrollen av att 
utländska fordon följer regler och avtal, anser åke-
rierna. 

– Med oschyst konkurrens är vi chanslösa, säger 
Tina Thorsell.

Sveriges åkeriföretag jobbar på två fronter: 
mot politikerna för att de ska förstå vikten av lika 
villkor för svenska och utländska bilar, och mot 
beställarna med att förklara varför de ska köpa 

sina transporter av svenska företag. Kampanjen 
”Fair transport” lanseras i höst.

sjöfarten har framför allt känt av den ekonomiska 
nedgången i Europa. Godsflödena har minskat de 
senaste två åren men har nu stabiliserat sig på en 
lägre nivå. 

– Våra direktlinjer till Mellanöstern, Indien, 
Kina och USA har inte påverkats lika mycket och 
april blev den bästa månaden på mycket länge, så 
det är tydligt att Sveriges industri handlar mer 
med länder längre bort, säger Magnus Kårestedt, 
vd för Göteborgs hamn och ordförande i Sveriges 
hamnars branschutskott.
De rederier och varuägare som gör affärer på 
världsmarknaden klarar sig bättre än de som bara 
har verksamhet inom Europa. Paradoxalt nog 
kan en lågkonjunktur innebära möjligheter för en 
hamn. Det är då rederier ser om sina rutter och 
prövar nya vägar. 

– Mycket av omlastningen i till exempel Ham-
burg och Rotterdam kan i stället ske i Göteborg. 
Det finns både tids- och miljövinster att göra, säger 
Magnus Kårestedt. 

Ökad långväga handel ökar behovet av direktlin-
jer till andra världsdelar för att slippa omlastning 
på kontinenten. 

– Vi jobbar för att rederierna ska lägga till Sveri-
ge i en direktslinga till Sydamerika, säger Magnus 

”Med oschyst 
konkurrens är vi 
chanslösa.”
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Kårestedt. Det behövs också bättre sjöförbindelser 
med Afrika och delar av Fjärran Östern. Då kan 
svensk industri sänka sina logistikkostnader. 

godstransporterna på järnväg har rullat i motlut 
sedan den förra konjunktursvackan 2008–2009. 
Den följdes av två vintrar med stora trafikstör-
ningar som ledde till att gods flyttade över till 
andra transportslag. Sedan kom höjda banavgifter 
och den nuvarande lågkonjunkturen. Även i år har 
antalet godståg minskat. Ett par företag har läm-
nat marknaden. 

– Branschen går företagsekonomiskt dåligt, 
säger Christel Wiman, vd i branschföreningen 
Tågoperatörerna. Godsföretagen går sämre än 
persontrafikföretagen. Det samlade nettoresulta-
tet ligger på minus.

Tågoperatörerna söker samarbete med industrin 
och handeln för att framhålla järnvägens möjlig-
heter, inte minst ur miljösynpunkt. Oavsett kon-
junkturläge har järnvägen svårt att konkurrera av 
egen kraft, menar Christel Wiman. Begränsande 
nyckelfaktorer är framkomligheten på spåren, 
punktligheten till kund och konkurrensneutralite-
ten gentemot vägtransporterna.

– Enligt en EU-analys har transportkostnaderna 
för väg sänkts, men järnvägen som är bunden av 
krav som inte finns på vägsidan kan inte följa med i 
det, säger Christel Wiman. Vi är djupt bekymrade 
över att majoriteten i regeringen och uppenbarli-
gen också Trafikverket vill fortsätta med banav-
giftshöjningarna trots de här indikationerna. Det 

verkar som om miljömålen och godstransportfrå-
gorna lever i två olika världar. 

Flygfrakt är mycket konjunkturkänslig. Den går 
snabbt ner i lågkonjunktur, men kan också vara ett 
tidigt tecken när det vänder uppåt. Nedgången 2011 
fortsatte under 2012 och låg då generellt omkring 
20 procent. I år har minskningen bromsat in.

– Man kan se en liten uppgång på både import 
och export de senaste månaderna men vi skulle 
ju vilja ha ett kraftigare genomslag, säger Ylva 
Arvidsson, chef för affärsutveckling flygfrakt vid 
Swedavia. Speditörer och godskunder tror att det 
kommer en mer markant ökning efter sommaren.

Antalet rena fraktflygförbindelser har dragits 
ner under lågkonjunkturen. Även passagerarflyget 
har känt av nedgången för flygfrakt. Frakten är en 
viktig marginalintäkt på de långväga passagerar-
linjerna.

– Nu bearbetar vi flygbolagen för att få mer kapa-
citet igen när det vänder, säger Ylva Arvidsson. I de 
kontakterna är det viktigt att betona att Sverige är 
en stabil ekonomi och den största flygfraktsmark-
naden i Skandinavien. Här finns gods att transpor-
tera.

Bekymmersamt för flygfrakten på längre sikt är 
enligt Ylva Arvidsson de strukturella förändring-
ar som kan komma. Många exportföretag tittar på 
alternativa transportsätt och planerar ökade gods-
flöden med främst sjöfart. Det kan leda till minska-
de transporter med flyg. 

Bo IngerstAM

”Sverige är en  
stabil ekonomi 
och den största 
flygfraktsmark-
naden i Skandi-
navien. Här finns 
gods att trans-
portera.”

Transporterad eller hanterad godsmängd i Sverige (i tusen ton) 

56 466

161 823

166,2

333 792

68 329

179 579

196,4

322 075

67 907

177 093

175,4

330 981

65 565

172 978

151,1

294 925(svenska lastbilar)

2012 2011 2010 2009

K äll a: TR afiK analyS
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Beslutet i EU-parlamentet att skärpa kraven på 
svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och 
Nordsjön har flitigt ifrågasatts. Argumenten gäller 
försämrade konkurrensvillkor för sjöfartsnäring 
och industri samt tveksam miljönytta.

Sjöfartsverket utredde konsekvenserna 2009 och 
lyfte bland annat fram risken för överflyttning av 
gods från sjö till land. Utredningen bedöms dock 
som inaktuell och regeringen har beslutat att kon-
sekvenserna ska analyseras på nytt. Bland annat 
finns indikationer på att kostnaderna direktivet 
medför kan bli något lägre än vad som tidigare 
sagts. Den nya analysen ska delredovisas i sommar. 

− I den utredning som gjordes 2009 tog man 
egentligen bara fram några exempel, det var inte 
en fullständig konsekvensbedömning. Nu har vi 
kunskap som inte fanns då, som vad kostnaderna 
kan vara för de olika bränslealternativen och hur 
stor trafiken nu är, berättar Anders Ljungberg, 
utredare på Trafikanalys som ansvarar för utred-
ningen i dialog med Sjöfartsverket, Trafikverket 
och Transportstyrelsen.

svaveldirektivet  
analyseras igen
konsekvenserna av svaveldirektivet som träder i kraft 2015 utreds på nytt, som en del av 
regeringens handlingsplan för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.

Att godset delvis kommer att ta andra vägar som 
en följd av dyrare bränsle är ett faktum, menar 
han. Däremot kommer man att titta närmare på i 
vilken omfattning överflyttningen sannolikt kom-
mer att ske, och till vilka trafikslag.

− Sist antog man att det skulle bli en stor över-
flyttning till lastbil, men det är troligt 
att järnvägen också kommer att ta en 
större andel och i det sammanhanget 
är det viktigt att titta på hur kapacite-
ten på järnvägen ser ut. Finns det plats 
i spåren?

Att beröra frågan om konkurrens-
kraften för svensk sjöfart och industri 
är en viktig del.

− Den kommer förstås att påverkas 
om det blir mycket dyrare att transpor-
tera gods på sjön. Men det gäller också 
att titta på de positiva konsekvenserna. 
För en del svenska industrier kan det 
uppstå nya möjligheter.
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Svaveldirektivet träder i kraft  
1 januari 2015. Den nya utred-

ningen är en del av regeringens 
 handlingsplan som presente-
rades tidigare i år, för hur den 

svenska sjöfartens konkurrens-
kraft ska stärkas med aktuella  

utmaningar i åtanke. 
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tio år efter omstarten har tunnelbygget 
genom hallandsås målet i sikte. sista 
biten går genom besvärligt berg som 
säkras genom frysning. när tunnlarna 
öppnas i slutet av 2015 kan betydligt fler 
och tyngre godståg passera hallandsås.

De branta backarna och snäva kurvorna  
på den enkelspåriga banan över Hallands- 
ås är i dag en begränsande faktor för 
godstågen på Västkustbanan. Tågen som 
går över åsen kan inte vara lika tunga som 
normala godståg, och bristen på mötes-
spår håller ner antalet tåg.

Inne i åsen slutförs nu tunnelbygget 
som ska ta bort den värsta flaskhalsen för 
godstrafiken. I dag är kapaciteten över 
åsen bara fyra tåg per timme, men när de 

två tunnlarna blir klara ökas kapaciteten 
till 24 tåg per timme. 

Hallandsåsen består av vittrat och 
starkt vattenförande berg. Vattentrycket 
nere i åsen, där tunnelbygget pågår, mot-

svarar det på 150 
meters djup i havet. 
Efter många mot-
gångar har projektet 
vänts till framgång. 
Med hjälp av tunnel-
borrmaskinen Åsa 
byggs nu den andra av 
två tunnlar, med insi-

dor som blir vattentäta rör av betong.
Möllebackszonen är den besvärligaste 

delen. Här fryses berget för att underlätta 
tunnelborrningen. Det visade sig vara en 
framgångsrik metod när det östra tunnel-

röret borrades klart under 2010.
När den sista biten av det västra röret 

nu ska borras, förbereds berget genom 
frysning av sammanlagt dryga 230 meter. 
En cirkel av 25 horisontella hål har bor-
rats och där har frysrör installerats. I 
rören cirkulerar en kylvätska som håller 
40 minusgrader.

– som en konstfrusen hockeyrink, förkla-
rar Magnus Alm, kommunikatör på pro-
jekt Hallandsås.

Vi stiger in i en smal pilottunnel i den 
första frysta sträckan. Det är som att kliva 
in i en väldig rörformad frysbox. Tak och 
väggar är täckta av tjocka lager av gnist-
rande frost och is. Det frasar under våra 
fötter, som snabbt blir iskalla i gummi-
stövlarna. Minus 30 grader är det här. 

Iskall final för efterlängtad tunnel
”Det tog fem 

månader innan 
berget tinade 
efter att det 
östra tunnel-
röret byggts.”



godset • nr 3. 2013 15 

När Åsa har passerat det frusna områ-
det och byggt den betongklädda tunneln 
får berget tina.

– Det tog fem månader innan berget 
tinade efter att det östra tunnelröret 
byggts. Upptiningen skedde utan att det 
blev några sättningar i berget, det mätte 
vi noga, berättar Magnus Alm.

I mitten av april stod tunnelborren still för 
ett servicestopp vid tvärtunnel fem. Det 
var sista chansen att se borren fram- 
ifrån, innan genombrottet sker i norr, 
efter att Åsa gått igenom den frusna zonen. 
Det beräknas ske någon gång under sista 
kvartalet 2013.

– Det ser bra ut, säger projektchefen Per 
Rydberg. Vi har dragit nytta av erfarenhe-
terna från det östra röret. Om prognoserna 

Fler flaskhalsar  
måste åtgärdas
Tunnelbygget genom Hallandsås när-
mar sig målet. men mellan ängelholm 
och Helsingborg är Västkustbanan 
ännu enkelspårig, och dubbelspåret 
Helsingborg–lund är byggt för person-
tåg. Godstågen är hänvisade till Gods-
stråket genom Skåne.

på delen Åstorp–Teckomatorp (Sö-
deråsbanan) saknas i dag mötesspår, 
och trafiken styrs manuellt. Banan be-
höver rustas för att kunna ta emot 
ökad trafik. i en första etapp har kon-
taktledningen bytts. Trafikverket pla-
nerar att bygga om signalsystemet så 
att banan blir fjärrstyrd, och ett mötes-
spår byggs. De jobben ska vara klara 
senast sommaren 2016. ytterligare två 
mötesspår planeras, men den etappen 
är ännu inte finansierad.

– Hallandsås är i dag den svagaste 
länken för godstrafiken på Västkust-
banan, säger Tore Edbring, kapacitets-
analytiker på Trafikverket. men när 
tunnlarna blir klara finns andra flask-
halsar kvar. upprustningen av Söder-
åsbanan ökar kapaciteten, men det blir 
fortfarande begränsningar.

I dag går cirka 10 godståg per dygn 
över Hallandsås, medan 15 godståg 
per dygn går omvägen öster om åsen 
på markarydsbanan, via Hässleholm. 
när tunnlarna är klara och Söderås-
banan är upprustad beräknar Tore Ed-
bring att 25 godståg per dygn kan gå 
genom Hallandsås. Tågvikten kan ökas 
från dagens 1 100 ton, för ett klassiskt 
godståg draget av Rc-lok, till 1 400 ton. 
med modernare lok ökar tågvikten från 
1 600 ton i dag, till 2 100 ton. om be-
hoven ökar finns utrymme för att öka 
trafiken genom Hallandsås med ytter-
ligare ett tiotal godståg per dygn under 
2016. 

Iskall final för efterlängtad tunnel

Tunnlarna kläs invändigt med vattentäta betongrör. 
Vattentrycket inne i åsen motsvarar det på 150 me-
ters djup i havet, under borrningen har berget frysts 
ner på den besvärligaste sträckan. På bilden ovan till 
höger servas tunnelborren Åsas borrhuvud inför den 
sista sträckan. foTo:KERSTin ERicSSon

håller kommer vi att klara det västra röret 
på mindre än två tredjedelar av den tid 
det tog att borra det östra. Sedan startar 
järnvägsbygget i tunnlarna.

– Vi har målet i sikte att kunna leverera 
ett komplett dubbelspår i slutet av 2015. 
Jag har samtidigt stor respekt för att den 
del som återstår av tunneldrivningen är 
den svåraste. Men det är spännande att 
omvärlden börjar upptäcka att det snart 
kommer att finnas en ny dubbelspårstun-
nel på Västkustbanan som påtagligt för-
ändrar förutsättningarna för både per-
son- och godstrafik, säger Per Rydberg. 
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nytt FörsLag  
om banaVgiFter

Trafikverket delredovisade den 24 maj  
regeringsuppdraget om banavgifter  

från 2011. I förslaget finns en successiv an-
passning av banavgifterna från dagens cirka 

1 miljard kronor per år, till knappt 2,5 mil-
jarder kronor per år i slutet av planperioden 
2014−2025. Det innebär att järnvägslagens 

krav på kostnadstäckning uppfylls vilket  
inte är fallet i dag. Läs mer i nästa  

nummer av Godset.

vad kostar godsets 
resa genom europa?
samhällskostnaderna är högre per godsenhet för 
vägtransporter än för järnväg och sjöfart. men det 
är tågtransporterna staten tar minst betalt för  
– i relation till vad de kostar och jämfört med andra 
länder, visar en studie från vti.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTi, har un-
dersökt hur väl skatter och avgifter täcker upp för de så 
kallade externa kostnaderna för godstransporter på väg, 
järnväg och till sjöss. Det handlar om kostnader för sli-
tage, nedbrytning, olyckor, utsläpp och luftföroreningar. 
fem transporter inom Europa med Sverige som start eller 
mål har studerats.

Enligt studien är de externa kostnaderna generellt sett 
högst för lastbilstransporter per godsenhet. Därefter följer 
järnvägstransporter och lägst är kostnaderna för sjötrans-
porter. Slitaget är den största kostnadsposten för land-
transporterna.

− En intressant slutsats av studien är att infrastruktur-
avgifterna för väg och järnväg är väldigt låga i Sverige jäm-
fört med andra länder. i många fall täcks de inte upp av 
skatter och avgifter, säger anna mellin, utredare på VTi.

förhållandet mellan skatter och avgifter och samhällets 
kostnader för transporterna, den så kallade internalise-
ringsgraden, varierar mellan de länder som de studerade 

transporterna passerar. Till exempel gör vägavgifterna 
i Tyskland och frankrike att en lastbilskilometer är be-
tydligt billigare i Sverige. Samtidigt är lastbilstranspor-
terna de som betalar mest för sig. i de studerade exem-
plen täcks kostnaderna för vägtransporterna till över 
100 procent på kontinenten, och till cirka 50 procent 
i Sverige. även tågtransporterna täcks, med avsevärt 
högre banavgifter, till drygt 100 procent i andra euro-
peiska länder, men bara till mellan 22 och 37 procent  
i Sverige.

för lastfartygen ligger internaliseringsgraden 
på mellan 10 och 50 procent beroende på 
rutt, transportavstånd och fyllnadsgrad.

Det exakta förhållandet mellan de ex-
terna kostnaderna och avgifterna va-
rierar med till exempel tid på dygnet 
och vilka vägar transporten tar.

− Det talar för att avgifterna också 
bör vara differentierade, att det ska 
kosta mer när det är trångt på spåren 
eller om transporten går i urbana om-
råden. Det är också något som trans-
portköparna skulle kunna beakta i sin 
planering, säger anna mellin. 

stInA gerhArdt

fo
T

o
: m

o
ST

pH
o

T
o

S.
c

o
m



godset • nr 3. 2013 17 

signaler

Den norska regeringen har beviljat en 
miljard norska kronor för att bygga 

världens första fartygstunnel genom Stad-
halvön på norges västligaste udde. Såväl 
lastfartyg som Hurtigruttens båtar ska kun-
na gå genom berget för att slippa ta vägen 
över det farliga havet utanför. 

fartygstunneln har varit efterlängtad av 
kommuner och näringsliv i regionen i årtion- 
den och projektet har hittills varit igenom 
18 utredningar. Ett av argumenten för att 
bygga tunneln är att mer gods kommer att 
kunna gå till sjöss i stället för på väg. Enligt 
statsminster jens Stoltenberg är projektet 

också en viktig del i att satsa på hamnarna 
och gynna tillväxten längs den norska kusten. 

Vattnen utanför Stadhalvön är ökända 
med oberäkneliga vågor − senast 2003 för-
liste ett fartyg och på vikingatiden drog 
man hellre båtarna över land. Tunneln ska 
bli 26,5 meter bred i farleden, 12 meter 
djup, 37 meter hög från vattenyta till tak 
och 1 700 meter lång. 

med regeringens miljard saknas det fort-
farande drygt en halv miljard kronor för att 
tunneln ska kunna byggas och byggstarten 
beräknas till tidigast 2018.   

norge får världens  
första fartygstunnel

Högre säkerhet  
för farligt gods 

i höstas gav regeringen myndig-
heten för samhällsskydd och be-

redskap, mSB, och Transportstyrel-
sen i uppdrag att föreslå åtgärder för 
att förbättra säkerheten vid transport 
av farligt gods på väg och järnväg. 
uppdraget har nu redovisats i en ge-
mensam rapport till försvarsdeparte-
mentet. föreslagna åtgärder omfattar 
bland annat vägledning, kunskapshöj-
ning, övningar, fler säkra uppställ-
ningsplatser och en revidering av lis-
tan över gods med hög riskpotential. 
man vill också involvera fler myndig-
heter i tillsynen och ha möjlighet att 
återkalla aDR-intyget. 

Att öka punktlig-
heten är tågbran-
schens viktigaste 
fråga för att återfå 
allmänhetens för-
troende. På ett ofta 
överbelastat järn-
vägsnät är det enda 
sättet att branschen 
tillsammans arbetar 
för att öka smidig-
heten och förbättra 
punktligheten för 
resenärer och varu- 
ägare.”

ChrIster FrItzson, ny ordFörAnde 
För tågoperAtörernA oCh vd på sJ.

samlad bygglogistik 
på Djurgården 

i norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm byggs bland  

annat 12 000 nya bostäder och 
byggen planeras pågå i området 
fram till 2030. i maj invigdes ett 
gemensamt bygglogistikcenter  
för att försörja samtliga bygg- 
arbetsplatser med resurser som 
transportstyrning, arbetsplats- 
planering, kort- och långtidslagring 
av byggmaterial, samlastning,  
avfallshantering med mera. Dess-
utom ska eldrivna lastfordon an-
vändas för att köra ut material. 

Tunneln ska gå genom Stadhalvöns smalaste del.
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svensk skog  
kan fylla tankarna

med råvara från skogen skulle Sverige 
kunna bli självförsörjande på biodrivmedel, 

genom tillverkning av metanol och dme. 
Det visar en rapport från Kungliga veten-
skapsakademin som bland annat hänvisar 
till framgångsrik forskning samt utveckling 

inom industrin. att utvinna drivmedel ur 
livsmedelsgrödor är inte långsiktigt håll-
bart men med tillgången på skogsråvara i 

Sverige finns enligt rapporten potential att 
ersätta fossila drivmedel inom den svens-

ka transportsektorn till år 2050. 
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landet runt

nollvisionen är unik i ett internatio-
nellt perspektiv och de svenska erfa-

renheterna är intressanta för många län-
der. Den 4−5 juni stod Trafikverket värd för 
en internationell trafiksäkerhetskonferens i 
Stockholm, Towards zero conference, till-
sammans med näringsdepartementet och 
Transportstyrelsen. på programmet fanns 
talare från bland annat Vita huset, WHo 
och Eu-kommissionen. ledande experter, 
politiker och representanter för näringsli-
vet samlades under dagarna kring erfaren-
heter, innovation och framtida utmaningar 
för säkerhet på väg och järnväg. läs mer 
på Trafikverkets webbplats. 

Världens blickar på nollvisionen

jag läste i ny teknik att det är ”extremt 
sexigt med fysik”. jag måste säga att min 
läggning är mer mot godstransporter. 
Tänk vilken förmån att jobba i en bransch 
med så stora möjligheter och där det 
finns så mycket att göra. 

Tillväxt och välfärd innebär transpor-
ter, det har vi hört många gånger. men 
hur kommer dessa att se ut och fun- 

gera i framtiden? 
Den tekniska ut-
vecklingen på-
verkar transpor-
terna men även 
kapacitet, effek-
tivitet och den 

samhällsekonomiska utvecklingen. lik-
som efterfrågan − vad händer med den? 
Handeln via internet ökar kraftigt och 
det påverkar transporterna. mycket gods 
kommer från asien − hur förändras den 
regionen och kommer det att ske en stör-
re tillverkning i afrika? 

Vad bör vi inrikta oss på inom branschen? 
Snabba och tillförlitliga godståg, elvägar 
för tung trafik, längre och tyngre trans-
porter? Stål mot stål ger mindre rullmot-
stånd än gummi mot asfalt, men många 
företag har tappat kompetensen för att 
köpa godstransporter på järnväg. Hel-
hetstänkandet finns men omlastning 
innebär en kostnad. Hur minimerar vi 
den? Behöver sektorn kundanpassas och 
förnyas och vem är i så fall kunden? Vi 
måste se framåt och förstå framtida be-
hov.

jag tycker det är oerhört roligt och fas-
cinerande att jobba med godstransporter 
och hoppas att nästa generation kommer 
att se på transportsektorn som ”extremt 
sexig”. 

En sexig 
bransch

”Vi måste se 
framåt och  
förstå framtida 
behov.”

Sofia lunDBERG 
GRuppcHEf, GoDSTR anSpoRTER ocH loGiSTiK  

WSp analyS ocH STR aTEGi

klart förslag på ny  
nationell transportplan

ungefär samtidigt som denna tidning 
gick till tryck, presenterade Trafikver-

ket sitt förslag till nationell transportplan för 
åren 2014 till 2025. Därefter går förslaget 
ut på remiss innan regeringen ska fatta be-
slut våren 2014. utgångspunkt för arbetet 
är 2012 års infrastrukturproposition och de 
direktiv till uppdrag som regeringen ger Tra-
fikverket. Regeringen föreslår att infrastruk-
turåtgärderna ska öka med 106 miljarder 
kronor under perioden 2014–2025, jämfört 
med planen för 2010–2021. Tills ett beslut 
är taget gäller den nationella transportpla-
nen 2010–2021. mer om den nya nationella 
transportplanen i nästa nummer av God-
set.  1,4 miljoner döda 

 i trafiken per år 
 i världen är totalt 
 oacceptabelt,  
 vi måste göra mer 
 för att få ner döds- 
 fallen. Hälften av 
olyckorna drabbar 
oskyddade trafikan-
ter. 

etIenne Krug,  
WorLd heALth orgAnIzAtIon,  
på toWArds zero-KonFerensen  
I stoCKhoLM.

11
4 så många spadtag 

togs när infrastruk-
turminister catharina 
Elmsäter-Svärd till-
sammans med företrä-
dare för kommun och 
näringsliv markerade 
starten för bygget av 
marieholmsförbindel-
sen, den 23 maj. 

Koll pÅ VägaRbETEna

Stora och små väg- och banarbeten 
ska samsas med semestertrafiken. Ett 

bra sätt att hålla sig uppdaterad är att gå in 
på Trafikverkets webbplats och läget i trafi-
ken. Där syns vilka arbeten som pågår eller 
ska starta inom fem dagar. 
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eu har definierat sex järnvägskorrido-
rer i Europa där införandet av ERTmS är 
prioriterat och en av dessa, korridor B, 

går från Stockholm till neapel. 
Enligt Trafikverkets plan står malmbanan 

näst på tur efter Södra stambanan, med start 
mellan 2018 och 2020. Därefter kommer 
ERTmS att rullas ut i hela landet, med mål-
gång 2035. Botniabanan och Ådalsbanan är 
driftsatta med ERTmS från start.

Världens blickar på nollvisionen
Trafikverket har låtit intervjua fö-
retag som fraktar varor och nytt-
jar kombitransporter i södra Sve-
rige och låtit dem ge förslag på 
förbättringar. man efterfrågar 
bland annat direkt information i 
god tid inför planerade banarbe-
te och bättre samordning. Större 
hänsyn till godstrafiken vid plane-
ring av arbete är ett annat önske-
mål samt att godstrafikfrågor ska 
drivas lika starkt som persontra-
fikfrågor. 

Totalt har 57 förbättringsför-
slag sammanställts. En del arbe-
tar Trafikverket redan med, till ex-
empel tester av längre och tyngre 
lastbilar, ett flexiblare system för 
trafikplanering samt Eu-projekt 
för att förenkla för transporter 
som rör sig över nationsgränser-
na. andra önskemål rör allt från 
utbildning och tekniska lösningar 
till fler rastplatser för ökad trafik-
säkerhet. 

analysen ”Godsets hela resa” 
finns att ladda ner på Trafikver-
kets webbplats. 

Samtidigt som Trafikverket presenterar 
sitt förslag på nationell transportplan för 

2014−2025, redovisas planen för hur det nuva-
rande signalsystemet på järnvägen ska bytas ut 
mot ERTmS. 

Efter dialog med branschen och en riskanalys 
av tidsplanen vill Trafikverket bland annat skju-
ta upp det första steget av införandet med ett 
år. Det innebär att svenska staten får göra upp 
med Eu angående den tidigare överenskommel-
sen om att starta 2016 och vara klara 2020.

− Vi har landat i att vi kommer att göra de 
första inkopplingarna 2017 och vara färdiga 
2021, baserat på en osäkerhet när det gäller till-
gången på stabila system och ombordutrust-
ning. i dag finns det bara ett fåtal leverantörer 
av ombordutrustning och både vi och opera-
törerna vill ha fungerande konkurrens så att vi 
känner en trygghet i att det är bra produkter, 
säger anders Strandberg, Trafikverkets projekt-
chef för ERTmS.

första sträckan där det befintliga signalsys-
temet ska ersättas är Stockholm–öresund och 
Trafikverket planerar att börja norr om alvesta. 

för att vara på den säkra sidan vill man nämli-
gen börja utbyggnaden av marksystemet med 
den beprövade versionen Baseline 2. i södra 
Sverige är det viktigt att tåg som kör över öre-
sund från början kan utrustas för samma stan-
dard som Danmark ska införa, Baseline 3. 

Sedan tidigare är det beslutat att det är for-
donsägarna som ska bekosta ombordutrust-
ningen. Trafikverket släppte i maj en analys av 
konsekvenserna för branschen. En viss påver-
kan på konkurrensen med andra trafikslag är 
inte otänkbar. men eftersom både sjöfarten 
och vägtrafiken utsätts för höjda kostnader på 
grund av skärpta krav på miljövänligare bränsle 
och utsläppsgränser, är bedömningen att effek-
ten blir måttlig. 

− Däremot kan det bli en skillnad inbördes 
mellan operatörerna. Eftersom installations-
kostnaden är högre för det första fordonet finns 
risk att aktörer med många fordon gynnas. Vi 
har föreslagit någon typ av bidrag för den första 
installationen och hoppas på besked från depar-
tementet till hösten, säger anders Strandberg.    
        stInA gerhArdt

ertms – senare men säkrare

branschen tycker till

Vilka godsflöden finns genom och 
via Sundsvall? Det är en av de 
frågor som ska besvaras i Tra-
fikverkets studier under 2013 
av kommunikationslösningar i 
Sundsvallsområdet. flödesana-
lyser kommer att göras från Här-
nösand i norr, Ånge i väster, 
Hudiksvall i söder samt av far-
tygstonnage.

− Vi ska studera hur godset 
fraktas i regionen i dag och på 
lång sikt samt hur trafiken fun- 
gerar i östlig – västlig riktning, be-
rättar samhällsplaneraren ingela 
öhrling vid Trafikverket Region 
mitt i Härnösand. 

gods genom  
sundsvall studeras

Kostnaden för hela utbyggnaden i Sveri-
ge beräknas till cirka 30 miljarder. Trafikver-
ket föreslår en utbyggnadstakt på ungefär en 
och en halv miljard per år. utbyggnad av kor-
ridor B och malmbanan är finansierad i den 
nuvarande nationella planen. finansiering-
en av resterande utbyggnad kommer in i det 
nya förslaget till nationell transportplan för 
2014−2025, och återstår därmed för reger-
ingen att besluta om, vilket sker våren 2014. 

nyTT sIgnalsysTEm I HEla sVERIgE
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Ett skepp kommer lastat …

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Eller i alla fall en styrhytt. Det var ett något udda ekipage som rullade genom Huskvarna en tidig majmorgon med en del av den nya Visingsö- 
färjan Braheborg, på väg till det pågående färjebygget i torrdockan vid Vättern. En hel del förberedelser låg bakom – åkeriet Tabergs hade  
planerat rutten och mätt vägar och viadukter. Styrhytten var den största utmaningen och i Eksjö fick bommar och signaler rivas vid järnvägs-
övergången. Tätt efter den knallgula styrhytten kom de båda bogvisiren, allt tillverkat i Riga och transporterat till Huskvarna från Västervik, 
en resa på tre dagar. Väl ihopmonterad blir Braheborg det största fartyg som trafikerat Vättern.   foTo: KERSTin ERicSSon


