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Sätt på
vinterdäcken!

Regeringen ser allvarligt på detta och
Trafikverket har fått i uppdrag att kartlägga situationen och föreslå åtgärder.
En åtgärd som regeringen redan överväger är att lagstifta om vinterdäck på
tunga fordon redan nästa år.
Vi på Trafikverket kan också bidra
till ökad säkerhet och bättre framkomlighet genom att hålla vintervägarna
farbara och sätta in särskilda åtgärder i känslig passager som exempelvis
backar. I år har vi satsat extra resurser
på snöröjning, och vi hoppas därför att
årets vinter blir bättre än de två senaste. Men då krävs att alla bidrar och inte
ger sig ut fellastad, med för hög hastighet och med sommardäck på.
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”Mitt uppdrag
är att se till att vi kan
förse Mälardalsregionen
med bästa möjliga
förutsättningar för
godstrafik.”

Världens största maskiner finns i Aitik.
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Foto: stefan br att

N

u är vintern här. En alltför
vanlig syn på våra vägar den
här årstiden är lastbilar som
halkat av vägen eller ställt sig
på tvären. Följden är långa köer som
hindrar framkomligheten för transporter och bilister. Förlorad tid är dyrt för
såväl näringsliv som för samhället i
stort. Och dyrt för den åkare som ligger i diket med sin transport Här måste hela branchen ta ett större ansvar.
Även om un”Förlorad tid är dersökningar
visar att åtta av
dyrt för såväl
svenska åkanäringsliv som tio
re har vinterför samhället” däck på bilarna,
så kör alltså var
femte svensk lastbil på sommardäck
året om. Bland utländska åkare kör två
av fem på sommardäck.
Men bra däck räcker inte. Vi vet
också att för många tunga transporter
överskrider hastigheterna och är fellastade. Överlaster är alltjämt ett problem
vilket inte bara minskar trafiksäkerheten utan också orsakar onödigt slitage
på vägarna.

Karsten Bjärbo, Swedavia, arbetar för att öka flygfrakten till och från Arlanda. Foto: Stefan Bratt

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
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av statliga vägar och järnvägar.
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Värsting
PÅ SPÅREN

I specialvagnen hänger den tunga transformatorn. Hela vagnens bredd är 4,5 meter, längden är 73 meter och lasthöjden begränsad till 5,20 meter.
Järnvägen är dessa tunga transporters enda väg ut till marknaden.

De är stora och tunga. Från Ludvika tar
ABB:s transformatorer järnvägen ut i världen. En specialbyggd vagn gör dessa tungtransporter möjliga trots att de är betydligt
tyngre, bredare och högre än järnvägen
egentligen tillåter.
godset • nr 4. 2011

Ludvika ligger intill sjön Väsman i Västerbergslagen och med granskogen i
tät givakt. 101-åriga Bergslagsbanan
snirklar sig förbi på enkelspår. Det är långt till
närmaste hamn. Ur transportsynpunkt ligger
Ludvika helt enkelt fel. Eller som Anna-Karin
Enerud Larsdotter på ABB i Ludvika säger:
– Det är en transportchefs mardröm att
ansvara för projekttransporter från en fabrik,
som ligger mitt i skogen.
ABB har tagit fram egna vagnar för sina tungtransporter. Den största har 32 axlar och klarar
en sammanlagd vikt på cirka 700 ton. Trans-
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En personalvagn följer med tågsättet. Här finns sovplatser, dusch och kök.

Milimeterprecision. Med
hjälp av fyra kameror kan
vagnen fjärrmanövreras.

Under färd är transformatorerna fyllda med torrluft för
att hålla trycket. Transformatoroljan fylls på i efterhand.
I mål på helt nya spår till tungkranen i Norrköpings hamn. ABB:s specialvagn
från Kraftdragarna får vänta ytterligare en dag innan returresan mot ABB i

formatorn hängs i vagnens sidobalkar.
Dagens last väger 173, 5 ton. ”En liten en”,
som Lasse Bergkvist från Kraftdragarna
säger. Det är Kraftdragarna som sköter
ABB:s tungtransporter med draghjälp av
Tågab.
Utvecklingen går mot tyngre och större
transporter. Under åren har volymen per
transport ökat, och 2011 har ABB i Ludvika skeppat iväg sina största transformatorer hittills. 383 ton är den högst noterade matchvikten av sju enheter som sålts
till Brasilien.
Målet för den här resan är Norrköpings
hamn. Mil efter mil på slingrig bana med
en mängd hinder som ska passeras, närmare bestämt 1 922. Hindren beskriver
anläggningen i form av signaler, snäva
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kurvor och trummor i banvallen.
– Vi gör som rallyförarna och kör efter
noter, säger Lasse Bergkvist om de transportvillkor som varje transport kräver.
Transportvillkoren ger en detaljerad bild
av hur transporten ska gå till för att undvika hindren. Från förarhytten kan Lasse
Bergkvist och kollegan Micke Bergelin
manövrera vagnen sid- och höjdledes.
Som mest kan den förskjutas 60 cm.
Där slutar liknelsen med rallyförare.
Hans Pursche, Tågabs lokförare, matar
T43:ans ATC med hastighetsuppgifter.
Maxfarten är 30 kilometer i timmen, men
ofta krypkör Hans i 10 kilometer i timmen. Stationer och bangårdar är knixigast att passera med otaliga växlar och
signaler.
Specialtransporterna ligger utanför den

fasta tidtabellen. Trots att varje transport
planeras i god tid får de ett så kallat ad
hoc-läge, som innebär att Trafikverket ger
tillträde till spåret när det finns utrymme.
För tungtransporterna handlar det oftast
om helger.
ABB har investerat i en nygammal vagn av
mindre modell för att kunna köra transporter mitt i veckan. Anna-Karin Enerud Larsdotter vill även kunna köra den
stora vagnen mitt i veckan. Reträttplatser
utmed banan, där vagnen kan ställas åt
sidan medan övrig tågtrafik rullar förbi,
skulle göra det möjligt. Men det saknas
tåglägen. Under veckorna ska regionala persontåg och godstrafik samsas om
banans utrymme.
ABB:s historia i Ludvika samman-
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Ludvika
Hallsberg

Katrineholm
Norrköping

Lasse Bergkvist
från Kraftdragarna. Tungtransportens personal är
utbildad att växla
tåget.

kopplas ifrån lok och övriga vagnar innan lossning och transformatorn fortsätter sin resa. Micke Bergelin
Ludvika kan börja.

faller med järnvägens. Vid sekelskiftet
1900 var Ludvika en järnvägsknut. Lernbo kraftstation byggdes för att försörja
den blomstrande gruvnäringen i området. Hundra år senare står flera av finnmarkens nedlagda gruvor redo att öppnas igen. Fler ska konkurrera om redan
begränsat utrymme på järnvägen.
– Jag är orolig för vad som händer om
malmtransporter ska börja konkurrera
om plats på banan, med tanke på kapacitetsbristen. Och vad händer om fler stora
tunga godstransporter sliter på banan?
säger Anna-Karin Enerud Larsdotter.
Järnvägens kvalitet oroar också. Under
tjällossningen i våras stoppades ABB:s
specialtransporter i sex veckor.
– Transportfrågan är känslig för oss.
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Vi är hänvisade till en bana. Vad händer
om vi inte kommer ut med våra produkter
från Ludvika? I förlängningen kan infrastrukturens brister drabba bygden, säger
Anna-Karin Enerud Larsdotter.
ABB har medfinansierat Trafikverkets
investeringar mellan Ludvika och Norrköpings hamn. Höjda kontaktledningar,
ökad bärighet på broar samt breddade
tunnlar har förbättrat standarden, men
eftersatt underhåll tar tid att återställa.
Sträckan Ludvika–Frövi har rustats med
bland annat spårbyte och nya mötesspår.
2012 ska standarden vara betydligt bättre.
Anna-Karin Enerud Larsdotter tycker
att samarbetet med Trafikverket fungerar
bra. Varje vecka hålls möten, där man diskuterar kommande transporter.
Dessutom hålls månadsmöten med

Hans Pursche,
lokförare från Tågab

Trafikverkets kundansvariga.
– Det finns förståelse för ABB:s behov.
Från vårt perspektiv står Trafikverket på
vår sida. Ni gör vad ni kan, men det finns
inte medel, säger Anna-Karin Enerud
Larsdotter.
Text: Monica Näslund
Foto: Kasper Dudzik

Fakta BERGSLAGSBANA

Godsstråk för trafiken mellan Bergslagen
och Göteborg. 478 kilometer lång. Banan
är enkelspårig med undantag för sträckorna Gävle–Hagaström och Grängesberg–
Ställdalen. Den är utrustad med ATC och
fjärrblockeringssystem.
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Lättare köra tungt
och stort med Spectra
Spectra heter Trafikverkets nya webbverktyg som ska förenkla hanteringen
av specialtransporter på järnväg.
Järnvägsföretagens ansökningar ska i
fortsättningen ske via Spectra.
I ett it-rum i Sundbyberg sitter Hans-Erik
Gerdin från Cargonet och fyller i tekniska
uppgifter om olika vagnstyper. Det är växelflak, containrar och trailrar som används i företagets intermodala transportupplägg mellan olika kombiterminaler. Uppgifterna lagras
i systemet när företaget söker tillstånd att
köra sina transporter på järnväg.
Utanför rullar pendeltåg, fjärrtåg och ett
och annat godståg förbi. De flesta – 70 procent – av alla godståg kräver särskilda tillstånd. Med specialtransport menas allt som
överskrider Trafikverkets tekniska normer,
det vill säga för stor, för tung, för bred eller
för hög.
För att tillåta en specialtransport krävs
transportvillkor, en plats i tågplan samt ett
transporttillstånd. Hanteringen av specialtransporter har hittills komplicerats av att
det saknats ett enhetligt it-stöd. Spectra ska
underlätta för samtliga användare, från sökande järnvägsföretag till Trafikverkets operativa tågledning.
Under hösten har Trafikverket utbildat
järnvägsföretagens handläggare i webbverktyget. Green Cargo står för flest specialtransporter. Lars Granath och Kent Lindén från Green Cargo är övertygade om att
Spectra kommer att förenkla hanteringen.
– För vår del blir det bättre. Vi slipper papper och olika typer av dokument, säger Lars
Granath.
– Ja, Spectra upplevs som enklare, säger
Kent Lindén.
Green Cargo begär 8 000 tillstånd varje
år. SSAB:s ståltåg, Coop:s matleveranser, bilvagnar och Stora Enso-boxar med pappersprodukter samt trätåg med rundvirke eller
massaved är alla kategoriserade som specialtransporter.
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Inför varje specialtransport utfärdas transporttillstånd, som ska ses som ett kvitto på
att villkoren för transporten är uppfyllda. Det
kan exempelvis handla om uppgifter till föraren om hastighetsbegränsningar.
Transportvillkoren tas fram för varje enskild transport även om den är återkommande. I Spectra förenklas rutinen genom att
det skapas generella villkor för vissa typer
av vagnar. Det innebär färre ansökningar för
Green Cargo och övriga järnvägsföretag.

Spectra har även en kartfunktion. Kartan visar var transporten får åka i landet. Man kan
enkelt söka sina färdvägar och se vad som
gäller.
En banas bärförmåga anges med två värden: största tillåtna axellast, (stax) som mäts
i ton samt största tillåtna vagnvikt per meter
som mäts i ton per meter (stvm).
– Kartfunktionen visar uppgifter om banornas begränsningar. Om man ska köra en

tung transport genom hela landet är det kanske bara vissa områden som har restriktioner. Då berättar systemet det, säger Susanne Blom, som tillsammans med Nadja Gibbs
utbildar järnvägsföretagen i att använda
Spectra rätt.
Susanne Blom och Nadja Gibbs har varit
med och utvecklat Spectra och är nöjda med
resultatet.
– Målet har varit att förenkla hanteringen,
öka säkerheten och vara tydligare, så att risken att det blir olika tolkningar försvinner, säger Susanne Blom.
Spectra hämtar uppgifter om banornas status från Trafikverkets it-system och
varskos när förändringar sker som kan påverka transportvillkoren. Beslut om transportvillkor ska lämnas inom fem arbetsdagar efter ansökan. För tunga transporter gäller 15
arbetsdagar, för komplexa transporter är tiden ännu längre.
Monica Näslund

Nadja Gibbs och Susanne Blom från Trafikverket
tror att Spectra förenklar hanteringen av specialtransporter. Foto: Heléne Grynfarb

”För vår del blir det
bättre. Vi slipper
papper och dokument”

godset • nr 4. 2011

signaler

Norska Cargonet
lämnar Sverige
Cargonet slutade den 10 december med sin kombitågsverksamhet
i Sverige. Enligt bolaget är orsaken dålig punktlighet, sviktande resultat, ökade
infrastrukturavgifter och ändrad terminalregim. Bolagets transporter i Norge
fortsätter, liksom transporterna till och
från Norge genom Sverige. Även driften
av kombiterminalerna i Malmö och Luleå
fortsätter tills vidare i Cargonets regi.

68,3

miljoner ton gods
transporterades på järnvägen
år 2010, enligt Trafikanalys
officiella statistik. Det är
den största godsmängden på 36 år.

NTR införlivas
i Green Cargo
Nordisk Transport Rail, NTR, grundad 1919, ska ingå i Green Cargos
nya marknadsorganisation för nationella och internationella järnvägstransporter. NTR ingår i Green Cargo-koncernen,
men har egen säljorganisation, administration och kundservice. Dessa kommer
nu att integreras. Green Cargo kommer
bland annat att behålla NTR:s vagnövervakningssystem, som ger kunderna exakt
information om var deras vagnar befinner
sig i hela Europa.

Svenska lastbilar kör
kortare, lastar mindre
Svenska lastbilar kör kortare sträckor och lastar mindre gods. Det visar siffror från Trafikanalys. Under andra
kvartalet i år transporterades drygt 82
miljoner ton gods av svenskregistrerade
lastbilar i inrikes och utrikes trafik. Jämfört med samma kvartal i fjol är det en
minskning av trafikarbetet med 8 procent
och av lastat gods med 15 procent.
godset • nr 4. 2011

Göteborgs hamn har utsetts av EU att ingå i det europeiska transportnätverket TEN-T. Foto: Göran Fält

Fem svenska hamnar
viktigast i Europa
Göteborgs hamn, Stockholms hamnar,
Trelleborgs hamn, Copenhagen Malmö Port och Luleå hamn är, enligt EU-kommissionen, några av de viktigaste hamnarna
i Europa.
Göteborgs hamn har utsetts att ingå i

Railcare
flyttar norrut
Railcare Tåg lägger ner
sitt kontor i Östersund och
flyttar verksamheten till Skelleftehamn. Samtidigt avvecklar
företaget sina timmertransporter och koncentrerar verksamheten till entreprenad- och specialtransporter samt uthyrning
av lok och vagnar. Vid årsskiftet ska förändringen vara genomförd. Ett tiotal personer blir
uppsagda då företaget avvecklar timmertransporterna. Hans
Flodmark, verksamhetsansvarig för Railcare Tåg fortsätter att
driva verksamheten.

det europeiska transportnätverket TEN-T,
Trans europeiska transportnätet. Nätverket ska knyta ihop infrastrukturen inom EU.
Förutom hamnar ingår flygplatser, järnväg
och gränspassager.

Miljöpris till
Göteborgs hamn
Göteborgs hamn har vunnit det prestigefyllda
miljöpriset Energy Globe Awards 2011 för sitt
arbete med elanslutning av fartyg. Vinsten är
10 000 euro och en 17 kg tung bronsstaty. Nära
1000 bidrag från 105 länder var med och tävlade.
Göteborgs hamn blev vinnaren i kategorin luft.
Priset Energy Globe World Awards främjar rena
och förnyelsebara energikällor och delas ut i de
fem kategorierna jord, vatten, luft, eld och
ungdom. Priset har delats ut sedan 1999
och är i dag ett av världens mest
prestigefyllda miljöpris.
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effektiva transporter

Gällivare

Törstig truck
kan köras snålt

Stockholm

I Aitik, strax söder om Gällivare, finns Sveriges största bergtruckar, hjullastare och grävmaskiner. Här är minsta storlek superstor. Senaste truckmodellen lastar upp till 320
ton och drar 175 liter diesel i timmen. Den som är lätt på foten har pengar att tjäna.
Aitik är Sveriges största dagbrott. När
man spanar ut över gruvområdet är det
svårt att begripa proportionerna. Om man
placerar Aitik på en karta över Stockholm sprattlar bara delar av huvudstadens ytterområden utanför ramen. Till
ytan är Aitik Sveriges största arbetsplats.
Här jobbar drygt 560 personer med att
bryta och anrika kopparmalm. Ur oändliga mängder berg hämtas koppar, guld
och silver.

– Bra flyt innebär att det skottas och forslas 100 000 ton berg på ett dygn, säger
gruvvärd Olle Baltzari.
Dagbrottets botten är på väg mot 450
meters djup. Från utkiken på marknivå
ser de gula bergtruckarna ut som leksaksbilar. Fakta säger annat. Den nya modellen, Caterpillar 795, har en tomvikt på 250
ton och väger 570 ton med last. Grävmaskinerna, som för övrigt också tillhör de

största i världen, har skopor som tar 80
ton eller 43 kubikmeter berg. Med drygt
tre skopor är flaket fyllt. Den sista skopan
är finliret. Lastvikten visas på en display
på förarens dörr. Är övervikten mer än
tio procent får grävaren lyfta av en del av
lasten.
Det rullar sex 795:or i Aitik, totalt ska
det bli tio, berättar Olle Baltzari som vant
förmedlar fakta om den ena större maskinen efter den andra. Caterpillar 793 är
näst störst med en tomvikt på 220 ton.

”Den grönfärgade dieseln är
skattebefriad, men även en
blygsam minskning av bränsleförbrukningen ger snabb vinst”

En gång i veckan skjuts en salva
i Aitik, alltid klockan 19.00. 2010
slog man Europarekord vid en
sprängning då en salva sprängde lös 3,7 ton berg. Foto: Kasper
Dudzik
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Gruvbolagets vita personbilar och övriga
vanliga fordon som kör i området är alla
märkta med röda vimplar på långa spröt.
Samma sorts vimplar som kan ses på
barncyklar. I båda fallen handlar det om
att synas.
Liten reporter vid
Transporterna inom gruvområdet sker
största bergtrucken, främst med dieselfordon. I runda slängar
modell 795. Foto:
drar gruvtrafiken två miljoner liter diesel
Olle Baltzari
i månaden. Bränsleförbrukningen för en
793 är 150 liter diesel i timmen. Den större 795:an drar 175 liter diesel i timmen.
Den grönfärgade dieseln är skattebeSture Holmgren,
friad, men även en blygsam minskning
utbildningssamav bränsleförbrukningen ger snabb vinst.
ordnare, och Olle
I entreprenadbranschen går det överlag
Baltzari, gruvvärd.
att med enkla åtgärder minska bränslegodset • nr 4. 2011

förbrukningen med tio procent. Omräknat i Aitikgruvan betyder det att det med
dagens drivmedelspriser ligger några miljoner i potten. Varje månad.
Aitiks förare utbildades för ett par år
sedan i sparsam körning i ett projekt tillsammans med Vägverket. Då infördes ett
belöningssystem. Kenneth Haara deltog i
projektet med sådan framgång att det tog
honom och kollegorna i skiftlaget till Barcelona. Han har job”En stor truck bat 11 år som truckser liten ut in- förare och säger att
bilkörning är svåtill grävaren. rare.
– Trucken har
Här förlorar
automatlåda, jag
allt sina pro- kan bara gasa och
portioner”
bromsa.
Han tycker inte att
det är särskilt märkvärdigt att köra världen största bergtruck.
– En stor truck ser liten ut intill grävaren. Här förlorar allt sina proportioner,
säger Kenneth, och minns när han som
nybörjare passerade en parkerad turistbuss och fick titta ner för att se den.
För Kim Nildén, som kört bergtruck
sedan mars i år, är sparsamt körsätt
invant. Det lärde han sig redan i körskolan.
– De unga drar inte på växlarna, som vi
äldre kan göra, säger Kenneth Haara.
Fem skiftlag jobbar dygnet runt. I varje
skiftlag jobbar 25 truckförare, sammanlagt hundratalet truckförare. Andelen
kvinnliga förare är stor. Nära 40 procent
av truckförarna är unga kvinnor.
I Aitik gäller inte alla sparsamma rekommendationer. Att hålla jämn fart är viktigt och att utnyttja terrängen, men det
är inte alltid rätt att köra med lätt fot. En
bergtruck med full last som kör uppför
rampen har inget alternativ. Det är full
gas som gäller. Tomgångkörning ska helst
undvikas.
– Vintertid slår vi aldrig av truckarnas
motorer, säger Sture Holmgren, utbildningssamordnare. Å andra sidan står aldrig truckarna stilla, när en förare klättrar
ner för att ta rast tar en annan vid.

2014 kommer malmproduktionen att fördubblas till 36 miljoner ton per år. Aitik är samiska och betyder
förråd. Foto: Kasper Dudzik

Aitik/Boliden
• Aitik är Bolidens största gruva och en av
Europas största koppargruvor.
• Fyndigheten består av kopparkis som
innehåller koppar, guld och silver.
• 2010 invigdes Aitiks nya anläggningar.
Det finns även ett stickspår från Malmbanan till en ny järnvägsterminal i Aitik. Terminalen har två längre spår.

sparsamt arbete

Trafikverket, Statens jordbruksverk och
Skogsstyrelsen samarbetar för att främja
sparsam körning av större dieseldrivna
arbetsmaskiner.
Arbetet inriktar sig på åtgärder som kan bidra till minskad förbrukning och klimatpåverkan. Erfarenheter visar att uppföljning
och motivation av förare är avgörande för
resultatet.
Läs mer: www.trafikverket.se/sparsam

Monica Näslund
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Christel Wiman blir ny vd för Tågoperatörerna efter årsskiftet då
Peder Wadman går i pension. Därmed är Christel Wiman tillbaka
i transportbranschen – hon var tidigare vd för Stockholms hamnar.
Foto: Heléne Grynfarb
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Christel
Wiman

GER JÄRNET FÖR TÅGET

Hon är snabb i replikerna och alert i ögonen. Christel Wiman laddar om och
återvänder till transportområdet. Som ny vd för Branschföreningen Tågoperatörerna företräder hon 26 järnvägsföretag och, med hennes egna ord, ”en framtidsbransch med anor”.
Christel Wiman är i uppbrottstider, dubbelt upp.
Flyttkartongerna vittnar om förändring. Arbetsgivarorganisationen KFS för samhällsnyttiga företag
ska byta lokaler och snart ska vd Christel Wiman
lämna jobbet.
Den 16 januari tillträder hon som ny vd för Tågoperatörerna och ersätter Peder Wadman som går i
pension. Tågoperatörerna har 26 medlemmar och
arbetar för gemensamma frågor gentemot regering,
riksdag, myndigheter och uppdragsgivare.
Vem är Christel Wiman?
– Det har jag också undrat över hela livet!
Kortversionen av yrkeslivet ser ut så här: Jurist
med många år i hotellbranschen – en erfarenhet hon för övrigt delar med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Deras vägar korsades redan då och de kommer att mötas igen. Men
Christel Wiman väntar med att besöka Näringsdepartementet. Man ränner inte dit utan ärende.
Nu lämnar hon vd-jobbet på KFS efter två år.
Den fusion hon skulle leda blev inte av. Erbjudandet från Tågoperatörerna kom efter att hon fått
beskedet. Nu tycker hon det är extra kul att byta
jobb i vuxen ålder.
Transportbranschen är hon bekant med efter
nio år som vd för Stockholms hamn.
– Samtidigt som det blev känt att jag fått uppdraget för Tågoperatörerna fick jag tillbaka hela mitt
gamla kontaktnät från hamntiden. Det är roligt
och det hoppas jag få nytta av nu.
godset • nr 4. 2011

Hon kallar transportbranschen komplicerad och
spännande och är hungrig på att få lära sig mer
specifikt om järnvägen.
– Det är massor jag absolut vill läsa in mig på.
Trafikverkets kapacitetsutredning har hon ytlig
kunskap om och parerar med en motfråga:
– Du har inte ett exemplar i väskan?
Regler och lagar är juristen Wimans område. Järnvägen blir en ny värld att orientera sig i. Avregleringen har stuvat om järnvägens 150-åriga strukturer med nya järnvägsföretag på marknaden och
nya myndigheter, däribland Trafikverket.
– Trafikverket är en stor organisation. Jag ser
fram emot kontakter på många plan, allt från mindre arbetsgrupper i sakfrågor till samarbeten om
framtida projekt. Min förhoppning är att Trafikverket ser Tågoperatörerna som en bra förhandlingspart.
Christel Wiman sitter även i Jernhusens styrelse
och den vägen får hon viss inblick i det rälsliv som
är tågoperatörernas verklighet. Styrelseuppdraget
behåller hon så länge ingen tycker något annat.

Godstågsmarknaden är redan avreglerad. Nu står
persontågstrafiken inför full konkurrensutsättning. Hennes första uppgift som ny vd blir att träffa Tågoperatörernas 26 medlemmarna och lyssna
till deras önskemål.
Tågoperatörernas gemensamma nämnare är att
de kör tåg. I övrigt rymmer branschföreningen två
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Christel
Wiman

Byter spår i sina bästa år. Christel Wiman tänker ge järnet för Tågoperatörerna. Foto: Heléne Grynfarb

dominerande företag och många små. Vissa bedriver persontrafik, andra godstransporter och några
kör internationellt medan andra kör regionalt. Hur
kan hon förena allas intressen?
– Det var en av mina första funderingar, hur
de få dominerande parterna ser på de små medlemmarnas existens. Jag ställde frågan om man
är mycket oeniga, men här finns en samsyn trots
skillnaderna, och jag tycker att både SJ och Green
Cargo har accepterat att bli konkurrensutsatta.
Med den inställningen kan jag jobba för alla medlemmar.
Vad kan du göra för att mer gods ska gå på järnväg?
– Operatörerna själva är bäst skickade att få ut
mer gods på järnväg. Styrkan med en branschorganisation är i frågor som ligger utanför ett enskilt
företag eller mellan företagen, som gemensamma
regler eller branschanpassning. Där kan vi bidra
och underlätta för godstrafiken.
Godspallar röstar inte, brukar det heta, som förklaring till att persontågen oftast går före godstågen. Christel Wiman känner igen argumenten från
hamntiden.
– Gods- och persontrafik lever i skilda världar,
även om godset är väl så viktigt för att vi ska kunna
leva som vi gör.
Hur kan godset bli mer högljutt?
– Vi måste öka intresset och kunskapen om hur
varorna når oss. – lära oss att förstå godsets betydelse i vårt dagliga liv, vilken apparat som ligger
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bakom de kläder vi har på oss, vad vi äter, hur vi får
kaffet vi dricker. Konsumenten tänker ofta bara på
sista steget som är det egna till butiken.
Avslutningsvis ber jag henne lista tre viktiga
järnvägsprojekt.
– Det är lite för tidigt på dan för det. Jag kan väl
få återkomma i den frågan 2012?

> Ålder: 61 år
> Profession: Nu vd för
Arbetsgivarorganisationen
KFS för samhällsnyttiga företag. Snart ny vd för Tågoperatörerna.
> Bakgrund: Jurist, förhandlingschef/vice vd för
SHR, vd Sweden Hotels,
personalchef Grand Hôtel
i Stockholm, förhandlingsdirektör Posten, vd Stockholms hamnar, vd KFS.
> Bor: Artillerigatan i
Stockholm.
> Familj: Sambo med
Rune.Trivs med att göra:
kultur, allt från teater till
trädgård. Har fritidshus där
hon odlar. Läser mycket.
> Om att åka tåg: Det är
ett mänskligt sätt att färdas när det fungerar. Det
är djupt omänskligt när det
inte fungerar. Då gäller det
att informationen fungerar och att hjälpinsatserna
finns där.
Tycker om att sätta sig på
tåget till Göteborg – men
det ska vara fönsterplats
och i färdriktningen.

Monica Näslund

Ett erbjudande svårt att
säga nej till, säger Christel
Wiman om uppdraget att
leda Tågoperatörernas 26
medlemmar. Foto: Heléne
Grynfarb
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på banan / weight in motion

Alexander Hellberg, Peek
Traffic och Kjell Sohlberg,
Trafikverket, vid E4/E20
trafikplats i Hallunda. Nergrävda sensorer i asfalten
väger fordon över 3,5 ton i
full motorvägsfart. Samarbetet med polisens tunga
grupp i Stockholm har lett
till en kraftig minskning av
överlaster förbi trafikplatsen. Foto: Heléne Grynfarb
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Ny vägvåg fångar
överlaster i farten
På drygt ett år har antalet fordon med laster över 60 ton minskat avsevärt på E4/E20 i
Stockholm. 80-tonslasterna har helt försvunnit. Förklaringen stavas ”wim” – Trafikverkets
system för att väga tunga fordon i farten.

”Wim” står för weight in motion, eller vägning i rörelse översatt till svenska. ”Wim” är ett vågsystem
som väger fordon när de passerar på vägen. Samtidigt
registreras hastighet, fordonets längd och axelavstånd.
Systemet klarar av att mäta och registrera i farter upp
till 100 kilometer i timmen. Trafikverket var först i
Skandinavien med att installera systemet som kommer från Kanada.
– ”Wim” har tre fördelar. Det ger oss data som vi
kan använda för att beräkna slitaget på vägar och broar. ”Wim” hjälper oss att få bort överlaster vilket främjar en ärlig marknad för åkerinäringen, säger Kjell Sohlberg som jobbar med underhåll på Trafikverket.
Den första anläggningen är installerad vid E4/E20
vid Hallunda trafikplats söder om Stockholm. Varje

dag, året, runt registreras alla fordon över 3,5 ton som
passerar i norrgående körfält. Ett vägmärke med en
kamerasymbol och en skylt som säger ”vägning” förvarnar trafikanterna.
– Jag brukar förenklat förklara systemet som att det
ligger två badrumsvågar i asfalten som i full motorvägsfart väger passerande fordon, säger Alexander
Hellberg från Peek Traffic AB, som installerat systemet
åt Trafikverket.

En lastbil passerar, ger sitt hjulavtryck och några sekunder senare visar systemet om och var den är lastad
mer än tillåtet. Det som utmärker ”wim” är att systemet kan läsa av var övervikten ligger, om det är på
drivaxlar, bakaxlar eller snedfördelat.
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Foto: heléne grynfarb

på banan / weight in motion

Lagen om överlastavgift

24 klasser av fordon mellan 3,5 ton och 60 ton finns i systemet. Den sista klassen är en okänd axelkombination. Med hjälp av de data som sparas i systemet kan nya klasser identifieras. Då skapar vi en ny
klass och kan kategorisera fler fordon, säger Alexander Hellberg. Foto: Heléne Grynfarb

– Felmarginalen är mellan 3 och 5 procent. Vi kalibrerar vågen 1–2 gånger om året. Vi jämför också mätresultatet med polisens vägningar för att se om det är
någon skillnad, säger Alexander Hellberg.

Livslängden på en väg förkortas betydligt av tung trafik. En holländsk undersökning visar att en rätt lastad lastbil på 45 ton sliter lika mycket som 200 000
personbilar på samma sträcka. Med en överlast på 10
procent sliter den motsvarande 315 000 personbilar.
För polisen har ”wim” blivit ett effektivt verktyg mot
överlaster. Med en bärbar dator kopplar polisen upp
sig mot systemet och kan stoppa fordon som systemet
rödmarkerar.
– I början såg vi kraftiga totalviktsfel varje dag. Det
gör vi inte längre. Men överlaster är ett stort problem.
Vi ser fortfarande att många kör med 10 procents
överlast. Då blir ju var tionde last gratis medan en laglig åkare får köra fler gånger, säger Kjell Sohlberg.
Sedan ”wim ”installerades har överlasterna förbi
mätplatsen i Hallunda minskat med mer än 60 pro-
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cent. 80-tonslasterna är helt borta.
– Det är bara pengar som räknas i dag, säger Kjell
Sohlberg. Det svider att betala avgifter och dessutom
kostar det i tid att bli stoppad. Varje stopp kan ta en
timme eller mer, och många förare har en tajt stopptid att hålla.

Handlar det om kraftig överlast måste godset lastas
av eller om, innan föraren kan fortsätta. För förare utanför EU med överlast gäller att betala böter och avgifter på plats innan de kan fortsätta köra.
Polisen kontrollväger med egna statiska vågar.
Dessa är juridiskt bindande om någon ska lagföras för
överlast. Omkring 50 förare har hittills bötfällts. Bruttolast, axel- och boggitryck avgör bötesbeloppet.
Nästa steg är att installera ”wim” i södergående körfält. Det planeras att ske i sommar.
Så vart tog 80-tonslasterna vägen? Ja, alla kan inte
ha tagit en annan väg. Klart är att det är färre som kör
med överlaster förbi trafikplats E4/E20 Hallunda.

Överlastavgift tas ut om
lastbil eller buss eller
vissa andra fordon körs
med högre axeltryck,
boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för
fordonet, fordonståget
eller vägen.
Avgift för överlast tas ut
med ett grundbelopp om
2 000 kr. Därutöver ett
belopp beräknat för varje
axel, boggi eller trippelaxel enligt ett fastställt
sätt. Det kan bli mer än
100 000 kr.
Ägaren till fordonet får
betala överlastavgift.
Överlast för släpvagn
debiteras ägaren av det
fordon som släpvagnen
dras av.
Avgiften betalas till
Transportstyrelsen, som
har det övergripande ansvaret för yrkestrafiken
på väg.

Monica Näslund
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Stickspår kan lyfta
flygfrakt på Arlanda
För tio år sedan arbetade ingen heltid med
flygfraktsfrågor inom dåvarande Luftfartsverket. I dag är flygfrakt en framtidsfråga för
Arlanda flygplats och Swedavia som sköter
flygplatsdriften.
– Flygfrakt var ingen särskilt spännande arbetsuppgift, men i dag måste en flygplats av Arlandas
storlek växa både när det gäller passagerarflyg och
fraktflyg för att attrahera nya flygbolagsetableringar, säger Karsten Bjärbo, operativ chef för flygfrakt
inom Swedavia.
Arlandas ökning av flygfrakt tog rejäl fart när den
nya fraktterminalen för bland annat Posten stod
klar år 2006. I kombination med gods från närliggande terminaler och större företag som Ericsson och läkemedelsindustrier har fraktvolymerna flerfaldigats. Prognosen för
”Från Arlanda 2011 pekar på en
flögs 2010, liknande tillväxt,
trots sviterna efter
inom och
askmoln och pågåutom landet, ende euro-kris.
– Från Arlanda Karsten
fraktgods
flögs 2010, inom
Bjärbo
motsvaran- och utom landet,
de 180 000 fraktgods motsvarande 180 00
ton. Årets prognos pekar på
ton.”
en totalvolym på 220 000 ton,
varav 40 000 ton postförsändelser, säger Karsten
Bjärbo.
Ungefär hälften av den totala volymen transporteras i lastutrymmen hos reguljära flygbolag, till
exempel SAS, Thai Airways och Lufthansa.
– Självklart är det önskvärt för oss att få hit godset
med järnväg, men exakt på vilket sätt som godset
kommer till oss är inte det primära. Mitt uppdrag
för Swedavia är att se till att vi kan förse Mälardalsregionen med bästa möjliga förutsättningar för
godstrafik, vilket naturligt innebär ett nära samarbete med andra godsoperatörer inom såväl järnväg
som väg, säger Karsten Bjärbo.
Förhoppningen är att det inte ska dröja alltför
många år innan ytterligare ett stickspår dras till
godset • nr 4. 2011

Flygbjässe
lyfter 250 ton

Udda flygfågel på Arlanda flygplats.
Enda besöket hittills skedde i våras.
Foto: Swedavia

Arlanda för att göra den intermodala trafiken mer attraktiv
för godsköparna.

Världens största fraktflygplan, Antonov
AN-225, besökte i våras för första gången
Arlanda flygplats. Det sexmotoriga jetflygplanet
väger 285 ton och har en lastkapacitet på 250 ton,
vilket motsvarar vikten av fyra fullastade långtradare.
Det är tillverkat i ett enda exemplar och stationerat i
Ukraina. Planet var tänkt att ingå i det sovjetiska
rymdfärjeprojektet Buran för att transportera
rymdfärjor till uppskjutningsanläggningarna
och tillbaka från landningsplatserna. Det
84 meter långa flygplanet gjorde sin
jungfruflygning i december 1988.

– Vi ser att det finns ett klart intresse
från till exempel konfektionsföretag att
öka graden av flygfrakt, då deras produkter
har en mycket kortare livslängd i dag än vad som
var fallet för bara några år sedan. En tröja från
producenten i Asien måste vara tillgänglig i butik
inom en vecka annars är den inte attraktiv för
köparna, säger Karsten Bjärbo.

Stefan Bratt
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Långa avtal kan ge
fler plats på spåret
Kan fleråriga ramavtal om plats på
spåret locka nya aktörer till järnvägen och öka intresset för investeringar och medfinansiering? Trafikverket vill erbjuda ramavtal, men delar
av branschen gör tummen ner. Ökad
kapacitet är viktigare än avtal.
På den nu helt öppnade järnvägsmarknaden i Sverige finns det önskemål om mer
långsiktiga och stabila förutsättningar
än den ettåriga tågplanen ger. Enligt EUdirektivet och järnvägslagen är det möjligt att teckna ramavtal om kapacitet på
spåren för flera år i taget.
– Vi har märkt ett ökat intresse från flera aktörer för att få ett längre planeringsperspektiv inför investeringsbeslut och
utveckling av nya trafikupplägg, säger
Anders Svensson vid Strategisk utveckling i Trafikverket. Därför har vi analyserat möjligheterna till ramavtal.
Exempel där ramavtal skulle kunna
bidra med nytta kan vara att säkra en viktig transportfunktion,
”Vi har en helt att avtal kopplas till
öppen mark- en motprestation som
större investenad med an- ringar, eller att avtal
dra förutsätt- gör marknaden attraktiv för fler aktörer.
ningar .”
Bland operatörer och
kunder skulle ramavtal kunna vara till fördel för interregional, regional och lokal persontrafik med
ett behov av stabilitet i trafikutbud och
bytesmönster. På godssidan finns tåg i
”pendeltrafik” med högvärdigt gods, som
behöver korta transporttider, och systemtåg med behov av stabila flöden och effektiva omlopp.
Några länder tillämpar redan ramavtal i olika former, däribland Tyskland
som tillåter avtal för upp till 75 procent av
kapaciteten.
– Vi har en helt öppen marknad med
andra förutsättningar. Därför måste vi
tänka på ett annat sätt och det har vi försökt göra när vi tagit fram vårt förslag,
säger Anders Svensson.
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Trafikverket tror på att skapa en svensk
modell för ramavtal. Så här skulle den
kunna se ut:
• möjlig start för ramavtal 2015
• avtal för kanske 30 procent av kapaciteten till att börja med, sedan upp till 50
procent beroende på förutsättningarna
för olika sträckor (trafikutbud, efterfrågan på kapacitet, anläggningens skick)
• prioritering av trafikkategorier som
kan komma i fråga för avtal
• avtalsperiod fem år eller upp till tio
år om det ingår fordonsinvesteringar
eller medfinansiering av spår
• prissättning med grundpris för kapacitet i ramavtal, eventuell budgivning
samt ordinarie banavgifter
• viten för outnyttjad avtalad kapacitet
eller brutet avtal.
Verklighetens direktiv, lag och kapacitetsbrist är försvårande omständigheter. Ramavtal får inte hindra tillträde till
infrastrukturen för andra. De kan komma
i konflikt med tilldelningen av kapacitet
och de kan motverka marknadsöppningen
om de låser kapacitet till befintliga aktörer.
– Vi redovisar sådant i utredningen,
men vi tror ändå att ramavtal kan ge bättre förutsättning för branschens aktörer
och därmed öka möjligheterna för aktörerna att bedriva en effektiv verksamhet,
säger Anders Svensson.
En nyss avslutad remissrunda visar att
kollektivtrafiken med sin stora trafikvolym och fasta tidtabeller kan ha största
fördelen av ramavtal.
– Vi tror att ramavtal vore till nytta
för vår trafik, som behöver stabilitet och
långsiktighet i sina upplägg, säger SvenÅke Eriksson, trafikplanerare vid Storstockholms lokaltrafik.
Flera trafikhuvudmän har samma uppfattning. Men de vill i så fall kunna avtala om
större kapacitet än den som föreslås för
att ramavtal ska vara intressant.
Näringslivet och godstransportörerna har
rakt motsatt uppfattning om ramavtal.
– Ett dråpslag mot kommersiell järnvägstrafik, är den drastiska sammanfatt-

ningen från Pelle Andersson, infrastrukturchef hos Green Cargo. Han anser att
ramavtal enligt förslaget strider mot EUdirektiv och svensk lag, motverkar konkurrens och marknadstillträde, motverkar effektiv användning av järnvägsnätet
och riskerar att slå ut den växande adhoc-trafiken. Branschföreningen Tågoperatörerna gör samma bedömning.
Näringslivets transportråd och Transportindustriförbundet avvisar också ramavtal i ett gemensamt remissvar.
Det godstransportörerna ser som stabilt
godset • nr 4. 2011
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och långsiktigt handlar i stället om möjligheten till snabba och flexibla lösningar
som passar näringslivets behov.
– Affärer ändras på kort sikt och därmed transportbehoven, säger Peder Wadman, vd i Tågoperatörerna.
Frågan om ramavtal på järnväg fortsätter.
– Vi kommer nu att analysera de synpunkter som kommit in för att se hur frågan kan hanteras framöver, säger Anders
Svensson, Trafikverket.
Bo Ingerstam
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Följ Kapacitetsutredningens arbete!
Under två dagar i slutet av november träffade Trafikverket regionförbund och näringsliv
för att få in synpunkter till kapacitetsutredningen. Cirka 200 personer kom för att ge
Trafikverket underlag till utredningen. Dessa avstämningar är en del i arbetet för att fånga
synpunkter och förslag som gör att transportsystemet kan fungera bättre.
Vid hearingen i november var det övervägande järnvägsfrågor som lyftes fram. Näringslivet gav sin behovsbild för olika branscher som gruv- och skogsindustrin, läkemedelsoch tillverkningsindustrin samt distributionstrafiken. Samtliga lyfte fram betydelsen av ett
robust transportsystem för väg, järnväg och sjöfart.
Remissmaterial kommer att finnas tillgängligt på Trafikverkets webbplats från februari
2012. Följ arbetet med utredningen via www.trafikverket.se/kapacitet
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Closer arena för effektiva transporter
Vid Lindholmens Science Park i Göteborg håller Closer på att dra igång
verksamheten.
– Closer ska vara en nationell arena
inom transportforskning. Vi ska vara mötesplats för samverkan mellan näringsliv,

Vad hände
med EU:s
inre marknad?
Dieselpriset slår rekord. År 2015 ska
även sjöfarten gå över till dieselbaserat
bränsle. För den tunga trafiken medför
det högre drivmedelspriser. För sjöfarten blir konsekvenserna omfattande. Det
handlar enligt Sjöfartsverkets utredning
om en 70-procentig bränslekostnadsökning för sjöfarten
som inte är konkur”Vi ser fram
Kostemot en sats- rensneutral.
nadsökningen gälning på ökad ler inte globalt och
kapacitet för den gäller inte hela
EU . Den gäller degodstrafik.”
lar av norra Europa:
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Länder som Sverige och Finland med
mycket vatten emellan sig och huvudmarknaderna får kraftiga kostnadspåslag
vid export och import, medan konkurrenter i EU inte får motsvarande bränslekostnadsökningar. Vad hände med EU:s
inre marknad?
Ett sätt att kapa kostnader är att använda andra transportslag än sjöfart. Eftersom enbart skogsindustrin producerar
20 miljoner ton varje år måste det vara
ett transportslag som kan klara stora
godsmängder effektivt på långa avstånd:
järnvägen. Men kapacitetsbristerna i dagens järnvägsnät är uppenbara! Först nu
utreds ökad kapacitet med drygt tre år
kvar till 2015. Sverige måste agera för ett
koordinerat genomförande. Vi ser även
fram emot en omfattande satsning på
ökad kapacitet för godstrafiken på järnväg i den infrastrukturproposition som
regeringen aviserat hösten 2012. Det är
bråttom!
Stig Wiklund
Ordför ande Näringslivets Tr ansportr åd och
Skogsindustriernas Tr ansportkommitté
Vice vd Stor a Enso Logistics
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Jerker Sjögren, programansvarig för Closer, som
är ny mötesplats för transportforskning. Foto:
Stefan Berglund

akademin och samhälle inom transportområdet, förklarar Jerker Sjögren, programansvarig för Closer.
Samarbetspartnerna finns inom den akademiska världen, fordonsindustrin, varuägarna samt stat och kommun. Ett ledord för
Closer är transporteffektivitet, vilket innebär att människor och gods ska transporteras från a till b på ett effektivt, energisnålt
och miljösmart sätt.
Closers roll är att ta initiativ till, stödja,
bemanna och samordna projekt. Closer
fokuserar på temaområden såsom långa
godstransporter samt korta gods- och persontransporter.
– Vi ska skanna vad som görs på universiteten och företagen för att få en tydlig
bild över respektive område. Vi kan samordna storskaliga test och demonstrationsprojekt, berättar Jerker Sjögren.
Closer har börjat sin eriksgata med att
samla in synpunkter från aktörer och marknadsföra vad de kan hjälpa till med.
– Responsen har varit positiv och det
finns en stark uttalad vilja att nå fler konkreta resultat inom transportforskningen,
säger Jerker Sjögren.
lena holm werton

stÖrst smälter
mest på spåret
Världens största spårgående snösmältare är på plats i Stockholm.
Den nya maskinen kan röja 700 meter
spår med 20 centimeter nyfallen snö på en
halvtimme. Trafikverket och Railcare har
gemensamt tagit fram maskinen som är
anpassad för att smälta snö på bangårdar
och depåer, där det annars är svårt att bli
av med bortplogad snö.
– Vi har haft några tuffa vintrar. Nu testar
vi detta för att öka vår förmåga att hantera
vintern och med hopp om att få fler nöjda
resenärer och godstrafikkunder, säger Jan
Pettersson, chef för verksamhetsområde
Underhåll på Trafikverket.

årets lyft till waggeryd cell
Waggeryd Cell AB fick Årets Lyft.
Priset delades ut i samband med
Godsetdagen, som är Trafikverkets årliga
arrangemang för att möta godskunder och
intressenter.
Årets Lyft premierar smarta och miljövänliga lösningar. Det är de regionala godstransportråden som utser vinnaren.

Idén till snösmältaren kommer från Kanada där
liknande maskiner används för att smälta snö på
flygfält och stora parkeringsplatser. Den modell
som nu har byggts i Skellefteå är världens största
spårgående snösmältare. Foto: Göran Fält

miljoner satsar
Trafikverket, KTH och
VTI på forskning och
innovation inom väg
och järnväg.
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Foto: stor a enso

landet runt

Satsningen sker under
fem år med fokus på drift,
underhåll och byggande.
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Skogskvalitet
på ny färdväg

Trafikverket utreder en studie om Göta älvs framtid som godstransportled och behovet av investeringar, bland
annat i slussar och annan drift. Studien beräknas vara klar i december 2012 och ge underlag till politiskt beslut
om framtida investeringar i stråket för godstransporter och båtturism. Foto: Kerstin Ericsson

Utreder mer sjöfart på Göta älv
EU vill att transporter ska flyttas över från
landväg till sjö och järnväg. Trafikverket
utreder möjligheterna till ökade transporter på
Göta älv, mellan Göteborg och Vänern.
Bertil Hallman på Trafikverket leder studien
om Göta älvs framtid som godstransportled.
Studien behandlar kommande investeringsbehov, bland annat i slussar, konflikter med andra trafikslag som ska passerar älven via broar,
som kräver öppningar. Utredningen är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Region Värmland samt Västra Götalandsregionen.
Nationella trafikstråk och investeringsbehov
ställs mot regionala utvecklingsmål för näringslivet kring Vänern samt stadsutveckling kring
älven i centrala Göteborg. Göteborgs stad försöker binda samman staden över älven och vill

ha en låg bro som stämmer bra in i stadsbilden.
En låg bro innebär många broöppningar. Kollektivtrafiken över bron ska fungera smidigt, och
sjöfarten vill ha en bro som gör att godsbåtarna
kan passera. Ingen lätt ekvation att få ihop.
I dag passerar i genomsnitt 4-5 handelsfartyg per dygn på älven. Trafikverket har bedömt
att med investeringar kan man komma upp till
15 fartyg. Då har man tagit med aspekter såsom att slussarna i Trollhätte kanal är i behov
av större ombyggnader, alternativt behöver
nya slussar byggas. Dessutom är Götaälvdalen
känslig för skred och stora förstärkningsarbeten
krävs. Göta älv är också vattentäkt för invånarna
i Göteborg.
Arbetet med sjöfarten på Göta älv fortsätter
och ska vara klart december 2012.
Lena Holm Werton

Trafikverket vill säkra mark
Trafikverket ska ta större ansvar för
anslutningar till centrala hamnar och
centrala kombiterminaler. Godsterminaler
ska däremot inte ägas av Trafikverket. Det
framgår av Trafikverkets principbeslut om
ansvarsfördelning mellan Trafikverket och
övriga aktörer. Den viktigaste principen för
ansvarsfördelning är begreppen ”huvudsystem”, som är Trafikverkets ansvar medan ”sidosystem” är andra aktörers ansvar.
För att utveckla järnvägstrafiken krävs mer
mark. Konflikter kan uppstå när olika intressen kolliderar. Det är känsligt i storstadsregi-
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onerna där behoven också är störst. Därför
tar Trafikverket fram planer för transportsektorns framtida markbehov tillsammans
med branschen och kommunerna. Genom
att klassa vissa markområden som riksintresse ska mark säkras för nyanläggning och
utbyggnad av bytespunkter, depåer och terminaler.
Stefan Bratt

Sedan 2004 har Trafikverket
tillsammans med Reaxcer
AB, Skogsåkarna i Mellansverige AB, VSV frakt AB
och Träfrakt Götaland AB
drivit projektet Skogskvalitet på
väg. Gemensamt har man arbetat för att vara föredömen för bra
miljö, säker trafik, rätt kvalitet och
god arbetsmiljö. Nu är projektet
på väg att avslutas, men många
av ambitionerna lever vidare i nya
konstellationer.
– Det mesta pekar på att vi
kommer att avsluta projektet till
årsskiftet, säger Mats Brindbergs,
vd för VSV frakt, ett av de fyra
deltagande företagen i Skogskvalitet på väg. En del av våra tidigare
frågor kommer att drivas inom ramen för Sveriges åkeriföretag, där
alla som varit med i Skogskvalitet
på väg också är representerade.
En del frågor kommer naturligtvis
även att drivas vidare i de enskilda företagen. Vi har haft det här
projektet i gång i många år nu och
det kan vara dags att gå vidare i
nya former.
Skogsindustrin har ju gått ut
med nya riktlinjer i samband med
upphandling - hållbarhetskriterier
vid vägtransporter. En hel del av
syftet med Skogskvalitet på väg
finns nu redan med i hållbarhetskriterierna.
– Jag tycker att vi, genom det
samarbete som bedrivits, fått en
fokusering och en hel del draghjälp via Trafikverket och andra
med att lägga upp utbildning och
komma ut med information, säger Mats Brindbergs. När det gäller miljöaspekterna tycker jag att
vi lyckats väl och varit med på
banan och mycket är uppnått.
Men det jag kan känna är att vi
misslyckats när det gäller att få
ner körhastigheterna på 50- och
70-sträckor. Där kör man fortfarande för fort.
Kenneth Nyström
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Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

Blå timmen i Aitik

Eftermiddag i Aitik. Det är i slutet av november och solen har lagt sig att vila. I glipan mellan
dag och natt lägger sig ett blått sken över gruvområdet. I dagbrottet pågår arbetet dygnet
runt. Ur berget anrikas koppar, silver och guld.
Lagom finns inte i Aitik. Dagbrottet är Sveriges största, bergtruckarna är störst i världen
och grävmaskinerna är ännu större. Ja, till och med garageportarna är störst i världen.
År 2030 beräknas malmfyndigheten i Aitik ta slut. Då är dagbrottet på 600 meters nivå.
Även som stängd gruva kommer Aitik att utmärka sig och bli Sveriges djupaste sjö. Det
beräknas ta 150 år att vattenfylla gropen.
Foto: Kasper Dudzik
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