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Lyckat samarbete med polisen i Västsverige

SÅ FÖRDELAS
622,5 MILJARDER

ELVÄGEN – TYST
REN OCH BILLIG

EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET • NR 3.2017

Det ska vara  
irriterande för  
tjuvarna”

CARL BESSLINGER, 
KOMMUNPOLIS:

34,9 miljarder kronor till Ostlänken, järnvägen Järna–Linköping,  
är det största utvecklingsprojektet i förslaget till nationell  
plan 2018-2029. K ÄLL A: NATIONELL PL AN

 



GODSET • NR 3. 20172  

STEFAN ENGDAHL
PL ANERINGSDIREKTÖR , 
TR AFIKVERKET

 4 Trafikverket möter kunder – på spåret 

 10 Ånge bangård kan ta emot fler tunga tåg

 11 Lyckat projekt att stävja kriminalitet på väg

 15 Fyra alternativ för Hjulstabron

 20 Tre branschföreträdare om nationell plan

GODSET • NR 3.2017

Allt har fungerat bra för åkeriet som har testkört elvägen utanför Sandviken en vecka per månad, sedan  
invigningen i juni 2016. 

6

”Drivmedels- 
kostnaden blir  
en fjärdedel av  

kostnaden för en  
dieselbil.”

16

Det blev en tuff men också tydlig satsning 
på järnvägen i Nationell plan för 2018–
2029.

24

Tuff plan  
på remiss

GODSET ÄR EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET FÖR DIG SOM ARBETAR MED TRANSPORTER
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transport-
systemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

Ansvarig utgivare: Anna-Lena Bergström. Redaktör: Stig Meiton. Medverkande i detta nummer: Lisa Björnson, Kerstin Ericsson, 
Göran Fält, Sarah Hjälm och Lars Lindström. Design: A4. Layout: Form och event, Trafikverket. Tryck: Brand Factory. 
Omslagsbild: Kerstin Ericsson. Om du vill beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis, mejla 
godset@trafikverket.se ISSN: 16530888

 Den 31 augusti lämnade vi vårt 
förslag till ny nationell plan 
för transportsystemet 2018–
2029. Planen ska nu gå ut på 

remiss och under våren 2018 väntas 
regeringen fatta beslut. 

Trots höjda anslag finns självklart ut-
maningar, och det har krävts tuffa prio-
riteringar. Därför har den goda samver-
kan vi haft med regioner, kommuner, 
näringsliv och andra aktörer som del-

tagit i vårens  
dialogmöten 
varit oerhört 
värdefull. Tack 
för era syn-
punkter! De har 
bidragit till en 
förbättrad plan,  

där inte minst godstransporter är en 
vital del för att uppnå en modern och 
hållbar infrastruktur.

Har du hört Järnvägspodden, Trafik-
verkets podcast för branschen? I det 
senaste avsnittet presenteras bland 
annat ”Genomförandeplanen”, ett nytt 
plandokument som ska bygga broar 
mellan den långa och korta planering-
en. Planen är uppbyggd i stråk, och 
rymmer åtgärder på både väg och järn-
väg. Så för att hålla dig uppdaterad om 
händelser på, runt, längs och om spå-
ren är podden en bra, kompletterande 
kanal till Godset.

Till sist – om du vill läsa mer om hur 
vi resonerat för att bland annat skapa 
bättre förutsättningar för näringslivet 
och dess godstransporter, så finns en 
populärversion av planen i kortformat 
på vår webbplats. Vi kommer också att 
finnas på Nordic Rail i oktober för att 
svara på frågor.  
Trevlig läsning,  
och hoppas vi ses  
i höst!

”Tack för era 
synpunkter!  
De har bidragit 
till en förbätt-
rad plan.”

En podd för nördar.
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Trafikverket utökar sin flotta med en  
frigående vägfärja som drivs med bat-

terier. Färjan börjar byggas i år och sätts i 
trafik 2019. Med ljudlös drift gynnas den 
kustnära miljön, och arbetsmiljön för fär-
jans skeppare förbättras.

Den nya miljöfärjan blir 100 meter lång 
och 18 meter bred. Den byggs för en last på 
600 ton och har plats för 80 bilar och 297 
passagerare. Skrovet är utformat så att  
energiförbrukningen kan hållas på en låg 
nivå. Liknande fartyg går redan i trafik i 
Norge och Finland.

– Beslutet att bygga den nya batterifärjan 
är en följd av våra satsningar på långsiktig 
hållbarhet. Den tekniska utvecklingen går 
allt snabbare och det gynnar de höga krav vi 
ställer. Batterierna har blivit lättare och smi-

digare och andra miljöanpassade bränsle- 
alternativ kan också komma ifråga vid  
hybriddrift, säger Anders Werner, chef för 
Färjerederiet.

Sex av rederiets vägfärjor drivs med el 
genom vajer. Hamburgsundsleden var först 
ut 2012 och där uppmättes en årlig bespa-
ring av koldioxidutsläpp på 107 ton.

För frigående vägfärjor vill rederiet ställa 
om till metanol eller HVO, syntetiskt fram-
ställt biobränsle. HVO används sedan sep-
tember på rederiets största led, Hönöleden 
strax utanför Göteborg, vilket minskar kol-
dioxidutsläppen med 6 000 ton – en lika 
stor effekt som övergången till eldrift på 
sex av rederiets linfärjeleder. 

KERSTIN ERICSSON

Sveriges första frigående  
vägfärja med batteridrift

Teknik som försvårar 
terrorattacker

Efter terrordådet i Stockholm sam-
lade regeringen aktörer inom väg- 

och transportsektorn för att diskutera 
hur man kan förhindra att tunga fordon 
kapas och används som vapen vid en  
terrorattack.

Resultatet blev en satsning på så kal- 
lad geofencing, en teknisk lösning som 
hindrar fordon att köra inom vissa geo-
grafiska områden eller sänker hastighe-
ten på fordonet om det avviker från den 
tänkta färdvägen.

Tekniken utvecklas nu i samarbete 
med Scania och Volvo Trucks tillsam-
mans med Göteborgs stad, Stockholms 
stad och Trafikverket. Geofencing kom-
mer att testas under 2018. 

I juni invigdes eldriften på Stegeborgsleden i Östergötland, en av sex leder som drivs med el. Det 
miljövänliga driftsystemet med el genom linfärjans kabel är utvecklat av Trafikverkets färjerederi. 
Med ljudlös drift gynnas den kustnära miljön, och arbetsmiljön för färjans skeppare förbättras. 

Trafikverkets nästa frigående storfärja drivs 
med batterier. Utformning liknar Finferries 
Elektra som döptes i maj. FOTO: FINFERRIES

Utsläppsfritt  
vätgaståg snart i trafik
Det vätgasdrivna tåget Coradia iLint har 

testkörts i Tyskland under våren och  
beräknas börja gå i reguljär trafik i slutet 
av året. Tåget drivs med el som alstras i 
stora bränsleceller på tågets tak. Topp-

farten är 140 km/tim och tågets utsläpp 
består av – vatten. 

Malmbanan klar 
för fler och längre 
malmtåg

 I sommar har den hundra år 
gamla bangården i Gällivare 

rustats upp. Tre spår har förlängts. 
Kontaktledning, belysning, signal-
ställverk, spår och växlar har bytts 
ut till dagens moderna standard. 
Nu kan långa malmtåg mötas på 
bangården och fler tåg kan trafikera 
Malmbanan. 

 Trafikverket 
 får i uppdrag att 
 införa automatisk 
 nykterhets- 
 kontroll i hamnar 
 och på andra  
 lämpliga platser”

INFRASTRUKTURMINISTER 
TOMAS ENEROTH 
PÅ TYLÖSANDSSEMINARIET  
I SEPTEMBER 2017.

Tågplan 2018  
är spikad

Tågplanen för 2018 är nu fastställd. 
Arbetet med planen har varit extra 

komplicerat. 52 tågbolag har ansökt om 
tåglägen, och samtidigt pågår stora ban-
arbeten på bland annat Västra stam- 
banan och Södra stambanan. Tågplanen 
börjar gälla i december 2017. 
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Kapacitetståget besöker 12 orter från 
Malmö i söder till Kiruna i norr. Starten 
går i Malmö 16 oktober. 

– Nu är det vi som kommer till kunder-
na. Vi visar vårt nya verktyg för kapaci-
tetsplanering och pratar om ett gemen-
samt nytt sätt att arbeta. Här möts vi på 
räls, i vår verkliga miljö på järnvägen. Vi 

bjuder in till delaktighet och de som vill 
kan känna på och prova den nya Kapa-
citetsportalen och TPS, Train Planning 
System, säger Catrine Carlsson som är 
trafikplaneringschef på Trafikverket. 

På de flesta orter kommer tåget att stå i 
tre timmar. Tåget dras av Trafikverkets 

Kapacitetståget  
rullar ut till kunderna

egna RC-lok med sex vagnar. En vagn 
är inredd med utställningsskärmar som 
både ger en historisk tillbakablick och 
utsikt mot framtiden med det nya plane-
ringsverktyget. Dessutom finns en bio-
vagn för föreläsningar ombord på tåget. 

Hur kommer Trafikverket att hantera  
synpunkterna som kommer in?

– Vi har ett löpande arbete där vi sam-
verkar med branschen för att få till en 
så gemensam lösning som möjligt, där 
plockar vi förstås också in synpunkter vi 
får i samband med Kapacitetståget. 

När går Kapacitetsportalen in i skarpt läge?
– Hösten 2018 kan den användas för 

ad hoc-planering av Tågplan 2019. Då 
genomför vi samtidigt vårt ”hjärtbyte” 
och sätter vårt nya planeringssystem i 
produktion.

Hur når vi ut till dem som inte kan vara med 
under de här dagarna?

– Vår samverkan omfattar alla trafikpla-
nerare hos våra kunder och entreprenörer. 
Vi har åkt ut och haft informationsmöten 
hos de 20 största kunderna under våren, 
och fortsätter nu i höst. Dessutom erbjuds 
alla våra kunder att delta på våra samver-

I oktober tar Trafikverket tåget för att möta sina järnvägskunder och entreprenörer. 
Catrine Carlsson och hennes medarbetare bjuder in för att prata om Kapacitets- 
portalen, det nya verktyget för att ansöka om kapacitet på järnvägen. 

På sin resa genom Sverige dras Kapacitetståget av Trafikverkets Rc1-lok. FOTO: HENRIK REUTERDAHL
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Se hela schemat  
för turnén på 

www.trafikverket.se/
kapacitetstaget

kansforum som vi kör på Skype en gång 
i månaden. Där demonstrerar vi Kapaci-
tetsportalen och vårt nya arbetssätt.

Målgruppen för Kapacitetståget är de som 
ansöker om kapacitet för tåg och för ban-
arbeten, de operativa ledarna hos tågbolag 
och entreprenörer samt branschorganisa-
tioner. Syftet med Kapacitetsportalen är 
att underlätta för tågbolag och entrepre-
nörer att själva hantera sitt kapacitetsbe-
hov på järnvägen. 

På tåget kommer Trafikverket också att 
berätta om utbildningsplanen för Kapaci-
tetsportalen samt om avdelningen Trafiks 
nya organisation och vilken betydelse den 
har för kunderna. 

 KERSTIN ERICSSON

Catrine Carlsson är trafikplaneringschef på Trafikverket. FOTO: KERSTIN ERICSSON

Kiruna 26/10

Luleå 25/10

Östersund 24/10

Gävle 23/10

Stockholm 20/10
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Malmö 16/10
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Kalmar 17/10

Nässjö 17/10
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Trafikverkets  
tuffaste plan

Den nationella planen som nyligen läm-
nades till regeringen beskriver hur Tra-
fikverket vill använda de tilldelade 622,5 
miljarder kronorna till vägar, järnvägar, 
farleder och flygplatser de kommande 
tolv åren.

Planen är en revidering av den nu gäl-
lande planen från 2014. Mycket är kvar 

Förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 innebär en tydlig satsning 
på järnvägen. Underhållet stärks och flera nya byggprojekt startas, som Norrbotnia-
banan och fyrspår söder om Uppsala. Ostlänken byggs för 250 km/tim istället för  
320 km/tim, vilket ger pengar över till andra angelägna projekt för järnväg och sjöfart.

från den gamla planen, men en hel del är 
också nytt eller omprioriterat. 

Att utveckla näringslivets transporter 
är ett viktigt inslag i planen. Det handlar 
bland annat om att möjliggöra trafik med 
längre och tyngre fordon, som 74 ton 
tunga lastbilar och 750 meter långa gods-
tåg på ett prioriterat nät. Trafikverket 

föreslår även en särskild pott på 1,2 mil-
jarder kronor som ska användas till trim-
ningar för näringslivets transporter på 
järnväg.

– Vi jobbar mycket med miljöåtgärder 
och trimningar som kommer att bidra till 
att få systemet att utvecklas. Det har stor 
effekt på kort och medellång sikt. Den 
här gången gör vi en hel del riktat mot 
näringslivet. Det är mer fokus på närings-
livet än vad det varit i tidigare planer, 
säger Trafikverkets generaldirektör Lena 
Erixon.

Det är mycket järnväg i den nya planen. Av 
de 30 största utvecklingsprojekten gäller 
24 järnväg, 4 väg och 2 sjöfart. 

– Vi har försökt att beskriva vad man 
kan åstadkomma med 622,5 miljarder, 
säger Lena Erixon. Det är ingen tvekan 
om att vi kan bidra med mycket. En viktig 
del är att vi försöker återställa järnvägens 
funktionalitet och även utveckla den. Det 
är ett stort steg, och det gör vi tack vare 
en kraftig höjning av underhållsanslaget. 
Det kommer att betyda mycket för gods-
trafiken.

Järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen mot 
Stockholm ska byggas ut till fyrspår. Det är ett av 
de nya projekt som föreslås i den nationella planen. 
FOTO:GÖR AN FÄLT 
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Trots den ökade ekonomiska ramen 
har Trafikverket tvingats sålla hårt bland 
utvecklingsprojekten. Stora investerings-
projekt, som höghastighetsjärnvägen Ost-
länken, tar en stor del av det finansiella 
utrymmet.

– Jag har aldrig varit med om tuffare 
prioriteringar i utvecklingsdelen, det har 
nästan varit plågsamt, säger Lena Erixon. 
Här lägger vi ett tufft förslag. Om reger-
ingen väljer att bygga ut de nya höghastig-
hetsbanorna etappvis, är vårt förslag att 
man gör det för 250 km/tim på konventio-

nellt sätt med bal-
lastspår, för per-
sontrafik. Annars 
binder vi upp för 
mycket resur-
ser och det tar för 
lång tid innan vi 
kan utnyttja en 
topphastighet på 
320 km/tim i ett 

helt system.
– Trots det har det varit tufft. Vårt för-

slag är att Ostlänken och Lund–Hässle-
holm byggs ut först på höghastighets-
banan. De nästa etapperna, efter 2029, 
kommer att vara Linköping–Aneby och 
Göteborg–Borås. Den tredje blir Aneby 

En kraftig satsning görs för att förbättra det eftersatta järnvägsunderhållet på de mest trafikerade sträckorna.  FOTO:KENNETH HELLMAN

”Det är mer fokus på närings- 
livets transporter än vad det 
varit i tidigare planer,” 

ner till Jönköping. Sedan går vi vidare 
med Jönköping–Borås, och Jönköping ner 
till Hässleholm.

Genom att sänka topphastigheten och 
bygga med ballast på Ostlänken får Tra-
fikverket loss drygt 10 miljarder kronor 
som kan användas till andra utvecklings-
projekt. Lena Erixon pekar på projekt 
som Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå, 
etapper av dubbelspår Sundsvall–Gävle, 
ny farled till Luleå och nya slussar i Troll-
hätte kanal.

– På vägsidan är det Södertörnsleden 
som har stor betydelse för bland annat 
godstrafiken och den nya hamnen i 
Nynäshamn. Och vi lägger förslag om att 
starta första etappen av ett fyrspår Upp-
sala–Arlanda, som har enorm betydelse 
för bostadsbyggandet, säger Lena Erixon.

Stora satsningar görs på järnvägunder-
hållet. Därmed kan underhållsskulden 
börja återtas på de mest trafikerade strå-
ken. Det handlar främst om utbyten av 
utslitna spår, växlar, broar och kontakt-
ledningar, som gör att sträckor som fått 
tillfälliga hastighetsnedsättningar kan 
köras i normal hastighet igen. På övriga 
banor är målet att kunna behålla standar-
den på dagens nivå.

”Södertörnsleden 
har stor betydel-
se för godstrafi-
ken och den nya 
hamnen i Nynäs-
hamn.”
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                                                                                       Miljarder kr
 1. Ostlänken, Järna–Linköping 34,9 järnväg
 2. Västsvenska paketet, järnväg 12 järnväg
 3. Tomteboda–Kallhäll 10,4 järnväg
 4. Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå 6,8 järnväg
 5. ScanMed ERTMS Södra stambanan 5,8 järnväg
 6. Västsvenska paketet, väg 5,1 väg
 7. Kraftförsörjning, hela landet 4,9 järnväg
 8. Tvärförbindelsen Södertörn 4,7 väg
 9. Dubbelspår Varberg 4 järnväg
 10. Tunnelbana Nacka 3,9 järnväg
 11. Flerspår Flackarp–Arlöv 3,2 järnväg
 12. Dubbelspår Hallsberg–Åsbro 3,2 järnväg
 13. ScanMed ERTMS Västkustbanan 3,1 järnväg
 14. ERTMS övrigt stomnät 3,1 järnväg
 15. ERTMS Malmbanan 2,5 järnväg
 16. Planskildhet Olskroken, Göteborg 2,3 järnväg
 17. Fyrspår Uppsala–länsgränsen Stockholm 2,3 järnväg
 18. Förbifart Stockholm 2,3 väg
 19. Dubbelspår Sundsvall–Dingersjö 2,2 järnväg
 20. Optoanläggning för ökad kap. hela landet 2 väg
 21. Höghastighetsbana Hässleholm–Lund 2 järnväg
 22. Dubbelspår Ängelholm–Maria 1,9 järnväg
 23. Dubbelspår Gävle–Kringlan 1,9 järnväg
 24. Nya slussar Trollhätte kanal 1,7 sjöfart
 25. Ökad kapacitet Hamnbanan Göteborg 1,6 järnväg
 26. Åtgärder för långa godståg 1,6 järnväg
 27. Dubbelspår Maria–Helsingborg 1,3 järnväg
 28. Funktionsanpassning Stockholm C 1,3 järnväg
 29. Farled Luleå hamn 1,2 sjöfart
 30. Dubbelspår Jakobshyttan–Degerön 1,1 järnväg

Järnvägsunderhållet ökar från 86 mil-
jarder kronor i den gamla planen till 125 
miljarder kronor i den nya. Men vägarna 
fortsätter att ta en större andel av peng-
arna till underhåll – 164 miljarder kronor 
i den nya planen. Det räcker för att behål-
la standarden på de mest trafikerade och 
viktigaste vägarna under hela planperio-
den. Men för viktiga vägar på landsbyg-
den och andra lågtrafikerade vägar kom-
mer tillståndet att försämras under andra 
halvan av perioden.

– Tyvärr kommer vi inte att kunna upp-
rätthålla standarden för de lägst trafikera-
de vägarna, till det räcker resurserna inte. 
Vi kommer att prioritera mer trafikerade 
vägar, men också vägar som är viktiga för 
näringslivet, förklarar Lena Erixon.

En viktig del i planen är att försöka 
 begränsa transporternas klimatpåver-
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De största utvecklingsprojekten  
i nationell plan för transportsystemet 2018–2029    

kan. Det handlar bland annat om att 
främja transporter på järnväg och med 

sjöfart, istället 
för att transpor-
tera med lastbil. 
Stadsmiljöavta-
len för att stödja 
kollektivtrafik 
och cykling bibe-
hålls och utökas 
till 12 miljarder 
kronor för hela 

perioden. Trafikverket jobbar också med 
sin egen miljöpåverkan, genom att ställa 
krav på reducering av klimatpåverkan vid 
underhålls- och byggnadsarbeten.

Några projekt i den gällande planen sena-
reläggs på grund av kraftiga kostnadsök-
ningar. Hit hör Tvärförbindelsen Söder-

törn och väg 56 Hedesunda–Gävle. Båda 
föreslås nu bli klara efter 2029. 

Andra projekt hamnar helt utanför den 
nya planen. Trafikverket redovisar en 
lista med objekt för sammanlagt 19 mil-
jarder kronor som inte ryms i planen, för 
att ge en bild av vilka andra åtgärder som 
har övervägts. Bland de största är ökad 
kapacitet på Västra stambanan Göteborg–
Alingsås, farled till Göteborgs hamn, Öst-
lig förbindelse i Stockholm och dubbel-
spår på en del av Malmbanan. 

– Det är oerhört mycket som görs, det 
är viktigt att säga. Men det blir säkert även 
en hel del fokus på det som inte kommer 
med i planen, konstaterar Lena Erixon.

Förslaget går nu ut på remiss. Regering-
en tar beslut om den nya nationella planen 
i vår. 

GÖRAN FÄLT

”Vi kommer att pri-
oritera mer trafi-
kerade vägar, men 
också vägar som 
är viktiga för nä-
ringslivet.”
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Med kolonnkörning, eller platooning 
som det ofta kallas, menas att lastbilar 

körs med så litet mellanrum att de kan ut-
nyttja luftsuget från bilen framför och där-
med minska bränsleförbrukningen.

Den optimala effekten, som ger en be-
sparing av drivmedel på hela 12 procent, 
uppstår när lastbilarna håller ett avstånd på 
10 meter eller mindre. Om detta ska ske sä-
kert och bekvämt krävs automatisering av 
körningen. Just nu pågår försök där radar 
reglerar avståndet och all manövrering från 

föraren i första fordonet överförs genom in-
bördes wi-fi till de bakomvarande fordonen.  

Alla stora lastbilstillverkare har försöks-
verksamhet med platooning och tester sker 
bland annat i Singapore, Holland och Kali-
fornien. Ett projekt pågår i Sverige, i samar-
bete mellan sex parter: Scania CV AB, Vol-
vo Technology Corporation, SICS Swedish 
ICT, Kungliga tekniska högskolan, Schenker 
AB och Trafikverket. Projektet planeras vara 
klart i december 2019. 

Kolonnkörning  
sparar drivmedelPlan som fyller glapp

Genomförandeplanen är ett nytt 
dokument från Trafikverket som 

ska fylla det glapp som i dag finns mel-
lan de långsiktiga planerna och den lite 
mer kortsiktiga planeringen. Planen lö-
per under de närmaste sex åren. Ge-
nomförandeplanen kommer att vara 
mer detaljerad och konkret med vad det 
är för åtgärder som Trafikverket plane-
rar för de kommande åren och hur de 
påverkar trafiken. Detta gäller samtliga 
trafikslag, det vill säga vägar, järnvägar, 
flyg och sjöfart. 

Dubbelt så bra till  
hamnen i Göteborg

Godstrafik på järnväg från hela Nor-
den trafikerar hamnbanan fram till 

hamnområdet i Göteborg. Den nästan 10 
kilometer långa banan är enkelspårig och 
klarar inte av framtida trafikbehov. Där-
för sker en utbyggnad till dubbelspår.

På den första etappen, Kville bangård, 
är dubbelspåret redan klart. Sträckan 
Pölsebo-Skandiahamnen beräknas stå 
färdig 2018. Återstår en tunnel mellan 
Eriksberg-Pölsebro. Byggstart planeras 
till 2019 och byggtiden blir fyra år. 

 Min roll är att vara  
 en aktiv part i den  
 externa dialogen  
 med lokala,  
 regionala och  
 internationella  
 samarbetspartner.”

HELENA ERIKSSON,  
NY REGIONAL DIREKTÖR PÅ  
TRAFIKVERKET I REGION NORD.

E45 förbättras  
på många håll

E45 förlängdes 2006 från 
Göteborg till Karesuando. 

Den tog då över riksväg 45:s 
sträckning och blev den längsta 
nord-sydliga Europavägen – cirka 
5 000 km till Sicilien. Utmed den 
svenska delen pågår nu en rad 
upprustningar. I Göteborg anpas-
sas Götaleden till de planer som 
finns för en ny älv- och bangårds-
förbindelse. Trollhättan får en ny 
och bättre avfart till Överby han-
delsområde, och i norr får delar 
av sträckan mellan Kåbdalis och 
Gällivare ny beläggning. Ytterliga-
re åtgärder planeras i Dalarna, 
Jämtland och Norrbotten.  

Spårbytet färdigt  
på Norra stambanan 

Nu är den sista etappen klar för spårbytet Boden 
–Bastuträsk på Norra stambanan. Spårbytet star-
tade med en etapp redan 2014 mellan Boden och 

Älvsbyn. Den sista etappen, Koler–Träskholm, 
blev klar i september 2017 och därmed är det om-

fattande spårbytet på 160 kilometer slutfört. 
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I sommar har mer än 130 kontaktledningsbryggor, fyra 
mil kontaktledningar och 760 belysningsarmaturer 
monterats på Ånge bangård. Dessutom har nio växlar 
slutjusterats. Under de veckor som arbetet pågick som 
mest intensivt var all persontrafik via stationen stop-
pad. Godstågen fick passera under en kortare tids-
lucka varje dygn. 

Redan 2011 inleddes arbetet med att rusta Ånges 
två bangårdar – den stora bangården och ankomstban-
gården väster om Ånge central. Kapaciteten har tidi-
gare begränsats av att vissa spår inte gick att trafikera 
med 25 tons axellast. Därför har vissa tunga tåg fått 
gå långa omvägar för att komma in till bangården från 
rätt håll. Genom att vissa genomfartsspår och växlar 
har förstärkts kan tunga tåg nu nå alla anslutningar.

Godsoperatören Hector Rail passerar Ånge bangård 
med flera godståg varje dygn.

– Ur säkerhetssynpunkt är det väldigt positivt att 

I sommar slutfördes upprustningen av en av Sveriges största bangårdar. Nu kan Ånge ta emot 
fler tunga tåg och växlingen går smidigare. Under några intensiva sommarveckor har hela 
kontaktledningssystemet förnyats.

vi nu har mindre risk för nedrivna kon-
taktledningar. Och hela bangården 
har blivit mer upplyst, så vi får en 
helt annan situation vid funk-
tionskontroller, säger Monica 
Sjöström, chef för lokförar-
na i norra Sverige på Hec-
tor Rail.

Under hösten blir det 
också lättare för Hector Rail 
att köra in på kommunens 
timmerterminal där de las-
tar flis för sin kund Fortum.

– När allt är klart slipper vi 
växla om till diesellok för att 
komma in på terminalen. 

TEXT: LISA BJÖRNSON
FOTO: STEFAN BRATT

Ånge bangård  
rustad för tyngre tåg
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En utvilad förare är säkrare bakom ratten – därför finns 
rastplatser. Men bosättningar, prostitution, kapellskär-
ningar och annan brottslighet har skapat otrygghet på 
rastplatserna längs E6:an i väst. Nu hjälps Trafikverket 
och Polisen åt för att öka tryggheten på 19 rastplatser. 
Antalet vägpirater har redan minskat. 

Vägpirater 
skräms på flykt
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”Jag vill bli lastbilschaufför”, sa Chris van 
der Kamp en dag till vännen Erik Sören-
sen.

Han hade kört lastbil i många år och 
visste vad yrket kräver och innebär. ”Du 
är en idiot”, svarade han. ”Det har kostat 
mig både mina barn och mitt äktenskap”. 

Det blev så ändå. Chris tog lastbilskör-
kort – och på köpet fick hon Erik. I dag 
kör de lastbil ihop, och turas om att ratta 
ekipaget längs Sveriges vägar.

Vi träffar dem på Spekeröds rastplats 
i Västra Götalands län. Båda vittnar om 
hur det blivit allt viktigare att det finns 
säkra rastplatser att stanna på, och fram-
för allt trygga om man ska stanna för att 
sova.

– Det är vanligt med kapellskärningar, 
där tjuvarna förstör när de letar efter vär-
defull last. Vi har upplevt det i Göteborg 
och vi gör därför allt vi kan för att stå 
säkert, säger Erik Sörensen. De har lek-
saker i lasten denna gång och Postnord är 
uppdragsgivare.

Rastplatsen i Spekeröd var allt annat än 
en lugn och fridfull plats tidigare. Här 
förekom spritförsäljning, prostitution, 
narkotikahandel, det fanns bosättningar 
med skrotbilar och hängande tvätt, toa-

”Stäng! Klipp! Åtgärda! 
Sade polisen. Ja, tack, 
tänkte Jimmie.”

letterna var ockuperade och sopor dum-
pades. Ett åkeri brukade till och med 
utnyttja rastplatsen som omlastningsplats 
för sitt gods.

Turister vågade inte stanna på rastplat-
sen och situationen blev ohållbar. Det var 
då kommunpolisen Carl Besslinger i Ste-
nungsund greppade telefonen och ringde 
upp Jimmie Sjöberg, som jobbar som pro-
jektledare på Trafikverket.

– Jag hade tur som blev kontaktad av en 
polis som personkemin stämde med. Carl 
ringde mig och sa ”vi måste ha ett möte”. 
Jag upplevde honom som väldigt het på 
gröten: Stäng infarten! Klipp här! Åtgär-
da! Det gillade jag. Jag är själv sådan som 
tar telefonen och ringer direkt, inte vän-
tar till ett möte för att reda ut en fråga.

Det samtalet var upprinnelsen till det som 
blev ett pilotprojekt i Västra Götaland och 
Hallands län.

– E6:an i södra Halland längs västkus-
ten upp till norska gränsen är den väg som 
har mest kriminalitet i Sverige. Där frak-
tas också mycket gods och det är myck-
et husbilar och husvagnar som kör längs 
sträckan, säger Jimmie.

Jimmie Sjöberg och Carl Besslinger 

Chris van der Kamp tog körkort för lastbil och fick en 
man på köpet. I dag turas hon och Erik Sörensen om 
vid ratten.

Askkopparna är borttagna eftersom de används 
som grillar och det innebär brandrisk.
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gör numera regelbundna besiktningar av 
rastplatserna längs sträckan mot norska 
gränsen. Totalt 19 stycken rastplatser 
ingår i pilotprojektet. På rastplatsen i 
Spekeröd är det numera betydligare tryg-
gare och säkrare.

– Nu sitter här en skylt som varnar för 
stöld. Till parkeringen bredvid har vi 
stängt av in- och utfarter för trafik och 
byggt en chikan på den enda infarten. På 
så sätt kan inte tunga fordon köra igenom 
och bilar kan inte ”fly” så lätt när vi från 
polisen kommer hit. Det ska vara irriteran-

”Citat spalt xxx 
xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx.”

Carl Besslinger och Jimmie Sjöberg framför 
en av skyltarna de satt upp för att hindra 
genomfart på rastplatsen och därmed att 
kriminella smiter i väg när Polisen kommer.

Två dagars sopor efter städning på rastplatser.
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de för tjuvarna, säger Carl säkert. Han bor-
de ju veta med sina 37 år som polis.
Åkeriet som tidigare använde rastplatsen, 
har inte verksamhet där längre. Trafik-
verket har klippt ner buskar och klippt 
bort grenar på träden så att det har blivit 
öppnare och luftigare. När det blir bättre 
insyn försvinner en del av problematiken.

På en annan av rastplatserna längs sträck-
an träffar vi en man som sköter under-
hållet. Han vill inte skylta med sitt namn 
men berättar om ett möte av det ovanliga-

re slaget, när han tidigt en morgon skulle 
städa en av toaletterna: 

– Jag såg ett par ögon i mörkret och 
blev jätteför-
skräckt. Någon 
hade försökt 
att spola ner ett 
rådjurskid! 

Mannen berät-
tar om allehanda 

sopor såsom säckar med slaktavfall och 
avföring.

– Bajspåsar och PET-flaskor med kiss 
är vanligt. Det är väl 
människor som gör 
”det” i fordonet och 
sedan lämnar det här. 
Det svåra med slakt-
avfall är att de säckar-
na blir extra tunga och 
lätt går sönder. Då blir 
det jobbigt. Tidigare 
var det vanligt med 
kylskåp och däck ock-
så, men sedan ta-till-
vara-butiker öppnades 
så har det blivit bättre.

Mannen håller upp en 
registreringsskylt som 
han hittat och lämnar 
över den till Carl.

– Sådana här är ju bra om vi på polisen 
får vetskap om, eftersom en kastad regist-
reringsskylt kan komma från en bil som 
är stulen och kan kopplas ihop till en plats 
och en stöld.

På en annan rastplats hittar Jimmie 
och Carl vitvaror. Vid Världsarvet Tanum 
står en övergiven vit skåpbil med tre 
tvättmaskiner, en madrass och ett däck 
bak i skåpet.

Jimmie och Carl åker vidare. Varje gång de 
besöker en rastplats hittar de saker som 
kan åtgärdas och med varje åtgärd för-
bättrar de tryggheten.

– Statistiken kommer senare i höst, men 
helt klart är att brottsligheten minskat 
markant. Inbrott i husbilar har gått ner 
oerhört mycket i sommar jämfört med de 
senaste åren. Det var ett av våra mål. Jag 
hade ju en förhoppning att vi skulle kun-
na se en 30-procentig nedgång. Vi får se 
om det håller. Det som i dagligt tal kallas 
vägpirater ser ut att nästintill ha upphört, 
säger Carl Besslinger, kommunpolis i Ste-
nungsund. 

TEXT: SARAH HJÄLM
FOTO: KERSTIN ERICSSON

I en övergiven skåpbil hittar Carl och Jimmie en madrass, tre tvättmaski-
ner och ett däck.

”Det är helt klart 
att brottslig- 
heten har mins-
kat markant.”

Jimmie Sjöberg och Carl Besslinger patrullerar sträckan och gör stopp på samtliga rastplatser. Jimmie har kört cirka 3 600 mil på 1,5 år i sitt arbete.
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I slutet av 2016 startade Mälarprojektet, ett upp-
drag som Sjöfartsverket har fått från regeringen. In-
ledningsvis kommer Södertälje kanal att breddas och 
muddras och slussen byggas om och förlängas. 

Med en förbättrad infrastruktur för sjöfarten på 
Mälaren finns en förhoppning om att järnvägen och 
vägnätet kan avlastas från transporter. Farleden trafi-
keras i dag av fartyg som bland annat fraktar mycket 
spannmål från Lantmännens spannmålsanläggning i 
Köping och bränsle till en depå i Västerås.

En utbyggd sluss och farled kan ta emot tankbåtar 
som lastar 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 
300 tankbilar. 

I Mälaren behöver farleden, Mälarleden, breddas 
och förbättras när större fartyg ska trafikera hamnarna 
i Västerås och Köping. Hjulstabron, på väg 55 mellan 
Enköping och Strängnäs, korsar Mälarleden och måste 
byggas om helt och hållet eller ersättas med en ny bro. 

Trafikverket har utfört en åtgärdsvalsstudie under 2014 
och nu kommer en vägplan att vara färdig under 2018. 

Trafikverket tar fram ett beslutsunderlag med fyra
alternativ: 
1) en högbro med 41 meters seglingsfri höjd 

Nu rustas farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren, i syfte att förbättra sjösäkerheten 
och öka tillgängligheten för större fartyg. Samtidigt har Trafikverket tagit fram fyra alternativ 
för Hjulstabron som måste byggas om eller ersättas med en ny.   

2) en ny öppningsbar bro strax öster om den befintliga 
3) en ny öppningsbar bro i samma läge som alternativ 
2, men högre, så att de flesta fritidsbåtar kan passera 
under bron utan att den behöver öppnas 
4) en ombyggnad om den befintliga brons öppnings-
bara del.

Investeringskostnaderna är lägst för att bygga om 
den befintliga bron, och störst för att bygga en ny 
högbro, men bedömningar visar att alternativen 
med de lägsta anläggningskostnaderna har 
höga driftskostnader och samhällsekonomis-
ka kostnader i form av trafikstörningar. 

– För alternativ 4 blir väg 55 mellan Enkö-
ping och Strängnäs avstängd för all vägtra-
fik i flera månader, vilket får en oerhört stor 
påverkan på vägtrafiken. Man tvingas köra 
antingen genom Stockholm eller via Eskilstuna 
och Västerås för att ta sig mellan Strängnäs och 
Enköping. När man i framtiden måste bygga om 
resten av bron kan man förvänta sig att vägen måste 
stängas i flera år, säger Knut Hawby som är projektle-
dare på Trafikverket. 

 LARS LINDSTRÖM

Fyra alternativ  
för Hjulstabron 

MÄLARPROJEKTET
Slussen i Södertälje, som redan  

idag är nordens största, ska breddas 
och förlängas. Södertälje kanal samt 

farleden till Mälaren ska muddras. När 
arbetena är avslutade i slutet av 2019  
kommer farleden vara dimensionerad  

för fartyg som är 160 meter långa  
och 23 meter breda, istället för 

 dagens 124 x 18 meter.

Den första kanalen i Södertälje stod klar 1819. Drygt 100 år senare, 1924, invigdes dagens kanal. Och efter ytterligare nästan 100 år sker nu nästa utvecklingssteg. 
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Den stora Scanialastbilen startar ljudlöst 
och rullar med batteridrift ut på vägen, 
nästan overkligt tyst och mjukt. När 
testförare Hasse Eriksson från Ernsts 
Express ökar farten mullrar hybridbilens 
dieselmotor igång och tar över driften.

Den här dagen i slutet av augusti gör 
han ännu en testkörning, men det är ock-
så en kommersiell transport. Hasse Eriks-
son har hämtat en container i Gävle hamn 
och den ska fyllas med pappersprodukter 

vid Stora Enso Fors utanför Avesta, och 
köras till Gävle hamn för vidare transport 
till kunder på världsmarknaden.

När vi kommer fram till teststräckan 
på E16 vid Sandviken fäller Hasse upp 
strömavtagaren som sitter på hyttens tak 
och bilen börjar matas med el från kon-
taktledningen. Övergången mellan fossil- 
och eldrift sker i full fart, nästan omärk-
ligt. Ett svagt ryck, sedan tar elmotorn 
över och vi fortsätter i 90 km/tim. Det 
blir tyst i hytten, bortsett från vindbruset 
och ljuden av däcken mot asfalten.

– Den stora fördelen med eldriften är 
att bilen går tyst och helt utan vibratio-
ner. Annars är det ingen skillnad att köra, 
den är som vilken lastbil som helst. Den 
har fungerat fantastiskt bra, säger Hasse 
Eriksson.

Efter några minuters färd är den två kilo-
meter långa teststräckan slut och die-
selmotorn tar över. Lite senare kommer 
batteridriften tillbaka i en nedförsbacke. 
Scaniabilen är en hybrid som klarar några 
kilometer på batteridrift. En ny modell 
som klarar upp till 10 kilometer på batteri 
ska snart börja provas i testtrafiken.

Fördelen med elvägen är att den både 
driver bilen framåt och samtidigt laddar 
bilens batterier. Det gör att elvägen inte 
behöver byggas med stolpar och kontakt-
ledning på hela sträckan, utan bara i upp-
försbackarna, förklarar Jan Nylander som 

– Elhybridlastbilen har fungerat otroligt bra. Jag ser 
inga nackdelar med elvägen, säger testbilschaufför 
Hasse Eriksson.

är projektledare på Region Gävleborg.
Det här är ett av två testprojekt med 

elvägar för tung godstrafik som drivs med 
stöd av Trafikverket, Vinnova och Energi-
myndigheten. Det andra ska byggas i höst 
mellan Arlanda och Rosersbergs postter-
minal, med en annan teknisk lösning – en 
strömskena i vägbanan.

 Elvägen vid Sandviken utnyttjar beprö-
vad, 100 år gammal teknik. Elen över-

förs till fordonet 
från två kontakt-
ledningar som 
hänger i stolpar 
som står med 60 
meters mellan-
rum längs väg-
kanten. Stolpar-
na är skyddade 
av ett räcke. Det 
är samma 

700-volts elteknik som används för spår-
vagnar. Systemet är uppbyggt av stan-
dardkomponenter. 

Teststräckan vid Sandviken invigdes i 
juni 2016 och den har nu använts i drygt 
ett år, trafikerad med en elhybridlastbil 
från Ernsts Express i Avesta. Tekniken 
är utprovad av Siemens på en testbana i 
Tyskland. I Sverige används den för för-
sta gången på allmän väg. Men testet har 
inte krävt några dispenser eller special-
tillstånd.

– Vi har nästan inte haft några problem 

Elvägen går  
som tåget
Vid Sandviken finns världens första elväg för tung trafik på allmän väg. I två kilometer tar last-
bilen kraften uppifrån. Eldriften är tyst, ren och billig. Teststräckan har fungerat bra i över ett år. 
Nu planeras nästa steg för tekniken som kan bidra till att minska utsläppen från tunga lastbilar.

”Den stora fördelen 
med eldriften är 
att bilen går tyst 
och helt utan vi-
brationer. Annars 
är det ingen skill-
nad att köra.”
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På E16 utanför Sandviken testas nu för första gången i världen körning med två ellastbilar efter varandra på en elväg med strömmatning från kontaktledning.  

EL FRÅN VÄGEN  
I TVÅ PROJEKT

Två andra testprojekt med elvägar pågår i 
Sverige. De tekniska lösningarna bygger i 
båda projekten på att fordonet matas med 
el från en elskena i vägen.
E-road Arlanda är ett av de två innova-
tionsprojekt som drivs med stöd av Tra-
fikverket. En två kilometers teststräcka Ar-
landa–Rosersberg ska byggas i höst, med 
en elskena som fräses ned i vägbanan.
Elonroad har en liknande lösning, men där 
läggs elskenan ovanpå vägbanan. Projek-
tet har med stöd av Energimyndigheten i 
sommar byggt en 200 meters testbana vid 
Lunds universitet. En teststräcka för buss 
och lokala transporter i stadsmiljö planeras 
i Mariestad 2019.

alls, säger Jan Nylander. Vi hade räknat 
med att det skulle dyka upp fler svårighe-
ter och utmaningar under testperioden, 
men vi hade inte ens problem med is och 
snö eftersom det var en mild och snöfattig 
vinter. Siemens har gjort ett fantastiskt 
jobb med anläggningen och den har fung-
erat stabilt.

Försöket vid Sandviken skulle avslutas 
vid årsskiftet, men det är förlängt till juli 
2018, både för att köra test under ytter-
ligare en vinter och för att kunna pröva 
trafik med två elhybridbilar.

Lastbilen som används är Scanias 
moduluppbyggda standardmodell. I testet 
har den dieselmotor och eldrift för batte-
ri, samt en strömavtagare för matning av 
el från kontaktledning.

 – Det är kul att se Scanias engagemang 

i klimatsmarta transportsystem. Deras 
kommande hybridlastbil behöver inte 
modifieras för att kunna köras på elvägar, 
säger Jan Nylander. 

Han ser elvägen som ett intressant alter-
nativ för att minska utsläppen från den 
tunga trafiken. Elektrifiering av valda 
vägsträckor för att driva och ladda tunga 
lastbilar bör kunna ge både billigare 
transporter och mindre utsläpp.

Inrikes transporter bidrar med en tred-
jedel av Sveriges utsläpp av växthusga-
ser. 95 procent av dessa utsläpp kommer 
från vägtrafiken. Tunga och lätta lastbilar 
står för cirka en tredjedel av vägtrafikens 
utsläpp.

Järnvägen har inte tillräcklig kapacitet 
för att ta över allt gods som i dag går på 
väg. Att bygga nya järnvägar är dyrt och 
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tar tid. Vägar finns redan och är förhål-
landevis billiga att elektrifiera. Det talar 
för att elvägar kan bli ett alternativ för att 
minska godstrafikens utsläpp. Batteridrift 
fungerar i personbilar. Men kapaciteten 
i dagens batterier räcker inte för lastbi-
lar som ska frakta stora volymer på långa 
sträckor.

Biobränsle är ett annat miljövänligt driv-
medel, men det finns bara i begränsade 
mängder. Biobränslet gör dessutom större 
nytta som flygbränsle, om hela transport-
sektorn på sikt ska bli fossilfri. Det fram-
höll flera av de forskare som deltog vid 
den första internationella elvägskonferen-
sen som hölls i Sandviken i somras.

– Det ska inte vara dyrare att transpor-
tera klimatsmart, 
det ska vara bil-
ligare och bättre. 
Eldrivna last-
bilar är dessut-
om tysta. De kan 
gå på batterier i 
stadskärnor, där 
diesel snart kan 
komma att för-
bjudas, säger Jan 

Nylander.
– Elmotorn är dubbelt så effektiv som 

dieselmotorn, och elen kostar hälften av 
dieseln att köpa in. Det betyder att driv-
medelskostnaden blir en fjärdedel av 
kostnaden för en dieselbil. Detta skapar 
potential att både erbjuda lägre trans-
portkostnader och betala tillbaka inves-
teringarna i infrastrukturen för en elväg, 
säger Jan Nylander. 

Projektet tittar nu på lämpliga vägar att 
bygga ut. Det handlar om lagom långa 
sträckor med relativt tät trafik, där det 
skulle löna sig att investera i ett antal 
ellastbilar. En sådan sträcka är Sandvi-
ken–Gävle hamn. Där skulle det räcka 
med tre stycken sju kilometer långa 
elsträckor för att klara trafiken med elbi-
lar. Andra exempel är Garpenberg–Gäv-
le och Avesta–Gävle. Även på andra håll i 
landet finns intressanta sträckor, exem-
pelvis runt Örebro och i Blekinge.

– Med lite tur skulle vi kunna bli gan-
ska konkreta kring ett förslag till utbygg-
nad av elvägar på två till tre platser i Sve-
rige före jul, säger Jan Nylander. 

– Samarbetet mellan Trafikverket, 
Region Gävleborg och industrin har fung-
erat mycket bra under projektet, säger 
Jan Nylander. Det finns mycket potential 
i elvägar, för företag som köper billiga-
re och klimatsmartare transporter, men 
även för leverantörer av teknik och sys-
tem som elvägen byggs upp av. 

TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT

”Elmotorn är dub-
belt så effektiv 
som diesel- 
motorn, och elen 
kostar hälften av 
dieseln att köpa 
in.”

Utsikten från förarhytten i hybridlastbilen är fin. När bilen går på el är färden tyst och vibrationsfri. 
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Testkörningarna pågår en vecka per månad. Då är transformatorsta-
tionen bemannad. Systemet är automatiskt och avsett att fjärrstyras 
i kommersiell drift, men under testerna övervakas det manuellt av Bo 
Steen från Siemens.

En rastplats vid vägen har också elektrifieras. Där kan start av bilen 
med eldrift och full last testas. Det fungerar utan problem.

”Det är ett annorlunda 
jobb att vara testbils-
chaufför. Jag får träffa 
många människor och 
prata mycket engelska 
vid alla studiebesök vi 
har.”

Det enda som skiljer elbilens instrumentering från en vanlig lastbils är 
kontrollskärmen för strömavtagaren.

Utsikten från förarhytten i hybridlastbilen är fin. När bilen går på el är färden tyst och vibrationsfri. 
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Det ser bra ut för sjöfarten, och godsoperatörerna är nöjda med strategin 
för höghastighetsjärnvägen. Men Näringslivets transportråd efterlyser mer 
tempo och oroar sig för att satsningarna i storstadsområdena ska missgynna 
lågtrafikerade stråk som är viktiga för näringslivet.

Rikard Engström är vd för föreningen Svensk Sjöfart.
– I det stora hela ser planen bra ut ur ett sjöfarts-

perspektiv. Vi ser oerhört positivt på satsningen 
på slussarna i Trollhättan, som är en förutsättning 
för att vi ska kunna fortsätta bedriva trafik där 
efter 2030. Vi är glada för satsningen på Malmpor-
ten, det vill säga farleden in till Luleå hamn. Och 
den fortsatta utbyggnaden av Södertälje kanal och 
sluss är väldigt viktig för hela Mälardalsområdet. 

Han vill betona att hela transportkedjan har 
betydelse. Näringslivet och sjöfarten är beroende 
av att anslutningarna till väg och järnväg funge-
rar. Hamnbanan i Göteborg är ett exempel på en 
sådan satsning. Och utbyggnaden av järnvägen 
Mjölby–Hallsberg kommer i framtiden att ge posi-
tiva effekter på mängden gods som kan fraktas till 
sjöss, eftersom den bidrar till ett konkurrenskraf-
tigare svenskt näringsliv.

Saknar du något i planen?
– Man kan alltid önska sig mer och snabbare, 

men man måste vara realistisk. Jag skulle gärna ha 

sett en satsning på farleden till Göteborgs hamn, 
som är ett logistiknav för hela Norden. Hamnen 
kan nästan liknas med hjärtat i ett blodomlopp. 

Rikard Engström poängterar att satsningar på 
sjöfarten är en långsiktigt smart investering.

– Det kan röra sig om stora investeringar, men på 
lång sikt kostar underhållet relativt lite. Vid sidan 
av planen är det viktigt att vi använder befintliga 
resurser på ett smart sätt, och kanske borde vi läg-
ga en del pengar på att göra det billigare att trans-
portera gods med fartyg och järnväg.

Per Bondemark är ordförande i styrelsen för 
Näringslivets transportråd. 

– Det är positivt att anslagen ökar med 100 mil-
jarder. Det finns en ambitionsökning inbyggt i det, 
i synnerhet för järnväg. Det är väldigt bra att ansla-
gen till drift och underhåll höjs och att det är fokus 
på att eliminera flaskhalsar. Samtidigt är behoven 
enorma. Satsningarna kan räcka till att bibehålla 
befintlig funktionalitet, men vi tycker att transport-
systemet ska återställas till den nivå det är byggt för.

”På rätt väg. Men tempot  
kunde vara högre.”

Tre branschföreträdare om nationell plan
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Per Bondemark är positiv till den särskilda pott 
på 1,2 miljarder kronor som avsätts till trimning-
ar för näringslivets transporter på järnväg, men 
tycker att potten borde vara större, förslagsvis 1,8 
miljarder.

Sammantaget tycker Per Bondemark inte att 
näringslivets transporter enligt regeringsuppdra-
get är tillräckligt beaktade i planförslaget.

– Vi välkomnar det stråktänk som finns i planen, 
men vi efterlyser mer tempo. Ett exempel är dub-
belspåret Mjölby–Hallsberg, där byggstarten flyt-
tas fram till 2024–2029.  Det är ett behov som vi 
har påtalat i decennier.

Han oroar sig också för att de stora satsningarna 
i storstadsområdena ska ske på bekostnad av banor 
som är viktiga för näringslivet, även om de är låg-
trafikerade. Däremot är han positiv till strategin 
för höghastighetsjärnvägen.

– Det är en sansad hållning och bra lösning att 
sänka hastigheten för att hålla nere kostnaderna.

Han är också positiv till förslaget att höja bärighe-
ten på vägnätet för att möjliggöra transporter med 
74-tonslastbilar och trafik med längre och tyngre 
tåg på delar av järnvägsnätet.

Jan Kilström är vd för logistikföretaget Green Cargo.
– Till skillnad från andra delar av Tågsverige är 

vi väldigt positiva till Trafikverkets prioritering-
ar. Strategin för höghastighetsjärnvägen är helt 
rätt. Att spara sex minuter mellan Stockholm och 
Linköping till en kostnad av 10 miljarder kronor är 
inte rimligt.

För pengarna man sparar på höghastighetsjärn-
vägen kan man i stället satsa på Sveriges godsban-
gårdar och förbättra standarden på stråk som är 
livsviktiga för svensk industri, enligt Jan Kilström.

– Resurser i form av kapital och kompetens skul-
le ha allokerats till höghastighetsprojektet – resur-
ser och kompetens som det råder brist på redan i 
dag.

Den pott på 1,2 miljarder som avsätts till trim-
ningar för näringslivets transporter på järnväg är 
en välkommen nyhet. Han är också positiv till att 
Trafikverket vill se över möjligheten att medfi-
nansiera tågoperatörernas ombordutrustning för 
ERTMS.

– Den kostnaden är en extremt stor börda för oss 
operatörer, och på kort sikt har utrustningen ett 
begränsat värde.

Saknar du något i planen?
– Vi kommer att göra en analys av den under 

hösten. 
LISA BJÖRNSON

RIKARD ENGSTRÖM,  
VD, SVENSK SJÖFART

”Bra att anslagen till drift och underhåll  
  höjs och att man eliminerar flaskhalsar. 
  Samtidigt är behoven enorma.”

”Strategin för höghastighetsjärnvägen 
  är helt rätt.”

”I det stora hela ser planen bra ut ur ett 
  sjöfartsperspektiv.”

PER BONDEMARK,  
ORDFÖRANDE NÄRIGSLIVETS 
TRANSPORTRÅD

JAN KIHLSTRÖM,  
VD, GREEN CARGO

FOTO: GREEN CARGO

FOTO: SWESHIP

FOTO: GÖR AN FÄLT
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Den 17 september invig-
des det fyra kilometer 

långa nya dubbelspåret ge-
nom Gamla Uppsala. Därmed 
är det nu dubbelspår på Ost-
kustbanan hela sträckan mel-
lan Uppsala och Gävle. Dub-
belspåret ökar kapaciteten på 
sträckan förbi Gamla Uppsala 
från 9 till 24 tåg i timmen. Det 
minskar även risken för trafik-
störningar. 

Dubbelspår klart i Gamla Uppsala

Just nu arbetar Näringsdeparte-
mentet med en godsstrategi som 

ska vara klar under våren 2018. Strate-
gin kommer att ta ett övergripande grepp 
över godsfrågor och innefattar allt från 
internationella flygtransporter till frakt-
cyklar och omlastning. Den kommer den 

Genomfarten i Ludvika är under ombygg-
nad och det påverkar godstrafiken på så-
väl väg 50 (Bergslagsdiagonalen) som 
väg 66. Trafikverket och Ludvika kommun 
ska förbättra trafiksäkerheten och fram-
komligheten för godstransporter
ska bli bättre. Trafikverket ska bygga flera 
nya rondeller och göra om anslutnings-
vägar. 

BÄTTRE FRAMKOMLIGHET  
GENOM LUDVIKA

SVERIGES MEST  
TRAFIKERADE VÄG FYLLER 50

Essingeleden öppnades i september 
1967. I dag är den Sveriges mest trafi-
kerade vägsträcka med i snitt 140 000 
fordon per dygn, nästan dubbelt så stora 
flöden som den ursprungligen byggdes 
för. Genom åren har vägen fått fler kör-
fält och fler säkerhetsanordningar. För 
att klara trycket när befolkningen i regi-
onen växer behövs ny teknik. I förslaget 
till ny nationell plan prioriteras ett nytt 
system för bättre  
trafikstyrning och  
framkomlighet  
på leden. 

Ny webbaserad kart-
tjänst om järnvägsnätet 
En ny webbaserad karttjänst med fokus 
på järnvägsnätet innebär många fördelar 
för järnvägsföretagen. De får nu bättre 
överblick över järnvägsanläggningarna 
och det blir lättare att planera transpor-
terna. Resultatet kommer från projektet 
som har byggt upp Nationella järnvägs-
databasen, NJDB. 

Det är nu exempelvis enkelt att ta 
reda på vem som äger ett visst spår och 
att planera godstransporter när spåren 
går ända ut till hamnarna. Ett annat ex-
empel är att Räddningstjänsten kan se 
var det finns plankorsningar, för att kun-
na hitta dit vid olyckor.

Här finns all trafikerad järnväg i Sve-
rige: den statliga anläggningen, kommu-
nala spår, industrispår, hamnspår och 
museijärnvägar. Totalt har 150 mil järn-
väg samlats in från 350 infrastrukturför-
valtare. 1 400 plankorsningar som ägs 
av andra än Trafikverket har lagts in. Det 
som återstår är att lägga in data om tun-
nelbana och spårväg, vilket sker fortlö-
pande under hösten 2017.  

Hamngräns  
stoppar finansiering
Trots att det är samhällsekonomiskt 
lönsamt att höja kapaciteten i Göte-
borgs hamn, finns projektet inte med i 
Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transportsystemet.

Enligt ett regeringsbeslut är grund-
principen att staten ska ansvara för fi-
nansiering fram till hamnområdesgrän-
sen. Innanför gränsen ska hamnägaren 
stå för kostnaderna.

I fallet med Göteborgs hamn, betyder 
detta att hamnägaren, Göteborgs stad, 
får stå för över 90 procent av den tota-
la kostnaden på cirka 4 miljarder. Detta 
enligt en preliminär utredning som Tra-
fikverket gjort.

Utredningen visade att det finns bris-
ter som begränsar kapaciteten i ham-
nen och presenterade förbättrings-
förslag. Investeringskostnaden för 
förslaget beräknas vara 2,9–4,8 miljar-
der kronor, och utredningen räknar med 
att varje investerad krona ger tre kronor 
i återbäring. Därmed har förslaget hög 
samhällsekonomisk lönsamhet. 

24 100
ansökningar om transportdispenser på 
väg kom in 2016. 

utgöra en plattform för det fortsatta poli-
tiska arbetet med godsfrågor.

- När den är klar kommer den att haka i 
flera styrande dokument och kan komma 
att innehålla rena uppdrag till myndig- 
heter, berättar kansliråd Anna Ullström. 

REGERINGEN SKAPAR  NY GODSSTRATEGI
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procent av Sveriges  
utsläpp av växthus- 
gaser 2016 kom från  
inrikes transporter. 33

Ludvika kommuns gång- och cykelbro över 
riksväg 50. 
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100 KNYCK UTANFÖR JÖNKÖPING
Hösten 2017 leds trafiken om förbi 
rastplatsen Risbro, nordväst om Jön-

köping, där väg 26/47 byggs om. Bron vid 
rastplatsen ska renoveras och breddas. Väg-
bygget omfattar 17 km mellan Månseryd 
och Bäckebo. När vägen är klar 2019 är den 
mötesseparerad med hastigheten 100 km/
tim.  

Rederiet Avatar Logistics fortsät-
ter sitt projekt med att dra igång 
en linje för att frakta containrar 
med pråm mellan Göteborg och 
Vänersborg. En första testtran-
sport genomfördes i mars (God-
set nr 2-2017). Förhoppningen var 
då att kunna starta linjen under 
2017. Men farleds- och lotsavgif-
terna på Göta älv är ett hinder.

– Vi har lämnat in en begäran 
om att få befrielse från lots- och 
farledsavgifter under en tvåårig 
provperiod, säger Avatars vd Jo-
han Lantz. Nu ligger bollen hos 
Näringsdepartementet. Om vi får 
ett positivt besked vågar vi starta 
trafiken. Vi tittar på att använda 
ett fartyg som drivs med biogas.

Enligt Avatars beräkningar 
drabbas sjötransporter på inre 
vattenvägar av en extra kostnad 
på 1 200 kronor per container ge-
nom farleds- och lotsavgiften.  

E6 är Skånes mest trafikerade vägsträcka 
med uppåt 50 000 fordon per dygn i snitt 

över årets alla dagar. Mycket är transittrafik 
som ska vidare till andra delar av landet och 
till Norge, och en allt större andel är tung trafik 
som hamnar i kolonnkörning efter att ha läm-
nat färjorna. 

Trafikverket arbetar nu med en åtgärdsvals-
studie för hela sträckan genom Skåne. 

– Vägen är klassad som säker, men den har väl-
digt mycket incidenter som i sin tur ofta skapar sto-
ra störningar och stopp, säger Stefan Berg som är 

utredningsledare tillsammans med Krister Wall. 
Det finns en opinion för sex körfält, men Tra-

fikverket tittar även på andra lösningar, såväl på 
kort som lång sikt. Vid årsskiftet ska ett förslag 
vara framme.

– Vi har en referensgrupp där blåljusmyndig-
heter, länsstyrelsen och ett antal kommuner 
ingår, säger Krister Wall. Vi samverkar också 
med Trafikverkets olika verksamhetsområden. 
I båda fallen samlar vi in kunskaper som i dag 
finns spridda i ”stuprör”, för att få en gemen-
sam bild. 

E6 genom Skåne  
utreds för bättre flöde

Pråmlinje vill  
slippa avgift

Avatar vill starta en linje för pråmfrakt 
av containrar på Göta älv.

Krister Wall och Stefan Berg samverkar med en referensgrupp om E6 
genom Skåne. Runda bilden: E6 är en pulsåder i Skåne. Bild från tra-
fikplats Flädie, där en bro byts ut för att bygga bort köer i korsande  
trafik mot Lund.   

Bonus kan flytta 
gods till sjöfart
Trafikanalys har utrett förutsätt-
ningarna för ett eco-bonussys-
tem i Sverige – ett statligt stöd 
som ska stimulera en överflytt-
ning av gods från väg till sjöfart. 
Syftet är att minska utsläppen av 
växthusgaser och luftföroreningar 
från godstransporter.

I utredningen föreslås bland 
annat att stöd kan ges både till 
nya och uppgraderade intermo-
dala rutter. Projekten måste leda 
till överflyttning av gods och vara 
ekonomiskt bärkraftiga efter tre år. 

Trafikverket föreslås admi-
nistrera systemet, och budge-
ten bedöms till cirka 30 miljoner 
kronor per år. 
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Alla våra ligg. Livet på läktaren. 
Misslyckade brott. Dessa hör till 
Sveriges mest populära podcasts. 
För järnvägsnördar finns också en 
podd: Järnvägspodden. 

Du kan lyssna när och var du vill. För-
delarna med att lyssna på poddradio är 
enkelheten och att du kan ”nörda in dig” 
på ett specifikt ämne. Som det här med 
järnväg.

Den 31 augusti 2015 gav Trafikverket 
ut sitt första avsnitt av Järnvägspodden. 
Först som ett pilotprojekt och sedan har 
avsnitten rullat ut – som på räls förstås… 
Numera kommer ett avsnitt var tredje 
vecka, med nyheter och fördjupningar 

som rör den svenska järnvägen.
– Vi ville hitta en kanal att nå ut till 

dem som inte har möjlighet att komma 
på våra fysiska möten, och det här blev 
lyckat. Vi vill ju nå ut till hela bran-
schen, från administrativ personal hela 
vägen till lokförarna, berättar initia-
tivtagaren Ann Holm på Trafikverket, 
enheten Affärsutveckling.

I Järnvägspodden ingår inte bara 
nyhetssvep och intervjuer med intres-
santa människor. Det kan även bli ett 
besök på hittegodsavdelningen där det 
pratas roliga eller bara konstiga järn-
vägsbegrepp. 

SARAH HJÄLM

Trafikverket gör  
podd för nördar

Trafikverkets presschef Bengt Olsson blir intervjuad av 
Staffan Sporre. Järnvägspodden vänder sig till alla som 
trafikerar eller arbetar med järnvägen. 

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

JÄRNVÄGSPODDEN
Järnvägspodden är tillgänglig dels via tra-
fikverket.se/jarnvagspodden, dels via de 
vanligaste apparna för podd-lyssnande. 

Beroende på vilken typ av telefon eller läs-
platta du har finns flera olika appar att välja 
på; det är bara att söka efter Järnvägspod-
den. Redaktörer för Järnvägspodden är Ulf 
Carlsson och Staffan Sporre. Har du förslag 
på innehåll, eller vill lämna synpunkter, gör 
gärna det via e-post till jarnvagspodden@

trafikverket.se.
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