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”Jag hoppas du vill 
följa med på resan  
i vår nya digitala  
kanal.”

STEFAN ENGDAHL,  
TRAFIKVERKET: 

630 Värö bruk kan nu öka tåglängden från 500 till 
630 meter, tack vare pengar från en ny närings-
livspott för järnväg.

FLER LASTBILAR
GENOM HAMNAR
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 Ett nytt år står för dörren i detta 
digitaliseringens tidevarv. Och 
med ett nytt år kommer ofta löf-
ten om en mer hållbar livsstil. 

Lite mer engagerad, lite modigare och 
lite bättre. Både vad gäller jobb och fri-
tid. Faktiskt så även för den tidning du 
nu håller i handen!

För det här är det sista numret av 
Godset. Från nästa år kommer vi ge ut 
ett elektroniskt nyhetsbrev dedikerat 
för godstrafik och näringslivets trans-

portbehov. Skä-
let är att vi be-
slutat oss för att 
avveckla samt-
liga våra tryckta 
tidningar för att 
helt satsa på di-
gital kommuni-
kation. 

Så vad berät-
tar vi då om i denna den sista pappers-
utgåvan? En sak som jag själv tror har 
en ljus framtid är förslaget om en årlig 
näringslivspott på 100 miljoner. Syftet 
är att stimulera snabba åtgärder i en 
process som ska erkännas är, men ock-
så behöver vara, långsam. Det handlar 
också om att skapa förutsättningar för 
en småskalig lokal verksamhet i en i öv-
rigt gigantisk investerings- och under-
hållsbudget. Dessutom hoppas jag att 
ni tar chansen att bli uppdaterade om 
pågående och planerade åtgärder längs 
Europas längsta väg E45.

Nyårslöftet från oss blir alltså att du 
som idag läser Godset även fortsätt-
ningsvis kommer kunna följa aktuali-
teter och nyheter inom området. Jag 
både hoppas och tror att du som läsare 
vill följa med på resan i vår nya digitala 
kanal. Trevlig läsning, så hörs vi i  
en smidigare och  
snabbare kanal 2018.

”Det handlar 
också om att 
skapa förut-
sättningar för 
en småskalig 
lokal verksam-
het”
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Material till och från byggarbetsplat-
ser transporteras med fartyg eller prå-

mar vid Södertälje sluss, E4 Förbifart Stock-
holm och Slussen i Stockholm. 

Med sjötransporter når man snabbt och 
direkt till byggarbetsplatsen, med mindre 
miljöpåverkan och trängsel än med lastbil.

Byggmaterialet till Södertälje sluss, som 
just nu byggs ut rejält, körs via järnväg och 
större fartyg från Luxemburg till hamnen 
i Södertälje, där godset omlastas till pråm 
och körs in till byggarbetsplatsen.

Även byggnationen av E4 Förbifart Stock-
holm, som ska binda samman de norra och 
södra länsdelarna och avlasta Essingele-
den, utnyttjar sjötransporter. Totalt ska Tra-
fikverket transportera bort 22 miljoner ton 
bergmassor under byggtiden. För att spara 
på miljön ska cirka 10 miljoner ton av dessa 
massor fraktas sjövägen på Mälaren, med 
början hösten 2017.

De massor som ska transporteras är 
berg som sprängs bort från de tunnlar som 
hör till Förbifart Stockholms södra delar – 
Kungshatt och Lovön. Sjötransporterna är 
en relativt ny men mycket målmedveten 
miljösatsning från Trafikverkets sida.

– Beslutet att frakta bergmassorna sjö-
vägen gör att ingreppen i miljön blir min-
dre, säger Bengt Niklasson, som ansvarar 
för hamnverksamheten och sjöfarten i pro-
jektet. Slitaget på vägnätet minskas och det 
blir färre tunga transporter i bostadsområ-
dena i närheten av tunnelbygget. Materialet 
fraktas direkt till andra byggarbetsplatser 
och återanvänds. 

Även i samband med ombyggnaden av 
Slussen i Stockholm fraktas byggmaterialet 
via pråmtrafik. Varje pråm motsvarar runt 
20 lastbilar som annars hade trängts på 
Stockholms innerstadsgator. 

LARS LINDSTRÖM

Vägbygget tar sjövägen

Lund–Arlöv igång
I slutet av oktober gick startskottet 
för ett av Sveriges största infra-

strukturprojekt under de närmaste åren 
– utbyggnaden till fyrspår mellan Lund 
och Arlöv. Storsatsningen ska öka kapa-
citeten, minska störningarna och bygga 
bort buller på en intensivt trafikerad 
sträcka på Södra stambanan. 

– Även om trafiken på banan ska gå 
under hela byggtiden, kommer närboen-
de och även vägtrafiken på bland annat 
E6 att påverkas, säger projektchef Jens-
Peter Eisenschmidt.

Sträckan som byggs ut är 11 km lång och 
budgeten 5,4 miljarder kronor. Totalt byggs 
55 km nya spår, 16 broar och många stöd-
konstruktioner på 4–6 meters djup. 

– Det här är en oerhört 
viktig del i det nationella 
tågsystemet, och i hela det 
samhällsbygge som nu på-
går, säger infrastruktur-
minister Tomas Eneroth. 
Detta är bara början på en 
rad stora infrastruktursats-
ningar.  

Bygget av nya E10
norr om Kiruna igång

Trafikverket tog den 30 oktober  
det första spadtaget för en ny, sju 

kilometer lång sträcka av E10 norr om 
Kiruna. Den nya vägen ska ersätta den 
befintliga som förstörs av den sprick-
bildning som gruvdriften orsakar. Nya 
E10 ska möjliggöra det nya Kirunas eta-
blering och utveckling i samband med 
stadsomvandlingen. Byggandet delas in  
i två etapper och hela den nya sträckan 
ska öppnas för trafik hösten 2020.  

ERIK FROSTE NY CHEF  
PÅ FÄRJEREDERIET

Erik Froste blir ny chef för Färjerederiet efter  
Anders Werner som går vidare till andra  

arbetsuppgifter. Erik är utbildad sjökapten och  
transportingenjör, har arbetat till sjöss och är  
därmed välbekant med fartygstekniken. Han  
kommer närmast från ett jobb som affärsut- 
vecklare och platschef på Thor Shipping & Transport.  
Innan det var han vd för Södertälje hamn i tio år.

Anders Werner, som varit chef på Trafikverket  
Färjerederiet i 16 år, träder från och med den  
15 november in i en ny roll som senior rådgivare  
sjöfart. 

Byggmaterialet tar genvägen över sjön direkt till byggplatsen, och det blir mindre trängsel och 
miljöpåverkan.

Kombiterminalen  
i Göteborg flyttar

I mitten av december stänger ter-
minalen vid Gullbergsvass i cen-

trala Göteborg och trafiken flyttar ut till 
den nya kombiterminalen i ytterham-
narna på Hisingen. Förutom en högre 
kapacitet än i dag, kommer terminalens 
placering dessutom att minska lastbils-
trafiken i centrala Göteborg – något som 
i sin tur underlättar bygget av Västlän-
ken, och på sikt ger möjlighet till stadsut-
veckling. Fullt utbyggd beräknas den nya 
hamnterminalen vara 2019-2020. 

Tomas
Eneroth
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Syftet har varit att samla information om 
hur godset på lastbil transporteras i Sve-
rige, vilken typ av gods det är, fyllnads-
grad, var fordonen är registrerade med 
mera. Den senaste liknande studien gjor-
des 2006 i Skåne och Blekinge av Vägver-
ket. Den här gången har man inkluderat 

hamnar i hela kustbandet från Karlskrona 
till Strömstad. 

– Dessa regioner är kort sagt inkörspor-
tarna för svensk utrikeshandel. Här finns 
tre av landets fem största containerham-
nar och fem av landets sex största roro-
hamnar, säger Lina Wells som delar på 

projektledarskapet med Patrik Benrick. 
Resultaten visar att antalet fordon 

genom hamnarna och Öresundsbron har 
ökat med cirka 23 procent jämfört med 
2006, och att en stor andel är transittra-
fik. Förutom bron är det hamnarna från 
Trelleborg och österut som ökar. Övriga 

hamnar ligger på 
samma siffror som 
tidigare. 

– Det är tydligt 
att hamnarna inte 

i första hand fyller en viktig funktion för 
det lokala näringslivet, utan snarare för 
det regionala, och till och med för motta-
gare och avsändare 50 mil bort, konstate-
rar Patrik Benrick. Undantagen, där vi ser 
en stor avsättning även i närområdet, är 
Helsingborg, Göteborg och Malmö. 

Andelen svenska chaufförer är oföränd-
rad, drygt tio procent. Däremot finns det 
fler rumänska och bulgariska chaufförer 
bland de utländska nu än 2006, då Tysk-
land var största ”chaufförland”. Mycket av 

Antalet lastbilar ökar på Öresundsbron och i hamnarna närmast Östeuropa, framför  
allt in till Sverige. Och många ska vidare längre upp i landet. Det visar en ny intervju-
undersökning med lastbilschaufförer i hamnarna i Syd- och Västsverige. 

Ökad trafik med lastbilar
genom svenska hamnar 

– Studien är efterfrågad. Den förra gjordes för tio 
år sedan, säger Lina Wells, en av Trafikverkets 
projektledare för undersökningen. 

”Inkörsportarna 
för svensk  
utrikeshandel”
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godset kommer fortfarande därifrån,  
men med fler chaufförer från andra län-
der bakom ratten.

De fulla lasterna ut från Sverige har 
ökat något, från cirka 50 till 57 procent. 
Men även tomkörningarna har tyvärr 
ökat – från 8 till 12 procent, oavsett rikt-
ning.

– Det finns ett större transportbehov 
med lastbil från Europa mot Sverige jäm-
fört med andra hållet, säger Lina Wells. 
Svensk export till Europa går i större 
utsträckning med järnväg eller sjöfart. 
Att fyllnadsgraden i lastbilarna är läg-
re på utvägen är alltså inget förvånan-
de, men att fler än tidigare kör tomma är 
ändå negativt, rent klimatmässigt.  

Resultaten från undersökningen pre-
senterades och diskuterades med intres-
senter vid seminarier i de fyra berörda 
politiska regionerna under november. 

TEXT: EVA JONSSON  
FOTO: KERSTIN ERICSSON

Patrik Benrick

”Det är tydligt att hamnarna inte i 
första hand fyller en viktig funktion  
för det lokala näringslivet, utan snarare 
för det regionala, och till och med för  
mottagare och avsändare 50 mil bort”

Lastbilstrafiken in i Sverige via hamnarna närmast Östeuropa ökar. Det visar en intervjuundersökning som Trafikverket gjort med chaufförer i hamnarna i 
Syd- och Västsverige. Arkivbild från Karlskrona.

• Undersökningen utgör den praktiska de-
len av Sveriges åtagande i ett EU-projekt 
som ska främja gröna transportlösningar. 
Merparten av kostnaden finansieras också 
av projektet.
• I de studerade hamnarna Strömstad, Gö-
teborg (roro-terminalen, Tysklandstermi-
nalen och Danmarksterminalen), Varberg, 
Halmstad, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, 

Ystad, Karlshamn och Karlskrona hante-
rades under 2016 totalt drygt 2,3 miljoner 
trailrar, lastfordon och släp, vilket motsva-
rar omkring 80 procent av detta segment i 
svenska hamnar totalt.
• Roro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) 
är lastfartyg som är konstruerade för att 
fartygets last lätt ska kunna köras ombord 
och i land. 

KARTLÄGGNING AV LASTBILSGODS
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Buller från godståg stör många som bor 
nära järnvägen. EU väntas 2018 besluta 
om skärpta bullerregel för godsvagnar. 
En ny typ av bromsblock ska dämpa 
bullret. Men det är osäkert hur de nya 
blocken fungerar på vintern, och vem 
som ska bekosta bytet. 

I Sverige beräknas 370 000 personer 
inomhus i sina bostäder vara utsatta för 
buller från järnvägen som är högre än 
riktvärdet. Godstågen bullrar mest. Tra-
fikverket har hittills angripit problemen 
genom att bygga bullerskydd längs utsatta 
järnvägssträckor.

– Men den mest effektiva åtgärden är 
att angripa själva källan till bullret, säger 
Karin Blidberg som är bullerexpert på 

Tystare godståg utmaning
i nordiskt vinterklimat

Trafikverket. Karin Blidberg berättar 
att Trafikverket håller på att ta fram en 
ståndpunkt till Transportstyrelsen. Den 
är positiv till att EU ställer bullerkrav på 
befintliga godsvagnar.

Trafikverket pekar samtidigt på att vin-
tersäkerheten måste utredas och att de 
ekonomiska följderna av ett byte behöver 
hanteras.

Bullerkrav för nya vagnar infördes 2006. 
Men eftersom utbytestakten är låg rull-
lar fortfarande många bullrande godsvag-
nar på spåren. Problemen är störst i tätbe-
byggda områden i Europa. Tyskland har 
lagstiftat om bullerkrav för alla godsvag-
nar från 2020 och driver nu på för att EU 
ska göra detsamma. 

Godsvagnarnas bromsar är kärnan i 
problemet. Godsvagnar har länge haft 
bromsblock av gjutjärn. Tekniken är 
effektiv, men gjutjärnsblocken gör att hju-
len får en grov yta som skapar ett kraf-

tigt rullningsbuller 
i kontakten mellan 
hjul och räl.

För att sänka rull-
ningsbullret före-
slås nu att befintliga 

godsvagnar ska förses med bromsblock av 
kompositmaterial. De ger en slätare yta på 
hjulen, och därmed genereras betydligt 
mindre buller. Den nya typen av broms-
block beräknas sänka bullret med 7–10 
dBA, vilket upplevs som en halvering av 
bullernivån. 

Buller från godståg stör många boende längs järnvägen. EU förbereder nu strängare bullerkrav. Bromsblocken på befintliga godsvagnar måste då bytas ut. 
Men det är osäkert hur de nya blocken fungerar under nordiska vinterförhållanden.

”Det mest  
effektiva är att 
angripa källan  
till bullret.”
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Det finns rapporter om att de nya tysta bromsblocken inte klarar bromsförmågan i snö och is. 
Men LKAB har i flera år kört malmvagnar med bullergodkända bromsblock i Sveriges tuffaste 
vinterklimat. – Vi har sintrade, metalliska block på våra nya malmvagnar. De fungerar väldigt 
bra, säger Robert Pallari på LKAB. 

Det finns två problem med de nya 
bromsblocken. Dels medför de ökade 
kostnader, både för bytet av bromsblock-
en och genom att hjulen behöver tätare 
underhåll med de nya blocken. Dels är det 
inte klarlagt om bromsblock av komposit-
material kan bromsa ett tåg säkert under 
alla slags vinterförhållanden.

Transportstyrelsen har fått in tre rap-
porter om incidenter där godståg med den 
nya typen av bromsblock inte haft till-
räcklig bromsförmåga vid låga hastighe-
ter under vissa vinterförhållanden.

LKAB har i flera år kört malmvagnar med 
bullergodkända bromsblock i Sveriges 
tuffaste vinterklimat. 

– Vi har sintrade, metalliska block på 
våra nya malmvagnar. De fungerar väl-
digt bra, säger Robert Pallari på LKAB. 

Men Green Cargo ger en annan bild av 
kompositblockens vinteregenskaper:

– Vid yrsnö och en temperatur runt noll 
grader byggs snö och is på. Komposit-
bromsblock leder värme sämre och klarar 
inte av att smälta bort snön. Det medför 
sämre bromsförmåga, säger Bo Stenback, 

chef för vagnenheten på Green Cargo.
Bo Stenback befarar att kostnaderna 

för byte av bromsblock och ökat hjulun-
derhåll ska slå mot godset på järnväg och 
svenskt näringsliv. Han hoppas att EU, i 
stället för att peka ut vissa tysta stråk, ska 
välja en vagnstrategi för de nya bullerkra-
ven. Det skulle innebära att kraven först 
gäller vagnar i internationell trafik och 
införs senare för vagnar i nationell trafik.

– Då skulle vi få tid på oss att prova ut 
kompositblocken i nordiskt vinterklimat, 
eller hinna införa andra tekniska lösning-
ar, som skivbromsar, säger Bo Stenback.

Branschföreningen Tågoperatörer-
na (BTO), är också oroad inför kraven på 
byte av bromsblock.

– De ökade kostnaderna kan leda till 
att järnvägens konkurrenskraft försäm-
ras ytterligare, och att det orsakar en 
överflyttning av godstransporter från 
järnväg till väg, säger Gustaf Engstrand 
på BTO. 

Trafikverket har nyligen beslutat att anslå 
forskningspengar till testkörningar av 
tåg med kompositbromsar i vinterklimat. 

Transportstyrelsen planerar att genomföra 
dessa test för och utvärdera både material 
och körteknik.

Transportstyrelsen företräder Sverige 
i den arbetsgrupp inom Europeiska järn-
vägsbyrån (ERA), som nu arbetar med 
förslaget till bullerkrav i en ny TSD (tek-

niskt standard för 
driftskompatibi-
litet).

– Ett förslag kan 
komma i början 

av 2018, med införande några år sena-
re, berättar Lina Andersson, utredare på 
Transportstyrelsen. Tyskland trycker på 
för att det ska gå fort. När en ny TSD är 
beslutad gäller den direkt i Sverige.

Transportstyrelsen har en referens-
grupp med tågoperatörerna, och man tar 
med sig de farhågor som branschen har i 
arbetet med de nya bullerkraven.

– Jag förstår att en del är väldigt oroliga 
för de kommande bullerreglerna. Men det 
är en pågående utveckling i Europa. Vi 
arbetar för att göra det bästa av situatio-
nen, säger Lina Andersson. 

GÖRAN FÄLT
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• 91 dBA är bullernivån från ett 300 meters 
godståg med bromsblock i gjutjärn som kör i  

100 km/tim.
• 84 dBA är bullernivån från ett modernt motor-

vagnståg som kör i 160 km/tim.
• 81-84 dBA blir bullernivån om godståget förses 

med bromsblock av kompositmaterial.
• 85 dBA blir bullernivån från godståget om en 
två meter hög skärm i stället byggs 10 meter 

från spårmitt.

Alla värden är maximala ljudnivåer beräknade  
25 meter från spårmitt.

”Tyskland trycker 
på för att det ska 
gå fort.”
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Den nya plogtekniken breder ut sig. På olika håll i lan-
det har försök gjorts med en ny sidoplogsprototyp som 
används på motorvägar (men även på flygplatser).  
Tillsammans med frontplogen blir plogbredden cirka 
8 meter.

Under 2014 genomfördes försök i Piteå driftområde 
på en sträcka om 2,5 mil. Därefter har försöket utökats 
till fyra lastbilar på E4:an mellan Piteå och Kalix.

– Utan bredplogen behöver vi åtta bilar i stället för 
fyra. Miljömässigt är det positivt eftersom man kör ett 
fordon i stället för två. Det är alltid tufft att prova nå-
got nytt, men roligt att det fungerar, säger projektleda-
ren Riccardo Cejas i driftområde Piteå.

Bredplogen kräver sitt av chauffören. Ju bredare for-
donet är, desto svårare är det att köra det – speciellt 
när det är mörkt eller när det snöar. Men övning ger 
färdighet 

– Ekonomiskt sett är bredplogen bra för entreprenö-
ren, eftersom färre fordon behövs för att utföra upp-
giften.

Trafikanterna har inte varit lika positiva. Under för-
sta vintern med bredplogning fick Trafikverket klago-
mål om köbildning.

– Entreprenören har gjort en riskanalys i år och kom-
mit fram till att det är säkrare med bredplogning i stäl-

Den är inte helt populär bland trafikanter på motorvägen. Men den nya plogbils-prototypen 
gör att en plogbil röjer två körfält i ett svep och därmed sköter två lastbilars jobb.  

let för tandemplogning. Bredplogen stoppar trafiken 
eftersom ingen kan köra förbi. Men den får ju inte bli 
ett hinder.

– Chauffören är den som bestämmer när trafiken 
ska släppas förbi. Det har hänt olyckor, exempelvis att 
lastbilen blivit påkörd både bakifrån och på plogen. 
Men det händer ju även vid tandemplogningen. Nu 
upplever vi att både chaufförer och trafikanter är mer 
toleranta mot varandra. 

TEXT: SARAH HJÄLM
FOTO: KERSTIN ERICSSON

Två körfält i ett svep 

Ricardo Cejas,  
projektledare Underhåll.

Bredplogen tar två körfält i ett svep.

”Miljömässigt är 
det positivt efter-
som man kör ett 
fordon i stället för 
två. Det är alltid 
tufft att prova  
något nytt, men  
roligt att det 
fungerar ”
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Minskade störningar för godstågen – det är ett av 
resultaten av experimentlådan E-pilot som prisades 
på järnvägsmässan Nordic Rail, där en av innova-
tionerna är en selfie-funktion i spåret. Data från 
15 miljoner hjul är också ett bra underlag. 

Selfie i spåret   
hjälper godset  
att hålla tiden
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Kameran finns på bandel 119 mellan Boden 
och Luleå och är en av morgondagens lös-
ningar för att minimera störningar i järn-
vägstrafiken. Kameran ovanför växeln 
gör att det på avstånd går att kontrollera 
växeln.

Peter Söderholm, utredare på Trafik- 
verket och adjungerad professor på Luleå 
tekniska universitet, förklarar:

–Det är två växelkameror som hänger i 
kontaktledningens bärlina. Den ena över-
vakar själva korsningsspetsen där man 
ofta har problem med hårda stötar när tåg 

passerar. Den andra övervakar växeltung-
an som är den rörliga delen i växeln där 
snö och is kan fastna. Man ser från trafik- 
centralen om det räcker att motionera 
växeln, alltså röra den fram och tillbaka, 
eller så måste entreprenören åka ut och 
göra någon åtgärd. Det finns möjlighet 
att zooma in också för att se vilken typ av 
verktyg som behövs, exempelvis om kors-
ningsspetsen måste svetsas.

Två kameror är testade i Sverige och 
fler är på gång. Försöket har varit så pass 
lyckat att Norge också skaffat två kame-

ror. Testet är en del i projektet E-pilot 119 
där 23 delprojekt ingår. På bandel 119 
finns också olika mätstationer där man 

undersöker kraf-
ter och vibratio-
ner, varmgång 
och hjulskada 
samt hjulets profil 
när tåg passerar.  

Efter hela Malmbanan, totalt 40 mil, har 
Trafikverket en mängd detektorer.

Genom att kombinera data från dessa 
mätstationer kan störningar minskas. 

”Vi kan svara på 
vad som händer  
i framtiden”

”Vi samlar på oss data från 
rullande material från in-
frastruktur och model-
lerar så att vi kan under-
lätta beslutsfattandet för 
Trafikverket och under-
hållsentreprenörer.”

Peter Söderholm, Trafikverket, projektledare 
Verklighetslabb digital järnväg och Ramin  
Karim, Luleå tekniska universitet, verksamhets-
ledare eMaintenance LAB).

Kameror och olika mätstationer i spåret  samlar in mängder av data som kan bidra till att störningarna för 
godstrafiken kan minskas. FOTO: THOMAS JOHANSSON
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Resultat från detektorerna gör att det går 
att minska underhållet, förlänga livsläng-
den på hjulen och undvika onödiga larm 
under själva färden, vilket bland annat 
resulterar i förbättrad punktlighet.

Det är Luleå tekniska universitet som 
driver projektet E-pilot och Trafikver-
ket är huvudfinansiär. Forskningen pågår 
vid Järnvägstekniskt center (JVTC) och 
E-maintenance lab vid Luleå tekniska 
universitet. 

Exempel på samverkansparter är SJ, 
Green Cargo, Infranord och LKAB. 

Gemensamt tar man fram och testar ny 
teknik för att få fram tillståndet på både 
infrastruktur och de fordon som passe-
rar. Målet är att samla ihop data från hela 
järnvägssektorn så att alla aktörer ska 
kunna agera förebyggande i stället för 
avhjälpande.

Ett gott exempel är att det blivit ett mins-
kat antal stopp för ”Stålpendeln” som går 
mellan Luleå och SSAB i Borlänge. Live-
bilder sänds från Sunderbyn via en moln-
tjänst, och på samma sätt kan även LKAB 

få ett sms-larm om åtgärd.
Testerna med ny teknik sprids även till 
andra delar av Sverige. ”Testbädd järn-
väg” blir nästa steg där E-pilot kan bli 
demonstrator för EU-projekt i framtiden. 
En viktig del av detta är även Verklighets-
labb digital järnväg (finansierat av Vinno-
va, Trafikverket och LTU), där Trafikver-
ket ska öppna sin kärnverksamhet inom 
järnväg för utveckling och demonstration 
av digitala informationslösningar som 
testas av utförare och slutanvändare. 

–Tack vare E-piloten har vi fått ett bra 

Övre bilden: kamera monterad i kontaktledningens 
bärlina för kontroll av en spårväxels tillstånd och 
funktion. Nedre bilden: station för mätning av hjul-
profil vid fordonspassage med hjälp av laser och 
kamera. 

”I Japan har man så lite fasta 
installationer som möjligt 
i anläggningen och satsar 
mer på fordonsdatorer för 
insamling av data.”
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kontaktnät i järnvägsbranschen, såväl 
nationellt som internationellt. Vi har haft 
besök från Sydafrika, från det som mot-
svarar Transportstyrelsen. Och E-main-
tenance365, som arbetar med informa-
tions- och kommunikationsteknologin, 
har blivit kontaktade från Australien, 
berättar professor Ramin Karim vid Järn-
vägstekniskt center.

–Vi kan följa ett hjul hela dess livslängd, 
även när tåget flyttar om vagnarna, via 
givare (RFID-taggar) på varsin sida om 
vagnen, och på så vis kan vi i förväg se att 
fordonet ska in på verkstad om två måna-
der. Vi kan alltså svara på vad som hän-
der i framtiden och arbeta förebyggande, 
berättar Ramin Karim.

En molntjänst är skapad på labbet, och 
tillsammans med ett verktyg för besluts-
stöd finns det bra underlag. Under tre år 
har data samlats in och historiken från 15 
miljoner hjul som passerat borgar för ett 
bra underlag. 

– Vi måste simulera och modellera myck-
et för att få bra beslutsunderlag och kunna 
motivera och kommunicera det vi vet, säger 
Peter Söderholm. Vi delar data med opera-
törerna och det är ovanligt med ett sådant 
samarbete. Men det är viktigt att inte bara 
akademin har nytta av forskningen så att 
det inte bara är en hyllvärmare. 

Projektet blev prisat i samband med 
Nordic Rail i oktober. E-piloten vann för-
sta pris i Strukton Innovation Award, och 
Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infra-
strukturminister och nybliven vd för Sve-
riges byggindustrier, konstaterade när 
hon delade ut priset: 

– Samhället rör sig snabbt framåt med 
en utveckling som inte går att stoppa, och 
E-pilot är experimentlådan som kan ge 
branschen de verktyg den behöver för att 
hänga med – en idékatalysator för besluts-
stöd som är både efterfrågad och begrip-
lig och som ger faktiska resultat. 

TEXT: SARAH HJÄLM
FOTO: KERSTIN ERICSSON

E-PILOT
E-pilot är ett utvecklings- och imple-
menteringsprojekt för att utveckla ar-
betet med järnvägsunderhåll. Målet är 
att förbättra punktligheten och mini-
mera störningar genom att utforma ett 
beslutsstöd för underhållsåtgärder. 
Projektet bygger på ett branschsam-
arbete mellan Järnvägstekniskt Centr-
um, JVTC, vid Luleå tekniska universi-
tet, Trafikverket, olika järnvägsföretag 
och underhållsentreprenörer i Sverige.  
Målet är att resultaten på sikt ska rull-
las ut i hela det svenska järnvägssys-
temet.
Resultaten är så lyckade att projek-
tet införs på högtrafikerade järnvägs-
sträckor i södra Sverige. De aktuella 
sträckorna där den nya tekniken och 
arbetssätten införs är Ostkustbanan 
(Sundsvall–Storvreta), Västra stamba-
nan (Stockholm–Göteborg) samt Söd-
ra stambanan (Järna–Höör).
Projekt E-pilot har som syfte att ut-
forma en plattform, som är baserad på 
informations- och kommunikationstek-
nologi (IKT) för järnvägens olika in-
tressenter. Detta för att kunna utbyta 
och använda data för förebyggande 
underhåll av järnvägar, lok och vagnar. 

Fördjupad branschsamverkan är en framgångsfaktor, menar professor Ramin Karim, Veronica Jägare, biträdande verksamhetsledare på Luleå tekniska 
universitet, och Peter Söderholm, utredare vid Trafikverket och professor vid LTU.

VR-glasögon används i projektet hos Järnvägs-
tekniskt centrum.
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Tyngre tåg på  
Malmbanan

Efter två års tester kan nu tåg med 
en axellast på 32,5 ton köra den 21 

mil långa sträckan Vitåfors–Luleå, som 
därmed klarar Europas tyngsta tåg. Det 
innebär att varje malmtåg kan lasta cirka 
680 ton mer än tidigare.

En axellast på 32,5 ton, mot tidigare 
30 ton, betyder cirka tio procents kapa-
citetsökning. Testet är ett samarbetspro-
jekt mellan Trafikverket och LKAB. Inför 
och under testperioden har Trafikverket 
gjort omfattande kontroller och bland 
annat förstärkt spår, broar och trummor.

På sträckan Kiruna-Narvik utreder Tra-
fikverket, LKAB och Bane Nor nu förut-
sättningarna för att även där gå vidare 
med tester av tyngre axellast (32,5 ton). 

Polisen och tullen ska kunna klampa 
fordon i upp till 36 timmar om exem-

pelvis cabotagereglerna överträds. Detta 
ska leda till att fler företag som begår över-
trädelser betalar de sanktionsavgifter som 
de fått. 

Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid 
hindrande av fortsatt färd. Lagen ger Polis-
myndigheten och Tullverket rätt att omhän-
derta eller klampa ett fordon vid olika typer 
av överträdelser av yrkestrafiklagstiftning-
en. Ett problem med lagen är att den tid 

som en åtgärd maximalt får pågå har varit 
för kort.

Näringsdepartementet har nu lämnat en 
promemoria med förslag om att tiden för-
längs med 50 procent, så att åtgärderna 
ska kunna pågå i upp till 36 timmar.

– Förslaget är ett led i arbetet med att 
stärka transportsektorn genom att förbätt-
ra myndigheternas möjligheter att komma 
åt de aktörer som bryter mot reglerna, sä-
ger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Hårdare tag mot åkare
som bryter mot regler

Ny lag kan ge mer  
ersättning till  
järnvägsföretag

Regeringen har lämnat ett för-
slag på ny järnvägstrafiklag 

som föreslås träda i kraft den 1 juli 
2018. Enligt förslaget ska järnvägs-
företag i större utsträckning kunna 
få förseningskostnader ersatta av 
infrastrukturförvaltare, om förse-
ningen beror på problem med spå-
ren eller annan infrastruktur. Den 
nya lagens utgångspunkt är att de 
regler som i dag tillämpas på gräns-
överskridande transporter också ska 
tillämpas på inrikestransporter. 

HÖGRE BÖTER FÖR BROTT  
MOT KÖR- OCH VILOTIDER

Regeringen skärper förordningen om kör- och  
vilotider. Beslutet innebär bland annat att sank-

tionsavgiften för transportföretag som gör allvar-
liga överträdelser, som till exempel vid felaktighe-

ter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt 
avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. 
Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sam-

manlagt kan få för flera överträdelser höjs  
också från 200 000 kr till 800 000 kr.

Elbil totalt sett  
renare än diesel

En europeisk elbil släpper i genom-
snitt ut 50 procent mindre växthus-

gaser än en dieselbil, om man räknar på 
hela livscykeln. Det visar en ny forsk-
ningsstudie.

Studien har gjorts av det belgiska Vrije- 
universitet, på uppdrag av tankesmed-
jan Transport & Environment. Den visar 
att även elbilar som drivs på kolintensiv 
energi släpper ut mindre växthusgaser 
än dieselbilar. I Polen kommer exempel-
vis en stor del av elenergin från kolkraft. 
Ändå släpper de polska elbilarna ut 25 
procent mindre än dieselbilarna, om man 
räknar på hela livscykeln, från batteri-
tillverkningen till bilarnas totala energi-
konsumtion. I Sverige är elbilens utsläpp 
hela 85 procent lägre än dieselbilens.

Enligt forskarna kommer utsläppen 
från batteritillverkningen att minska i 
takt med att andelen förnybar el ökar. 
Men den begränsade tillgången på de 
mineraler som används vid batteritill-
verkningen är ett problem. 

FO
T

O
: M

O
ST

PH
O

T
O

S.
C

O
M

FO
T

O
: K

A
SP

ER
 D

U
D

Z
IK



GODSET • NR 4. 201714  

Två kilometer av väg 893 mellan Rosers-
berg och Arlanda förses med elskena  
– den första i sitt slag, precis som den elek-
triska lastbil som ska köra flyggods mellan 
Postnord och Arlanda under testperioden. 

– Utmaningen i projektet är att ingen 
har gjort detta förut, säger Hans Säll, 
affärsutvecklingschef på NCC och ordfö-
rande i konsortiebolaget. Medan elvägen i 
Gävle bygger på järnvägsteknik med kon-
taktledningar, har vi inga standarder utan 

har fått börja från scratch.
Den ombyggda lastbilen är ett kapitel  

för sig och resan har varit lång för att få 
dispens. Inte så konstigt, när förordning-
arna säger ”bil får ej laddas under kör-

ning”. En viktig fråga är 
också elvägens säkerhet. 
Vän av ordning tänker 
direkt på barn som kan 
peta i skenan, men ris-
ken för en stöt är mini-
mal. Fingrarna når inte 
ner.

– Skenan är dessutom 
uppdelad i 50-meterssektioner, som akti-
veras först när ett fordon med kontaktarm 
närmar sig. Och då bör man ändå inte 
befinna sig på vägen, konstaterar Hans. 

Elvägar minskar koldioxidutsläppen med 
upp till 90 procent. Lägg till det en låg 
drivmedelskostnad och det blir tydligt att 
både miljön och plånboken tjänar på det. 
Av 400 000 km väg skulle det räcka att 
elektrifiera 20 000 km. Beräknad kostnad 
är 100–200 miljarder, att jämföra med de 
60 miljarder som Sverige importerar fos-
silbränsle för – varje år. 

– Med en kombination av elväg och 
andra laddmöjligheter kan också batte-
rierna minskas betydligt. Allt handlar 
ju inte om avgaser; även produktion och 
återvinning av batterier är ett problem. 
För att ersätta en 1 000-literstank i en 
tung lastbil krävs ett batteri på 40 ton, 
säger Hans Säll.

Hur klarar vägen ett rejält snöfall? Ström-
avtagaren rensar skenan och har testats 
under fem vintrar med gott resultat. Man 
kan även aktivera en värmeslinga utan att 
skenan vattenfylls – var 50:e meter finns 
sidorör som dränerar. Som utgångspunkt 
kan vägen underhållas med ordinarie 
maskiner, även snöplog. Om det behövs 
kommer man att använda ett modifierat 
fordon med sug- och borstfunktion som 
är anpassad till skenan.

Den andra av två svenska elvägar är snart klar för test- 
körning. Till skillnad från den första, som finns i Gävle och 
har kontaktledningar ovanför fordonet, överförs elen i E-road 
Arlanda via skenor som lagts ner i befintlig vägbana. 

”Utmaningen 
i projektet är 
att ingen har 
gjort detta 
förut.”

Ny elväg testas skarpt 
med gods från Arlanda

Monteringen av skena går snabbt, ungefär en kilometer i timmen.  FOTO: NCC/NINA GR ANZELL

Hans Säll, ordförande i konsortiebolaget.  
FOTO: EVA JONSSON



GODSET • NR 4. 2017 15 

ELVÄG ARLANDA
• Skena i betong och metall, med el från  
kablar under mark parallellt med vägen. 
• Lastbilen drivs och laddas samtidigt via  
en strömavtagare på undersidan.
• Två km skena räcker för körning mellan 
Arlanda och postterminalen i Rosersberg 
(ca 12 km). 
• Sparar 9 kr/mil jämfört med bensin.
• Trafikverket, Energimyndigheten och  
Vinnova delfinansierar elväg Gävle och  
eRoadArlanda med totalt 123 miljoner  
kronor (cirka 70 procent). Resterande tar 
de bägge konsortierna. 
• 19 parter ingår i konsortiet eRoadArlanda, 
mer info: eroadarlanda.se

Elvägen har rönt stort intresse. Sverige 
samarbetar med Tyskland på regeringsnivå, 
 och delegationer från Indien och Kina 
har varit på besök, liksom McKinseys glo-
bala infrastrukturgrupp.

– Jag hoppas på en fortsättning när 
testperioden är över. Elvägen öppnar upp 
för digitalisering, till exempel att bygga in 
sensorteknik för självkörande bilar, avslu-
tar Hans. 

 EVA JONSSON  

FÖRSTA HELT ELDRIVNA LASTBILEN  
I KOMMERSIELL TRAFIK I SVERIGE

Två navmotorer på 500 kilo vardera,  
med effekt på 226 kilowatt (300 hk).  

Batteri: 80 kWh, vikt 600 kilo. Lastbilens 
vikt är 18 ton, last 6,5 ton (ingen förändrad 
vikt eller lastutrymme). Går tyst, bättre ac-

celeration, stabil med låg tyngdpunkt.  
Räckvidd cirka 80 km. Nollutsläpp. 

Bilen känner av att det kommer en elväg och 
fäller då ner strömavtagaren. Den kopplas 

också automatiskt ur vid omkörning  
och hittar spåret igen efter  

omkörningen.

Var 50:e meter utmed vägen ligger kopplings-
brunnar som täcks över när skenorna är på 
plats. FOTO: EVA JONSSON

Fabian Wrede, ABT, vid lastbilen som 
byggts om från diesel till helelektrisk. 
FOTO: EVA JONSSON

Monteringen av skena går snabbt, ungefär en kilometer i timmen.  FOTO: NCC/NINA GR ANZELL



GODSET • NR 4. 201716  

Näringslivspott för  
mer gods på järnväg

När basindustrin expanderar uppstår 
behoven ofta snabbt – till exempel att 
kunna köra fler eller längre tåg till och 
från en anläggning. Att vänta in större 
åtgärder på en bana räcker ofta inte, efter-
som dessa satsningar kan ligga 15 år fram-
åt i tiden.

– Näringslivet upplever våra plane-
ringsprocesser som långsamma, vilket ju 
är en helt korrekt iakttagelse. Det finns 
ett behov av att få till ett snabbare och 
mer effektivt arbetssätt för att genomföra 

riktade åtgärder 
gentemot närings-
livets transpor-
ter på järnväg. Vi 
har därför lyssnat 
av deras behov 

och tillsammans med företrädare för 
branschen försökt hitta riktade insat-
ser som ger snabbare effekter, till exem-
pel i anslutning till en viss industri, säger 
Britt-Inger Bergman Lakso, verksamhets-
styrningschef inom Trafikverkets avdel-
ning Nationell planering. 

Förslaget har tagits fram i samråd med 
näringslivet och ingår i den nationel-
la plan som ska beslutas i vår. Tanken är 
att öronmärka 100 miljoner kronor per 
år under den kommande tolvårsperio-
den. Redan nu har man ”tjuvstartat” och 

Regeringen vill se riktade åtgärder för mer gods på järnväg. I den nationella planen föreslår Trafikverket 
därför en näringslivspott, där 1,2 miljarder kronor öronmärks för att stödja näringslivets och basindustrins 
behov under planperioden 2018 till 2029. 

avsatt 40 miljoner kronor under 2017. 
– Av dessa har bara en liten del hun-

nit delas ut, och mycket är fortfarande 
på projekteringsstadiet. Men en konkret 
åtgärd som är på gång är till exempel att 
utöka antalet RFID-mätare. 

Urvalet av åtgärder i näringslivspot-
ten sker i tätt samråd med av branschen 
utsedda företrädare från Green Cargo, 
Scandfibre och SJ, som ska förankra  

”Åtgärderna ska 
utgå från bran-
schens önskemål 
och behov.” 

förslagen mot näringslivet. 
– När vi får beslutet om nationell plan 

behöver vi kanske strukturera om en del, 
men åtgärderna ska utgå från branschens 
önskemål och behov. Vi behöver också 
ha en närmare dialog med Trafikverkets 
regioner, som ska se till att åtgärderna blir 
genomförda, förklarar Britt-Inger Berg-
man Lakso. 

EVA JONSSON

- Vi försöker hitta riktade insatser, säger Britt-Inger Bergman Lakso. FOTO: ANNA LINDQVIST
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Projekten som får medel ur näringslivs-
potten ligger ofta i skarven mellan statlig 
och privat eller kommunal anläggning. 
Ett exempel är Värö bruk norr om Var-
berg – ett pappers- och massabruk samt 
sågverk inom Södra skog. Projektet går 
ut på att förlänga ett befintligt skydds-
spår till Västra stambanan (en del av ett 
anslutningsspår), så att bruket kan köra 
med längre tåg till sin anläggning. 

– Anslutningsspåret har full längd 
för Trafikverkets behov, men det lig-
ger en växel där som gör att bruket bara 
kan ta emot vissa tåglängder, säger Pat-
rik Benrick som är utredningsledare i 
Trafikverket, Region Väst. För omkring 
fyra–fem miljoner ur näringslivspotten 
ska vi nu möjliggöra ökad tåglängd till 
och från Värö bruk, från nuvarande 500 
meter till minst 630 meter.

– Generellt gör vi ju åtgärder som 
gynnar många aktörer, ute på stråket, 
men med näringslivspotten blir det inte 

”Projektet är en 
förutsättning 
för att vi ska 
kunna öka voly-
men ved på järn-
väg till den nivå 
vi vill ha.” 

sällan så att åtgärderna ofta stödjer en 
aktör, ett bruk, ett företag. Och i Värö 
har vi en verksamhet som växer så det 
knakar, och som vill transportera med 
järnväg, konstaterar Patrik. Det är inte 
bara de stora åtgärderna som ger effekt. 
Tillsammans med näringslivet kan 
vi hitta småskaliga åtgärder, som går 
snabbt att genomföra.

Projekteringen för Värö inleds 2018 och 
arbetena beräknas bli klara under 2020. 
Thomas Frick är tillförordnad logis-
tikchef på Södra skog och glad över att 
Värö bruk kommer att frakta mer gods 
på järnväg framöver:

– Det här är en långsiktig investering 
som vi var beredda att ta själva, men vi är 
mycket tacksamma att den nu finansieras 
av näringslivspotten. Södra har tuffa håll-
barhetsmål och försöker köra mycket på 
tåg. Vi upphandlar tågoperatörer kontinu-
erligt, och när vi har infrastrukturen på 

plats kan vi även köpa tjänster som håller 
samma klass.

– Projektet är en förutsättning för att 
vi ska kunna öka volymen ved på järn-
väg till den nivå vi vill ha. Belastning-
en på banan minskar eftersom det blir 
färre tåg, men samtidigt får vi med mer 
last per tillfälle, vilket ökar totalen.

Förutom att förlänga spåret bygger 
man en lokuppställningsplats. Den tar 
bort en lokgång mellan Värö och Var-
berg hamn, som dagligen tar kapacitet 
på Västkustbanan. 

Värö bruk får snart längre tåg

Snart kan Värö bruk norr om Varberg förlänga sitt spår och köra med 130 meter längre tåg. Därmed kan volymerna av ved på järnväg ökas. 

Thomas Frick
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18  

E45 löper 5 000 kilometer från Sicilien i söder till Karesuando i 
norr. En tredjedel av sträckan går genom Sverige. Vägen binder 
samman de större orterna i Sveriges inland. Den är en viktig 
transportled för godset och nu rustas den upp.

Inlandets pulsåder
rustas för mer gods 

I Göteborg, mellan Lilla Bommen och Marieholm, ska E45 grävas ned 
och däckas över nära Götatunneln, för att skapa en bra stadsmiljö kring 
Hisingsbron, Västlänkens station och en framtida utformning av Marie-
holmsmotet. Arbetet beräknas vara klart i november 2020.

E45 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen har fastställt. 
Delen mellan Göteborg och Gällivare ingår även i det av EU utpekade 
Trans European Transport Network, TEN-T, som är av särskild inter-
nationell betydelse. 

Trafikverket arbetar nu på en rad sträckor av E45 för att förbättra 
framkomligheten och öka trafiksäkerheten.  Även rastplatser kommer 
att byggas, anpassade till tung trafik. Förutom de sträckor som beskrivs 
här finns ytterligare planer som befinner sig i olika skeden, exempelvis 
förstudier eller vägplan. 

Sträckan Säffle–Valnäs är utpekad i försla-
get till nationell plan 2018–2029. Trafikver-
ket vill bygga om till mötesfri landsväg med 
mitträcke, och vägen breddas då på delar av 
sträckan. För att förbättra säkerheten byggs 
gång- och cykelväg mellan Säffle och Värm-
landsbro. Planläggningen pågår.

I Älvros i norra Dalarna föreslår Trafikverket 
att vägen får en ny sträckning. Ett förslag 
är att bygga 8 kilometer ny tvåfältsväg från 
Rengsjöns södra ände, för att ansluta till  
befintlig väg 84 och nyttja befintlig bro över 
Ljusnan till Älvros. E45 kan då bli 20 kilome-
ter kortare. 

Trafikverket bygger en ny rastplats vid Strömsund. 
Rastplatsnätet behöver förtätas så att det blir 8–10 
mil mellan rastplatserna. Rastplatsen kommer att 
byggas vid Strömsundsbron, Näsviken, söder om 
bron. Ytterligare två rastplatser planeras i Jämt-
land.

Trafikverket bygger om 
E45 mellan Ånimskog och 
Åmål till en mötesfri lands-
väg. Vägen breddas och får 
mitträcke. Det byggs även 
en gång- och cykelväg mel-
lan Tösse och södra infarten 
till Åmål. 
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Delar av den cirka 152 kilometer långa sträckan av 
E45 mellan Kåbdalis och Gällivare, förbi Jokk-
mokk, är sliten och behöver underhållas. Trafik-
verket har under sommaren utfört schakt- och 
beläggningsarbeten. Arbetet fortsätter som-
maren 2018.

Vägen mellan Högvalta och Bonäs, norr om Kil 
i Värmland, rustas upp. 

En rastplats byggs i Sorsele. Området kommer 
att rymma en uppställningsyta för tunga for-
don. I anslutning till parkeringsplatserna kom-
mer det att finnas toaletter, bord, bänkar, sop-
kärl och informationstavla.

Mötesfri landsväg  
i centrala Värmland
Tre mil nordväst om Karlstad 
pågår en utbyggnad av E45 för 
att skapa en mötesfri landsväg 
med mitträcke i syfte att öka 
säkerheten och förbättra fram-
komligheten.

Den 2,5 kilometer långa 
sträckan mellan Högvalta och 
Bonäs har breddats från cirka 
7 till 14 meter och kommer att 
utrustas med ett mitträcke. 
Sträckan har dessutom fått tra-
fiksäkrare anslutningar från 
fastigheterna längs med vägen. 
Bland annat har Trafikver-
kets entreprenör Veidekke 
byggt en ny korsning i Svense-
rud, utformad med en mycket 
bred avfart, så att en lastbil med 
24-meterssläp enkelt ska kla-
ra att göra vänstersväng till en 
mindre väg som leder till en bil-
demontering. 

Längs med vägen finns också 
en anlagd plan för timmerupp-
lag.

– Vi har förbättrat sikten 
genom att höja vägen, och även 
åtgärdat de delar som hade tjäl-
problem, genom att gräva ur 
och återfylla med stenmaterial, 
berättar Trafikverkets projekt-
ledare Martin Bergvall.

Arbetet gör uppehåll under 
vintern, och till våren 2018 
kommer mitträcken att monte-
ras och ett nytt slitlager asfalt 
att läggas. 

Arbetet beräknas kosta cirka 
40 miljoner kronor. Den högsta 
tillåtna hastigheten på sträckan 
blir 100 km/tim. 

LARS LINDSTRÖM

Martin Bergvall konstaterar att trafik-
säkerheten har ökat väsentligt, med 
nya förbättrade utfarter från fastig- 
heterna, viltstängsel och sidoräcken, 
och med kommande mitträcken. 

Söderut från Orsa vill Trafikverket bygga ny 
väg på två sträckor och rusta den befintliga vä-
gen. Förslaget är ny väg Vattnäs–Vångsgärde 
med 2+1-väg, upprustning av Vångsgärde– 
Holen till 1+1-väg samt ny väg Holen–Trunna 
med 2+1 körfält. 

Tillsammans med Trollhättan arbetar Trafik-
verket med en förbättrad avfart från E45 till 
Överby handelsområde. Projekteringen om-
fattar bland annat en ny cirkulationsplats 
samt justering av befintlig avfart och påfart på 
E45:ans västra sida.

I Trafikverkets förslag till nationell plan beskrivs 
hur genomfarten i Mora kan göras säkrare och 
få ökad framkomlighet. Omfattande åtgärder 
föreslås för 168 miljoner kronor. Genomfarten 
breddas och nya och förbättrade cirkulations-
platser ska anläggas. 
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Vid en ceremoni den 13 november lades 
den första rälsen på plats av infrastruk-
turminister Tomas Eneroth, Trafikver-
kets generaldirektör Lena Erixon och 
kommunstyrelsens ordförande i Norrkö-
ping Lars Stjernkvist. 

Genom att bygga Kardonbanan skapas 
en korridor så att den kommande Ostlän-
ken kan gå raka spåret in till Norrköpings 
centrum, utan att skära av förbindelsen 
för godstrafiken. Dessutom får kommu-
nen tillgång till attraktiv mark där gods-
spåret och godshanteringen för närvaran-
de är lokaliserad i centrala Norrköping. 
Där kommer bostäder, service och handel 
att växa fram. Det nya spåret skapar förut- 
sättningar för en byggnation av Sveriges 
nya höghastighetsjärnväg Ostlänken.

Nytt godsspår i Norrköping 
första steget mot Ostlänken

Trafikverket och regering-
en drar bokstavligt talat åt 
samma håll när Trafikver-
kets generaldirektör Lena 
Erixon och infrastruktur- 
minister Tomas Eneroth  
lägger den första rälen på 
plats den 13 november.  

Det nya godsspåret Kardonbanan, som kommer att förbinda Södra stambanan med 
Norrköpings hamn, byggs för att skapa utrymme för den kommande höghastighets-
järnvägen Ostlänken, men också för att flytta godshanteringen från centrala Norr-
köping österut, till Händelö. 

– Det vi i dag startar är historiskt, sa 
infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vi 
ska bygga en ny stambana för höghastig-
hetståg. Vi gör satsningar för framtiden. 
När människor ser att det byggs infra-
struktur så påverkar det framtidstron.

Kardonbanan, som bli elektrifierad, är fem 
kilometer lång. Byggkostnaden är cirka 
550 miljoner kronor. Trafikverket tillsam-
mans med Norrköpings kommun bygger 
dessutom en ny godsbangård på Malmö-
landet, i anslutning till det nya godsspå-
ret, med plats för tåg med en längd på 750 
meter.   År 2021 beräknas de första gods-
tågen kunna rulla på det nya godsspåret.

– Kardonbanan är en förutsättning för 
Ostlänken, men den står också på egna 

ben. Norrköpings hamn är viktig och den 
här satsningen är helt i linje med de trans-
portpolitiska mål som vi har, påpekade 
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Pampushamnen på Händelö är sedan någ-
ra år det nya läget för Norrköpings hamn. 
För närvarande hanterar man fyra mil-
joner ton gods och 1 000 fartyg anlöper 
per år. Nu ska Pampushamnen byggas ut 
till sin dubbla storlek. Prislappen ligger 

på en miljard kro-
nor. Kajen förlängs 
med 650 meter och 
hamnplanen utö-
kas med 120 000 
kvadratmeter, 

samtidigt som hamnbassängen muddras. 
På kajen anläggs ett spår för en ny tung-
kran. Byggstart planeras till 2018.

– Sverige är ett litet exportberoen-
de land, som är extremt beroende av bra 
godshantering, påpekade infrastruktur-
minister Tomas Eneroth.

När Ostlänken har byggts kommer 
nuvarande Södra stambanan att få ökad 
kapacitet för godstransporter, med Kar-
donbanan som en direkt förbindelse till 
sjöfarten. Järnvägen, den nya godsban-
gården och hamnen blir viktiga faktorer 
för ett hållbart transportsystem. Norrkö-
ping blir en ännu viktigare knutpunkt för 
effektiv godshantering. 

TEXT: LARS LINDSTRÖM
FOTO: KERSTIN ERICSSON

”Kardonbanan är 
en förutsättning 
för Ostlänken.”
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Ny järnvägsbro över E4

Ny järnvägsbro

Ny järnvägsbro

Ny vägbro

Ny gång- och cykelbro

Ostlänkens

 

korridor

Krusenhofsvägen,  
bro som rivs

Ny gång- och cykelbro

Åby

Södra stam
banan

Jursla

Loddby Motala ström

Händelö

Malmölandet

Bravikens 
sågverk,  
Holmen

Hamnen

Södra stam
banan

Norrköpings 
resecentrum

Befintlig  
godsbangård

Rusta

Ny godsbangård byggs upp 
mellan väg och järnväg.

Ny järnvägsbro

Ny gång- och cykelbro

FAKTA KARDONBANAN
• Kardonbanan skapar förutsättningar för 
godstransporter och är en förutsättning för 
Ostlänken genom Norrköping. 
• Det byggs totalt 7 km spår varav 1,5 km 
dubbelspår över Malmölandet, från Åby 
station till Händelö. Via en ny järnvägsbro 
fortsätter järnvägen över Motala ström vid 
Kardonbron och ett nytt triangelspår söder 
om Åby.
• Spårlängd över ny bro är 210 meter.
• Vissa delar är dimensionerade för 40 km/
tim och andra för 80–100 km/tim.
• Byggstart hösten 2017 – de första tågen 
beräknas rulla 2021.
• Byggkostnad är cirka 550 miljoner kronor.
• Trafikverket betalar cirka 400 miljoner 
och Norrköpings kommun 150 miljoner.
• Mark- och anläggningsentreprenaden för 
bygget av Kardonbanan har tilldelats den 
spanska entreprenören Rover Alcisa.

Generaldirektör Lena Erixon och infrastruktur- 
minister Tomas Eneroth var glada efter det första 
rälslyftet för Kardonbanan. 
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Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut, VTI, har tagit fram en 

körsimulator speciellt anpassad för gods-
tåg, som de demonstrerade under mässan 
Nordic Rail i Jönköping. I simulatorn möter 
lokföraren en körspaksuppsättning som lik-
nar Rc6/Rd2 - en miljö som många förare 
känner igen sig i. Det går att koppla på val-
fritt antal containervagnar, vilket påverkar 
körupplevelsen.

Green Cargo är första operatör att an-
vända den nya simulatorn och har instal-
lerat ett exemplar på sitt regionkontor i 
Gävle. Där får lokförarna träna på kniviga 

situationer som inträffar sällan i verklighe-
ten. De får också träna på att köra energi-
effektivt och samtidigt hålla sin tidtabell. 

Simulator för godståg visades på Nordic Rail

En ny bangård ska råda bot på den ti-
digare kapacitetsbristen i Eskilstuna. 

Bangården invigdes den 13 november av 
Green Cargos vd Jan Kilström.
– Med den nya bangården får vi en bra 
samverkan genom vår tåg- och verkstads-
produktion. Vår vagnverkstad ligger mer 
rätt i det logistiska flödet och vi får en kor-
tare rangering för våra vagnar, som sparar 
både tid och kapacitet. Genom att ha Eskil-

Regeringen vill utvidga och modernisera 
lagstiftningen mot kapning. Den som använ-
der tekniska hjälpmedel för att ta kontrollen 
över ett flygplan eller ett tåg ska kunna bli 
dömd för kapningsbrott. Det förslås också 
att lätta lastbilar ska ingå i kapningsbrottet.

- Kapning är ett mycket allvarligt brott 
och har inte sällan samband med terrorism. 
Nu går vi längre än vad som krävs interna-
tionellt och stärker och moderniserar lag-
stiftningen på området, säger justitie- och 
inrikesministern Morgan Johansson. 

KAPNINGSBROTT SKA UTVIDGAS

NY FORSKNING OM  
SJÖFART OCH MILJÖ

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skad-
liga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt 
projekt har en forskargrupp från VTI och 
Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor 
för att analysera vilka styrmedel och åtgär-
der som är mest kostnadseffektiva för att 
minska sjöfartens utsläpp.  

En av många besökare som passade på att prova 
simulatorn. FOTO: KERSTIN ERICSSON

Enklare informations- 
utbyte på järnväg
Nu ska järnvägsbranschen få gemensam-
ma standarder för informationsutbytet, 
på samma sätt som flyget. Förordning-
arna heter TAF och TAP och berör främst 
kapacitetsplanering, trafikledning, trafik-
information och beskrivning av platser. 

TAF reglerar godstrafik och TAP per-
sontrafik. I övrigt är syftet detsamma 
– att göra det enklare att köra tåg både 
inom och utanför landsgränserna i Euro-
pa. EU-förordningarna blir del av svensk 
lag den 1 januari 2021. 

– Förordningarna handlar om hur pro-
cesser, rutiner och med-
delanden ska utformas, till 
exempel mellan järnvägsfö-
retag och infrastrukturägare 
när man ansöker om kapa-
citet eller när Trafikverket 
ställer in tåg, förklarar Mats 
Lindqvist som projektleder 
införandet. Arbetet är därför tätt sam-
mankopplat med det arbete som sker 
inom bland annat projekten MPK (Mark-
nadsanpassad planering av kapacitet) 
och NTL (Nationell tågledning).

I Sverige är Transportstyrelsen natio-
nell kontaktpunkt, men det praktiska an-
svaret för införandet ligger på Trafikver-
ket och branschen. 

– Vi försöker hitta så smarta lösningar 
som möjligt. Alla måste ändå titta på vad 
de behöver anpassa för sina kunder och 
samarbetspartners. Mycket av dialogen 
med branschen kommer vi att ta i redan 
etablerade forum, säger Mats Lindqvist. 

FAKTA 
TAF = Telematic Application for Freight, 
TAP = Telematic Application for Passenger. 
Informationsutbyte via exempelvis it-ba-
serade lösningar mellan aktörer i järnvägs-
branschen harmoniseras. 
Förväntade nyttor, exempel:  
- via ersättande av manuellt arbete, pap-
perslös kommunikation, automatiserade 
processer och centrala databaser. 
- Minskade systemunderhållskostnader 
och mer transparenta it-lösningar på öppna 
marknaden. 
Förväntade nyttor med specifikt TAF: 
- Förbättring av till exempel rangering och 
intermodal verksamhet. 
- Snabbare och bättre informationsleverans 
till fraktkunder och affärspartner.

Mats
Lindqvist

procent av världens varor 
har transporterats över 
vattnet på vägen till slut-
konsumenten. 

 De extrema höjning- 
 arna av farledsav- 
 gifterna som vi ser i  
 enskilda fall sänder  
 signaler som inte  
 leder till ökad över- 
 flyttning till sjöfart.” 

KAROLINA BOHOLM, TRANSPORTDIREKTÖR 
PÅ SKOGSINDUSTRIERNA OM SJÖFARTS-
VERKETS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FAR-
LEDSAVGIFTER.

NY BANGÅRD I ESKILSTUNA
stuna som hubb för alla containertranspor-
ter till östkusten kan vi erbjuda effektiva och 
punktliga transporter mellan hela Mälarda-
len och Göteborg, säger Jan Kilström.
Första diskussion om en ny bangård togs 
mellan Eskilstuna kommun och Green Cargo 
under sommaren och hösten 2015. Green 
Cargo var en av fastighetsägarna på bangårds- 
området, tillsammans med Trafikverket och 
Train Alliance. 

90 KÄLLA:  
DEBATTARTIKEL I DAGENS INDUSTRI
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Hjulskador är vanliga under vintern 
och kan orsaka stopp och förseningar 

på järnvägen. Green Cargo använder sig av 
information tillgänglig i Trafikverkets hjul-
detektorer, som finns placerade längs det 
svenska järnvägsnätet, för att upptäcka be-
gynnande hjulskador på loken. Hjuldetek-
torerna kan mäta kraften från varje enskilt 
hjul under en mätsträcka och det genererar 

Kommande års arbeten på vik-
tiga järnvägsflöden och vägstråk 
beskrivs i ny plan. Den är sexårig, 
uppdateras löpande, och tar upp 
arbeten med större påverkan på 
trafiken.

I Trafikverkets genomförande-
plan för åren 2018-2023 beskrivs 
underhålls- och investeringsåtgär-
der för fem vägstråk och åtta järn-
vägsflöden. Alla relevanta för re-
sor och transporter genom landet. 

Ett exempel är järnvägsflödet 
Hallsberg/Borlänge-Narvik/Lu-
leå. Ett tiotal åtgärder redovisas för 
kommande år till och med 2023. 
Planen ger en samlad bild, vilket 
ger godsföretag bättre förutsätt-
ningar att planera sin trafik. 

Förutom den årliga uppdate-
ringen revideras genomförande-
planen när den nationella planen 
för transportsystemets utveckling 
2018–2029 är beslutad. 

Green Cargo kommer under 2018 att  köra 
trätåg från Sveg och från en ny lastplats i 

Hällefors till Fortum Värmes biokraftvärmeverk 
i Värtan, världens största i stadsmiljö.

Den 11-12 november kördes den första test-
leveransen av ett heltåg med biobränsle från 
Hällefors till Värtan. Testen gick helt enligt pla-
nerna med lastning, transport och lossning. Le-
veranserna av biobränslet kommer från sko-
garna i Bergslagen. Green Cargo samordnar 
leveranserna från flera olika orter och tillgodo-
ser behovet av vagnar och containers.

– Vi är glada att vårt samarbete med Stora 

Enso Bioenergi och Trätåg fortsätter att utveck-
las under 2018 och bidrar till att andelen gods 
på järnväg ökar. Att genomföra transporter med 
heltåg för de kunder som regelbundet transpor-
terar stora volymer mellan fasta destinationer 
gör att vi når prisvärda och miljövänliga lösningar, 
säger Bengt-Åke Johansson, strategisk säljare 
Green Cargo.

Green Cargo kommer nu leverera biobränsle 
åt Stora Enso Bioenergi till Fortums biokraftvär-
meverk i Värtan med 20 heltåg det kommande 
året. 

Nytt tågupplägg
för ved till Värtan

När och hur rustas  
Hallsberg–Narvik? 

Green Cargos vagnar lastas med biobränsle i Hällefors av Stora Enso för transport till Fortums biovärmekraftverk 
i Värtan. FOTO: GREEN CARGO

HJULDETEKTORER HJÄLPER  
GREEN CARGO MED UNDERHÅLLET

två värden; hjullast och maxkraft. Är dessa 
värden nära varandra är hjulet runt och sak-
nar skador. Om maxkraften är mycket hö-
gre än den beräknade hjullasten är hjulet 
skadat och kommer behöva svarvas. Green 
Cargo kan därmed i ett tidigt skede planera 
förebyggande underhåll. Det ger i sin tur 
fler tillgängliga lok under vinterperioden 
och mindre åverkan på järnvägen. 

SJÖFARTSVERKET INFÖR 
NY AVGIFTSMODELL 
Sjöfartsverket inför en ny avgifts-
modell från 1 januari 2018. Samti-
digt höjs farledsavgiften med nio 
procent för att finansiera och ut-
veckla de tjänster som Sjöfarts-
verket tillhandahåller. 

Handelssjöfarten till och från 
Sverige bekostar merparten av 
den maritima infrastrukturen ge-
nom avgifter till Sjöfartsverket. 

– Målet med den nya avgifts-
modellen är att tydliggöra vad av-
gifterna relaterar till för kostnader 
hos Sjöfartsverket och att skapa 
en avgiftsmodell som är enklare 
att förstå och härleda direkt till 
den service och de tjänster som 
Sjöfartsverket erbjuder, säger  

Katarina Norén, 
generaldirektör 
på Sjöfartsver-
ket.  

Katarina Norén 
Generaldirektör
Sjöfartsverket.
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Det nummer av Godset som du nu 
håller i din hand är det sista som  
ges ut.
Trafikverket har beslutat att avveckla sina 
tryckta tidningar för att helt satsa på digi-
tal kommunikation.

Tidningen Godset kommer att ersättas 
av ett elektroniskt nyhetsbrev. Där kan du 
fortsätta att följa nyheter och aktuella frå-
gor som rör Trafikverkets arbete för gods-
trafiken och näringslivets transporter.

I e-brevet kommer du att kunna få en 
snabbare och tätare uppdatering om vad 
som händer inom godstransporterna i 
Sverige. Vi hoppas att du som prenume-
rant vill följa med oss i våra nya digitala 
utveckling.

Godset startades 2005 av Banverket 
och handlade då om godstransporter på 
järnväg. När Trafikverket bildades 2010 
breddades tidningens bevakningsområde 
till att även omfatta väg-, sjö- och  
flygfrakt av gods. 

Godset har riktat sig bland annat till  
köpare och säljare av godstransporter  
och beslutsfattare inom näringsliv och 
kommuner. Tidningen har över 8 000 
prenumeranter inom näringsliv och 
offentlig förvaltning. 

Trafikverket hoppas att du vill fortsätta 
att läsa vårt nyhetsbrev om godstrafik och 
näringslivets transporter. Men då behöver 
 vi ha din e-postadress!  

Sista Godset  
- följ med oss till nytt digitalt nyhetsbrev

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

PRENUMERERA  
PÅ NYHETSBREVET 

Anmäl dig på trafikverket.se/godset
så får du nyhetsbrevet från 2018.


