
Fem områden får vägnät för tyngre transporter
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Ingen har så  
bråttom som en 
död lax”

THOR BRAEKKAN,  
JERNBANEVERKET: 

40 procent av Trafikverkets järnvägskunder har i höst valt att teckna trafikerings- 
avtal med hjälp av e-signering. Den digitala hanteringen upplevs som snabbare 
och enklare, samtidigt som avtalsdokumenten håller högre kvalitet.      
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 Trafikverket har i dagarna läm-
nat förslag till regeringen på ett 
vägnät för lastbilar med 74 tons 
totalvikt. I nära samarbete med 

branschen har vi utformat funktionel-
la vägnät inom fem geografiska områ-
den i landet. Den nya bärighetsklassen 
kommer att effektivisera transporterna 
av bulkgods och få stor betydelse, inte 
minst för skogsnäringen. 

74-tonnarna ska inte konkurrera 
med andra trafikslag. På den punkten 

är regeringen tyd-
lig i sina direk-
tiv. Jag ser vägar, 
järnvägar, sjöfart 
och flyg som olika 
verktyg i en verk-
tygslåda. Alla har 

olika styrkor och svagheter. Vi ska öka 
effektiviteten i alla trafikslag.

Tyngre och längre transporter är ett 
effektivt sätt att optimera det system 
vi redan har. Delar av Malmbanan upp-
graderas nu för ännu tyngre malm-
transporter, samtidigt som bangårdar 
byggs om för längre tåg. Sedan snart 
ett år rullar godståg med 730 meters 
längd genom södra Sverige och vi-
dare mot kontinenten. För Trafikver-
ket är åtgärder som ökar effektiviteten 
utan dyra fysiska ingrepp en priorite-
rad uppgift.

En utvecklad inlands- och kustsjöfart 
har stora möjligheter att avlasta väg-
transporterna. Därför har jag stora för-
väntningar på det uppdrag som Sjö-
fartsverket fått från regeringen och 
som ska avrapporteras till årsskiftet.  
I nära samarbete med Trafikverket ska 
Sjöfartsverket föreslå åtgärder som 
kan undanröja hinder,  
främst när det gäller  
regelverk och  
branschnormer. 

”Vi ska öka  
effektiviteten  
i alla trafik-
slag.”
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En svårforcerad matta ska stoppa spårspringet. 

Kläder och skor ligger i topp  
i e-handeln.
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Lyssna på järnvägspodden
Intresserad av vad som händer i järn-
vägsbranschen? Var tredje vecka 

bjuder Trafikverket på nyheter och för-
djupningar i Järnvägspodden. Det senaste 
avsnittet hittar du på Trafikverkets webb-
plats. 

Den 11 oktober samlade Trafikverket 
nya och gamla kunder till JNB-dagen. 

JNB står för järnvägsnätsbeskrivningen och 
intresset var stort bland dem som planerar 
att ansöka om tåglägen till år 2018.

En nyhet är en förändring i järnvägslagen 
som innebär att fler kan ansöka om järn-
vägskapacitet. Ändringen ligger i linje med 
det europeiska SERA-direktivet och gäl-
ler redan från nästa år. Anna Löwenhamn 
Lundberg, jurist på Trafikverket, benade ut 
begreppen och beskrev den nya avtalsmo-
dell som behövs.

Kapaciteten på den norra delen av inter-
nationella godskorridoren ScanMed är redan 
utsåld för 2017. Till 2018 förväntas utbudet 
öka med 50 procent, berättade Per Åke 
Wärn, internationell samordnare, och en av 
Trafikverkets kontaktpersoner för Scanmed.

JNB ger information om förutsättningar för 
trafikering och beskriver även kommande 
risker för nedsättningar av hastighet och 
vikt. Det kommer att bli något fler nedsätt-
ningar 2018 jämfört med 2017.

Armin Ruge, på Trafikverket, berättade 
om den kommande upprustningen av  
Getingmedjan, spåren mellan Stockholms  
central och Stockholms södra. Det är hög 
tid att byta ut broar och förstärka betong-
konstruktioner och tunnlar. Inriktningen är 
att tre totalavstängningar kommer att gö-
ras sommartid åren 2018–2020, under åtta 
veckor vardera.

Mer information och presentationerna 
från dagen finns på Trafikverket.se/Om 
oss/evenemang. 

AGNETA HEDENBLAD

Stort intresse  
för tåglägen 2018

Bättre information  
om vagnsunderhåll

Riksdagen har beslutat om ändring-
ar i reglerna för internationell järn-

vägstrafik. Ett krav på information om 
underhåll införs. Ett järnvägsföretag som 
använder ett annat företags järnvägsvag-
nar för transport i internationell trafik ska 
få information om hur dessa vagnar har 
underhållits.

Ändringarna berör även det finansiella 
regelsystemet för OTIF, den mellanstat-
liga organisationen för internationell 
järnvägstrafik. Riksdagen godkände änd-
ringarna och sa ja till regeringens förslag 
om ändringar i de svenska lagar som be-
rörs. 
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Direktlinje till 
Belgien invigd

Belgium Direct är en direktlinje mel-
lan Malmö och Antwerpen som in-

vigdes i Belgien den 20 oktober. Green 
Cargo har i samarbete med det belgiska 
företaget för järnvägslogistik utvecklat 
direktlinjen för att möta den intermodala 
marknadens efterfrå-
gan, men också för 
att ta emot konven-
tionell vagnslast. Bel-
gium Direct avgår tre 
gånger varje vecka i 
vardera riktningen 
mellan Skandinavien 
och Belgien. Trans-
porttiden ligger på  
21 timmar. 

 Synnerligen  
 smidigt, fullt 
 jämförbart med  
 att betala  
 räkningar via  
 internet.”

TÅGABS VD LARS YNGSTRÖM OM 
DEN NYA TJÄNSTEN E-SIGNERING 
AV TRAFIKERINGSAVTAL SOM 
LANSERADES I OKTOBER.

trafikverket.se/ 
jarnvagspodden

JÄRNVÄGSNÄTS- 
BESKRIVNINGEN

Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller in-
formation om vårt järnvägsnät, hur man 
ansöker om kapacitet, vilka tjänster och 

avgifter som gäller under en tågplan samt 
de avtalsvillkor som är aktuella för att få 
trafikera järnvägsnätet. I december varje 
år presenterar vi en ny utgåva. Järnvägs-
nätsbeskrivningen ligger till grund för ar-

betet med tidtabeller för järnväg, det  
som kallas Tågplan.
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I dag är den maximala bruttovikten för 
lastbilar 64 ton. Genom att höja brutto-
vikten vill regeringen bidra till att öka 
industrins konkurrenskraft och utnyttja 
vägarna på ett effektivare sätt. Med mer 
gods per fordon behövs färre lastbilar för 
att transportera samma mängd. Det mins-
kar energiförbrukning och utsläpp, samti-
digt som företagens kostnader sänks.

Möjligheten att använda tyngre for-
donskombinationer är framför allt vik-
tig för näringsgrenar som domineras av 
transporter av bulkgods, som skogspro-
dukter, råolja, kemikalier, metaller och 
malm.

Men regeringen vill samtidigt ha mer 
transporter på järnväg och via sjöfart. 
Därför ska den nya bärighetsklassen gälla 
”vägar där transporter på järnväg eller sjö-
fart inte är möjligt”. Regeringen föreslår 
att den nya viktklassen införs 1 mars 2017.

Den 15 november lämnade Trafikverket 
förslag på vilka vägar som är lämpliga. 
Det baseras på transportbehov som Tra-
fikverket har identifierat i samverkan med 

näringslivet. Dessa har därefter matchats 
mot infrastrukturens förutsättningar och 
regeringens direktiv.

– Vi har fokuserat på vägar som redan i 
dag klarar 74 tons bruttovikt. Vår strävan 
är att infrastrukturen inte ska riskeras av 
de högre lasterna. Samtidigt ska 74-tons-
vägarna bilda funktionella områden, där 
det utpekade vägnätet kan fungera ur ett 
systemperspektiv, säger Kenneth Natana-
elsson, nationell strategisk planerare på 
Trafikverket.

De vägar som pekas ut uppfyller höga 
krav på bärighet i vägkonstruktionerna 
och broarna. Till det har regeringen lagt 
villkoret att trafik med tyngre lastbi-
lar inte ska bidra till att gods flyttas från 
järnväg eller sjöfart till väg.

– Det är ett pussel vi har fått lägga inom 
förutsättningarna för det uppdrag vi fått av 
regeringen, säger Kenneth Natanaelsson. 
Risken för överflyttning av trafik från järn-
väg och sjöfart till väg har gjort att delar av 
det större vägnätet, som Europavägar, har 

800 mil kan öppnas för 74 ton

fått exkluderas från 74-tonsnätet.
Den begränsade storleken på det före-

slagna nätet beror främst på brister i 
infrastrukturen, men även på risken för 
överflyttning. Det senare gäller framför 
allt de stora nationella godsstråken, samt 
vissa mindre godsstråk. Det kan därför 
behövas fördjupade analyser av risken 
för överflyttning på kritiska sträckor som 
inte tagits med.

Trafikverket föreslår ett 74-tonsnät på 
strax under 800 mil. Det motsvarar åtta 
procent av det statliga vägnätets längd. 
De utpekade vägarna finns i fem geogra-
fiska områden.

Trafikverkets rapport är ett under-
lag till regeringens kommande godstran-
sportproposition. Tolv månader efter ett 
beslut om att införa en ny bärighetsklass 
kan det utpekade vägnätet börja trafike-
ras med tyngre fordon. Det handlar där-
med tidigast om första halvåret 2018. 

TEXT: GÖRAN FÄLT
FOTO: KASPER DUDZIK

Regeringen vill tillåta trafik med 74-tonslastbilar på ett utpekat vägnät. Trafikverket har 
lämnat ett förslag på nära 800 mil vägar i fem geografiska områden som är lämpade för 
den nya bärighetsklassen BK4. Dessa vägar klarar den tyngre vikten utan åtgärder. 

Bennesveds Åkeri i Älghult har under fyra år 
kört timmer med 74-tonsekipage på dispens.
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1. Västerbottens och Norrbottens län.  
Här föreslås ett vägnät på 220 mil som skulle ge 
möjlighet för tyngre transporter till ett flertal av 
industrierna och sågverken vid kusten, samt till 
skogscentrum kring Malå och Arvidsjaur.

2. Jämtlands län.  
Här föreslås ett nät på drygt 220 mil. Det finns 
ett antal järnvägsterminaler i området vilka kan 
användas för transporter till målpunkter utanför 
nätet. Det föreslagna nätet saknar direkt kopp-
ling mot de stora industrierna vid kusten. 
Anledningen är svagare infrastruktur i dessa 
områden. På vissa avsnitt har även risken för 
överflyttning från järnväg till väg haft betydelse.

4. Värmlands län.  
Här föreslås ett vägnät 
på strax under 100 mil. 
Nätet har tyngdpunkten 
i länets nordöstra delar, 
där infrastrukturen har 
relativt bra förutsätt-
ningar. 

3. Gävleborgs  
och Dalarnas län.  
Här föreslås ett nät på 160 
mil, till största delen i Gäv-
leborgs län. Ett antal termi-
naler och större målpunk-
ter kan dra nytta av nätet, 
bland annat de stora indu-
strierna vid kusten i Gävle, 
Söderhamn och Skutskär.
.

5. Kronobergs och Kalmar län.  
Här föreslås ett nät på totalt cirka  
85 mil. Det ger möjlighet att nå vik-
tiga sågverk, massabruk och andra 
målpunkter i de två länen.

Bra intryck av  
74 ton i Småland
– Överlag har det fungerat mycket bra 
med 74-tonsbilar, säger Thorbjörn Ben-
nesved på Bennesveds Åkeri AB i Älg-
hult.
I snart fyra år har Bennesveds kört tim-
mer i Småland med en 74-tonsbil. Det 
har skett på dispens, som del i ett försök 
inför beslutet om att tillåta 74 tons brut-
tovikt på ett större vägnät.
– Tack vare en styrbar axel tar sig bilar 
för 74 ton fram på ett sätt som är likvär-
digt med vanliga 64-tonsbilar. Nack- 
delen är sämre dragförmåga, både när 
bilen är tom och lastad, vilket beror på 
att man har lägre vikt per drivande axel. 
En annan nackdel är att det lägre fram-
axeltrycket försämrar styrförmågan vid 
tomkörning. Jag kan bara bedöma pro-
jektbilen, men jag efterlyser framhjuls-
drift på kommande modeller.

Thorbjörn Bennesved berättar att 
åkeriet lägger omkring 20 procent av 
produktionstiden på undersökningar 
och uppföljningar i projektet. Åkeriet har 
även fått göra en del reparationer som 
normalt inte behövs på vanliga lastbilar.

Fordon med 74 tons bruttovikt är inte 
längre än 64-tonsekipage, men de lastas 
högre och får därmed högre tyngdpunkt.

– Det gör att 74-tonsbilarna går mer 
illa åt skogsbilvägarna när de gungar 
fram på vägen. 74-tonsbilar ställer hö-
gre krav på chauffören. Överlag fungerar 
74-tonsbilar bra, men de kan inte ersätta 
alla 64-tonsbilar. De kommer att fungera 
bra som komplement till varandra, bero-
ende på transportuppdrag, säger Thor-
björn Bennesved. 
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Borlänge är navet i en ny smart gods- 
lösning där stålföretaget SSAB, gruv- 
bolaget LKAB och lastbilstillverkaren 
Scania spar pengar och miljö genom  
att samordna transporter på järnväg.

Söderut går stålämnen och lastbilsdelar. 
Norrut körs färdig plåt och insatsvaror 
till LKAB och Scania.

Varje dygn rullar systemtåget stålpen-

deln med ämnen från SSAB:s masugnar i 
Luleå till SSAB i Borlänge, där de valsas 
till tunnplåt. 

Hittills har de långa tågen rullat i stort 
sett tomma tillbaka till Luleå. Men genom 
ett nytt samarbete kan stålpendeln nu 
frakta gods också åt LKAB och Scania. 
Lösningen spar pengar för de deltagande 
företagen och ersätter 1 500 lastbilsfrak-
ter per år.

– Det bästa sättet att reducera transpor-
ternas miljöpåverkan är att använda den 
befintliga infrastrukturen och de existe-
rande transportsystemen på ett effektiva-
re sätt. Den största effekten får vi genom 
att öka den lastade vikten på transport-
bärarna, säger Rickard Backlund som är 
ansvarig för logistikutveckling på SSAB.

– Vagnarna i stålpendeln går ändå tom-
ma tillbaka till Luleå. Kan vi få med gods 

Scania och LKAB  
liftar med stålpendeln

65 meter

Varje dygn rullar tre tomma tåg från Borlänge till Luleå efter att ha levererat stålämnen till SSAB. Men i januari blir det bättre fyllnadsgrad i ett tåg per dygn.  
Då kopplas två kombivagnar på längst bak, lastade med insatsvaror till LKAB och Scania. Söderut tar kombivagnarna rambalkar till Scania.
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LULEÅ

KIRUNA

BORLÄNGE

SÖDERTÄLJE

Ferruform

MALMBERGET

Plåt från SSAB
Stålfibrer till LKAB

Råvaror från Scania

Stålfibrer 
till LKAB

Råvaror från Scania

Stålämnen till SSAB

Rambalkar från 
Ferruform till Scania

Rambalkar från 
Ferruform till Scania

65 meter

som ska norrut på de tågen är det ren vinst 
för både oss och miljön, säger Rickard 
Backlund.

Idén med att frakta gods norrut med 
stålpendeln kläcktes i ett projekt där 
SSAB och LKAB ville lära av varandra 
för att minska slöseriet i sina processer. 
SSAB såg att LKAB 
hade hittat ett bra upp-
lägg genom att sam-
la sina transporter av 
insatsvaror via ett nav 
i Gävle. Därifrån gick 
dagliga lastbilar norrut, 
med hög fyllnadsgrad.

SSAB:s första avsikt 
var att haka på LKAB:s lastbilsupplägg. 
Men så väcktes tanken att man gemen-
samt kunde utnyttja de tomma ståltågen 
som går norrut varje dygn.

– Vi räknade på en lösning tillsammans 
med LKAB där vi skulle hänga på två 
kombivagnar på stålpendeln. Men kalky-
len höll inte, det blev för dyrt jämfört med 
rena lastbilstransporter. Det berodde på 
att vi inte hade något gods på lastbärarna 
som skulle ner till Borlänge, säger Rick-
ard Backlund.

Men då kom Scania med leverantören 
Ferruform i Luleå in i bilden. De tillver-
kar rambalkar till lastbilar, som hittills 
har körts med bil till Scania i Södertälje. 
Där fanns en möjlighet till god fyllnads-
grad även söderut på tåget, och då visade 
kalkylen på lönsamhet.

Upplägget, som startar tidigast i mitten 
på januari, ser ut så här:

Insatsvaror till Ferrruform och LKAB 
körs med lastbil till Borlänge kombitermi-
nal. Där lastas två kombijärnvägsvagnar 
med trailers och lastbilssläp. Kombivag-
narna kopplas längst bak i SSAB:s stål-
pendel. Tåget har utrymme för ytterliga-
re 65 meter med vagnar bakom de tomma 
ämnesvagnarna.

Tåget avgår måndag till fredag klockan 
13:12 från Borlänge. Det är framme i 
Luleå 04:04 nästa dag. Därifrån körs last-
bilar insatsvarorna till Ferruform, plåt till 
SSAB:s kunder och stålfiber till LKAB:s 
anläggningar i Kiruna och Malmberget.

Tåget lastas med stålämnen hos SSAB 
i Luleå. De två kombivagnarna fylls med 
släp och trailers med rambalkar från 

Ferruform.  Klockan 11:39 går tåget från 
Luleå. När det kommer till Borlänge 03:23 
körs Scanias last vidare med bil. Lasten 
lossas i Södertälje klockan 13.00. Därefter 
hämtar lastbilarna insatsvaror i Almnäs 
och Nykvarn, innan de är åter i Borlänge 
på kvällen. Dagen därpå lastas samma 

lastbilssläp och trailers på 
järnväg.
– Det här upplägget är 
klart lönsamt för alla 
inblandade, och för miljön. 
Vi tar bort körningar med 
fyra lastbilar med släp, och 
två bilar med trailers per 
dygn mellan Borlänge och 

Luleå. Det svåra i ett sådant här samar-
bete är att alla inblandade måste känna 
att de får vara med och dela på vinster-
na. Girigheten får inte ta över. Nyckeln 
är att vi är helt transparenta och öppna 
med våra kalkyler. Det har vi lyckats med, 
säger Rickard Backlund.

SSAB kör 21 stålpendlar varje vecka 
Luleå–Borlänge. SSAB-LKAB-Scania-
samarbetet kommer nu att utnyttja fem 
av dessa. Därmed finns det utrymme för 
att utöka upplägget med fler avgångar.

– Vi för redan dialog med andra godsä-
gare om detta, säger Rickard Backlund. 

TEXT OCH FOTO: GÖRAN FÄLT

”Bästa sättet att reducera 
transporternas miljöpå-
verkan är att använda de 
existerande transport-
systemen.” 

– Det här upplägget är klart lönsamt för alla 
inblandade, och för miljön, säger Rickard 
Backlund som är ansvarig för logistikutveck-
ling på SSAB.
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Julshoppingen har börjat och även i år 
väljer många att handla klapparna på 
nätet. Förändrade köpvanor innebär 
förändrade transportflöden, så vilken 
effekt har den ständigt ökande e-
handeln på utsläpp och trängsel? 

I år väntas tre av tio julklappar bli hand-
lade  på nätet, enligt Postnords e-barome-
ter. E-handeln fortsätter att ta allt större 
andelar från detaljhandeln, och under 
förra året växte nätshoppingen med 19 
procent jämfört med året innan. Kläder 
och skor är det vi handlar mest av i web-

butikerna, medan försäljningen av livs-
medel och sportvaror växer snabbast. 

Tidigare undersökningar tyder på att 
ökad e-handel leder till fler transporter i 
städerna. Följden blir trängsel och högre 
utsläpp. Men ännu finns ingen forskning 
som ger svar på om ökad nätshopping 
totalt sett genererar fler eller färre fordons- 
kilometrar. Särskilt personbilsresorna är 
svåra att beräkna. 

– Vi kan inte med säkerhet säga hur 
ökad e-handel påverkar mängden trans-
porter, eller hur effektiva de är.  Men vi 
ser ju till exempel att antalet lätta last-
bilar ökar och många korta transporter 
med relativt låga fyllnadsgrader är inget 
att sträva efter, säger Stefan Berg, utred-
ningsledare på Trafikverket. 

Det är viktigt att vara uppmärksam på 
e-handelns utveckling, menar han, efter-
som vi befinner oss i en förändring – ett 
nytt handelsbeteende som drivs av digita-
liseringen. 

– E-handelsföretag som inte har kost-
nader för dyra butikslokaler behö-

ver inte nödvändigtvis fokusera på 
optimering av transporter. Fria 

returer och snabba leveranser 
är, åtminstone just nu, kon-
kurrensfördelar. Och även 
om ett företags transport-
kedja kan vara optimerad i 
sig själv, är det som är före-

tagsekonomiskt lönsamt inte alltid sam-
hällsekonomiskt lönsamt, säger Stefan 
Berg. Han poängterar att frågan är kom-
plex. Det är svårt att veta om returfrakten 
av ett par skor kompenseras av en utebli-
ven transport i ett annat led.

Att kunna göra den typen av beräkning-
ar är något VTI (Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut) för närvarande 
arbetar med i ett forskningsprojekt om 
e-handel med matvaror. Projektet pågår 
ytterligare ett år, och målet är att kunna 
räkna ut om energiförbrukningen totalt 
sett blir mindre eller större när privatper-
soner handlar sin mat på nätet i stället för 
att åka egen bil till matbutiken. 

En annan studie genomförd av KTH och 
konsultföretaget WSP, finansierad av  
Trafikverket, visar att det finns en poten-
tial till minskning av personbilsresor som 
hänger ihop med var utlämningsställena 
för paket finns. Det optimala är att de är 
placerade där människor ändå passerar.

– Jag tror vi kommer att få se en ökad 
flexibilitet kring utlämningsställen. 
Om paketet exempelvis levereras till ett 
utlämningsställe nära jobbet, behövs ing-
en extra transport i bil, säger Stefan Berg.

En av de snabbast växande varugrup-
perna inom e-handeln är byggvaror. Carl 
Lumsden, logistikchef på byggvaruhuset 
Bygghemma.se, spår att ett fokus på kon-

– sista milen avgör om det blir en 
julklapp för miljön
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Det blir en e-jul i år
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Var tredje  
e-handelsköp  

sker nu via 
mobil.

sumenten kommer att styra utvecklingen 
när det gäller hur varor ska levereras.

– Vi ska leverera när kunden är hemma, 
så jag tror vi får se fler kvällsleveranser. 

Bomkörningar   
fram och tillbaka 
dagtid tjänar ing-
en på. En annan 
fördel med kvälls-
turer är att bilarna 
inte bidrar till 
köerna i rusnings-

trafiken. Jag skulle också gärna se utläm-
ningsställen som kan hantera lite större 
paket. Gärna med generösa öppettider. 
Det är bättre än hemleverans. 

Kundens krav på leveranstid påverkar 

också hur effektiv transporten blir.
– En hög fyllnadsgrad av bilarna är inget 

problem i storstäderna, men ska paketen ut 
i landet så får man räkna med längre leve-
ranstid. Det accepterar kunderna, bara de 
vet vilken dag varan kommer, säger Carl 
Lumsden. 

Det är inte säkert att kunderna i framtiden 
kommer att se omedelbar leverans som en 
avgörande faktor. I dag är det en konkur-
rensfördel, men kanske inte den dag då 
alla erbjuder samma möjlighet. Om bran-
schen i stället bestämde sig för att för-
länga ledtiderna med ett dygn, skulle det 
påverka möjligheterna att optimera trans-
porterna.

Logistiksystemet är traditionellt upp-
byggt kring de stora transportörernas 
noder, men med nya köpbeteenden är vi 
kanske på väg in i en annan struktur. 

– Den digitala tekniken skapar nya lös-
ningar, som till exempel taxiföretaget 
Ubers nya affärsidé att med hjälp av en 
app låta privatpersoner leverera paket. 
Om det är smart eller inte kan jag inte 
svara på. Vi vet helt enkelt inte hur det 
kommer att se ut om några år, men det 
är viktigt med forskning och att få i gång 
branschen för att utveckla affärsmodeller 
som är hållbara på lång sikt, säger Stefan 
Berg. 

PETER BEHRMAN
STINA GERHARDT

K ÄLL A: POSTNORDS E-BAROMETER Q3 2016 FOTO:MOSTPHOTOS.COM

Topp 4  
Från dessa länder e-handlar vi mest

”Jag skulle gärna 
se utlämnings-
ställen som kan 
hantera lite stör-
re paket.”

35% 28% 24% 22% 10%

av svenskarna e-handlar 
varor från utlandet  

varje månad.

19%
av svenskarna tror att 
de kommer att köpa 

julklappar på 
nätet i år.

50%

Kläder och skor  Skönhet HemelektronikBöcker Sport
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Nu ska det bli svårare för obehöriga personer att ta sig 
in i det livsfarliga spårområdet. I Hudiksvall testar Tra-
fikverket nu äggkartongsliknande gummimattor. Mat-
torna, som har lagts ut nära en tågtunnel, är svåra att 
passera till fots eftersom ytan är täckt av stora gum-
mipyramider. Den nya metoden är ett komplement till 
stängsel och övervakningskameror och kan till exem-
pel användas vid plankorsningar.

– Det går inte att stängsla in hela järnvägen, därför 
är det viktigt att testa andra metoder, säger projektle-
dare Kenneth Svensson på Trafikverket.

Gummimattorna har med framgång använts i flera 
länder i Europa.

– Vid tester i Belgien har man minskat antalet obe-
höriga i spår med 98 procent. Där har man nu lagt ut 
materialet vid 70 järnvägsövergångar, berättar Ken-
neth Svensson.

En metod som har varit framgångsrik i Belgien testas nu i Sverige. Äggkartongsliknande  
gummimattor ska stoppa människor från att gena över järnvägsspåren. 

Testet i Hudiksvall ska bland annat visa 
hur bra gummimattorna fungerar i vinter- 
klimat. Det här är första gången som 
de testas så pass långt norrut. 

Metoden ska testas på fem ställen  
i Sverige. Först ut är tågtunneln i  
centrala Hudiksvall, där gummi- 
mattorna kom på plats den 23  
november. De andra platserna är  
Gävle rangerbangård, Helsingborgs  
godsbangård, tunnelmynningarna  
vid station Triangeln i Malmö samt  
Sävenäs rangerbangård. Testet pågår  
i tre månader vid varje plats, sedan ut- 
värderas effekten. 
 AGNETA HEDENBLAD

I Hudiksvall testas ett nytt hinder mot spårspring – en svårforcerad matta som läggs vid spåren. FOTO: TORBJÖRN BERKVIST

”Äggkartonger” kan  
rädda liv på järnvägen

DÖDSOLYCKORNA  
SKA HALVERAS

Varje år dör mellan 70 och 110 personer på 
järnvägsspåren. Minst 70 procent av döds-
fallen klassas som suicid. Övriga dödsfall 

är personer som av någon annan anledning 
befunnit sig på spåret, olyckor vid järn-

vägsövergångar och elolyckor. Trafikver-
kets mål är att halvera antalet omkomna 

på järnvägsspåren fram till år 2020  
jämfört med år 2010. 
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Längre tåg, och tyngre. På Malmbanan rullar nu 
malmtåg med 32,5 tons axellast. Samtidigt förlänger 
Trafikverket allt fler bangårdar så att 750 meter 
långa tåg kan mötas. Det är inte bara malmtågen 
som blir fler – banan är i dag en livsnerv för hela 
Nordnorge. 

Tyngre och  
längre på  
Malmbanan
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Malmbanan byggdes vid förrförra sekel-
skiftet för transporterna från gruvorna 
i Malmfälten till hamnarna i Luleå och 
Narvik. Nu utvecklas den för att klara 
tyngre och längre malmtåg, men även 
annat gods. 

En höjning av axellasten från 30 till 
32,5 ton kan låta lite, men den innebär att 
LKAB kan lasta 10 procent mer på varje 
vagn. Med fullånga tåg ökar kapaciteten 
inte bara för malmtransporter, utan även 
för den växande godstrafiken mellan Oslo 

och Narvik. Malmbanan har blivit central 
för varuförsörjningen i Nordnorge.

Nio av tio matkassar som säljs i områ-
det har transporterats dit via svensk järn-
väg. Trots att banan på norsk sida bara 
utgör 3 procent av landets järnväg, svarar 
godset som trafikeras där för 60 procent 
av hela det norska järnvägstonnaget. Det 
går ungefär fyra tåg per dygn i vardera 
riktningen. Förutom sallad, kaffe, kött, 
läkemedel, post och annat livsnödvändigt 
forslas nya bilar till Nordnorge på Malm-

banans räls. På returresorna är vagnarna 
fulla av färsk fisk, odlad lax och vildfång-
ad torsk och skrei, som ska till Osloom-
rådet och vidare till kontinenten. Fisk-

transporterna till Oslo 
har nästan fördubblats 
de senaste sju åren, och 
det är last som inte tål 
förseningar. 

–Ingen har så bråttom som en död lax, 
säger Thor Braekkan, områdesdirektör på 
norska Jernbaneverket. 

”Ingen har så 
bråttom som 
en död lax

Rensjön är en av åtta driftplatser 
som förlängs till 750 meter för 
möten med långa tåg. 
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Dessa transporter ska samsas med 
malmtågen som under det senaste decen-
niet blivit fler, längre och tyngre i takt 
med att LKAB ökat sin malmbrytning. 
Varje dygn rullar ett tjugotal malmtåg 
mellan Kiruna och Narvik, 750 meter 
långa, med 68 vagnar. Mellan Malmber-
get och Luleå går 10 tåg per dygn. Det 
ställer till med problem när extremt långa 
malmtåg har möte på den enkelspåriga 
banan. 

–Både LKAB:s ökade transporter och 

Sedan 2011 har fem bangårdar på Malmbanan 
förlängts för möten med 750 meter långa tåg: 
Kopparåsen, Abisko, Kaisepakte, Rensjön, Ri-
pats och Lakaträsk.

Under perioden 2016–2017 pågår arbeten 
med förlängning av ytterligare fyra bangårdar: 
Koskivaara, Gransjö och Gullsträsk, samt Gäl-
livare som genomgår en total upprustning. 

Mellan Kiruna och Riksgränsen är nu samt-
liga bangårdar förlängda för tågmöten med 

750 meter långa tåg. Här pågår också arbetet 
med att ta fram järnvägsplaner för dubbel-
spår på två delsträckor. På sträckan Gällivare–
Luleå klarar ungefär hälften av bangårdarna 
möten med långa tåg.

Ytterligare bangårdsförlängningar är pla-
nerade, men inte beslutade.

Till 2020 ska kontaktledningssystemet 
bytas ut mellan Gällivare och Kiruna. Under 
2021 kan införandet av ERTMS påbörjas. 

MALMBANAN RUSTAS FÖR LÅNGA TÅG
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den tilltagande trafiken med annat gods 
mellan Oslo och Narvik via det svenska 
järnvägsnätet ställer krav på att Malmba-
nan fungerar. Det är angenäma problem, 
säger Nils Ahlm, strategisk planerare på 
Region Nord. 

För att klara av den ökade efterfrågan 
utvecklar Trafikverket Malmbanans 
kapacitet genom bangårdsförlängningar 
som skapar fler platser där de långa tågen 
kan mötas. 

–Genom längre bangårdar skapar vi 
kontinuerligt förutsättningar för bätt-
re punktlighet, så att godset kommer 

fram när det ska. 
Tidigare har vi 
varit tvungna att 
begränsa längden 
för en del tåg mel-
lan Narvik och 
Oslo på grund av 

kapacitetsbrist på just Malmbanan. Det 
har inneburit att de fått gå 100 meter kor-
tare genom hela landet, säger Nils Ahlm.

Normal axellast är 25 ton, men på 
Malmbanan gäller 30 ton. Trafikverket 
har nyligen avslutat ett försök som syftar 
till att ännu tyngre tåg ska kunna köra på 
sträckan. I försöket har man höjt till  

32,5 ton, vilket ger möjlighet att lasta i tio 
procent mer i vagnarna.

–Försöket bygger på en tydlig efterfrå-
gan från LKAB som vill lasta så tungt som 
deras fordon klarar maximalt. Vi har pro-
vat i ett år med ett tåg per dygn, i syfte att 
identifiera om så tung axellast är möjlig 
och vad som behöver åtgärdas på kort och 
lång sikt om fler tåg ska kunna köra med 
den axellasten. Nu ska vi utvärdera för-
söket innan vi kan gå vidare, säger Nils 
Ahlm. 

Nyligen beslutades att försöket kommer 
att förlängas ett år till, nu med två tåg per 
dygn mellan Gällivare och Luleå. Tra-
fikverket utreder även möjligheten till 
försök med 32,5 tons axellast på sträckan 
Kiruna–Narvik ihop med Jernbaneverket.

Tillsammans med norska Jernbanever-
ket pågår också planer på en utbyggnad 
till dubbelspår mellan Kiruna och Narvik. 

–För svensk del kommer vi att ha med 
underlaget för delsträckan Kiruna–Berg-
fors in i den åtgärdsplanering som startar 
efter årsskiftet. Det är en prioriterings-
fråga om de kommer med i den nationella 
transportplanen för 2018–2029, säger Nils 
Ahlm. 

PIA HINZE

Godstågen mellan Osloområdet och Nordnorge går i två olika system, Cargonets Artic Rail Express och DB Schenkers North Rail Express. FOTO: DB SCHENKER

”LKAB vill lasta 
så tungt som de-
ras fordon klarar 
maximalt.”

Nio av tio matkassar som säljs i nord-
ligaste Norge består av varor som frak-
tas på tåg via Sverige.
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Den 22 november startade utbygg-
naden av Södertälje kanal och sluss. 

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 
gladdes över att delta vid ett spadtag för 
vattenvägarna och poängterade sjöfartens 
stora potential för godstransporter. Slus-
sen och kanalen ska anpassas till modernt 
tonnage så att längre och bredare fartyg 
kan nå hamnarna i Mälaren. Mälarprojektet 

innefattar även farlederna som ska bred-
das och rätas ut. Arbetena i Södertälje ka-
nal påbörjades hösten 2016. Muddringsar-
betena ska enligt planen genomföras under 
hösten 2019. Projektet planeras vara klart 
för driftsättning i slutet av 2019. Farledsy-
tan i Södertälje kanal breddas genom att 
kanalslänterna spontas och delar av dem 
muddras bort. 

Sveriges största  
sjöfartsprojekt i gång

Startar ny godslinje 
Göteborg–Rotterdam

Det luxemburgska roro-rederiet 
CLdN har startat en ny linje för 

godstransporter mellan Göteborg och 
kontinenten. Rederiets fartyg kommer 
att avgå från Logent Ports and Terminals 
i Göteborgs hamn till Rotterdam två 
gånger per vecka.

– Rotterdam är en väldigt bra hub, där-
ifrån når man snabbt ut till övriga delar 
av Europa med järnväg, lastbilar och an-
dra fartygslinjer, säger Emil Holmgren, 
linjerepresentant på CLdN. 

Pall av papp sparar  
400 miljoner kronor

Ikea har fasat ut alla sina lastpallar 
av trä och ersatt dem med pallar av 

papp. Pallen av papp är endast fem cm 
hög och väger ett kilo medan en vanlig 
träpall är 15 cm hög och väger 23 kg. Det 
gör att godsmängden kan öka i varje 
transport. Till skillnad ifrån en vanlig trä-
pall går inte papp-pallen i retur. I stället 
mals den ned efter sitt sista stopp i 
transporten och återvinns direkt. Globalt 
sparar Ikea drygt 400 miljoner kronor 
per år. Klimatvinsten blir 75 000 ton kol-
dioxid.

För denna goda idé har Ikea nu tillde-
lats Årets Lyft 2016. Priset delas ut av 
Godstransportrådet i Småland. 

Max 0,5 procent  
svavel till havs

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, inför år 2018 
ett obligatoriskt datainsamlingssystem för 

rapportering av bränsleförbrukning och kol-
dioxidutsläpp från fartyg. De globala kraven 
för den högsta tillåtna svavelhalten i marint 

bränsle sänks från 3,5 viktprocent till 0,5 
viktprocent. I Östersjön och Nordsjön gäl-
ler sedan 2015 ett krav för svavelhalten om 

maximalt 0,1 viktprocent.  

Klart för ny E10 
Det är nu klart att 
LKAB kommer att fi-

nansiera bygget av en ny 
sträckning för väg E10 förbi 
Kiruna. Bygget ska starta 
2017 och beräknas vara klart 
2019-2020. 

– Det blir en betydande 
kostnad för LKAB, men alter-
nativet att inte kunna fort-
sätta bryta järnmalm i Ki-
runa hade blivit ännu mer 
kostsamt, säger Stefan Hä-
mäläinen på LKAB.  
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Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i samband med första spadtaget för Mälarprojektet.
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Redan i dag körs en del andra varor än de tunga klassikerna malm och 
systemtransporter på järnväg. Modellen bygger dock på framförhålln-
ing, samlastning och riskspridning. Vi lät några branschaktörer fundera 
över sätt att göra det enklare att välja järnvägen – även för mer spontant 
uppkomna transportbehov.  

”Måste det vara 
  så svårt att boka 
  gods på tåget?”

Micael Svensson är chef för affärsområde godster-
minaler på Jernhusen, som bland annat förvaltar 
och driver kombiterminaler. Han menar att tåg-
branschen behöver göra det enklare för transport-
köpare att välja järnväg, även på kortare sträckor.

– Affärsmodellerna för kombitrafiken bygger på 
volymer. Därför försöker vi möjliggöra tågpend-
lar för att få över mer kombigods till järnväg. I dag 
anser intressenterna att tågtransporterna är kom-
plicerade och ofta vet man inte hur man ska gå till-
väga. Jag tror tyvärr att många har en felaktig bild 
av både pris och kvalitet, säger Micael Svensson.

Han efterlyser ett system där kunden kan logga in 
på nätet, boka samt jämföra priser lika lätt som när 
vi i dag väljer personbiljett till tåget. 

– Inledningsvis kan det vara en konkurrensneu-
tral part som står för en sådan portal. Jag tänker 
mig något som liknar persontrafikens resrobot.se. 
De kör ju inte själva, utan motsvarar flygstolen.se 
och liknande aktörer inom flygresor. 

– Självklart blir det mer hållbara affärer om man 
kan ha långsiktiga affärsrelationer. Samtidigt finns 
det i dag tåg med ledig kapacitet som man bör 
nyttja. Med ett bra beställningssystem skulle las-
ten kunna bokas både med kort och långt varsel, 
säger Micael Svensson.

Trots att ambitioner finns, till exempel i form 
av regeringens samverkansprogram för hållbara 
transporter, saknas konkreta strategier och mål 
på myndighetsnivå för ökad kombitrafik, menar 
Micael Svensson. Samtidigt är konkurrensen sten-
hård och branschen har dålig lönsamhet. Sam-
mantaget leder det till att flertalet av aktörerna  
i dag väljer att transportera sitt gods med lastbil. 

Thord Sandahl är vd för Real Rail, som arrangerar 
tågtrafik. Konceptet är att sälja plats på tågen till 
speditörer och åkerier, som ansvarar för att fylla 
dem med gods. Han säljer enheterna på långa kon-
trakt, enligt en enkel affärsmodell utan tillfälliga 
lösningar. Minsta enhet är en halv vagn, fem dagar 

”Alla tågsystem 
är väldigt noga 
planerade och 
all tågtrafik 
har i grunden 
höga fasta 
kostnader och 
mycket låga  
rörliga.”
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THORD SANDAHL,  
REAL RAIL

”I dag finns tåg med ledig kapacitet  
  som man bör nyttja.”

”Vid bokningstillfället hos oss upp- 
kommer inte frågan –Finns det plats 
 över på tåget?”

”Driver man järnvägstrafik på rätt 
sätt är det inga som helst problem att 
hänga med i marknadspriset.”

i veckan i båda riktningarna. 
– Det innebär att köparen är med och tar ett 

visst ansvar för lastfyllnaden vilket har ökat 
beläggningsgraden. Det man betalat för ser man 
ofta till att nyttja, säger Thord Sandahl. 

Beläggningsgraden på tågen som kör enligt den 
här principen ligger på mellan 90 och 95 procent 
mot normalt 70 till 75 procent för kombitrafik. 
Effekten blir låga styckepriser för kunden och kon-
tinuitet för operatören. 

Godset som Real Rail transporterar är ett basflö-
de av olika slags gods. Mängden varierar däremot 
inte nämnvärt mellan dagar och årstider. Eftersom 
terminalkostnaderna i ändpunkterna är desamma 
oavsett körsträcka blir ekonomin bättre ju längre 
transportavståndet är. Företaget trafikerar i dag 
Skåne, Västra Götaland, Mellannorrland och norra 
Norrland. Egna undersökningar visar stor potenti-
al i form av gods som fortfarande går på landsväg. 

– Driver man järnvägstrafik på rätt sätt är det inga 
som helst problem att hänga med i marknadspri-
set som gäller i dag. Företag som väljer att frakta sitt 
gods på tåg kan på så vis göra en miljöinsats utan att 
det kostar något extra, säger Thord Sandahl.

– Det största felet när man talar om priserbju-
danden på järnväg är att grundpriserna blir all-
deles för höga. Alla tågsystem är väldigt noga pla-
nerade och all tågtrafik har i grunden höga fasta 
kostnader och mycket låga rörliga. 

– Att sälja ut restplatser i sent skede är inte min 
del i kedjan. Däremot har jag ju sålt tågvagnarna 
till en speditör, som kanske har utrymme över.

En av Thords kunder är Anna Hagberg, Head of 
Direct Road på DB Schenker. Hon köper dock inte 
direkt av honom, utan det gör vissa av DB Schen-
kers ca 200 kontrakterade inrikes åkerier som 
transporterar omkring 100 000 sändningar om 
dagen, både små och stora. 

Även Anna Hagberg framhåller att det finns vissa 
svårigheter att sälja godsplats à la carte.

– I vår affärsmodell, i gränssnittet mot våra gods-
kunder, är det svårt. Vid bokningstillfället hos oss 
uppkommer inte frågan ”Finns det plats över på 
tåget?”. Våra kunders behov är att transportera från 
a till b, och de har ganska sällan en åsikt om hur. 

– Om det däremot var åkerierna som var kunder 
för den här onlinebokningen, kanske det skulle gå 
att göra. En viss variation av volym upp och ner 
finns ju. Bokningarna förmedlas ut till åkerier-
na som har satt upp de bästa ”linjerna” för detta, 
järnvägen är på långa avstånd ofta en del i produk-
tionskedjan, det vill säga kombitrafik. Pålitlighet i 
tidshållning och attraktiva avgångstider påverkar 
hur mycket järnvägen kan användas.

– När man knyter en kund till sig med avtal gör 
man ju även genomgång och lösning i offerten. Då 
ser man i tidigt skede vad som är lämpligt att läg-
ga på järnväg – inte vid bokningstillfället. Det kan 
vara godsets typ som avgör om det passar järnväg, 
men också om kunden har en uttalad strategi för 
att i första hand välja järnväg.  

PIA HINZE 
EVA JONSSON

MICAEL SVENSSON,  
JERNHUSEN

ANNA HAGBERG,  
DB SCHENKER
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Finns det några alternativ till lastbil i 
innerstaden? Kan gods levereras mer 

klimatsmart?
Vi skrattar ibland åt bilder från Asien, 

där överlastade cyklar och dragkärror syns, 
mitt i trafikvimlet. Men med modern teknik 
går det faktiskt att frakta gods med väldigt 
låg miljöpåverkan. 

Cykelåkeriet Movebybike har under flera 
år visat att lastbilen inte behövs de sista ki-
lometrarna. Man levererar gods på upp till 
300 kilo i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala, Lund och Umeå. Cyklarna har en 
elmotor som assistans. 

I området kring domkyrkan i centrala Gö-
teborg levererar DB Schenker varor till fots 
fram till butiker, restauranger och kaféer. 

En lastbil kör alla varor till en container på 
Kungstorget och därefter kör en anställd på 
TGM AB den sista biten med en eldriven 
pallyftare. Det blir ett 30-tal leveranser varje 
 dag.  

Gods på cykel ingenting att skratta åt 

CYKELÅKERI VANN 
ÅRETS LYFT 2016

Cykelåkeriet Movebybike har fått trans-
port- och miljöpriset, Årets Lyft 2016, som 
delas ut av Godstransportrådet i Skåne 
och Blekinge. Enligt juryns motivering bi-
drar Movebybike till en hållbar stadsmiljö 
genom att ständigt upptäcka transporter 
som kan ställas om till cykel.

– Detta är ett viktigt pris som vi blev 
mycket glada för. Det bevisar att vi med 
våra cyklar mer än väl kan mäta oss med 
lastbilsåkerierna i branschen. Det sporrar 
oss ytterligare, säger Johan Wedin, en av 
grundarna till Movebybike.  

Biobränsle på ingång  
i flygbranschen

Flygbolaget Alaska Airlines gjorde 
nyligen sin första kommersiella flyg-

ning med 20 procent biobränsle i tankar-
na. Biobränslet utvinns ur restprodukter 
från skogsindustrin. Liknande försök har 
gjorts runt om i världen de senaste åren. 
Via nystartade Fly Green Fund kan 
svenska flygresenärer ge ett bidrag för 
att flygbolagen ska tanka grönare. 

KÄLLA: NY TEKNIK
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Utsläpp från flyg  
ska stabiliseras

Utsläppen från det internationella 
flyget ökar snabbt. Nu försöker FN 

stabilisera koldioxidutsläppen till 2020 
års nivå. FN:s organisation för civilflyg, 
ICAO, ska införa ett globalt styrmedel för 
klimatutsläpp från internationellt flyg. 

Om flygets utsläpp fortsätter att öka 
efter år 2020 ska dessa utsläpp kompen-
seras genom att flygbolagen måste köpa 
utsläppskrediter som bidrar till att mins-
ka utsläppen inom andra sektorer.

Systemet kommer att införas 2021 
med en frivillig fas. Från 2027 blir det i 
princip obligatoriskt för alla länder. 

ton salt användes på de statliga vägar-
na under förra vintern. Det är hälften så 
mycket som för tio år sedan och en tred-
jedel av mängderna i början på 90-talet. 
Trafikverket kan använda mindre salt 
tack vare att moderna väghållningsma-
skiner sprider saltet mer precist. I dag 
används oftast en flytande lösning med 
mindre salt. 

JÄRNVÄGSPRYLAR FÅR NYTT 
LIV I NÄSSJÖ

Hos materialservice i 
Nässjö kan en optoba-
lis få nytt liv. Under 2016 
har Trafikverket lyckats 
ökat antalet komponen-
ter på signalsidan som 
kan återanvändas som 
reservdelar i järnvägs-
systemet. Nu ska de-
monterade komponenter 
inom fler teknikområden 
tas om hand, till exempel 
elkraftskomponenter och 
räler. Målet är att säkra 
reservdelsflödet för ut-
pekade bristartiklar. Det 
handlar om komponenter 
som är viktiga för driften, 
men som inte tillverkas 
längre.  FO
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DUBBELSPÅR TILL HISINGEN 
Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg 
passerar en milstolpe i december. Då  
färdigställs Kvillebangården på Hisingen 
efter en omfattande ombyggnad. Sam-
tidigt kan också den äldre av de två bro-
arna över Göta älv tas i bruk efter att ha 
renoverats under sommaren. Dubbel-
spårsutbyggnaden på Hamnbanan fort-
sätter under våren 2017 med etappen 
Pölsebo–Skandiahamnen som ska stå 

klar 2018. Därefter påbörjas etappen Eriks-
berg–Pölsebo som beräknas stå klar 2022. 
Kvillebangården är en viktig knutpunkt för 
Hamnbanan. Här sker tågmöten, förbigång-
ar, tågbildning och uppställning av tåg och 
vagnar. Fyra spår har förlängts till 730 res-
pektive 630 meter, ett 20-tal nya växlar har 
lagts in och signalanläggningen har moder-
niserats för samtidigt infart. Satsningen har 
kostat 250 miljoner kronor. 
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Trafikverket skyltar för när-
varande om från 90 till 80 

kilometer i timmen på vägsträckor 
i 17 län. Hastigheterna anpassas 
efter vägarnas säkerhetsstandard. 
De första omskyltningarna görs 
2016–2017, senare omskyltningar 
planeras år 2019 och 2023.

På vägar utan mitträcke kom-
mer hastigheten att sänkas till 80 
km/tim, med undantag för vägar 
med lite trafik, under 2 000 for-
don per årsmedeldygn. Fram till år 
2025 kommer 425 mil statlig väg 
att skyltas om.

På mötesfria vägar med 
mitträcke höjs hastigheten från 
90 till 100 km/tim. Fram till år 
2025 gäller det 120 mil väg i takt 
med att Trafikverket bygger om 
och höjer säkerhetsstandarden.

Lastbilstrafikens körtider på-
verkas marginellt eftersom tunga 
fordon får köra i maximalt 80 km/
tim på tvåfältsvägar. Trafikverkets 
ambition är dessutom att hitta 
lösningar utmed dessa sträckor 
som gör att tidsförlusterna kan 
minimeras. 

En forskare vid Örebro Universitet har fått 
2,5 miljoner kronor från Vinnova för att 

tillsammans med Volvo ta fram lastbilar som 
kvinnor kan köra utan problem. 

– Transportbranschen har traditionellt utfor-
mats av män för män. I dag finns det ett ökat 
intresse från kvinnor att söka sig till branschen, 
men lastbilen är ibland ett hinder, säger Dag 
Balkmar, forskare i genusvetenskap vid Örebro 
universitet.

Men det handlar inte bara om vilka kroppar 
Volvo bygger lastbilar för, projektet kommer 
också handla om säkerhet. När kvinnor över-
nattar i lastbilen och inte känner sig trygga i 
området kan det vara en fördel om toalett och 
dusch kan byggas in i lastbilen.

Utöver att anpassa lastbilarna till kvinnor ska 
forskarna också undersöka om det går att an-
passa lastbilar till personer som är korta eller 
har fysiska funktionshinder. 

Lastbilar anpassas till kvinnor

Nya hastigheter  
i 17 län

Monica Johansson är lastbilschaufför hos Dala Frakt/Bigero och kör dagliga transporter med lera från Gävle 
hamn till Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. FOTO:GÖR AN FÄLT

LOKFÖRARE UPP I TOPP

Lokförare har blivit den mest populära 
utbildningen inom yrkeshögskolan. 

2015 gick det 11 behöriga sökande på varje 
utbildningsplats. Det visar statistik från 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Sedan 
2012 har myndigheten beviljat 1 111 utbild-
ningsplatser för lokförare, vilket är i princip 
100 procent av de ansökningar som kommit 
in från olika utbildningsanordnare. Under 
2016 beviljades 202 utbildningsplatser.

Branschföreningen Tågoperatörerna un-
dersökte lokförarbehovet via en enkät 2013. 
Bedömningen var då att det behövdes 260 
nya lokförare per år under fem år. 
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Utanför Sandviken finns världens 
första anläggning på allmän väg där 
lastbilar direktmatas med el. 
En ombyggd lastbil med strömavtagare 
kör en till två veckor i månaden den två 
kilometer långa provsträckan på E16. 
Bilen är en hybrid med både diesel- och 
elmotor. På elvägen söker strömavtagaren 
upp luftledningarna och bilen går över till 
eldrift. Försöket startade i juni och har 
hittills slagit väl ut. Det kraftiga snöoväd-
ret i början av november blev den första 
riktiga vinterprövningen. 

–Det gick bra. De problem vi hade är 
samma som för andra tyngre fordon vid 

häftigt snöfall. Eftersom ledningarna är 
uppvärmda bildades ingen snö och is på 
dem. Däremot byggdes det upp lite snö på 
stolparna. Det är normalt, men en detalj 
vi försöker hitta en lösning på, säger pro-
jektledare Jan Nylander.

Sedan slutet av november går lastbilen 
med kommersiell last i form av kartong 
från Stora Enso i Fors utanför Avesta 
till Gävle hamn, för vidare transport till 
Egypten. Fordonet körs av chaufförer från 
ett åkeri med vanliga lastbilar. Försöket 
har mött stort internationellt intresse 
från forskare, tekniker, transportköpare 
och myndigheter. 

PIA HINZE

Nu tar kartongen 
elvägen mot Egypten

Sedan i november körs kommersiell last på världens första elväg utanför Sandviken. 

 Posttidning B
Trafikverket
781 89 Borlänge

TVÅ ELVÄGAR
I projektet Elväg Gävle matas last- 

bilarna via kontaktledningar över vägen. 
Nästa år väntas projektet E-Road Arlan-
da öppna en provsträcka där fordonen 

laddas via en elskena i vägbanan.  
De två systemen ingår i en innovations-
upphandling som drivs av Trafikverket,  

Vinnova och Energimyndigheten.
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