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0 Sammanfattning

Affärsidén för Statens järnvägars (SJ) godstransportdivison innebär bl a en

koncentration på de stora interregionala och internationella godsilödena. Som

komplement till denna trañk har under senare år s k matarbanor fått allt större

uppmärksamhet i Sverige, fyra sådana banor, däribland Simrishamn-Ystad och

Edsbyn-Bollnäs, har startats under 1991-93.

Som ett led i forsknings - och utvecklingsarbetet inom området regional

transportförsörjning har statens väg- och trañkinstititut (VTI) genom en enkät

till länsstyrelserna kartlagt de problem och möjligheter vad gäller regionala

godstransporter på järnväg som uppmärksammats av dessa. Med regionala

godstransporter har här i första hand inte avsetts transporter inom t ex ett län

utan snarare mätningen till/från det interregionala järnvägsnätet. Samtliga

tillskriva länsstyrelser har besvarat enkäten, vissa uppgifter kompletterades

därefter per telefon, vidare har länsstyrelserna i Värmlands och Gävleborgs län

samt SJ i Gävle och Kristinehamn besökts.

Flera länsstyrelser har i enkätsvaren framhållit betydelsen av en bibehållen

regional godstrañk på järnväg. Utöver investeringsbehoven har även olika

utvecklings- och avgränsningsfrågor tagits upp. Förutom länsstyrelserna har ofta

berörda kommuner ett stort intresse av en bibehållen trafik. Det kommunala

intresset har på flera håll resulterat i att även kommuner (i vissa fall tillsammans

med länsstyrelserna) initierat och finansierat utredningar om alternativa

trañklösningar.

De flesta länsstyrelserna tar på något sätt upp behoven av investeringar i

länsjärnvägarna. Man anser allmänt att investeringar är angelägna men att

planeringen försvåras av den osäkerhet som råder beträffande framtida gods-

och persontrafik. Som viktigaste fråga för godstransporterna framhålls

betydelsen av att kunna ha 22,5 tons axellast för hela det trafikerade

järnvägsnätet eftersom inskränkningar i axellast betyder ett avsevärt avbräck för

järnvägens konkurrensförmåga i den vagnslasttrañk det här är fråga om.

SJs koncentration på de stora interregionala och internationella godsflödena

tillsammans med en succesiv uppluckring av 815 ensamrätt till järnvägstrafik har

lett till en mängd idéer och förslag till nya transportlösningar för främst

vagnslaster.

Författaren vill i detta sarmnanhang rikta ett varmt tack till samtliga

länsstyrelser och andra aktörer för deras medverkan på olika sätt.
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1 Bakgrund

Affärsidén för Statens järnvägars (SJ) godstransportdivison innebär bl a en

koncentration på de stora interregionala och internationella godsflödena. Som

komplement till denna trafik har under senare år s k matarbanor, även

benämnda short-lines, fått allt större uppmärksamhet i Sverige. Fyra sådana

banor, däribland Simrishamn-Ystad och Edsbyn-Bollnäs, har startats under

1991-93 och utvecklingen kan förväntas fortsätta bl a som en följd av den

föreslagna avregleringen av järnvägen (SOU 1993:13 Ökad konkurrens inom

järnvägen). Flera utredningar, varav några förtecknats sist i detta Notat, har

behandlat denna problematik.

Som ett led i Forsknings - och utvecklingsarbetet (FoU) inom området regional

transportförsörjning har statens väg- och trañkinstititut (VTI) genom en enkät

till länsstyrelserna (lst) kartlagt de problem och möjligheter vad gäller regionala

godstransporter på järnväg som uppmärksammats av dessa. Med regionala

godstransporter har här i första hand inte avsetts transporter inom t ex ett län
utan snarare matningen till/från det interregionala järnvägsnätet.

2 Metod

Efter diskussion med Institutet för Transportekonomi och Logistik (ITL) vid

Högskolan i Växjö, som tidigare varit engagerade på området, utsändes under

våren 1993 en enkätskrivelse till samtliga lst (utom Gotland). Enkäten innehöll

fem frågor av öppen karaktär och lst ombads också sända utredningar och annat

bakgrundsmaterial inom området. Efter några telefonpåminnelser erhölls

småningom svar från samtliga '1st på Sveriges fastland. Vissa uppgifter

kompletterades per telefon, vidare har lst i Värmlands och Gävleborgs län samt

SJ i Gävle och Kristinehamn besökts.

Genom de öppna frågorna har lsts svar blivit ganska olika till sin karaktär. Efter

genomgång av svaren har författaren valt att i avsnitten 3-5 redovisa tre teman

nämligen regionalekonomiska aspekter, investeringsbehov samt aktuella projekt.

Författaren har därvid försökt att i koncentrerad form utan egna värderingar

återge lsts svar. Endast de län som haft något att redovisa återfinns i dessa

avsnitt. Utöver de begärda uppgifterna har några lst översänt annat material med

järnvägsanknytning, t ex rörande transporter av farligt gods, vilket kan komma

till användning inom annan FoU vid VTI.

I avsnitt 6, SJ och andra aktörer, görs ett försök till syntes av utvecklingen på

området under 1990-talet. Även här har författaren försökt undvika värderande

omdömen, om några sådana skulle ha insmugit sig svarar författaren själv för

dessa. I Tabellerna 1 - 3 redovisas länsvis vissa data över banor/trafikplatser av

särskilt intresse för regional godstraflk.
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3 Regionalekonomiska aspekter.

Flera länsstyrelser har i enkätsvaren framhållit betydelsen av en bibehållen

regional godstrañk på järnväg. Förutom investeringsbehoven som berörs i

avsnitt 4 har även olika utvecklings- och avgränsningsfrågor tagits upp.

Förutom lst har ofta berörda kommuner ett stort intresse av en bibehållen trafik.

Det kommunala intresset har på flera håll resulterat i att även kommuner (i vissa

fall tillsammans med lst) initierat och finansierat utredningar om alternativa

trafiklösningar. I avsnitt 5 redogörs för sådana aktuella utredningar som av lst

redovisats i enkätsvaren.

Nedan återges sådana regionalekonomiska och därmed sammanhängande

aspekter som redovisats av lst i enkätsvaren:

C län tar upp länsjärnvägens (ljvg) Örbyhus-Hargshamn förändrade funktion.

Trafiken består idag i ökad utsträckning av gods till/från Finland via

tågfarjeleden Hargshamn-Nystad, härigenom har banan fått en internationell

betydelse. Detta strider mot det trafikpolitiska beslutets definition av en ljvg.

(Gäller även i viss utsträckning även Malmö-Ystad och Boden-Haparanda,

författarens anmärkning)

I D län kan observeras att statens järnvägar (SJ) idag betraktar dotterbolaget

TGOJ AB med bl a banan Frövi-Eskilstuna-Nyköping-Oxelösund som en

matarbana. Ej nämnt i lsts enkätsvar - se närmare avsnitt 6, SJ och andra

aktörer.

G län nämner som exempel på (bristen på) långsiktig planering upprustningen av

ljvg Nässjö-Åseda. I planen för länstraflkanläggningar (LTA) för 1991-2000

avsattes 11 MKr för åtgärder inom G län men innan arbetet kom igång lades

godtrañken ned. Även persontrañken ifrågasattes i utvärderingen av ljvgs

persontrafik 1993 men kommer troligen att fortsätta efter särskilda insatser från

berörda kommuner.

H län: Rapporten Godstransporter på länsjärnvägarna i Östra Småland och

Östergötland ( I ) har utarbetats i nära samarbete med berörda lst. I rapporten

framhålls vikten av att hitta trañkeringslösningar som passar den jämfört med

norra Sverige småskaliga industrin i regionen.
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Blekinge är, enligt lst, redan etablerad som en av de nya portarna mot

framförallt östra Centraleuropa, bl a Polen. Länets jvgar kan därför framförallt

med en tägfärjehamn i Bleking få en ny och ökad betydelse för den

internationella godstrañken. (Se även avsnitt 4 Investeringsbehov.)

Älvsborgs län tar upp den viktiga frågan om intresse kontra realism. Många

företag förklarar sig vara intresserade av att utnyttja jvg för vissa transporter

samtidigt som nya aktörer är intresserade av att etablera sig som transportörer.

Vilken långsiktig realism som finns hos parterna är dock enligt lst mycket svårt

att bedöma.

Enligt lst i R-län går det idag inte att få konkurrenskraftiga transporter med jvg

beroende på de små volymema. Länsjärnvägarna går delvis genom delar av

länet som inte har industrier eller verksamheter som genererar/attraherar gods

lämpligt för vagnslasthantering. För att kunna få en rationell hantering krävs att

orterna längs västra stambanan inordnas i hanteringen.

I Västmanlands län har kombiterminalen i Västerås lagts ned och vagnslast-

trañken minskats kraftigt. Utvecklingen även i andra delar av länet inger enligt

lst oro bland kommunerna.

Lst i Västerbottens län framhåller att kapacitetsbristen på delar av norra

stambanan orsakar problem för godstransporterna i hela regionen.

I Norrbottens län finns två transportgeograñska kopplingar av regional-

ekonomiskt intresse. Dels den klassiska kopplingen kust - inland som är mycket

viktig för de norrländska industrin och där vissa av de norrländska ljvg är

mycket tungt belastade. Dels Haparandabanan där nya omfattande godsströmmar

"tvärs över" Nordkalotten kan bli aktuella. Frågorna behandlas i broschyren Up

North - kommunikationer 2010 ( 7).
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4 Investeringsbehov.

De flesta 1st tar på något sätt upp behoven av investeringar i länsjvg. Lst anser

allmänt att investeringar år angelägna men att planeringen försvåras av den

osäkerhet som råder beträffande framtida gods- och persontrafik. Som viktigaste

fråga för godstransporterna framhålls betydelsen av att kunna ha stax 22,5 för

hela det trafikerade järnvägsnätet eftersom stax-inskränkningar betyder ett

avsevärt avbräck för järnvägens konkurrensförmåga i den vagnslasttrañk det här

är fråga om. Elektrifiering av vissa länsjvg med redan idag omfattande

godstrafik och byggande av triangelspår för att rationalisera trafiken är andra

exempel på planerade eller önskvärda infrastrukturåtgärder.

Nedan följer en redovisning av de infrastrukturåtgärder som tagits upp av lst:

C Jvg Örbyhus-Hargshamn-(Hallstavik) utnyttjades tidigare mest för malm-

transporter från Dannemora gruvor vilka nu är nedlagda. Sedan tillkomsten av

färjelinjen Hargshamn-Nystad har banan fått en ökad trafik av ett annat slag där

transporttiderna har fått Ökad betydelse. Elektrifiering och triangelspår i

Örbyhus skulle effektivisera trafiken, dock kan kostnaderna för dessa åtgärder

svårligen rymmas inom LTA-anslaget.

D Lst är osäker på vad som händer med den befintliga jvg Järna-Nyköping-

Aby om en ny höghastighetsjvg, den s k Nyköpingslänken, byggs. Skall den

befintliga jvg bevaras för godstrañldregionaltågstrafik eller läggs den ned?

E Stångådalsbanan Linköping-Hultsfred - ett särskilt projekt har behandlats

i olika rapporter från VTI, K-Konsult m fl. (Se källförteckningen, sidan 15)

Lst hoppas att en upprustning kan inledas hösten 1993.

F Fjärrblockering med det nya radioblocksystemet Jönköping-Värnamo,

THMs "stamlinje" år angelägen. (Installeras hösten 1993 Linköping-Västervik,

författarens anm.) Investeringen föranleds främst av persontrafikens behov men

kommer även godstrafiken tillgodo.

G Elektrifiering av Olofström-Älmhult och triangelspår i Älmhult skulle

rationalisera trafiken liknande Hargshamnsbanan i C län. I långtidsbedömningen

av transportsystemet i länet framhölls att ljvg för godstrafik bör rustas upp för

stax 22,5.
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H Upprustning av (Kalmar)-Sandbäckshult-Berga-(Hultsfred-Linköping) till

persontrañkstandard diskuteras. Särskilda rapporter har tagits fram, se

källförteckningen sidan 15.

K Diskussioner förs om förlängning av jvg Älmhult-Olofström till Sölves-

borg-Karlshamn. Detta skulle ge möjligheter till jvg-transporter till kontinenten

via Karlshamn. (Den smalspåriga jvg Olofström-Sandbäck på sträckan

Sölvesborg-Karlshamn lades ned 1951. Godstrañken Olofström-Sölvesborg

lades ned 1972, spåret revs så sent som 1988.)

N Ombyggnad av broar samt godsbangården i Hyltebruk är önskvärt.

O ng Uddevalla-Göteborg kräver upprustning under 90-talet. Person-

trañkens behov är styrande men för godstransporterna är behovet av broupprust-

ningar angeläget. (Beslut om fortsatt persontrafik Göteborg-Uddevalla-

Strömstad kommer att fattas av THM under hösten 1993)

S Liksom de flesta ljvg i Sverige har Fryksdalsbanan Kil-Torsby och

Filipstad-Kristinehamn ett stort upprustningsbehov.

U I samband med den omfattande upprustningen av jvg Västerås-Ludvika

(Bergslagspendeln) har aktualiserats frågan om kring nyinvesteringar i växlar till

industrispår som idag ägs av SJ Gods. Det sker idag en utsortering av växlar

samtidigt som vi står inför en avreglering av järnvägen, en fråga som bör

principiellt uppmärksammas.

W Om järnvägstrañken skall kunna konkurrera med lastbilen krävs bl a att

jvg tillåter relativt hög stax och höga hastigheter vilket i sin tur kräver

upprustningsåtgärder som slukar stor del av LTA-medlen om det gäller en

länsjvg.

X För Gävle-Korsnäs skulle en elektriñering innebära avsevärda

rationaliseringar. En höjning till stax 25 är också angeläget på sikt. En något

annorlunda fråga som tagits upp av företrädare för Ovanåkers kommun vid

sidan av enkätsvaret är ett eventuellt kommunalt övertagande av delar av banan

Bollnäs-Mora från BV. Diskussioner förs under försommaren 1993.
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Y Generellt är det svårt att motivera Banverket (BV) att underhålla och

investera i ljvg. Även om investeringsmedlen disponeras i LTA-anslaget så

behövs både engagemang och personella resurser frånBV för att åstadkomma

någon utveckling. Sundsvall-Långsele måste rustas för att kunna användas. - För

en rationell tågdrift behöver Forsmo-Hoting och Mellansel-Örnsköldsvik

elektriñeras samt flera triangelspår byggas.

Z Problem finns beroende på kostnaderna för att hålla spår och växlar i

godtagbart skick vid små trafikplatser. Problemen är akut vid vissa stationer
längs den s k Mittbanan Storlien-Bräcke. Diskussioner pågår f n mellan SJ

Gods, berörda kommuner och länsarbetsnämnden för att lösa finansieringen.

AC Bristen på triangelsspår Vid tvärbanomas anslutning till stambanan

fördröjer transporterna. Ljvg och Inlandsbanan har mycket låg kapacitet (låga

axellaster, ingen fjb). Stambanan genom Ovre Norrland har kapacitetsproblem.

BD En framtida internationell roll för ljvg Boden-Haparanda kan kräva stora

investeringar, de olika spårvidderna i Finland och Sverige kan också kräva (nya)

omlastningsanordningar.

5 Aktuella projekt

SJ Gods koncentration på de stora interregionala och internationella godsflödena

tillsammans med en succesiv uppluckring av SJs ensamrätt till järnvägstrañk har

lett till en mängd idéer och förslag till nya transportlösningar för främst

vagnslaster. I ett hittills begränsat antal fall, däribland Simrishamn-Ystad och

Edsbyn-Bollnäs, har idéerna förverkligats och trafik startats under 1991-93. (Se

vidare avsnitt 6, SJ och andra aktörer).

Nedan följer en sammanställning av de projekt som redovisats av lst:

För fullständiga litteraturhänvisningar -se källförteckningen sidan 15.

C En utredning gjordes av konsultföretaget Envitrak som belyste de

företagsekonomiska och driftekonomiska förutsättningarna för ett separat

trafikföretag för vagnslasttrañken. Utvecklingen har emellertid varit sådan att

det f 11 inte är aktuellt att bilda ett privat företag för trafiken.
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1% I rapporten Godstransporter på länsja'rnvägarna i Östra Småland och

Östergötland ( 1 ) har olika förslag till nya trañkupplägg presenterats. Frågorna

har även berörts i länsvisionen.

F Utredning pågår om länsbanornas bärkraft för enbart godstrañk vid en

eventuell nedläggning av persontrañken. Funderingar finns om effektivisering

och bättre marknadsföring.

H I rapporten Godstransporter på länsjärnva'garna i Östra Småland och

Östergötland ( 1 ) har olika förslag till nya trafikupplägg presenterats. En

upprustning av jvg (Kalmar) - Sandbäckshult - Berga - (Hultsfred - Linköping)
har utretts under våren 1993 - Kompletterande utredning om framtida tågtrafik

på jvg-linjen Kalmar-Linköping ( 2 ) .

L Lst har i projektform stöttat Österlentåg AB, Sydtåg AB och Osbytåg

ekonomisk förening. Lst har vidare ordnat ett seminarium om småskalig

järnvägstrañk.

M Pågående utredningar om infrastrukturens utveckling kan möjligen leda

till att särskilda utredningar blir aktuella.

N Envitrak har utrett matartåg för Laholm, Falkenberg, Strömsnäsbruk och

Markaryd.

BK-Tåg avser eventuellt utvidga sin planerade trafikering i Nässjö/Vämamo-

regionen mot Halmstadsområdet.

En allians Hylte AB/Stuveri AB Halmstad med samverkan BK-Tåg är tänkbar.

En intern Viskadalsslinga, beroende av Västkustbanans dubbelspårsutbyggnad

och utformningen av Varbergs bangård är tänkbar.

0 Några särskilda projekt med inriktning på regional godstrañk

förekommer inte f n. Däremot behandlas dessa frågor i rapporten Västsvensk

Strategi för förbättrade kommunikationer ( 3 ).

P Möjligheterna att driva regional godstrañk på jvg i Dalsland utreds av

berörda kommuner. I södra länsdelen utreder Sydtåg AB möjligheterna att

återuppta godstrañken Limmared-Ekefors.

VTI NOTAT J 20 8



R Det finns aktörer som planerar att ta över SJs godstransporter på södra

delen av Kinnekullebanan (Gårdsjö-Håkantorp). - Envitrak har framfört vissa

projektidéer rörande Kinnekullebanan, Karlsborgsbanan och utmed Västra

Stambanan.

S En projektgrupp bestående av SJ-personal (Tågåkarna AB under

bildande) undersöker möjligheterna att etablera ett matarbolag i

Värmland/Bergslagen. ng Filipstad-Kristinehamn, vissa stationer på Bergslags-

banan Mellerud-Kil-Grängesberg, Bofors-Strömtorp (ev. Otterbäcken) omfattas

av denna undersökning. ^

T Envitrak har utrett ett matarbanekoncept omfattande Laxå, Karlskoga och

Hällefors. Vidare har Tågåkama AB under bildande i Kristinehamn ett projekt

som omfattar västra delarna av länet.

U Envitrak har med stöd av lst utrett ett short-line upplägg för

Västmanland. F 11 pågår överläggningar mellan hamnarna i länet och

representanter för näringslivet angående short-line verksamhet.

W En godstransportutredning kallad "Dalarnas godsflöden" har tagits fram

under 1992 där bl a godstransporter på jvg tas upp.

X Bl a som resultat av ett av lst stött projekt har short-line trañk startat

Bollnäs-Edsbyn, en förlängning till Furudal diskuteras. Dellenbanans vänner

undersöker möjligheterna att återuppta person- och godstrañk på Dellenbanan

Ljusdal-Hudiksvall. Godstransporter på järnväg betonas starkt i länsstrategin.

Y Några särskilda projekt bedrivs inte f 11 men godstransporter på (läns)jvg

fyller en viktig funktion för massa- och pappersindustrin vid kusten.

Z Mittlink - godstransport öst/väst i Mittnorden ( 4 ). Behandlar bl a

mindre stationer längs jvg Storlien-Sundsvall. Godstransporter till och från en

glesbefolkaa' region ( 5 ), analys med förslag till samordnade kombiupplägg för

Jämtland.

Vidare följer lst utvecklingen av de nya transportlösningar som kan bli aktuella

på Inlandsbanan.

BD Inga särskilda projekt för närvarande men lst följer utvecklingen speciellt

avseende Arvidsjaurs godstransporter.
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6 SJ och andra aktörer

Fram till 1988 års trañkpolitiska reform hade Sverige i likhet med övriga

Europa en närmast "monolitisk" jämvägsstruktur där SJ stod för allt vad

järnvägen innebar. Undantagen var ett fåtal privata järnvägar t ex Malmö-

Limhamn, Roslagsbanan och industrispåren. Reformen innebar direkt att

persontrañken på länsjärnvägarna öppnades för konkurrens medan

förändringarna för godstrafiken skett mera successivt och med efterhand allt mer

varierade lösningar.

Första matarbanan blev Österlentåg, ett fristående företag som trafikerar Ystad-

Simrishamn. Därefter har några andra liknande fristående företag startats

samtidigt som vissa attitydförändringar har skett inom SJ. En inledningsvis
försiktig inställning mot matarbanor har förändrats till en positiv sådan vilket

bl a kommer till i uttryck i SJs broschyr Regionala matarbanor ( 6 ).

Inom SJ har, kanske som ett resultat av matarbanornas tillkomst, nya effektivare

lösningar för de mindre godsströmmarna växt fram. En ökad användning av

radiostyrda lok ger möjlighet till avsevärda personalminskningar där i vissa fall

vagnuttagningar och växling görs med endast en man. Som i viss mån en

motsats till avknoppning av matarbanor förekommer också att SJ sköter

växlingen på privata industrispår, härigenom merutnyttjas SJs lok och industrin

kan avveckla sin "järnvägsverksamhet". Vidare betraktas dotterbolaget TGOJ

(Grängesberg-Oxelösund) som en matarbana utanför det egentliga SJ men inom

SJ-koncernen. Inställningen till matarbanor och nya synsätt/metoder överhuvud-

taget är emellertid skiftande inom SJ vilket enligt författarens mening är

naturligt inom en stor organisation.

De matarbanor som hittills startats trafikerar Banverkets spår och betalar

spåravgifter till staten precis som SJ men även varianter där infrastrukturen

"frigörs" från BV är aktuella. Störst är naturligtvis Inlandsbanan Mora -

Gällivare som genom ett särskilt riksdagbeslut under fem år disponeras av ett

särskilt bolag. Vidare har Ovanåkers kommun i X-län tagit upp diskussioner

med BV om att köpa delar av banan Bollnäs - Orsa av BV, banan skulle därmed

bli ett slags kommunalt industrispår. Diskussionerna om den senare

förändringen pågår under försommaren 1993.
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Efter endast några år har alltså en flora av lösningar växt fram vilka kan

grupperas längs en skala på följande sätt:

Andra än SJ sköter växling på egna industrispår.

SJ sköter Växling på företags industrispår.

SJ - andra internlösningar. Rationaliseringar t ex med enbemanning.

SJ "avknoppning" inom företaget t ex i Dalsland.

TGOJ - Dotterbolag inom SJ-koncernen med funktion som matarbana.

Wasatrafik. Dotterbolag inom SJ-koncernen som trafikerar Edsbyn-Bollnäs-

(Kilafors) på entreprenad åt SJ.

Dalatåg. Fristående företag som trafikerar Mora-Furudal på entreprenad åt

SJ.

Österlentåg. Fristående företag som i egen regi trafikerar Ystad-Simrishamn.

Sydtåg. Fristående företag som i egen regi trafikerar Broby-Hanaskog.

Underhållsansvaret "delas med BV".

"Ovanåkersmodellen". BVs infrastruktur tas eventuellt över av andra
intressenter och förvandlas till industrispår.

 

Den linjära skalan ovan kan om man önskar omformas till en cirkel eller ellips:

  

Andra än SJ "Ovanåkersmodellen"

SJ sköter o
vaxlmg Sydtag

.SJ - andra, Österlentåg
:mternlosnmgar

Dalatåg

 

SJ "avkno nin "
pp g TGOJ Wasatrañk

Med ovanstående illustration vill författaren visa hur de olika organisations-

formerna efterhand åter synes knytas ihop. Författaren frestas därför

avslutningsvis att använda uttrycket: Cirkeln är sluten.
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Regionala godstransporter på järnväg.

Tabell 1 Banor/trafikplatser där fortsatt vagnslasttrafik ifrågasätts.

Län

AB 01 Stockholms

C 03 Uppsala

D 04 Södermanlands Vingåker

E 05 Östergötlands Tpl längs Stångådalsbanan Linköping-Hultsfred

F 06 Jönköpings Värnamo, Ljungby i farozonen

G 07 Kronobergs

H 08 Kalmar

K 10 Blekinge Karlskrona, Ronneby

L 11 Kristianstads Grevie då tunneln genom Hallandsåsen öppnas

M 12 Malmöhus

N 12 Hallands Laholm

0 13 Göteborgs o Bohus Trañkplatser längs Uddevalla-Strömstad

P 14 Älvsborgs

R 15 Skaraborgs Falköping

S 16 Värmlands

T 17 Örebro

U 18 Västmanlands

W 19 Kopparbergs Allmänt bl a vid omförhandling av fraktavtal

X 20 Gävleborgs Edsbyn, Alfta, Bollnäs

Y 21 Västernorrlands

Z 22 Jämtlands Avhängigt upprustningskostnader

AC 23 Västerbottens Inlandsbanan är ett specialproblem

BD 24 Norrbottens Inlandsbanan med tvärbanoma är ett

specialproblem
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Regionala godstransporter på järnväg.

Tabell 2 Banor/trafikplatser som idag inte trafikeras men där ett

återupptagande av trafiken diskuteras.

Län

AB 01 Stockholms

C 03 Uppsala

D 04 Södermanlands

E 05 Östergötlands

F 06 Jönköpings

G 07 Kronobergs Åseda

H 08 Kalmar Berga-Sandbäckhult

K 10 Blekinge

L 11 Kristianstads Klippan

M 12 Malmöhus

N 12 Hallands Sennan, Torup, Rydöbruk, Kungsbacka

0 13 Göteborgs o Bohus

P 14 Älvsborgs Limmared-Ekefors

R 15 Skaraborgs Tidaholms- och Karlsborgsbanorna?

S 16 Värmlands Otterbäcken-Strömtorp i samband m större projekt

T 17 Örebro Laxå, Karlskoga, Hällefors

U 18 Västmanlands

W 19 Kopparbergs Grycksbo

X 20 Gävleborgs Edsbyn-Voxna/Furudal, Dellenbanan

Y 21 Västernorrlands

Z 22 Jämtlands Trañkplatser längs Inlandsbanan ?

AC 23 Västerbottens _ -"-

BD 24 Norrbottens -"-
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Regionala godstransporter på järnväg.

Tabell 3

Län

AB 01

C 03

D 04

E 05

F 06

G 07

H 08

K 10

L 11

M 12

N 12

0 13

P 14

R 15

S 16

T 17

U 18

W 19

X 20

Y 21

Z 22

AC 23

BD 24

Banor där underhållet har upphört och där banverket efter

3 är kan besluta om nedläggning av banan.

Stockholms

Uppsala

Södermanlands

Östergötlands

Jönköpings

Kronobergs

Kalmar

Blekinge

Kristianstads

Malmöhus

Hallands

Göteborgs o Bohus

Älvsborgs

Skaraborgs

Värmlands

Örebro

Västmanlands

Kopparbergs

Gävleborgs

Västernorrlands

Jämtlands

Västerbottens

Norrbottens
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Finns 'ej

Stångâdalsbanan (Lp-Ht) särskilt problem 122

Till Forsheda gummifabrik

Traryd-Strömsnäsbruk

Långebro-Gärsnäs (beslutat)

Kattarp-Höganäs

Tidaholm-Vartofta, Karlsborg-Skövde

Åmål-Svanskog, Arvika-Jössefors

Strömtorp-Otterbäcken, Storå-Stråssa

Ramnäs-Tillberga, Kärrgruvan-Snyten

Falun-Grycksbo (delar av)

Ljusdal-Hudiksvall, Edsbyn-Furudal

Arvidsj aur-Jöm

Arvidsj aur-Jörn

14

66

15

44+24

25 +2

31+7

29+14

(14)
61 +49

76



Skriftliga källor

1 Godstransporter på länsjärnvägarna i Östra Småland och Östergötland.

Slutrapport från Institutet för Transportekonomi och Logistik,

Högskolan i Växjö 1992

2 Kompletterande utredning om framtida tågtrafik på järnvägslinjen

Kalmar-Linköping.

Rapport från Länsstyrelsen i Kalmar län m fl April 1993

3 Västsvensk Strategi för förbättrade kommunikationer.

Förslag från länstyrelserna i S N O R P - län 15 mars 1993

4 Mittlink - godstransport öst/väst i Mittnorden.

Rapport från NT-Consult, Steinkjer 1992

5 Godstransporter till ochfrån englesbefolkad region.

Chalmer Tekniska Högskola Institutionen för Transportteknik 1992

ISSN 0283-4421

6 Regionala matarbanor - ett sätt att vidareutveckla godstransporterpå

järnväg. Broschyr - SJ Huvudkontor 1991

7 Up North - kommunikationer 2010.

Broschyr från lst i Y Z AC BD - län

Intervjupersoner

Hans Dunder Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Kjell Hammerin SJ Gods

Sune Hector SJ Gods

Klas Jansson Länsstyrelsen i Värmlands län

Lars Yngström SJ Gods
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1993-03-05 Dnr 181/93-23

Samtliga länsstyrelser

Regionala godstransporter på järnväg.

SJ Gods affärsidé innebär bl a en koncentration på de stora interregionala och

internationella godsflödena. Som komplement till denna trafik har under senare

år s k matarbanor fått allt större uppmärksamhet i Sverige. Fyra sådana banor,

däribland Simrishamn-Ystad och Edsbyn-Bollnäs, har startats under 1991-93

och utvecklingen kan förväntas fortsätta bl a som en följd av den föreslagna

avregleringen av järnvägen (SOU K 1993:03 Ökad konkurrens inom järnvägen).

Flera utredningar, varav några förtecknats i bilaga (ej med här - se sid 15), har

behandlat denna problematik.

Som ett led i FoU-arbete inom området regional transportförsörjning vill VTI

genom en enkät kartlägga de problem och möjligheter vad gäller regionala

godstransporter på järnväg som uppmärksammats av länsstyrelserna. (Med

regionala godstransporter avses här i första hand inte transporter inom t ex ett

län utan snarare mätningen till/från det interregionala järnvägsnätet.) Ett mindre

antal frågor har därför förtecknats på de följande sidorna, svar kan lämnas på

dessa sidor eller på separata blad.

VTI avser vidare att besöka några länsstyrelser under våren 1993 för en

uppföljning och närmare diskussion.

VTI hemställer om länsstyrelsernas svar senast 1993-04-15. Frågor angående

enkäten kan ställas till Bertil Hylén tel 013 - 20 40 43, fax 013 - 20 40 52.

Resultatet av enkäten avses redovisas som ett VTI Notat under våren 1993.

Med vänlig hälsning

Bertil Hylén

För kännedom:

SJ, Banverket, Envitrak, Rail Forum, ITL
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Enkätens frågor (Av utrymmesskäl layoutmässigt koncentrerade):

1) Vilka allmänna problem ser Länsstyrelsen beträffande regionala gods-

transporter på järnväg? Med regionala godstransporter avses här i första hand

inte transporter inom exempelvis ett län utan snarare matningen till/frän det

interregionala jämvägsnätet. Som särskilda problem kan t ex urskiljas:

1.1) Banor/trafikplatser där fortsatt vagnslasttrañk ifrågasätts.

1.2) Banor/trafikplatser som idag inte trafikeras men där ett äterupptagande av

trañken diskuteras.

1.3) Banor där underhållet har upphört och där banverket efter 3 år kan besluta

om nedläggning av banan.

2) Diskuteras/planeras för närvarande i länet några "nya lösningar" på
eventuella problem enligt punkt 1)?

3) Bedriver Länsstyrelsen eller andra organisationer i regionen något särskilt

projekt inom området regionala godstransporter på järnväg?

4) Har Länsstyrelsen i transportvisionen eller i någon annan utredning särskilt

behandlat regionala godstransporter på järnväg?

5) Övriga synpunkter.
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