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Förord
Den Öst - Västliga länken för transporter, Mittbanan/Meråkerbanan/E14 i mellersta Sverige
och Norge mellan Östersjön och Atlanten kallas för Mittstråket i Svenska Trafikverkets
planeringsarbete och Meråkerbanen/E14 i Norska Transportetatenes planeringsarbete.
Mittstråket har Sundsvall och Trondheim som ändpunkter.
Järnvägen har sitt historiska ursprung från 1800-talet när järnbruk i Medelpad och
expanderande träindustri i Jämtland krävde möjligheter att frakta tunga transporter till isfri
hamn. Den dåvarande tvärbanan finansierades i sin helhet av privata intressen.
Under 1900-talet övertog staten banan som införlivades i det statliga järnvägsnätet i Sverige
och Norge. På 1940-talet elektrifierades den svenska delen av banan, medan den norska delen
har förblivit oelektrifierad fram till nu. Landsvägen över gränsen byggdes å sin sida först i
slutet av 1950-talet och klassificerades under 1960-talet till europaväg. Numera ingår både
vägen och järnvägen i europeiska nätverket för transporter, TEN-T Comprehensive network.
Stråket är av största vikt för tillgängligheten till de svenska Regionerna - och både väg och
järnväg på den svenska sidan har upprustats kontinuerligt och håller en relativt god standard.
På norska sida är de gränsöverskridande förbindelserna viktiga för utbytet av varor och
tjänster i geografin mellan Trondheim, Östersund, Sundsvall och Stockholm.
Ambitionen i Regionernas utvecklingsarbete har kontinuerligt syftat till högre standard i
stråket, främst gällande framkomlighet, säkerhet och kortare restider. För att tillmötesgå dessa
ambitioner har ett flertal offentliga projekt drivits de senaste tio åren exempelvis NECL-1&2,
Mulighetsstudie Meråkerbanen samt Åtgärdsvalsstudie Mittstråket.
2015 paketerades ett antal fysiska åtgärder på både väg och järnväg på svensk sida där statliga
aktörer, regioner och kommuner gick samman med sina respektive medel i det gemensamma
projektet Mittstråket. Dessa medel växlades samfällt upp med 50 % stöd från EU:s regionala
utvecklingsfond vilket möjliggjorde finansiering av åtgärder för mer än 320 miljoner SEK.
Projekt Mittstråket avslutas i december 2019 och under projektet gång har ett flertal analyser
genomförts. När det gäller analyser som berör godstransporterna så har även norska
Jernbanedirektoratet medfinansierat arbetet och spelat en aktiv och mycket givande roll i att
utveckla samarbetet mellan trafikmyndigheterna på båda sidor nationsgränsen.
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SAMMANFATTNING
Uppdraget

Godsflöden järnväg

Uppdraget har syftat till att ta fram underlag som ska
öka kunskapsnivån hos beslutsfattare, tjänstemän
och näringslivet. Det övergripande målet har varit
att ta fram ett underlag för beslut som kan skapa
förutsättningar för fler hållbara godstransporter i norra
Sverige och Norge genom att använda Mittstråket, från
Sundsvall till Trondheim, och visa om och i så fall hur
korridoren kan förbättra konkurrenskraften för köpare
och transportörer samt vilka systemvinster inom
exempelvis miljö och klimat det kan innebära.

Godstrafiken på järnväg i Mittstråket domineras idag
av transittrafiken mellan norra och södra Sverige, som
går via Mittbanan Ånge-Bräcke, samt av skogsråvarutransporter från Jämtland och Västernorrlands inland
till de skogsbaserade industrierna i Västernorrlands
kustland. Enligt tidtabellen går idag tre godståg per
vardagsdygn Åre-Östersund, men inga nationsgränsöverskridande godståg i stråket.

Under hösten 2018 - våren 2019 genomförde Ramböll,
på uppdrag av projekt Mittstråket, en analys av
befintliga godstransporter och omlastningsnoder i
Mittstråket. Ramböll har också tagit fram prognoser
för framtida godstransporter samt tittat översiktligt
på möjlighet att flytta över gods från väg till järnväg.
Detta underlag har ÅF använt som ett delunderlag
och kompletterat avseende fördjupning av potentiella
godsflöden som kan flyttas över till järnväg i Mittstråket, dels från lastbil och dels från järnväg i andra stråk.
Därtill har ÅF intervjuat varuägare och transportörer
avseende hinder och åtgärdsbehov för att möjliggöra
en sådan överflyttning.

Förutsättningarna för att kunna utveckla godstågstrafiken på Mittbanan är ur teknisk och kapacitetsmässig
synvinkel goda. Kapacitet finns för ytterligare tågtrafik
men kvalitativa brister fördyrar järnvägstransporterna.
En avgörande begränsning är att Meråkersbanan mellan
Storlien och Trondheim ännu inte är elektrifierad.

Vidare har i ÅF:s uppdrag ingått att analysera
Mittstråkets potential som fossilfri godskorridor samt
presentera finansieringsmöjligheter som finns för
investeringar i fossilfria godstransporter.
ÅF:s analys baseras på underlag från befintliga studier
och en intervjustudie med ett 20-tal varuägare,
transportföretag, hamnar och näringsföreningar.
Kvalitativ analys har genomförts och där det varit
möjligt har kvantifieringar och översiktliga effektberäkning gjorts.

Godsflöden på väg ökar kraftigt
Lastbilstrafiken på E14 har ökat kraftigt under de
senaste 15 åren, särskilt mellan Östersund och
riksgränsen. Mängden transporterat gods på väg över
gränsen är idag cirka 660 000 ton per år, motsvarande
cirka 290 lastbilar per dygn.
Enligt prognosen för 2040 kan antalet lastbilar över
gränsen öka till cirka 410 lastbilar per dygn, motsvarande ytterligare cirka 300 000 ton gods per år.
Den kraftigt ökande lastbilstrafiken i stråket riskerar att
leda till betydande miljö-, klimat och trafiksäkerhetsproblem.

Slutsatser från Rambölls studie

Under högtrafik har sträckorna Sundsvall—Bräcke och
Trondheim—Hell högt kapacitetsutnyttjande, vilket
innebär att tillkommande trafikering inte kan ske under
högtrafik. Banans geometri och korta mötesstationer
innebär begränsningar.
Avgörande för transportsystemets funktionalitet och
utvecklingspotential är de marknadsmässiga förutsättningarna för verksamheter med godstransporter.
Till dessa hör bland annat värde, kundmarknad,
leverantörsmarknad, volym, kostnad och tid.
Ramböll identifierar ett antal delmarknader med avgörande betydelse för utvecklingspotentialen av stråket:
• Råvaruproduktion med landtransport till hamn eller
industri
• Transport av biobränslen, avfall och återvinningsmaterial
• Industri med lokala råvaror och sjötransporter
• Transporter av tillverkade varor
• Livsmedel

Identifierad godspotential
Potentialen för överflyttning av transporter till järnväg
i Mittstråket för de aktörer som ÅF intervjuat bedöms
uppgå till 0,5-1 miljon ton per år. Utöver denna potential
finns sannolikt ytterligare potentialer avseende exempelvis skogsråvara, avfall, återvinning och energi samt
export och import av färdiga varor.

Den skogsbaserade industrin i Sundsvall och Timrå
samt vid Trondheimsfjorden står för en stor del av
den identifierade potentialen. Främst handlar det
om råvarutransporter av timmer och massaved till
dessa industrier, men även uttransporter av färdiga
produkter, som potentiellt kan ske i större utsträckning
på järnväg. Flera av de potentiella flödena går idag med
lastbil mellan Östersundsområdet och anläggningar
vid Trondheimsfjorden, men det handlar även om
potentiellt nya transportflöden från Norge/Jämtland till
industrier i Sundsvall och Timrå.
Mineral- och fisktransporter. Konkreta potentialer har
även identifierats inom branscher såsom mineraler/
kalk och fisk. Fryst fisk, som är mindre tidskänslig,
bedöms som särskilt intressant för överflyttning till
järnväg i riktning mot Sundsvall/Stockholm och i
kombination med sjöfart mot Helsingfors.
Överflyttning från järnväg i andra stråk till Mittstråket
Volymer mellan Oslo och norra Norge är och kan i
ökande grad bli aktuella för transport via Mittstråket.
Särskilt relevant vid avvikelser, beläggningsarbete och
banavbrott söder om Ånge.

Idag går stor andel av godsflödena mellan Europa/
Sydsverige och Mittnorge via Oslo. Transportkorridoren
via Oslo har betydande kapacitetsbrister som förväntas
accentueras framöver i och med ökande godsflöden.
Ökande transportflöden består bland annat av förväntad kraftig ökning av norsk fiskproduktion/export
samt ökande transporter av konsumtionsvaror till
Norge, till exempel genom e-handeln. Intresse finns
hos varuägare och transportörer att kunna nyttja fler
korridorer för att minska sårbarheten i sina transportflöden. Här ses Mittstråket som ett intressant alternativ.

Betydande systemvinster
Miljö-, klimat- och trafiksäkerhetsnyttorna av en
överflyttning till järnväg i Mittstråket för intervjuade
aktörer beräknas till omkring 100 miljoner kronor per
år. Troligen kan därtill ytterligare miljö- och klimatnyttor uppnås av andra aktörer.
Andra centrala systemvinster, som överflyttningen kan
medföra är minskade transportkostnader, hållbar
tillväxt och ökad redundans i järnvägssystemet.
Dessa potentiella vinster påtalas av ett flertal av de
intervjuade aktörerna. I synnerhet den skogsbaserad
industrin lyfter fram minskade transportkostnader som
en av de viktigaste, potentiella nyttorna med överflyttning från väg till järnväg i stråket.

Hinder
Oelektrifierad sträcka och kapacitetsbrister
Att Meråkersbanan saknar elektrifiering är idag ett
grundläggande hinder för gränsöverskridande godstransporter på järnväg i stråket. Lutningar, kurvor,
begränsningar i maximal last och tåglängd samt brist
på tåglägen innebär en betydande flaskhals för järnvägstransporterna i stråket idag.

Begränsade terminalfunktioner i kombination med
att det överlag saknas industrispår till näringslivsetableringarna på norsk sida begränsar möjligheterna
för lönsamma järnvägstransporter. Vagnslast kan för
närvarande inte lossas i Trondheims hamn.

Potential som fossilfri godskorridor

Administrativa hinder. Lastbilspriser har gått ner de
senaste åren medan järnvägspriserna gått upp, bland
annat på grund av tunga investeringar i väg samt bred
cabotagekörning och utländska lastbilstransporter.
Prisbilden för järnvägstransporter påverkas av en rad
faktorer som infrastrukturavgift, tulladministration, fyllnadsgrad i tur- och returtransporten och ekonomiska
incitament. Övergång till järnväg/fossilfria transporter
är ofta förknippat med en initialt högre kostnad.

Det handlar både om att öka andelen gods på järnväg
samt övergång till hållbara bränslen och på sikt kanske
även eldrivna lastbilar.

Merparten intervjuade aktörer har ambitioner och mål
att sänka sina koldioxidutsläpp, några i form av att ha
fossilfria godstransporter från 2025.

Satsningar behövs på en bredd av områden, exempelvis:
• Elektrifiering av Meråker- och Trønderbanan i kombination med kapacitetsåtgärder.
• Tillgången till alternativa bränslen är begränsad
och priset i flera fall relativt högt. Intresse/behov av
utökad lokal produktion finns. Tankställen för till
exempel biogas och HVO behöver byggas ut.

Korttidsplaneringen på Trafikverket upplevs fungera
dåligt och bidra till brist på tåglägen.

Åtgärdsbehov

• Elektrifierade lastbilstransporter i stråket har
intressant potential på längre sikt. Idag saknas
tyngre lastbilar som kan köra helt på el med hjälp av
batterier.

Kostnads-, tids- och kapacitetsaspekter är avgörande
för att möjliggöra överflyttning till Mittstråket!
Centrala åtgärder för att realisera potentialerna är:

Vision Mittstråket som fossilfri korridor
- utblick 2030-2040

• Elektrifiering av Meråker- och Trønderbanan
• Kapacitetsåtgärder på järnvägen i Mittstråket

En vision för 2030-2040, illustrerad i kartan nedan,
är ett sammanhängande elektrifierat järnvägsstråk
Trondheim – Sundsvall inklusive Steinkjer – Hell.

• Effektiva omlastningsmöjligheter, som en större,
samlad godsterminal i Trondheimsområdet och
tillgänglig omlastningsterminal i Östersund

Kompletta noder med snabbladdning för lastbilar
samt tankstationer för vätgas, biogas och hållbara
biobränslen skisseras i Sundsvall, Östersund, Stjördal
och Heimdal. Mellan dem finns mindre kompletta
hållplatser med snabbladdning för ellastbilar och något
eller några av de tankbara bränslena.

• Översyn av bl.a. infrastrukturavgifter, tulladministration och ekonomiska incitament för överflyttning
• Förbättrad korttidsplanering hos Trafikverket.

Överflyttningens lönsamhet

Finansieringsmöjligheter. Sverige gör för närvarande
en historisk satsning på effektiva och hållbara godstransporter. Exempel på finansieringsmöjligheter är Europaväg
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Järnväg (ej elektrifie

Totalkostnaden för järnvägs-/intermodal transport i
relation till lastbil är avgörande för Mittstråkets konkurrenskraft för godståg. Denna beror till stor del på:
• Möjligheten att köra längre tåg
• Effektiv omlastning
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Därtill bedöms en överflyttning potentiellt
kunna bli lönsam för till exempel färdiga
trävaru- och pappersprodukter, mineraler,
fisk, konsumentvaror och avfall.
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främjar överflyttning från väg till järnväg
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SAMMENDRAG
Oppdraget

Godstrafikk på jernbane

Formålet med oppdraget har vært å utarbeide
dokumentasjon som kan øke kunnskapsnivået hos
beslutningstakere, offentlige tjenestepersoner og
representanter for næringslivet. Det overordnede
målet har vært å skape et grunnlag for beslutninger
som tilrettelegger for flere bærekraftige
godstransporter i det nordlige Norge og Sverige, via
Mittstråket fra Sundsvall til Trondheim. Arbeidet
skulle dessuten vise om og i så fall hvordan
korridoren kan forbedre konkurranseevnen for
kjøpere og transportører, og hvilke systemgevinster
dette kan gi, for eksempel for klima og miljø.

Godstrafikken på jernbanen i Mittstråket domineres i
dag av transittrafikk mellom Nord- og Sør-Sverige, via
Mittbanan fra Ånge til Bräcke, samt transport av
råvarer fra skogbruk, fra innlandet i Jämtland og
Västernorrland og ut til den skogbaserte industrien
ved kysten av Västernorrland. Ifølge tidtabellen går
det i dag tre godstog per døgn på hverdager på
strekningen Åre–Östersund, men det er per i dag ingen
godstog som krysser riksgrensen i området.

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 gjennomførte
Ramböll på oppdrag fra prosjekt Mittstråket en
analyse av eksisterende godstransport og
omlastingsknutepunkter i Mittstråket. Ramböll har
dessuten utarbeidet prognoser for fremtidige
godstransporter og sett på mulighetene for å flytte
gods fra vei og over på jernbane. ÅF har delvis tatt
utgangspunkt i dette arbeidetog komplettert det med
en utdypning av hvilke godsflyter som potensielt kan
flyttes over til jernbanen i Mittstråket, noe fra
lastebiler og noe fra andre jernbanestrekninger. I
tillegg har ÅF intervjuet vareeiere og transportører
om eksisterende hindringer og hvilke tiltak som må
til for at en slik overflytting skal bli mulig.
ÅFs oppdrag har videre omfattet analyse av
Mittstråkets potensial som fossilfri godskorridor og
presentasjon av eksisterende finansieringsmuligheter
for investeringer i fossilfri godstransport.
ÅFs analyse er basert på data fra eksisterende studier
samt intervjuer med et tjuetalls vareeiere,
transportbedrifter, havner og
næringslivsorganisasjoner. Det er utført kvalitative
analyser, og så langt det har vært mulig, er også
effektene beregnet og tallfestet.

Godstrafikken på vei øker kraftig
Lastebiltrafikken på E14 har økt kraftig de 15 siste
årene, særlig mellom Östersund og riksgrensen. I dag
transporteres det rundt 660 000 tonn på vei over
grensen hvert år. Det tilsvarer ca. 290 lastebiler per
døgn.
Ifølge prognosene for 2040 kan dette komme til å øke
til ca. 410 lastebiler per døgn, eller ytterligere ca.
300 000 tonn gods per år.
Den store økningen i lastebiltrafikken på strekningen
medfører en risiko for betydelige miljø-, klima- og
trafikksikkerhetsproblemer.

Konklusjoner fra Rambölls studie
Forutsetningene for å utvikle godstogtrafikken på
Mittbanan er gode sett fra et teknisk og kapasitetsmessig
perspektiv. Det er kapasitet til å øke togtrafikken, men
kvalitetsproblemer fordyrer jernbanetransporten. En
avgjørende begrensning er at Meråkerbanen mellom
Storlien og Trondheim ennå ikke er elektrifisert.
Ved høytrafikk har strekningene Sundsvall–Bräcke og
Trondheim–Hell høy kapasitetsutnyttelse, noe som
betyr at den økte trafikken ikke kan settes inn i
høytrafikktimene. Banens geometri og korte
møtestasjoner legger begrensninger på trafikken.
De markedsmessige forutsetningene for virksomheter
med regelmessig godstransport er avgjørende for at
transportsystemet skal fungere og ha potensial for
utvikling. Til disse forutsetningene hører blant annet
verdi, kundemarked, leverandørmarked, volum,
kostnad og tid.
Ramböll peker på en rekke delmarkeder som er
avgjørende for strekningens utviklingspotensial:
• råvareproduksjon med landtransport til havn eller
industri
• transport av biobrensel, avfall og materialer til
gjenvinning
• industri med lokale råvarer og sjøtransport
• transport av produserte varer
• næringsmidler

Identifisert godspotensial
Potensialet for overflytting av transport til jernbane i
Mittstråket anslås å utgjøre 500 000 til 1 million tonn
per år for de aktørene som ÅF har intervjuet. I tillegg
ligger det sannsynligvis ytterligere potensial i for
eksempel skogsråstoff, avfall, gjenvinning og energi
samt eksport og import av ferdigvarer.

Den skogbaserte industrien i Sundsvall og Timrå samt
ved Trondheimsfjorden står for en stor del av det
identifiserte potensialet. Først of fremst dreier det seg
om råvaretransport av tømmer og massevirke til denne
industrien, men også uttransport av ferdige produkter
som potensielt kan gå på jernbane i større grad. Mye av
den potensielle trafikken går i dag med lastebil mellom
Östersundsområdet og anlegg ved Trondheimsfjorden.
Det dreier seg imidlertid også om potensiell ny
transporttrafikk fra Norge/Jämtland til industri i
Sundsvall og Timrå.
Mineral- og fisketransport. Det er også påvist et
konkret potensial innenfor bransjer som mineraler/kalk
og fisk. Frossenfisk, som er mindre tidsfølsom enn fersk
fisk, anses som særlig interessant for overflytting til
jernbane i retning av Sundsvall/Stockholm og – i
kombinasjon med båt – også mot Helsingfors.
Overflytting fra andre jernbanestrekninger til
Mittstråket Det er og kan i økende grad bli aktuelt å

transportere gods mellom Oslo og de nordlige delene
av Norge via Mittstråket. Dette vil særlig være relevant i
forbindelse med avvik, veiarbeid og driftsavbrudd sør
for Ånge.
I dag går en stor del av godstrafikken mellom Europa /
Sør-Sverige og Midt-Norge via Oslo.
Transportkorridoren via Oslo har betydelige
kapasitetsproblemer som vi må regne med at vil
forverre seg etter hvert som godstrafikken øker.
Økningen i transporttrafikken består blant annet av en
stor forventet økning i norsk fiskeproduksjon og eksport samt økende transport av forbruksvarer til
Norge, for eksempel fra netthandel. Vareeiere og
transportører er interessert i å spre transporten på
flere korridorer for å redusere sårbarheten. Her er
Mittstråket et interessant alternativ.

Betydelige systemgevinster
Miljø-, klima og trafikksikkerhetsgevinsten ved en
overflytting til jernbane i Mittstråket anslås til rundt
100 millioner SEK per år for de intervjuede aktørene.
Trolig kan også andre aktører oppnå en betydelig miljøog klimamessig nytte.
Andre sentrale systemgevinster en slik overflytting kan
gi, er reduserte transportkostnader, bærekraftig
vekst og økt redundans i jernbanesystemet.
De fleste aktørene som ble intervjuet, påpekte disse
potensielle gevinstene. Spesielt den skogbaserte
industrien fremhevet reduserte transportkostnader
som en av de viktigste potensielle nytteeffektene ved
overflytting fra vei til jernbane i området.

Hindringer
Ikke-elektrifisert strekning og for dårlig kapasitet
At Meråkerbanen ikke er elektrifisert, er i dag en grunnleggende hindring for grenseoverskridende godstransport på jernbane i området. Stigninger, svinger,
begrensninger på maksimal last og toglengde samt
mangel på ledige kjøretidspunkter utgjør en betydelig
flaskehals for jernbanetransporten i området i dag.

Begrensede terminalfunksjoner kombinert med en
generell mangel på industrispor til
næringslivsetableringene på norsk side begrenser
mulighetene for lønnsom jernbanetransport. Vognlast
kan i dag ikke losses ved havnen i Trondheim.
Administrative hindringer. Lastebilprisene har gått
ned de siste årene, mens jernbaneprisene har steget,
blant annet på grunn av tunge investeringer i vei og
utstrakt bruk av kabotasjekjøring og utenlandske
lastebiltransporter. Prisbildet for jernbanetransport
påvirkes av en rekke faktorer deriblant
infrastrukturavgifter, tolladministrasjon, fyllgrad i
tur- og returtransport og økonomiske insentiver.
Overgangen til jernbane / fossilfri transport er ofte
forbundet med høyere kostnader i oppstartsfasen.
Korttidsplanleggingen i det svenske Trafikverket blir
oppfattet som dårlig og en faktor som bidrar til
mangelen på kjøretidspunkter.

Nødvendige tiltak
Overflytting til Mittstråket forutsetter at det settes inn
visse tiltak knyttet til kostnader, tid og kapasitet.
Nøkkeltiltak for å realisere potensialet:
• elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen
• kapasitetstiltak på jernbanen i Mittstråket
• effektive omlastingsmuligheter, som en større,
samlet godsterminal i Trondheimsområdet og
tilgjengelig omlastingsterminal i Östersund
• en gjennomgang av blant annet
infrastrukturavgifter, tolladministrasjon og
økonomiske insentiver for overflytting
• bedre korttidsplanlegging hos Trafikverket

Overflyttingens lønnsomhet
De totale kostnadene knyttet til jernbanetransport /
intermodal transport i forhold til transport med
lastebil er avgjørende for Mittstråkets
konkurransedyktighet for godstog. Disse
kostnadene avhenger for en stor del av følgende:
• muligheten til å kjøre lengre tog
• effektiv omlasting
• fyllgraden i tur- og returtransporter
• insentiv- og avgiftssystemer som
stimulerer til overflytting fra vei til
jernbane
Overflytting til jernbane av de største
volumene av tømmer-/massevirke, for
eksempel fra tømmerterminaler i
innlandet og ut til tremasseindustrien ved
kysten, har et klart lønnsomhetspotensial.
I tillegg anses en overflytting av ferdige
tre- og papirvarer, mineraler, fisk,
forbruksvarer og avfall som potensielt
lønnsom.

Potensial som fossilfri godskorridor
De fleste aktørene som ble intervjuet, har ambisjoner
og målsetninger om å redusere CO2-utslippene, noen
av dem i form av fossilfri godstransport fra 2025.
Det handler både om å øke godsandelen på jernbane
og å gå over til bærekraftig drivstoff, og på sikt kanskje
også elektriske lastebiler.
Det må satses på et bredt spekter av områder, for
eksempel følgende:
• Elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen i
kombinasjon med kapasitetstiltak.
• Tilgangen på alternative drivstoff er begrenset og
prisen er i mange tilfeller forholdsvis høy.
Interessen/behovet for økt lokal produksjon er til
stede. Fyllestasjoner for for eksempel biogass og
HVO må bygges ut.
• På lengre sikt er potensialet for transport med
elektriske lastebiler i området interessant. I dag har
vi ikke tyngre lastebiler som kan kjøre utelukkende
på strøm ved hjelp av batterier.
Visjon Mittstråket som fossilfri korridor
– utsiktene for 2030–2040
En visjon for 2030–2040 (se kartet nedenfor) er en
sammenhengende elektrifisert jernbanestrekning fra
Trondheim til Sundsvall, inkludert strekningen fra
Steinkjer til Hell.
Komplette knutepunkter med hurtiglading for
lastebiler og fyllestasjoner for hydrogen, biogass og
bærekraftig biodrivstoff foreslås i Sundsvall,
Östersund, Stjørdal og Heimdal. Mellom disse kan vi
tenke oss mindre
stoppesteder med hurtiglading for elektriske lastebiler
og noen av de fyllbare drivstoffene.
Finansieringsmuligheter. Sverige er i gang med en
historisk satsing på effektiv og bærekraftig
godstransport. Noen eksempler på
finansieringsmuligheter er miljøkompensasjon for
godstransport på jernbane og støtteordninger som
Klimatklivet.
Europavei
Jernbane (elektrifisert)

Bærekr
Større
Europa

Jernbane (ikke elektrifisert)
Bærekraftsstasjoner
(strøm, hydrogen, biogass m.m.)
Større fylle-/ladestasjoner, fossilfrie
Europaväg elektrifierad
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1 Inledning
1.1 Syfte och mål

4. Innebär överflyttningen en minskad eller ökad
miljö- och klimatpåverkan i systemet som stort,
respektive regionalt?

Uppdraget har syftat till att ta fram underlag som ska
öka kunskapsnivån hos beslutsfattare, tjänstemän,
näringslivet generellt och i synnerhet företag som
köper eller säljer transporttjänster. Detta genom framtagande av underlag och ny kunskap, som kan vara
grund till planeringsunderlag inför framtida beslut.

5. Investeringsbehov- Vilka ytterligare investeringar
krävs dels i infrastrukturen och dels i omlastningsnoder för att flytta över potentiella flöden till
Mittstråket (specifikt på järnväg).
6. Hinder- Vilka eventuella andra hinder, (exempelvis
strukturella, sociala, eller kulturella med mera),
finns för överflyttning av gods till Mittstråket?

Det övergripande målet har varit att ta fram ett underlag för beslut som kan skapa förutsättningar för fler
hållbara godstransporter i norra Sverige och Norge
genom att använda Mittstråket, från Sundsvall till
Trondheim, och visa om och i så fall hur korridoren kan
förbättra konkurrenskraften för köpare och transportörer samt vilka miljö och klimatvinster det innebär.

Del 2 - Analys av Mittstråkets potential som fossilfri
godskorridor
1. Förutsättningar för att Mittstråket ska utvecklas
till en fossilbränslefri godstransportkorridor.
Förutsättningarna omfattar såväl väg som järnväg
samt drivmedel, fordonsteknik och den stödjande
infrastrukturens omfattning och lämplig
lokalisering.

I uppdraget har ingått att identifiera godsflöden
till, från och inom norra Sverige, Norge och Finland
som kan flyttas över till Mittstråket. Ambitionen är
att Mittstråket i större grad ska användas som ett
funktionellt och hållbart transportstråk – med fokus på
järnvägstransporter och andra fossilfria alternativ.

2. Finansieringsmöjligheter: Vilka investeringsstöd
finns för fossilfria transporter?

Tidigare har Ramböll, på uppdrag av projekt Mittstråket, genomfört en analys av befintliga godstransporter
och omlastningsnoder i Mittstråket. Ramböll har också
tagit fram prognoser för framtida gods samt tittat
översiktligt på möjlighet att flytta över gods från väg till
järnväg. Detta underlag har Projekt Mittstråket velat att
ÅF använder i sitt uppdrag och kompletterar avseende
fördjupning av potentiella godsflöden som kan flyttas
över till järnväg i Mittstråket samt därtill stämma av
med varuägare och transportörer avseende hinder och
åtgärdsbehov. Eftersom befintliga godstransporter och
prognoser för Mittstråket beskrivits i Rambölls rapport
har det inte ingått i ÅF:s uppdrag att kartlägga dessa.

1.3 Metod
Bedömningarna av godspotentialer och potential som
fossilfri godskorridor baseras på befintliga underlag
från tidigare studier över godstransporter. Dessa uppgifter har stämts av och kompletterats genom intervjuer
med företrädare för transportköpare och vissa särskilt
betydelsefulla varuägare verksamma i stråket. Val av
intervjupersoner har bestämts i samråd med beställare
och referensgrupp. I Rambölls studie intervjuades sju
terminalägare, bland annat Sundsvalls hamn, samt sju
aktörer med gränsöverskridande transporter. Dessa har
därför inte prioriterats för intervju i föreliggande studie.
Totalt har ett drygt 20-tal intervjuer genomförts av ÅF
under perioden juni-oktober 2019. Kvalitativ analys har
genomförts och där det varit möjligt har kvantifiering
av potentialer och översiktlig effektberäkning gjorts.

1.2 Frågor som besvaras
Del 1 - Analys av Mittstråkets potentiella godsflöden
1. Potentiella godsflöden: I vilka transportrelationer
kan Mittstråket vara ett konkurrenskraftigt val av
transportväg?

1.4 Målgrupper

2. Systemvinster: Vilka systemvinster görs vid en
eventuell överflyttning från andra stråk, både från
järnväg till järnväg samt väg till järnväg?

Trafikverket och norska Jernbanedirektoratet utgör
tillsammans med regionala och nationella beslutsfattare de primära målgrupperna för uppdraget. Därtill
utgör näringslivsföreträdare en målgrupp.

3. Lönsamhet - Är en eventuell överflyttning lönsam
för varuägare och transportörer?

7

Tromsö

Narvik

Kiruna

Pajala

Bodö

2 Potentiella godstransporter

Gällivare

Mo i Rana

Torneå/Kemi
Luleå
Piteå

I det följande redovisas inledningsvis en översiktlig analys av potentialer och marknadsunderlag för utvecklade
godstransporter i Mittstråket baserat på tidigare studier.

Skogn

Umeå

Oulu

Karleby

Trondheim

Därefter presenteras de transportrelationer där
Mittstråket bedöms vara, eller genom åtgärder skulle
kunna vara, ett konkurrenskraftigt val av transportväg.
Potentialer avseende såväl överflyttning från andra
järnvägsstråk till Mittstråket, som från väg till järnväg i
Mittstråket identifieras.

Örnsköldsvik

Express Loop

o
ss Lo

Sundsvall/
Härnösand

Vasa

Finland/Ryssland

Kaskö
Tampere

p

I slutet av kapitlet sammanfattas de godspotentialer
som identifierats.

Expre

Nordisk intermodal linje

Östersund

Gävle
Helsingfors

Oslo

Åbo

Ex
p

res
s

Lo
o

p

Stockholm
Hallsberg

2.1 Underlag från tidigare studier

Visby

Tidigare potentialbedömning

Göteborg

Figur 2.1:2 Mittstråket är en viktig länk i ett sammanhängande gränsöverskridand transportsystem.

Det senaste tio åren har ett antal studier genomförts
avseende potentiella godstransporter i Mittstråket. I
Atlantbananprojektet år 2009 belystes att Mittstråket
och dess anslutande stråk betjänar flera starka noder
i tvärstråket Trondheim-Åre-Östersund-Stockholm/
Sundsvall och att marknadsunderlaget för transporter
var stort. Vid denna tid uppgick godstransporterna på
Meråkerbanan till cirka 400 000 ton.
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Vidare belystes i Atlantbananprojektet att Mittstråket är
en viktig länk i ett gränsöverskridande transportsystem.
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8
Gdansk

Nationella godsstrategin

Avsaknaden av elektrifiering på Meråkerbanan mellan
Hell och Storlien har länge inneburit en betydande
flaskhals som begränsat möjligheterna för effektiva
tågupplägg. Med elektrifiering av Meråkerbanan
och bortbyggande av plankorsningar på svensk sida
bedömdes godstransporterna på järnväg kunna öka
högst väsentligt. Det handlade till stor del om:
•

Timmertransporter, främst till Skogn hamn

•

Gruvnäring och energitransporter

•

Kust till kusttransporter – från norska hamnar till
svenska och vidare mot Finland och Ryssland

Regeringen har tagit fram en nationell godsstrategi för
effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva
och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och
använder en större del av sjöfartens kapacitet. I godsstrategin tydliggörs den övergripande inriktningen för
gods- och logistikområdet. Inriktningen och tillhörande
insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen
nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg
och sjöfart.

Utöver dessa kända volymer visade studierna för
Atlantbanan att det fanns intresse även hos andra
industrier till exempel de som producerar för Ikea i
Jämtland och för vidare transport till England.

Marknadsunderlag för godstransporter
Nedan ges, baserat på Rambölls studie Godstransporter
och omlastningspunkter i Mittstråket (2019), en översikt
av marknadsunderlaget för godstransporter i regionen.

Intresseföreningen Elbanen Steinkjer – Trondheim
- Storlien syftar till att få till stånd planeringen för
elektrifiering av Trønderbanen och Meråkerbanan. I
samverkan med Atlantbanan, Green Logistic Corridor
och Midnordic Green Transport Corridor tog de år 2014
fram ett underlag som konkretiserade vilka företag och
transportvolymer som önskade transportera med tåg
om Meråkerbanan ges erforderlig standard för godståg.
Den samlade godspotentialen på Meråkerbanan som
redovisades i underlaget uppgick till cirka 600 000
årston. Nästan alla dessa volymer avsåg överflyttning
från väg till järnväg. Varugrupperna mineraler, fisk
och timmer svarade tillsammans för 70 procent av de
potentiella volymerna.

Totalt produceras 22,3 miljoner ton gods i Jämtland/
Västernorrland, varav drygt två tredjedelar transporteras till en målpunkt inom något av dessa båda län, till
stor del via Mittstråket. Det totala utbytet av gods med
andra delar av landet och världen uppgår till sammanlagt 11,4 miljoner ton per år. Exporten till Västeuropa
uppgår till cirka 2,2 miljoner ton/år, vilket motsvarar
knappt en tredjedel av godset som transporteras ut
från stråket. Importen från Västeuropa uppgår till
0,5 miljoner ton per år. Det största godsutbytet sker
i övrigt med grannregionerna Västerbottens län och
Gävleborgs län. Till Norge exporteras 427 000 ton per år

Figur 2.1:4 Godsflöden på väg, antal ton. Källa: Samgods
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Befintliga järnvägsflöden i stråket
Järnvägstransporterna via Mittbanan speglar hur det
framför allt är på längre relationer som godstransport
på järnväg är ett attraktivt alternativ. I figur 2.1.5 nedan
framgår hur transittrafiken mellan norra och södra Sverige, som går via Mittbanan på sträckan Ånge-Bräcke,
svarar för merparten av den godstransport som sker på
järnväg via någon del av Mittstråket. Godstransporter
på järnväg mellan Hell och Trondheim inkluderas inte i
den beskrivning som illustreras i figuren nedan.

från de båda länen, medan endast 9 000 ton kommer
motsatt håll. Importen från Norge till Jämtland och
Västernorrland är i dagsläget mycket begränsad.
Befintliga vägflöden i stråket
I figuren nedan illustreras volym transporterat gods
på väg på olika relationer längs Mittstråket och mellan
orter längs Mittstråket och andra regioner.
Av figuren framgår hur relationerna Sundsvall-Östersund samt Sundsvall-Ånge har de enskilt största
godsutbytena på väg i stråket.De gränsöverskridande
transporterna omfattar en jämförelsevis liten volym.
Enligt Samgodsmodellen beräknas ca 440 000 ton gods
passera över gränsen (år 2014).

Transporter över gränsen mellan Sverige och Norge
Sedan 2013, när man upptäckte sättningar i järnvägsbanken väster om Storlien, sker all gränsöverskridande
godstrafik i Mittstråket med lastbil. I mars 2015 öppnades banan väster om Storlien (Stora helvetet) efter
en avstängning på över ett år på grund av omfattande
förstärkningsarbeten av järnvägsbanken. Parallellt
med förstärkningsarbetena började Trafikverket arbeta
för en mer permanent lösning över Stora helvetet och
fattade beslut om att bygga en ny bro över ravinen.
Den nya bron för Mittbanan över Stora helvetet, som
esätter den gamla järnvägsbanken, togs i drift i oktober
2018. Den gränsöverskridande godstrafiken på järnväg i
stråket har dock ännu ej återupptagits.

Det är ingen relation mellan svenska regioner och
Trondheim som är riktigt dominant, även om godsvolymerna mot Östersund respektive östra Sverige är större
än övriga. Sammanställningen visar dock på ett mycket
litet utbyte av gods mellan stråkets båda tyngdpunkter,
det vill säga mellan Trondheim och Sundsvall.

Figur 2.1.5 Godsflöden på järnväg i Sverige, antal ton. Källa: Samgods.
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Förväntad utveckling i Mittstråket

Trafikmätningar från 2017 och 2018 visar att det under
ett genomsnittligt dygn passerar ca 230 lastbilar
vid gränspassagen på E14 och ett 60-tal lastbilar vid
passagen på Skalstuguvägen.

Producerad volym gods
Den producerade mängden gods i stråket förväntas
öka med 8,6 miljoner ton från cirka 21,3 miljoner ton/år
i basåret, till ca 29,9 miljoner ton år 2040. Detta motsvarar en ökning med 40 procent, och innebär stärkt
marknadsunderlag för järnvägstransporter i stråket.

Mätningar för 2018 visar att lastbilstrafiken närmast
gränsen ökat med cirka 50 fordon/dygn sedan 2014,
vilket motsvarar en ökning på nästan 28 procent.
Mängden transporterat gods över gränsen mellan
Sverige och Norge vid Mittstråket kan i nuläget antas
uppgå till cirka 660 000 ton/år.

Den största tillväxten förväntas ske inom torr bulk, med
nästan fem miljoner ton, medan den största procentuella tillväxten förväntas ske inom flytande bulk och
livsmedel.

Tabell 2.1:1 Tullens skattning av olika varugrupper
som transporteras från Norge vid Storlien, efter
storleksordning.
Lasttyp

Exempel på gods/varugrupper

Torrbulk

Flis, bark, hushållssopor

Enhetsberett gods

Isolering ”Rockwool”

Enhetsberett gods

Fisk, Papper, (oftast på rulle)

Flytande bulk

Gas (argon)

Enhetsberett gods

Styckegods till detaljhandel

De norska regionerna i stråket svarar enligt prognosen
för merparten av tillväxten med en ökning på 6,5
miljoner ton (+48 %) producerad volym mellan 2014
och 2040. Ökningen förväntas bli mest omfattande i
Levanger /Verdalsøra, norr om Trondheim. Ökningen
i den svenska delen av Mittstråket förväntas bli två
miljoner ton producerat gods (+26 %). Den förväntade
tillväxten i de svenska kommunerna varierar mellan 20
procent (Ånge) och 34 procent (Östersund).
Konsumerad volym gods
Mängden konsumerat gods förväntas öka med cirka 7,9
miljoner ton, motsvarande 37 procent, fram till 2040.
Den största procentuella ökningen förväntas ske inom
färdiga produkter, där ökningen skattas till drygt 1
miljon ton (+74 %). I faktisk volym förväntas ökningen
inom konsumtionen av torr bulk bli störst, drygt 4,9
miljoner ton.

En kartläggning av den norska exporten av färsk fisk,
visar att det år 2013 transporterades 15 100 ton över
gränsen vid Storlien. Kartläggningen visar att merparten (70 %) av fisken som passerar gränsen vid Storlien
är odlad i Sør-Trøndelag och att ca 70 procent av all fisk
som passerar Storlien har slutdestination Ryssland eller
Östeuropa (Sandberg-Hanssen, 2014).
Enligt uppgift från tullstationen vid Storlien står
skogsprodukter, som förväntat, för den största volymen
av det transporterade godset i riktning in mot Norge.

Skillnaderna mellan stråkets norska och svenska
delar avseende hur stor volym gods som konsumeras
förväntas öka. I basåret uppgår konsumtionen på
norska sidan till ca 14,5 miljoner ton, jämfört med 6,7
miljoner i Sverige. Utvecklingen fram till 2040 förväntas
resultera i att volymen konsumerat gods i de norska
regionerna ökar med 46 procent till 21,3 miljoner ton.
Konsumtionen i stråkets svenska kommuner förväntas
också öka, men då med 17 procent till 7,9 miljoner ton.

Tabell 2.1:2 Tullens skattning av olika varugrupper
som transporteras från Sverige vid Storlien, efter
storleksordning.
Lasttyp

Exempel på gods/varugrupper

Skogsprodukter

Sågade/hyvlade trävaror, rundtimmer

Flytande bulk

Gas (propan)

Enhetsberett gods

Stålvaror

Enhetsberett gods

Möbler

Torr bulk

Wellpapp, sand

Godstransport på järnväg
I den svenska prognosen för 2040 antas godstransporterna väster om Östersund fortsatt ske nästan uteslutande med lastbil. I prognosen ligger ett godståg per
dygn inlagt mellan Östersund och Storlien och vidare
mot Hell i Norge. I övrigt förväntas trafikeringen på
Sundsvall-Ånge öka med fyra godståg/dygn, ÅngeBräcke med åtta godståg/dygn och Bräcke-Östersund
med tre godståg/dygn (Trafikverket, 2018b). Trafikverkets trafikuppräkningstal är inte tillämpbara på
Hell-Storlien, eftersom det inte finns någon nuvarande
trafik att räkna upp på sträckan.

Intervjuer med transportföretag i stråket bekräftar att
godstransporterna huvudsakligen utgörs av massaved,
flis och sågtimmer. Skogn och Folla Bruk och sågverket
i Namsos utgör de större industrier i Trøndelag som
efterfrågar skogsråvara. Sågverket i Namsos använder
dock, enligt uppgift, lokalt producerad råvara.

Förutsättningarna för att kunna utveckla trafiken med
godståg på Mittbanan är, ur teknisk och kapacitets-_
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mässig synvinkel, generellt sett goda. De infrastrukturella förutsättningarna för lastbilstransporter är också
goda. Avgörande för transportsystemets funktionalitet
och utvecklingspotential är dock de marknadsmässiga
förutsättningarna för de verksamheter som genererar
godstransporter. Till de marknadsmässiga förutsättningarna hör bland annat värde, kundmarknad,
leverantörsmarknad, volym, vikt, kostnad och tid.
Vilka variabler som har störst betydelse är beroende av
varugrupp.

Bring från hela Norge till Tyskland, med tåg från Norge
via Malmö. Förutsättningar och potentialer för dessa
flöden beskrivs närmare under 2.2.
Produktion av biobränslen ger också upphov till transporter från produktionsanläggningarna. Raffinerade
biobränslen transporteras vanligtvis med fartyg men
även med järnväg. Depåer för flytande bränslen finns
oftast i anslutning till hamn varifrån bränslet distribueras med lastbil till tankställen och industrier. Industrier
som förbrukar mycket stora mängder bränslen är oftast
lokaliserade till kusten. Ett exempel på företag med
dylika flöden är Gasum (beskrivs under 2.2).

Mittbanan har kapacitet för ytterligare tågtrafik men
har kvalitativa brister som fördyrar järnvägstransporter
och därmed gynnas vägtransport. Skogsindustrins
omfattande transporter, och det nationella intresset för
skogsindustrin, kan vara den viktigaste drivkraften för
kvalitetsåtgärder som ökar järnvägens konkurrenskraft.

3) Industri med lokala råvaror och sjötransporter
Trondheims hamn AS karaktäriseras av flera fysiskt
åtskilda hamndelar med intilliggande industri eller
lager för omlastning. Material som till exempel kalk,
sand, grus och sten produceras lokalt i hamnarnas
närhet och transporteras vidare med sjöfart. I och med
att stor andel av det som skeppas ut produceras lokalt
med korta avstånd mellan produktion och hamn är
potentialen för järnvägstransport begränsad för dessa
flöden.

Rambölls rapport identifierar, baserat på produktionsoch konsumtionsmarknader, ett antal delmarknader
med avgörande betydelse för utvecklingspotentialen
av stråket. Följande grova indelning görs utifrån en
kombination av transport- och marknadsegenskaper:
•

Råvaruproduktion med landtransport till hamn eller
industri

•

Transport av biobränslen, avfall och återvinningsmaterial

•

Industri med lokala råvaror och sjötransporter

•

Transporter av tillverkade varor

•

Livsmedel

Till skillnad från Sundsvalls hamn har Trondheims
hamn idag en mycket liten andel enhetsförpackat gods.
En stor del av omsättningen i de norska hamnarna är
olja och gas, där både in- och uttransport sker med
sjöfart.
Potential för anslutande järnvägstransport till/från
hamn finns dock för längre/nationsgränsöverskridande
transporter i stråket. Ett exempel på företag med denna
typ av transporter är Octowood.

1) Skogsprodukter/råvaruproduktion med
landtransport till hamn eller industri
Råvaran transporteras till ett fåtal produktionsanläggningar med mycket stor kapacitet. En stor del av de
färdiga produkterna exporteras sedan via sjöfart. För
längre transporter används också järnväg. För denna
typ av gods är transportkostnaden av stor betydelse.
Detta driver fram storskalighet, vilket gynnar sjöfart
och järnväg. Hit hör bland annat Norske skog och SCA
i Sundsvallsområdet, som intervjuats i föreliggande
studie och för vilka aktuella potentialer redovisas per
transportrelation i avsnitt 2.2.

4) Produktion av tillverkade varor, livsmedel och
import
Tillverkade varor, såsom insatsvaror till industri,
kontorsmaterial, konsumentprodukter och torra
livsmedel, transporteras vanligtvis via storskaliga lager
och terminaler. Kalkproducenten Nordfrakalk i Verdal
är ett exempel inom denna varugrupp, som intervjuats i
föreliggande studie, se avsnitt 2.2.
Importvaror är omfattande, med globala transportkedjor där transporterna ofta sker som enhetsberett
gods. Vid import konsolideras det importerade godset
till ett storskaligt lager varifrån godset distribueras
direkt till mottagare eller via en terminal eller distributionscentral. Fjärrtransporter kan gå på väg eller
som kombitransport. Avgörande för lönsamhet är att
volymerna är tillräckligt stora och att flödesbalansen
är tämligen jämn. Posten Norge/Bring är ett exempel
på en stor aktör som intervjuats angående sin syn på
utvecklingspotentialen för denna typ av transporter i
Mittstråket, se avsnitt 2.2.

2) Produktion av biobränslen, avfall och återvinning
Skogsindustri, fiske, invånarnas konsumtion och
företag ger upphov till restprodukter som kan användas
i annan industri. I Skogn produceras biogas baserat på
lokal råvara från skogs- och fiskeindustrin. Även svensk
skogsråvara används. SCA har ett projekt att utveckla
biodiesel i Östrand (Timrå). I Sverige är det vanligt
med biobränsleeldade kraftverk. Sverige är också ett
importland för avfall, inte minst från Norge, för förbränning. Sopor transporteras bland annat från Nordnorge
med ARE-tågen/Cargonet. Plast för återvinning körs av
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2.2 Potentialer i olika
transportrelationer

linje Polen—Tyskland—Halmstad—Oslo. Godset till
Norge består till stor del av varor från Ikea och Biltema
och i motsatt riktning av plast från Norge till Tyskland.
Bring använder även Cargonets tur Oslo-Narvik. Bring
Linehaul framhåller att för att det ska bli aktuellt
för dem att flytta över/utöka sina tågtransporter till
Mittstråket, så måste den totala godsvolymen som
går på tåg till Norge upp. Detta ser de inte som möjligt
förrän man har bättre konkurrenskraft på tåg. De ser
det som prioriterat att först främja bärkraft, fyllnadsgrad och volymökning på befintliga linjer. Idag går
till exempel fem tåg i veckan på Brings linje mellan
Malmö och Oslo. Om det ökar till 10-15 i veckan blir det
kapacitetsproblem till Oslo, och tillräcklig volym för
att börja göra det intressant att nyttja fler korridorer,
som Mittstråket. Så länge de har ledig kapacitet i tåg till
Oslo, är det dock ej så intressant.

Bodö/Trondheim — S Sverige/S Norge/Europa
Cargonet kör tågtransporter Oslo — Bodö. Norrut körs
dagligvaror, post och packat styckegods. Söderöver
körs industrivaror, fisk och sopor.
Cargonet ser att volymerna från/till Bodö kan vara
aktuella att köra över Mittstråket om infrastrukturen
är konkurrenskraftig. Utmaningen är att de idag måste
köra med diesel. Dessutom är det krävande lutningar
från Hell till Storlien. Stigningsförhållandena ser Cargonet att det kan finnas lösningar för. Dieselsträckan
begränsar flexibiliteten och möjligheterna att nyttja
stråket. Ett konkurrenskraftigt upplägg kräver en god
mix av transporttid, kostnad och regularitet.

Det största problemet idag är att tågets konkurrenskraft
är för låg, det är för billigt att köra lastbil. Det har hittills
inte varit tillräcklig politisk vilja och fokus för att främja
järnvägstransporter. Två faktorer är avgörande för
järnvägens konkurrenskraft: 1) den totala kostnaden
för intermodal transport och 2) transporttiden. Det är
en hel rad saker som påverkar den totala kostnaden,
så som terminalkostnader, möjligheten att köra längre
tåg, infrastrukturavgifter, bompeng och förtullningskostnader. Dessa beskrivs närmare i kapitel 4.

Fisktransporterna från Nordnorge går idag till bland
annat Polen och Tyskland. Konkurrens mot väg/flyg är
hög.
Fiskproduktionen i Norge förväntas öka 2-4 gånger i
volym. Producenter och transportörer behöver i framtiden få ut fisken och helst undgå krävande områden
som Oslo. Cargonet ser potential för att nyttja Mittstråket för transporter från Nordnorge till södra Sverige/
Europa (via Malmö till Europa). Potentialen beror på
om Mittstråket klarar varuägarnas krav på transporttid
och leveranssäkerhet.

Till Trondheim har Posten Norge/Bring idag cirka 50
semitrailers in respektive 50 ut per dygn. Cirka 60
procent av detta gods går på järnväg. Tidigare gick cirka
80 procent på järnväg. Flytten från järnväg till väg har
med regularitet, kvalitet och stabilitet att göra.

Idag går stor del av godstransporterna från södra
Sverige till Mitt- och Nordnorge via Oslo. Potential finns
för omledning via Mittstråket.

Bring ser det som intressant med rutter som kan
avlasta Oslo, till exempel transport via Mittstråket till
Mittnorge. Gods till Mitt-Norge, det vill säga Ålesund,
Molde och Trondheim, skulle kunna gå via Trondheim
och vidaredistribueras därifrån. En eventuell överflytt
av flöden skulle behöva föregås av en analys av tid och
kostnad. Tidsaspekten är viktig: Gods från Sydsverige
till Mittnorge ska kunna levereras dag två, innan
klockan 16. Posten Norge ser potential för ökat nyttjandet av både väg- och järnvägstransport i Mittstråket,
men föredrar järnväg.

Varor från företag som Jula, Clas Ohlson och Biltema
som har stora leveranser i norra Norge kan vara en
potential.1 Clas Olsson har sitt centrallager i Insjön i
Dalarna. Postnord förser de 64 norska Clas Ohlson-butikerna med varor från centrallagret i Insjön. Enligt Clas
Olsson finns det ingen bra lösning från Dalarna till Oslo
med tåg och därför går varorna med lastbil till Oslo.
Från Oslo går varorna på tåg till sju hubbar i Norge.2
Posten Norge/Bring har för närvarande en struktur
där cirka 95 procent av godset från Sverige och övriga
Europa går in till Oslo för att sedan spridas över Norge.
Oslo bedöms på sikt att bli en flaskhals i systemet i och
med den volymökning som sker, bland annat kopplat
till internet-handeln. Posten Norge/Brings huvudflöde
med tåg från Sverige till Norge går från Jönköping
till Oslo. De stora tågtransporterna hanteras av Bring
Linehaul, en egen division för gränsöverskridande
tågtrafik.

Folla Cell i Follafoss norr om Trondheim ser potential
att flytta över ett transportflöde på 7 500 ton kemikalier per år från väg till järnväg mellan Östersund
och Trondheim. Idag tas denna volym in på tåg från
Tyskland till Östersund, där det lastas om till lastbil för
vidare transport till Follafoss. Folla Cells potential att
flytta över transporter till järnväg Östersund — Trondheim förutsätter elektrifiering samt att en godsterminal
byggs på norska sidan, helst nära Steinkjer, alternativt
i Trondheim. Kostnad och leveranssäkerhet är mycket
viktigt. Därtill har Folla Cell ett krav på dagliga tåg samt
behov av möjlig mellanlagring vid terminalen.

Bring Linehaul har en linje Älmhult—Jönköping—Oslo
över Kongsvingerbanan (körs av Green Cargo) och en
1 Intervju med Bodö Hamn, 2019.
2 www.clasohlson.com.
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Narvik — S Sverige/S Norge/Europa

Kalkproducenten Nordfrakalk i Verdal ser potential för
att flytta över cirka 30 000 ton kalk per år från sjöfart
till järnväg mellan Verdal och Husum (Örnsköldsvik).
Idag är tågtransport via Mittstråket ej aktuellt, men kan
bli med åtgärder. Nordfrakalk transporterade tidigare
kalk via Mittstråket till Örnsköldsvik. Stängningen till
följd av Stora Helvetet var utlösande faktorn för överflyttning från tåg till sjöfart. Det fanns utmaningar med
tågtransporterna:

Väst-östliga transporter
Näringsföreningen i Trondheimsområdet (NITR ) framhåller att Meråkerbanan kan vara en säkerhetsventil för
Dovrebanen och ge bättre redundans i systemet. De ser
dock elektrifiering av Meråkerbanan som nödvändig för
Mittstråkets framtida roll i redundans/omledning, och
att det även kan behövas andra åtgärder på Meråkerbanan.

• transportörer som gick i konkurs,

Fisk som köpts från Troms och Finnmark transporteras
idag till stor del via Ofotbanen och Sverige till Gardermoen.

• diesellok för svaga för att kunna transportera hela
transporten i en omgång och var tvungna att köra två
turer från Verdal-Storlien innan de fortsatte österut.

Cargonet menar att om elektrifiering genomförs, så
är det möjligt att de kan nyttja Mittstråket för en del
transportflöden. Det skulle skapa andra möjligheter att
framföra tåg till Narvik. Idag går de genom områden
som Charlottenberg och Kil med stor trängsel.

• utmaningar med infrastrukturen i form av att banan
ibland stängdes, och de blev tvungna att köra via
Kongsvingerbanan med diesellok, som bara klarade
halva lasten.
Sträckan Östersund-Ånge har en viktig roll i Mondi
Dynäs i Kramfors transportsystem. Ånge är särskilt
viktigt, eftersom det är en knutpunkt för dels deras
timmertransporter, dels för färdiga produkter som ska
vidare mot Europa. I Ånge rangerar de och där har de
en del tomma vagnar.

Mittbanan används redan idag för omledning vid
enstaka tillfällen, när det är stopp på ordinare rutt,
till exempel i sydvästra Sverige. Cargonet anser att
Mittstråket är lättare att använda från Sverige till Norge.
Som infrastrukturen är nu är Mittstråket inte centralt
när ordinarie rutter fungerar, men centralt vid avvikelser. I framtiden kan Mittstråket komma att bli viktigare.

Mondi ser dock ingen potential för att flytta över godstransporter från andra järnvägsstråk till Mittstråket eller
från lastbil till järnväg i stråket. För de transporter som
går att köra på järnvägen nyttjar de redan den.

Elektrifiering på norska sidan parat med förväntad
ökning av fisk eller ändrade tranportflöden kan öka
attraktiviteten betydligt. Det är angeläget att få till
norrgående transportflöden för att matcha södergående fiskleveranser, kanske köra varor norrut som ska
till Mitt-/Nordnorge via Sverige.

Öst-västliga transporter
Det finns potential för fungerande multimodala transportlösningar och bra logistikkedjor mellan hamnarna
Trondheim och Sundsvall.3
Det finns ett antal sågverk lokaliserade i en 10-mils
radie från Östersund, där varor idag går med lastbil. En
omlastningsterminal för trä i Östersund med omnejd
skulle kunna främja främst de långväga godstransporterna, till exempel gods från Mittsverige som skeppas ut
via Gävle hamn.4

MittSverige/N Sverige — Trondheim
Väst-östliga transporter
Det nordiska energibolaget Gasum möjliggör för
åkerier att köra mer hållbart genom att bygga ”grön”
infrastruktur i form av tankstationer för flytande gas för
tunga fordon. Under hösten 2019 öppnas en tankstation i Östersund och inom ett år har de en anläggning
även i Sundsvall. Detta innebär att lastbilar kan köra på
gas från Trondheim till Sundsvall.

Företaget Octowood, utanför Kälarne i östra Jämtland
är en av Europas största producenter av trästolpar.
Octowood har elektrifierat järnvägsspår för lastning
och transport av sitt gods vid sin anläggning. De transporterar bland annat ca 2000 - 4000 kubikmeter färdiga
stolpar per år (några vagnar/vecka) på järnväg till
Sundsvalls hamn för vidare transport till södra Europa.
Därtill cirka 4000 kubikmeter med tåg till Söderhamn
(djuphavshamn) för vidare transport med båt till
andra delar av Europa. Vagnslast kan idag inte lossas
i Trondheims hamn. Eftersom det troligen handlar om
vagnslast som skulle vara aktuellt för Octowood till

Gasum ser potential för transporter på biogas längs
hela stråket. För egen del ser de potential att minska
volymen biogas som de idag tar in via Lysekil och i
stället ta in den biogas som ska transporteras till tankställen i Östersund, Sundsvall och eventuellt Umeå via
Trondheims hamn. Volymen på denna potential uppgår
till cirka 6 000 ton motsvarande cirka 250 transporter
per år via Trondheims hamn och Mittstråket.

3 Intervju med Gävle hamn, 2019.
4 Intervju med Gävle hamn, 2019.
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SCA ser potential att i framtiden köpa råvara från
Trondheimstrakten. Kan de köpa råvara till rätt pris blir
det intressant att köra volymer från Norge till Sundsvallsområdet. SCA har påbörjat arbete med att titta på
detta upplägg. Järnvägsinfrastrukturen är dock dålig på
norsk sida (oelektrifierat, backigt och besvärligt). Köper
de volymer i Norge kommer de i första hand köra lastbil
till Storlien och tåg därifrån.

Trondheims hamn, förutsätter den potentialen möjlighet att hantera vagnslast i Trondheims hamn.
Från Kälarne levereras ca 16 000 kubikmeter färdiga
stolpar per år med lastbil till Trondheims hamn och
Langstein hamn (5000 m3 till Trondheims hamn för vidare transport med båt till England, 11 000 kubikmeter
till hamnen i Langstein och vidare till Irland.) Om det
möjliggörs att köra med ellok, finns potential att flytta
över 70-80 procent av dessa 16 000 kubikmeter per år
till järnväg. Transportkostnaden är den mest avgörande
parametern och därefter leveranssäkerheten. Även
viktigt med tillgänglighet på vagnar.

Norske Skog köper en hel del massaved från svenska
sidan av gränsen. Denna transporteras idag med
lastbil från Östersund. Norske skog ser potential för
överflyttning av 90 000 - 110 000 kubikmeter, motsvarande två tåg i veckan, från Östersund till Skogn. Detta
förutsätter infrastruktur för den här typen av varor,
till exempel en tillgänglig timmerterminal i Jämtland
/Östersundsområdet. Östersund/Åre – Trondheim/
Skogn är den för Norske Skog intressanta delsträckan
av stråket. Järnvägen kan spela en viktig roll om det är
konkurrenskraftigt. Kostnaden är det viktigaste kravet
i företagets kravprofil på godstransporter. Därtill ser de
potential för transporter av 5 000 ton returpapper till
Skogn respektive 5 000 ton tidningspapper från Skogn
via Meråkerbanan. Tidningspappret körs idag med
lastbil från Skogn till Östersund. Returpapper hämtas
idag inte från svenska sidan. Industrin i Sverige äger
returpappret, så ingen volym exporteras från Sverige
till Norge.

Trondheim — Östersund — Sundsvall
Mellan 2017 och 2019 har SCA skog ökat sina råvarutransporter på tåg till anläggningarna i Sundsvallsområdet med cirka 1 miljon kubikmeter, varav huvuddelen
på Mittbanan mellan Krokom och Sundsvall. Kommer
det fler investeringar i Sundsvallsområdet, till exempel
i Ortviken, så kommer volymerna att öka ytterligare.
Däremot är det osäkert om de kan köra mer på Mittbanan, eftersom det är svårt att få plats på banan. Det
går en hel del persontrafik som tar upp kapacitet och
infrastrukturförbättringarna har också minskat framkomligheten (under byggtiden).

Figur 2.2.1 Timmertåg på Mittbanan. Källa: Projekt Mittstråket.
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Det är viktigt att infrastrukturen, inklusive kraftförsörjning, tillåter tillräckligt långa godståg, både när det
gäller mötesstationer och laststorlek. Eftersom detta
ligger ganska långt fram i tiden, är det lite svårt att
bedöma, innan de har ett konkret erbjudande.

Effektiva omlastningsterminaler är viktiga för att
säkerställa effektiv omlastning. ”Klockan går snabbt
med fisk.” Totalt transport beror också på flygplatsinfrastrukturen och vad som efterfrågas avseende
konservering.

Green Cargo lyfter också fram att skogs- och pappersindustrier kan vara de stora ”varuägarna” i Mittstråket i
en framtid där hela banan är elektrifierad och möjlighet
att köra och möta tunga tåg skapats.

Om fryst fisk efterfrågas i framtiden, är tåg och sjöfart
mer aktuellt. En uppskattning av volymen kan vara
10 procent av det som produceras i yttre Namdalen
(kommunerna Leka, Nærøy, Vikna), vilket motsvarar
ungefär 10 000 ton per år.

Green Cargo har redan idag konkreta förfrågningar från
norska företag om att transportera varor från Norge till
Sverige. Men det är idag inte ekonomiskt försvarbart
för dem att köra via Oslo och Hallsberg. Det blir en lång
omväg om varorna ska till exempelvis Sundsvall.

S Sverige — N Sverige
Real Rail har intresse av att kunna nyttja delsträckan
Sundsvall - Ånge för omledning. I tidigare studier har
Real Rail uttryckt intresse för utökade tågtransporter
under förutsättning att det tillskapas en omlastningsnod i Östersund, detta har dock inte framkommit i
denna studie.

Mittnorge/-sverige — S Sverige/Europa/Asien
SCA kör idag cirka 90 000-100 000 ton färdigprodukter
på Mittbanan mellan Sundsvall och Ånge. Växlingskostnaderna gör i dagsläget att det inte går att få tillräcklig
kostnadseffektivitet i nya upplägg på tåg. Tidigare
körde de mer, runt 130 000-140 000 ton. SCA Logistics
ser potential att öka tågtransporter mellan Sundsvall
och Ånge om Sundsvalls hamn byggs ut och när anslutningsspår Maland och Bergsåker byggts. De kan då öka
transporter med kombitrafik söderut mot Göteborg på
järnvägen. Kunderna finns i befolkningstäta områden
i Europa och Asien. Kostnadseffektivitet är viktigast
i SCA:s krav på dessa transporter, därefter kommer
rimlig transporttid och leveranssäkerhet.

Trondheimsregionen — Östersjöhamn
Väst-östliga transporter
95 procent av det inkommande godset på lastbil till
Gävle hamn, som sedan ska gå ut via hamnen, återfinns
inom 25 mils radie. Större andel kommer från inlandet.
Gävle hamn ser potential för fungerande multimodala
transportlösningar och bra logistikkedjor i Mittstråket.
Med rätt infrastrukturella åtgärder skulle potentialen
eventuellt kunna spilla över och ge positiva effekter för
transporter Trondheim-Östersund-Ljusdal-Gävle. Inom
ramen för Atlantbanan utreddes detta av hamnarna i
Gävle och Trondheim. Då hittades inga godsflöden som
skulle gynnas av att gå via Mittstråket.

Williksen, exportör av fisk, baserad i Rørvik norr om
Trondheim, ser att den del av laxen som ska till Sverige
är en potential och att Mittstråket kan vara en del av en
större sträcka på vägen till Helsingfors där laxen kan
flygas ut.

Det finns ett antal sågverk lokaliserade inom 10 mils
radie från Östersund, varifrån varor idag går med
lastbil. En omlastningsterminal för trävaror i Östersund
med omnejd skulle kunna främja främst de långväga
gods- transporterna, till exempel gods från Mittsverige
som skeppas ut via Gävle hamn.

Williksen har för närvarande liten försäljning i Sverige,
och bil är idag bäst lämpad för dessa transporter.
Dock finns andra företag i Mittnorge, som har en större
marknad i Sverige, till exempel SalMar, baserade i
Frøya, väster om Trondheim.

Öst-västliga transporter
Näringsförening i Trondheim har lyft fram att det kan
finnas potential för transporter av varor från Baltikum
via Mittstråket. Detta gäller exempelvis ved, som Coop
köper in mycket av, samt färdiga byggelement.

Fiskexportörern Williksen bedömer att en välfungerande transportkorridor i Mittnorden har stor potential,
eftersom den når folkrika områden på båda sidor.
Williksen ser hela Mittstråket Trondheim-Sundsvall
som intressant och sedan vidare till Stockholm eller
Helsingfors. Vidare framhålls att järnväg och sjöfart
kommer att bli viktigare i framtiden av klimatskäl.
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2.3 Sammanfattande slutsats
godspotentialer

Överflyttning från sjöfart till tåg Trondheim-Husum
Nordfrakalk i Verdal ser potential för att flytta över cirka
30 000 ton kalk per år från sjöfart till järnväg mellan
Verdal och Husum (Örnsköldsvik). Varorna till Sverige
går idag med båt från Verdal till Örnsköldsvik och med
lastbil sista biten till Husum.

Samlad potential
Utifrån de konkreta potentialer och indikationer som
givits av intervjuade aktörer bedöms potentialen för
överflyttning av transporter till järnväg i Mittstråket
uppgå till i storleksordningen 0,5-1 miljon ton per år.

Överflyttning från järnväg i andra stråk till
Mittstråket
Volymer mellan Oslo och norra Norge är och kan i
ökande grad bli aktuella för transport via Mittstråket.
Särskilt relevant vid avvikelser, beläggningsarbete och
banavbrott söder om Ånge (Cargonet). Idag går stor
andel av godsflödena mellan Europa/Sydsverige och
Mittnorge via Oslo. Transportkorridoren via Oslo har
kapacitetsbrister som förväntas accentueras framöver i
och med ökande godsflöden.

Utöver de potentialer som indikerats i föreliggande
intervjustudie finns sannolikt ytterligare potentialer avseende exempelvis skogsråvara, avfall, återvinning och
energi samt export och import av färdiga produkter.

Skogs- och pappersindustri
Skogs- och pappersindustrier kan vara de stora
varuägarna i Mittstråket i en framtid där hela banan är
elektrifierad och möjlighet att köra och möta tunga tåg
skapats.

Ökande transportflöden består bland annat av förväntad kraftig ökning av norsk fiskproduktion/export samt
ökande transporter av konsumtionsvaror till Norge, till
exempel genom e-handeln.

Överflyttning från väg till järnväg i stråket
Trondheim-Sundsvall
Potentialer finns för överflyttning av transporter som
idag går på lastbil från/via Östersundsområdet till
Trondheimsregionen. Detta gäller exempelvis företagen
Norske skog, cirka 100 000 ton timmer/massaved,
Octowood, cirka 13 000 kubikmeter färdiga produkter
samt Folla Cell, 7 500 ton kemikalier. Norske skog ser
också överflyttningspotential för 5 000 ton tidningspapper, som idag går med lastbil till Östersund. Norske
skog ser även potential för ett nytt inflöde av 5 000 ton
returpapper från Sverige, förutsatt att det går att lösa
administrativt med tanke på att industrin i Sverige äger
returpappret.

Intresse finns hos varuägare och transportörer att börja
nyttja fler korridorer för att minska sårbarheten i sina
transportflöden. Mittstråket ses som ett intressant
alternativ.
Exempelvis ser Posten Norge/Bring på sikt potential
för ökat nyttjandet av både väg- och järnvägstransport
i Mittstråket. Intresset för att transportera i Mittstråket
grundas i önskemål av ökad stabilitet och kvalitet samt
mindre omlastningsproblem.
Posten Norge har inte uttalat sig om storleken på denna
potential, men idag går i relationen Oslo - Trondheim
cirka 50 semitrailers i vardera riktningen per dag. Cirka
60 procent går på järnväg. Om man antar att 20 procent
av detta på sikt skulle flyttas över till Mittstråket, så
handlar det om 10 semitrailers i vardera riktningen per
dag, motsvarande i storleksordningen 5 000 semitrailers per år. Varutyper det kan handla om är konsumentvaror från exempelvis Ikea, Biltema och Claes Ohlson.
På sikt även e-handel, det vill säga en mängd mindre
försändelser.

SCA Skog i Sundsvall är intresserade av att i framtiden
köpa råvara från Trondheimstrakten. Köper de volymer
i Norge kommer de i första hand transportera med
lastbil till Storlien och tåg därifrån. SCA Skog och
Inlandståg ser också potential för att öka befintliga
råvarutransporter på tåg mellan Krokom och Sundsvall.
Volymen för de potentiellt ökade råvarutransporterna
för SCA på Mittbanan är oklar, men bedöms vara betydande. Skulle det av kapacitetsskäl inte vara möjligt
att transportera dessa potentiella, framtida volymer på
Mittbanan är det sannolikt att de i stället kommer att gå
på lastbil.

Brings division för gränsöverskridande tågtrafik
betonar dock att den totala godsvolymen på tåg
Sverige - Norge måste öka för att det ska bli aktuellt för
dem att flytta över tågtransporter som ska till Mittnorge
via Mittstråket. Detta förutsätter bättre konkurrenskraft
på tåg för att i första steget främja bärkraft, fyllnadsgrad och volymökning på befintliga linjer. Idag går
till exempel fem tåg i veckan på Brings linje mellan
Malmö och Oslo, som inte alltid är fulla. Om det ökar till
10-15 i veckan blir det kapacitetsproblem till Oslo, och
tillräcklig volym för att göra det intressant att nyttja fler
korridorer, som Mittstråket.

Produktion av andra tillverkade varor,
livsmedel och import
Utöver ovan beskrivna potentialer inom skogsbaserad
industri har betydande potentialer för ökade järnvägstransporter via Mittstråkets identifierats.
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Förutsättningar för överflyttning

Bring Linehaul ser två faktorer som avgörande för
järnvägens konkurrenskraft: 1) den totala kostnaden för
intermodal transport, 2) transporttiden. Dessa påverkas av en rad aspekter och beskrivs närmare i kapitel 4,
Brister och åtgärdsbehov.

Kostnads-, tids- och kapacitetsaspekter är avgörande
för att möjliggöra överflyttning till Mittstråket.
Exempel på centrala åtgärder för att realisera potentialerna:

Green Cargo, som idag bland annat kör gränsöverskridande järnvägstransporter Älmhult/Jönköping - Oslo
samt Boden/Kiruna – Narvik, ser definitivt potential att
nyttja Mittstråket mer om vissa åtgärder vidtags. Dessa
inbegriper upprustning avseende banans topografi,
elektrifiering och samtidig infart/trespårsstation.

• Elektrifiering av Meråker- och Trönderbanan
• Kapacitetsåtgärder på järnvägen i Mittstråket:
• Lutningar, kurvor, begränsningar i maximal last och
brist på tåglägen innebär en betydande flaskhals
för järnvägstransporterna i stråket idag.

Överflyttning av fisktransporter från väg till järnväg
Fiskexportörern Williksen bedömer att en välfungerande transportkorridor i Mittnorden har stor
potential, eftersom den når folkrika områden på båda
sidor. Williksen ser hela stråket Trondheim-Sundsvall
som intressant och sedan vidare till Stockholm eller
Helsingfors. Vidare framhålls att järnväg och sjöfart
kommer att bli viktigare i framtiden av klimatskäl.

• Upprustning som möjliggör att köra tyngre tåg,
samtidig infart i Ånge, trespårsstation Sundsvall-Ånge och fler mötesstationer för långa tåg har
stor potential att öka godstrafiken på järnvägen
• Bergsåkertriangeln och anslutningsspår Maland.
• Effektiva omlastningsmöjligheter, som en större,
samlad godsterminal i Trondheimsområdet och
tillgänglig omlastningsterminal i Östersund.

Om fryst fisk efterfrågas i framtiden, är överflyttning till
tåg och sjöfart mer aktuellt. En uppskattning av volymen kan vara tio procent av det som produceras i yttre
Namdalen (kommunerna Leka, Nærøy, Vikna), vilket
motsvarar ungefär 10 000 ton per år. Den potentiella
nya transportrutten för dem är Trondheim-Sundsvall
och vidare till Stockholm eller Helsingfors. Effektiva
omlastningsterminaler är viktiga för att säkerställa
effektiv omlastning. Den totala transporten är också
beroende av flygplatsinfrastrukturen/kopplingen till
flyg.

• Stärkt konkurrenskraft för järnvägen i relation till
lastbil, bland annat genom att möjliggöra för längre
tåg samt att se över administrativa avgifter för vägoch järnväg och incitamentsstruktur för överflyttning.
Hinder och åtgärdsbehov beskrivs vidare i kapitel 4.

Överflyttning från väg till järnväg Sundsvall - Södra
Sverige
Aktörer som SCA Logistics ser potential att nyttja
järnvägssträckan Sundsvall – Ånge mer. För färdigvaror
ser de främst potential att flytta över från lastbilstransporter till järnväg via Ånge eller kombitåg till
Göteborg. Planerad utbyggnad av Sundsvalls hamn,
anslutnings-/triangelspår Maland och Bergsåker och
övriga planerade åtgärder runt Sundsvall till Ånge
är viktiga åtgärder för dem för att realisera denna
överflyttning. Idag gör växlingskostnaderna att det
inte går att få tillräcklig kostnadseffektivitet med nya
upplägg på tåg. Överflyttningspotentialen bedöms vara
i storleksordningen 40 000 ton per år.
Real Rail, som räknar med ökning av kombitrafiken till/
från Sundsvall, har intresse av att kunna nyttja delen
Sundsvall-Ånge som omledning.

Figur 2.3.1 E14 och Mittbanan. Källa: Projekt Mittstråket
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3 Överflyttningens systemvinster och miljöpåverkan
3.1 Hållbar tillväxt, minskad klimatoch miljöpåverkan

Överflyttning av gods från väg till järnväg i Mittstråket
bedöms och beräknas medföra betydande systemvinster såsom minskat buller, mindre trängsel, bättre
trafiksäkerhet och folkhälsa (minskade trafikolyckor
och personskador) samt lägre utsläpp av klimatgaser
och därmed mindre negativ påverkan på miljö och
klimat.

Flera av de intervjuade företagen ser, förutsatt åtgärder,
potential för att flytta över godstransporter från väg till
järnväg i Mittstråket. Det gäller exempelvis Norske skog,
SCA skog, SCA Logistics, Octowood, Folla Cell, Williksen. Om den potentiella överflyttningen från lastbil
till järnväg kan realiseras innebär det mycket positiva
effekter för klimat och miljö.

Dessa samhällsfördelar som går helt i linje med Agenda
2030:s ambition om ett hållbart samhälle bekräftas
både av genomförda intervjuer men även av tidigare
studier.

Med tidigare beskrivna åtgärder för att möjliggöra överflytt till järnväg kan 9 000-12 000 ton CO2-utsläpp per år
besparas genom minskning av lastbilstransporter, sett
till de intervjuade aktörernas potentialer. Det är troligt
att ytterligare klimatnyttor uppnås av andra aktörer.

Tidigare studier, som exempelvis WSP:s utredning om
tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket visar
att en förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra
positivt till sysselsättning, befolkningsutvecklingen och
bruttoregionprodukten i regionen. Infrastrukturförbättringar i Mittstråket beräknas kunna medföra en ökad
tillgänglighet och ett ökat utbyte av varor och tjänster
mellan regionens olika orter, vilket i förlängningen
bidrar till att arbetsmarknaden vidgas och att tillväxten
i regionen stärks. Nämnda systemvinster bidrar till
uppfyllnad av Agenda 2030 9.1 om att : ”Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av
hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande
infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt
överkomlig och rättvis tillgång för alla” men även
målen i Agenda 2030 11.A om att : ”Främja positiva
ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar
mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och
regionala utvecklingsplaneringen”.

Årlig nytta med kalkylvärdet för koldioxidutsläpp, som
ska nyttjas i samhällsekonomiska kalkyler som utförs
på uppdrag av Trafikverket från och med april 2020, blir
för denna överflytt cirka 65-85 miljoner kronor. Detta
är en nytta på såväl nationell och global nivå, som
regional nivå.
Värdet för minskning av övriga miljöutsläpp (exklusive
koldioxid) har beräknats översiktligt baserat på ASEK:s
kalkylvärden. Den årliga nyttan avseende av den
potentiella överflytten från väg till järnväg för intervjuade aktörer beräknas översiktligt uppgå till omkring 10
miljoner kronor. Merparten av dessa minskade utsläpp
sker regionalt i stråket.

3.2 Ökad trafiksäkerhet
Flera av de intervjuade aktörerna har pekat på potentiella nyttor i form av ökad trafiksäkerhet vid överflyttning från väg till järnväg i Mittstråket.

Utöver att ökade volymer via järnväg kan bidra till
bättre grad av effektivitet och lönsamhet genom storskalsfördelar, menar flera av de tillfrågade aktörerna i
intervjustudien att minskad miljö- och klimatpåverkan
samt bättre trafiksäkerhet (och i förlängningen också
bättre folkhälsa) är naturliga fördelar om man växlar
från väg- till järnvägstransporter. Flera aktörer, både
varuägare och transportörer, i likhet med skrivelser
i Agenda 2030 (9.1 ) betonar vikten av en tillförlitlig
järnväg vars tillgång till är ekonomiskt överkomlig.

Värdet av ökad trafiksäkerhet har beräknats översiktligt
baserat på ASEK:s kalkylvärden för marginalkostnader
för olyckor för tunga lastbilar med släp (0,30 kr/
fordonskilometer) jämfört med genomsnittlig marginalkostnad för olyckor för tågtrafik (1,72 kr/fordonskilometer). Den årliga nyttan avseende av den potentiella
överflytten från väg till järnväg för intervjuade aktörer
beräknas översiktligt uppgå till omkring 3 miljoner SEK.
Merparten av dessa trafiksäkerhetsvinster beräknas
uppstå regionalt i stråket.

Nedan beskrivs några av de mest centrala systemvinsterna av överflyttning till järnväg i Mittstråket närmare.
Avseende klimat- och miljö samt ökad trafiksäkerhet
har även en översiktlig beräkning av systemvinsterna
genomförts.
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3.3 Minskade transportkostnader

3.5 Ökad redundans och
tillförlitlighet

Flera av de intervjuade aktörerna, primärt sådana
inom skogsbaserad industri, lyfter fram minskade
transportkostnader som en av de viktigaste potentiella
nyttorna med överflyttning av godstransporter från väg
till järnväg i stråket.

Systemvinster i form av ökad tillförlitlighet lyfts fram
när det gäller överflyttning från järnvägstransporter
från andra stråk till Mittstråket. Cargonet, Posten Norge
med flera lyfter fram betydelsen av att kunna nyttja fler
transportrutter när det uppstår kapacitetsproblem eller
avvikelser på högbelastade sträckor, dels i Oslo och
dels i södra Sverige, mellan Kil och norska gränsen, där
Cargonet normalt kör idag.

Kostnad är förmodligen den största möjliga nyttan
som Norske skog ser med överflyttning från lastbil till
järnväg. Även SCA Skog lyfter fram att tågtransporter
gör att de kör billigare och får minskade utsläpp. SCA
Skog arbetar med att öka andelen transporter på tåg
och har mellan 2017-2019 ökat 1 miljon kubikmeter på
tåg, varav merparten i Mittstråket.

Med ökad tillgänglighet och redundans i järnvägssystemet kan tillförlitligheten och förtroendet för järnvägen
förbättras.

Andra exempel på aktörer som ser potentiella kostnadsfördelar med överflyttning till järnväg är Folla Cell
och Octowood.

Ökad stabilitet och kvalitet lyfts fram av Posten Norge
som en potentiell nytta av att i framtiden kunna nyttja
Mittstråket. Tidigare skickade Posten Norge cirka 80
procent av sina transporter mellan Oslo och Trondheim
på järnväg. Idag är det cirka 60 procent som går på
järnväg. Flytten från järnväg till väg har med regularitet, kvalitet och stabilitet att göra. De import- och
exportflöden de kör till/från Mittnorge kanaliseras idag
i hög grad via Oslo/Alnabru. Godset via Oslo blir ofta
försenat. Om gods på sikt kan gå direkt på järnväg från
exempelvis Jönköping eller Halmstad via Mittstråket
till Mittnorge ser Posten Norge potential för mindre
omlastningsproblem.

Nordfrakalk, som ser potential för överflyttning av
kalktransporter från sjöfart till järnväg i Mittstråket, ser
fördelen att tåg kan gå mer regelbundet, vilket kan ge
mindre lagringsbehov/kostnader.

3.4 Ökad tillgänglighet för
näringslivet
Ökad tillgänglighet till skogsråvara genom effektiva och
hållbara transporter i Mittstråket kan ge möjlighet till
näringslivsutveckling för industrier i stråket. Förbättrad
gränsöverskridande infrastruktur och därmed tillgång
till skogsråvara från svenska sidan är en möjlighet för
skogsbaserad industri på norsk sida och vice versa. Att
svensk industri får tillgång till norskt virke innebär dock
också ett hot i form av ökad konkurrens om råmaterial,
vilket lyfts fram av två av aktörerna i intervjustudien.

Åtgärder för utvecklade järnvägstransporter i Mittståket
kan därmed skapa redundans i systemet och mer
tillförlitliga godstransporter på järnväg, dels mellan
Nordnorge och Oslo samt mellan Europeiska kontinenten/södra Sverige och Mittnorge.
I figurerna 3.5:1-2 illustreras exempel på där överflyttning/omledning från järnväg i andra stråk till järnväg
via Mittstråket är eller kan bli intressant. Figurerna
3.5:3-4 visar kapacitetsutnyttjandet över dygnet i det
svenska respektive norska järnvägssystemet.

Utveckling av hållbara transportmöjligheter i Mittstråket är viktigt för stödja näringslivets utveckling.
Detta bland annat i ljuset av den förväntade kraftiga
ökningen av fiskproduktionen i Norge samt den ökande
handeln och prognostiserade, kraftiga konsumtionsökningen, särskilt i de norska regionerna i stråket.

Mer tillförlitliga tågtransporter gynnar såväl näringslivets utveckling som förtroendet för järnvägen som
transportsätt, vilket har stor betydelse för övergången
till fossilfria godstransporter.
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Figur 3.5:4 (t.h.) Kapacitet i antal tåg per dygn samt
kapacitetsutnyttjande över dygnet på norsk sida (2007).
På norsk sida finns inte uppdaterad kapacitetskarta.
Genom alternativ rutt via Mittstråket kan det högbelastade järnvägsavsnittet vid Oslo avlastas och dagens
omlastningsproblem vid Alnabru potentiellt undvikas.
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4 Hinder och åtgärdsbehov
Sammanställningen baseras på befintliga underlag
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med kommenterande text för varje delpost.

tunga tåg. Kraftiga lutningar kräver ofta att man kör
med dubbla lok, vilket är dyrt.
Idag finns inte tåglägen i den utsträckning som efterfrågas på Mittbanan. Upprustning som möjliggör att köra
tyngre tåg samt åtgärder som samtidig infart i Ånge och
trespårsstation Sundsvall-Ånge har klar potential att
öka godstrafiken på järnvägen5, liksom fler mötesstationer. Fler mötesplatser för långa tåg framhålls som
viktigt av bland andra SCA Skog och Bring Linehaul.
SCA Skog kör 650 meter långa tåg idag men vill köra
750 meter i framtiden. Ju mer de ökar sina volymer
desto mer krav ställs på fler långa mötesstationer.

4.1 Järnväg och intermodalitet
Samordning för att skapa förutsättningar för
vagnslasttåg (Steg 1 och 2)
En förutsättning för att realisera Folla Cells överflyttningspotential är att tåget kan erbjuda tillräcklig
frekvens. Operatörer såsom Green Cargo kan erbjuda
transporter av en eller flera tågvagnar med fasta leveranstider i redan befintliga tågavgångar för alla typer
av gods. En förutsättning för att det ska bli intressant
är att flera kunder har behov av vagnslast i samma
område. Då kan operatören växla ihop vagngrupperna
till ett vagnslast-heltåg och därmed få en lönsammare
transport. Vagnslasttåget går till en rangerbangård där
vagnarna sorteras om till nya vagnslasttåg. I samarbete
med andra tågbolag kan man nå en mängd destinationer med sina vagnar i Europa.

Bring Linehaul betonar att när det gäller infrastrukturåtgärder och kostnaden för själva tågdriften, så är
generellt åtgärder som gör det möjligt att köra längre
tåg viktigast, för då får de ned kostnaden per container.
Det innebär ett behov av längre mötesstationer. Idag
kan två godståg endast mötas på fem platser på den 45
mil långa sträckan vilket kraftigt begränsar godskapaciteten. Möjlighet till effektiv omlastning/terminalhantering är också av betydelse för den intermodala
transportkostnaden. Idag tar det, enligt Bring Linehaul
för lång tid med tåg, eftersom tågen måste vänta,
prioritering sker av persontåg etcetera. Bättre kapacitet
och tågmötesmöjligheter kan utöver lägre kostnad per
transporterad enhet bidra till kortare transporttider.

Elektrifiering och ökad kapacitet på järnväg i
Mittstråket
Meråkerbanan (Trondheim - Storlien) är inte är elektrifierad. Detta i kombination med lutningar och begränsningar i maximal last på banan innebär en betydande
flaskhals för gränsöverskridande järnvägstransporter
i stråket. Detta är något som påpekats av många av de
intervjuade företagen (Cargonet, Green Cargo, Posten
Norge, SCA Skog med flera). Exempelvis SCA Skog
kör tunga, långa tåg och med nuvarande topografi på
norska sidan skulle de inte komma upp för de kraftigaste backarna mellan Gudå och riksgränsen.

Om godstrafiken i stråket Norge -Jämtland - Norrland
ökar kan det vara motiverat att tillskapa ett triangelspår
i Bräcke, så att trafiken kan gå direkt utan riktningsbyte
i Bräcke. Det skulle exempelvis stärka förutsättningarna
för överflyttning till järnväg av Octowoods transportvolymer från Kälarne till Trondheims hamn. Ett triangelspår mellan Mittbanan och stambanan skulle vara till
nytta för systemtåg som inte behöver gå till Ånge för
rangering, exempelvis virkeståg från Jämtland mot industrierna vid kusten samt eventuellt för ARE-tåg Oslo
- Narvik via Trondheim-Storlien-Östersund förutsatt att
Meråkerbanan elektrifieras.

Utan elektrifiering är det osannolikt att det skulle vara
lönsamt att köra gränsöverskridande godståg annat
än vid enstaka omledningstillfällen. Elektrifiering
är avgörande och andra åtgärder på Meråkerbanan
betydelsefulla för Mittstråkets framtida roll i redundans/omledning. Även elektrifiering av Trönderbanan
mellan Hell och Steinkjer är viktigt för industrier norr
om Trondheim, som exempelvis Norske skog.

Flera av de intervjuade aktörerna lyfter fram betydelsen
av effektiva omlastningsterminaler för att säkerställa
effektiv omlastning. Det är viktigt att infrastrukturen i
ändarna planeras och uppgraderas för transportkorridoren, menar fiskexportören Williksen.

Utöver sträckan mellan Trondheim och svenska
gränsen är järnvägens topografi begränsande främst
mellan Sundsvall och Ånge. Banan är gammal, kurvig
och brant, vilket försvårar för möjlighet att kunna köra

5 Intervjustudie med Näringsföreningen i Trondheim, 2019.
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Godsterminal i Trondheimsområdet

Omlastningsterminal i Östersund

FollaCells potential att flytta över transporter till järnväg mellan Östersund-Trondheim förutsätter förutom
elektrifiering av Meråkerbanan även att en godsterminal byggs på norska sidan, helst nära Steinkjer, alternativt i Trondheim. (En tumregel är att matartransporten
med bil inte ska vara längre än fem mil för att det ska
vara ekonomiskt intressant att transportera godset
vidare med järnväg.) Godsterminalen behöver kunna
erbjuda mellanlagring. Kostnadseffektiva och leveranssäkra transporter är mycket viktigt för FollaCell.

En omlastningsterminal i Östersund med omnejd skulle
kunna främja främst de långväga godstransporterna,
till exempelvis gods från Mittsverige som skeppas ut via
Gävle hamn eller Söderhamn.

Posten Norge/Bring lyfter fram betydelsen av att få
till en större, samlad terminal i Trondheimsområdet.
Posten Norge ser gärna en lokalisering i Torgård, söder
om Trondheim, där flera av de stora speditörerna är
lokaliserade.

Norske skog lyfter fram en tillgänglig timmerterminal
vid Östersund som en viktig förutsättning för att
möjliggöra överflyttning av deras lastbilstransporter
mellan Östersund och Skogn. Möjligen kan rundvirkesterminalen på terminal fyra i Lugnvik (Östersund)
vara ett alternativ. Terminalen, som drivs av Reaxcer,
är tillgänglig även för åkare som inte är anslutna till
Reaxcer.

I intervjuerna är det behov av träterminal som lyfts
fram men de potentialer som identifierats innebär att
det behövs terminalkapacitet även för andra typer av
varor. Jämtland är enda länet i Sverige som idag saknar
en helt öppen terminal.

Rapporten Godsprojektet Torgård-Heggstadmoen forprosjekt regional godsanalys (2017) visar att branschen
efterfrågar en godsterminal för järnväg, och Torgård
är den föredragna platsen. Konsekvensen om det
inte finns någon ny godsterminal för järnväg kommer
sannolikt att bli en stor ökning av biltrafiken.

Intervjuade aktörer som SCA och Inlandståg ser denna
åtgärd som
mindre viktig i relation till övriga planerade

och föreslagna åtgärder. SCA har en egen terminal i
Östersundsområdet.



   

  




  
 
 


  






 
 



  
  


 





 
 
   



  

  
   

 
 

 
  


  

 
 


  
 



 

   

  
   

 

   
  
   




 
   





  
    


    



  
    
 


   

 

     
  
     
         
     

      
     
   

        

 

Figur 4.1:1 Sammanställning av investeringsbehov i Mittstråket baserad på befintliga underlag.
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Åtgärd

Status

Kommentar

Järnväg

Elektrifiering av Meråkerbanan

100 mn NOK avsatt i norska regeringens förslag till stadsbudget för
2020. Projektet får en budgetram
på 2,2 miljarder NOK och regerigen
slår i förslaget fast att elektrifiering
av sträckan Trondheim - Storlien
ska genomföras och vara klart
2024.

Järnväg

Fjärrstyrning av Meråkerbanan

ERTMS planeras införas på banan
år 2027

Järnväg

Triangelspår vid Hell/Værnes

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet+ kapacitet

Järnväg

Åtgärder för att möjliggöra ökning av
största tillåtna axeltryck till 25 ton i
hela stråket

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet.

Järnväg

Åtgärder för att förbättra topografin
mellan Meråker och Storlien

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet. Stor stigning mellan
Meråker och Storlien. Krävs 2 diesellok
för att dra godståg mellan Hell & Storlien.
Väldigt kostsamma åtgärder

Järnväg

Ca 20 järnvägskorsningar stängs
Ytterån-Duved

Pågående, beräknas klart: 2019

Ökad framkomlighet + ökad trafiksäkerhet

Järnväg

Förbättring av 50 järnvägsövergångar
Sundsvall-Ånge

Pågående, beräknas klart: 2019

Ökad kapacitet + minskade restider

Järnväg

Samtidig infart i Ånge

Pågående, beräknas klart 2019

Minskade restider + ökad framkomlighet

Järnväg

Ny järnvägsanslutning i Bergsåker

Pågående, beräknas klart 2021

Ökad tillgänglighet+bättre länk mellan
industrin längs kusten och inlandet

Järnväg

Upprustning av Maland-Tunadalspåret

Pågående, beräknas klart 2022

Mer hållbara transporter + ökad tillgänglighet, restider + framkomlighet, minskad
klimatpåverkan m.m.

Järnväg

Utbyggnad av hamn

Pågående, beräknas klart 2022

Hållbart transportnav

Järnväg

Ombyggnad av bangården i Sundsvall

Pågående, beräknas klart 20222023

Ökad kapacitet + ökad tågtrafik

Järnväg

Hastighetsoptimering Sunvall-ÅngeÖstersund-Storlien

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet + ökad trafiksäkerhet

Järnväg

Ny mötesstation Stöde-Nedansjö

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet + ökad trafiksäkerhet

Järnväg

Trespårsstation Sundsvall-Ånge

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet + ökad trafiksäkerhet

Järnväg

Bräcke triangelspår (efter elektrifiering
av Meråkersbanan)

Identifierat behov utan finansiering

Ökad framkomlighet + ökad trafiksäkerhet

Järnväg

Kopplingen Ådalsbanan och Långsele

Identifierat behov utan finansiering

TRV kapacitetsutredning samt Mondi
Dynäs

Järnväg

Elektrifiering av Trönderbanan,
Trondheim-Steinkjer

Planerat, beräknas klart 2023

Väg/
järnväg

Ny omlastningsterminal i Östersund

Identifierat behov utan finansiering

Ökad kapacitet för godshantering,
möjligheter att lasta om övrigt gods, inte
bara skog

Väg

Ombyggnad av vägsträckan Sta-Rännberg

Pågående, beräknas klart: 2019

Ökad trafiksäkerhet+ ökad framkomlighet

Väg

Ombyggnad av vägsträckan Hålland
och Undersåker

Byggstart-2020

Ökad trafiksäkerhet+ ökad framkomlighet

Figur 4.1:2 Pågående och planerade åtgärder i stråket samt ytterligare identifierade behov.
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4.2 Administrativa brister och
åtgärdsförslag

Industrispår
De stora varuägarna i Trondheimsregionen har inte
behållit järnvägsspåren, vid Heggstadmoen etcetera.
Endast Norske skog i Skogn har behållit industrispåret
(oelektrifierat) till sin anläggning. Att det överlag
saknas industrispår till näringslivsetableringarna i
Trondheimsregionen innebär att det blir svårare att få
lönsamhet i järnvägstransporter för dessa. Omlastning
till/från lastbil krävs för sista/första delen av transporten. Järnvägstransportsträckan kan därmed behöva
vara omkring 50 mil eller mer för att kunna motivera
omlastningskostnaden.6

Den totala kostnaden för intermodal transport är enligt
Bring Linehaul en avgörande faktor för att stärka järnvägens konkurrenskraft, vilket de ser som nödvändigt
för att få upp volymerna som går på tåg Sverige-Norge:
Den totala kostnaden för intermodal transport påverkas av en rad aspekter.
• Problemet med att lastbilen när den kommer in till
Trondheim får samma kostnad/bompeng oavsett om
du kört 100 mil eller 10 kilometer på vägen. Även de
som kört huvudsträckan på tåg. Från nästa sommar
tas även bompengen över Svinesundsbron bort, då
blir det ingen kostnad för östeuropeiska transportörer, vilket sänker konkurrenskraften för tåg.

Trondheims hamn
Vagnslast kan för närvarande inte lossas i Trondheims
hamn, vilket enligt järnbaneverket främst beror på
att marknaden/samlastarna inte har valt att satsa på
detta. Octowood nämner potential till att transportera
volymer på järnväg till Trondheims hamn. Då det troligen handlar om vagnslast, förutsätter den potentialen
möjlighet att hantera vagnslast i Trondheims hamn.

• Tågtransportörerna har belagts med en infrastrukturavgift. System bör anpassas så att det belastar
lastbilar som kör på vägarna med den faktiska
kostnad som de ger upphov till. Tågoperatörerna
upplever det som att gränsöverskridande lastbilstrafik inte belastas med hela kostnaden.

Investeringar containerkran i Trondeims hamn skulle
öka möjligheterna till konkurrenskraftiga intermodala
transporter i stråket. Idag är hanteringen av containers i
Trondheims hamn beroende av att fartygen har containerkran.

• Förtullning. Transitdokument. För att sälja en container, köra på tåg över gränsen, så krävs ett dokument
som kostar 300-400 SEK per trailer, så kallad t-dokument, det vill säga en administrativ kostnad. Det
har med internationella förtullningsregler att göra.
Möjligheten att upprätta förtullning för gränsöverskridande tågtransporter bör utredas. Vid stora volymer
kan det bli billigare per trailer. Lastbilen stannar vid
gränsen, får stämpel och slipper ha t-dokument.

Järnväg i anslutande stråk
Den nordsydliga Inlandsbanan mellan Kristinehamn
i söder och Gällivare i norr, ansluter till Mittbanan i
Östersund. Inlandsbanan är inte elektrifierad, förutom
delen Kristinehamn–Daglösen 50 kilometer respektive
Brunflo–Östersund V 16 kilometer, vilket innebär ett
hinder för exempelvis utveckling av kombitransporter i
inlandet. Inlandsbanan har som målsättning att gå över
till elektrifierade tåg som drivs med vätgas och bränsleceller. Förebilden är tyska tåg där dieseldrivna tåg
ersatts med vätgasdrivna lok som tankas vid en mobil
tankstation. Det skulle kunna innebära att inlandsbanan kan komma att komplettera infrastrukturen på ett
helt annat sätt än idag.

• Korttidsplaneringen på Trafikverket upplevs fungera
mycket dåligt. Detta leder till att aktörer lägger in fler
tåglägen än de behöver, vilket gör att det inte finns
tåglägen av den anledningen. Intervjustudien ger
vid handen att Trafikverket behöver jobba mer med
korttidsplanering, som ett sätt att tillgängliggöra fler
tåglägen.
• Regelverket för att köra tåg i Norge är komplicerat.
För att en förare ska klara att köra över gränsen krävs
mycket utbildning som kan bli en stor kostnad för
järnvägsföretagen, kanske mest kännbart för mindre
aktörer. Önskemål har framförts om förenklat regelverk.

Projekt Sundsvalls logistikpark
I projekt Sundsvalls logistikpark ingår ny logistikpark
i anslutning till Sundsvalls hamn, ny containerhamn
och anslutningsspår, dels Bergsåkerstriangeln, dels
anslutningsspår Maland. SCA Logistics pekar ut dessa
investeringar som viktiga för att frigöra potentialer,
dels ökad kombitrafik på järnväg och dels överflytt till
sjöfart.

• Övergång till fossilfria transporter är ofta förknippat
med en åtminstone initialt högre kostnad. Ekonomiska incitament för övergång till fossilfritt kan ha
stor betydelse för att underlätta en överflyttning.
Detta lyfts fram av ett flertal intervjuade aktörer.

6 Intervjustudie med Näringsföreningen i Trondheim, 2019.
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5 Överflyttningens lönsamhet
Totalkostnaden för intermodal transport i
relation till lastbil är avgörande

Som beskrivits i kapitel 3 finns många samhällsnyttor
med en överflyttning av godstransporter från väg till
järnväg. För att dessa ska kunna förverkligas behöver
järnvägsalternativet bli konkurrenskraftigt för kunderna, det vill säga varuägare och transportörer.

När det gäller kostnaden för själva tågdriften är åtgärder som gör det möjligt att köra längre tåg viktigast, för
därigenom kan kostnaden per container minskas.

Huruvida överflyttningen blir lönsam för företagen beror på en rad faktorer. Förutsättningarna för att uppnå
lönsam överflyttning varierar mellan olika transporttyper och från fall till fall.

Om du ser bara till kostnaden att köra tåg från terminal
till terminal till exempel Jönköping — Trondheim, så
är tåg billigare än lastbil. Men det avgörande är vilken
intäkt du kan få på linjen tur och retur. När du kommer
till ändstationen och ska köra ut godset och hämta in
gods, så tillkommer kostnader. En renodlad lastbilstransport är mer flexibel och kan plocka upp returgods
längs vägen och får därmed högre fyllnadsgrad.
Lönsamheten i ett järnvägsupplägg är därför beroende
av effektiv omlastning samt i vilken mån man lyckas
fylla tur- och returtransporten.

I det följande beskrivs generella faktorer av stor
betydelse för överflyttningens lönsamhet. Vidare ges
exempel på transporter där överflyttning bedöms
kunna bli lönsam och vad som krävs för att möjliggöra
detta.

5.1 Konkurrenssituation väg järnväg

Som beskrivits i avsnitt 4.2 Administrativa brister och
åtgärdsbehov, så påverkas också lönsamheten i den
intermodala transporter av infrastrukturavgifter och
förtullningsdokumnet

Godstransporter på väg har fått stärkt konkurrenskraft
på senare år, bland annat genom tunga investeringar i
väg samt bred cabotagekörning och utländska lastbilstransporter. Lastbilspriser har gått ner sedan 2015
medan järnvägspriserna gått upp. Kostnadseffektivitet
framhålls av många varuägare som viktigast i deras
kravprofil. Transporttid och leveranssäkerhet är också
viktigt.

5.2 Exempel på överflyttning och
lönsamhetsbedömning
Överflyttning från andra gränsöverskridande
järnvägsstråk

I kombination med bristande kvalitet och stabilitet i
järnvägstransporter, har utvecklingen de senaste åren
tenderat att underminera järnvägens konkurrenskraft
och gjort det svårare att få överflyttning till järnväg
lönsam.

Det är redan idag lönsamt att använda Mittstråket i
samband med avbrott/avvikelser på ordinarie rutt.
Cargonet har använt Mittstråket som omledning både
2018 och 2019 (2 ggr 2019).

Den totala kostnaden för intermodal transport är enligt
Bring Linehaul en avgörande faktor för att stärka järnvägens konkurrenskraft, vilket de ser som nödvändigt
för att få upp det totala godsvolymerna som går på tåg
mellan Sverige och Norge. Ökade godsvolymer totalt
sett på järnväg Sverige-Norge är enligt Bring Linehaul
en förutsättning för att det ska kunna bli lönsamt för
dem att nyttja Mittstråket.

Cargonet pekar på attraktiviteten kan öka betydligt för
att nyttja Mittstråket i högre grad om man elektrifierar
på norska sidan. Elektrifierad järnväg ger billigare
transporter, vilket är mycket viktigt för transporter av
gods. Elektrifiering bidrar ofta till att kunna köra längre/
tyngre tåg och medför även kortare transporttider
genom att lokbyte kan undvikas.
Förutsättningarna för lönsamma upplägg via
Mittstråket stärks ytterligare av förväntad ökning av
fisktransporter eller möjligen ändrade transportflöden.
Att få till norrgående transportflöden för att matcha södergående fiskleveranser, kanske genom att köra varor
norrut som ska till Trondheim via Sverige, är viktigt för
att få lönsamhet i en mer omfattande överflyttning till
Mittstråket.
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Med elektrifiering av Meråkersbanan och Nordlandsbanan, i kombination med de kapacitetsåtgärder i stråket
som beskrivs i kapitel 4, finns goda förutsättningar för
att en överflyttning ska bli lönsam.

Ökade konkurrenskraft för järnvägstransporter och
därmed ökade godstransporter på järnväg totalt sett
mellan Sverige och Norge kan uppnås genom:
• elektrifiering och åtgärder för ökad kapacitet som
möjliggör att köra längre tåg,

Transporter av färdiga produkter

• incitament/avgiftssystem som främjar överflyttning
från väg till järnväg, till exempel genom ecoskatt på
lastbilar, att gränsöverskridande lastbilstransporter
får betala den faktiska kostnad de ger upphov
till samt förenklad tulladministration för järnvägstransporter.

Intervjustudien visar att ytterligare aktörer med transporter av färdigvaror ser potentiella kostnadsfördelar
med överflyttning till järnväg.
Octowood, som ett exempel, har industrispår till sin
anläggning och kör idag stor del av sina färdiga produkter på järnväg till bland annat Sundsvalls hamn och Söderhamn. Elektrifiering av Meråkerbanan, tillskapande
av möjlighet för lossning av vagnslast i Trondheims
hamn samt triangelspår i Bräcke mellan Norra Stambanan och Mittbanan är viktiga åtgärder för att göra
järnvägsalternativet konkurrenskraftigt för Octowoods
transporter till Trondheims hamn. Med dessa åtgärder
finns goda förutsättningar för att överflyttningen ska bli
företagsekonomiskt lönsam.

• god fyllnadsgrad i tur- och returtransporten
Med en sådan utveckling bedöms Mittstråket bli ett
intressant alternativ för aktörer som Posten Norge/
Bring. Posten Norge ser dock att en närmare analys
av tid och kostnad i så fall kommer att behöva göras
innan de startar med att flytta över stora mängder gods
i andra korridorer.

Transporter av skogsråvara

Ett annat exempel på företag med potentiellt
överflyttbart transportflöde till järnväg i Mittstråket
är SCA Logistics, som ser potential att flytta över
lastbilstransporter till järnväg via Ånge eller kombitåg
till Göteborg. Planerad utbyggnad av Sundsvalls hamn,
anslutnings-/triangelspår Maland och Bergsåker och
övriga planerade åtgärder runt Sundsvall till Ånge
är viktiga åtgärder för dem för att realisera överflyttningen. Med nämnda åtgärder bedöms den potentiella
överflyttningen till järnväg bli lönsam.

För de största timmer-/massavedsflödena, som inte är
alltför korta, bedöms järnvägstransport, vara det mest
lönsamma transportsättet, exempelvis från timmerterminaler i inlandet och ut till massaindustrin vid
kusten. Det kan också gälla något mindre volymer men
på längre sträckor.
Exempel på intervjuade aktörer inom detta segment är
Norske skog och SCA Skog. Norske Skog ser minskade
transportkostnader som den största potentiella nyttan
med överflyttning från väg till järnväg i stråket och
SCA Skog lyfter fram att tågtransporter gör att de kör
billigare.
För utom att det handlar om stora volymer, tunga transporter och relativt regelbundna flöden, där järnvägen
har konkurrensfördelar jämfört med lastbil, så är det
också gynnsamt att SCA och Norske skog har industrispår till sina anläggningar, vilket göra att omlastning
och lastbilstransport sista biten till anläggningen kan
undvikas eller minimeras.

Överflyttning från sjöfart till järnväg
Nordfrakalk, ser potential för överflyttning av kalktransporter från sjöfart till järnväg i Mittstråket. En
konkurrensfördel med tågalternativet jämfört med
sjöfart är att tåget kan gå mer regelbundet. Detta
möjliggör mindre lagringsbehov och därmed mindre
lagringskostnader. Båten tar så mycket åt gången att
den kräver lager hos kunden och hos Norfrakalk.
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6 Förutsättningar för en fossilfri godskorridor
I detta kapitel behandlas möjligheterna till att skapa en
fossilfri godskorridor. Fossilfria transporter är helt i linje
med Agenda 2030, främst mål nummer 13 Bekämpa
klimatförändringarna, eftersom fossilfrihet innebär
sänkta koldioxidutsläpp och minskad klimatpåverkan.
Även mål nummer 3 God hälsa och välbefinnande och
mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur är
relevanta vid en omställning till fossilfrihet och påverkas
positivt av att det skapas en fossilfri godskorridor. Även
fossilfria drivmedel har olika egenskaper och därför
inleds avsnittet med en översikt över olika drivmedels
klimatpåverkan. Olika drivmedels påverkan på miljö
och hälsa utöver klimatpåverkan varierar också, men
behandlas inte i denna rapport.

Energirådgivningen samt energiföretagen anger att
utsläppen från svenskproducerad el under de senaste
åren uppgått till cirka 13 gram koldioxid per kWh.
Motsvarande siffra för nordisk elmix är cirka 50 gram
koldioxid per kWh. Enligt Energiföretagen var snittet i
EU 337 gram koldioxid per kWh (Energi & klimatrådgivningen, 2018) (Energiforetagen, 2018).

6.1 Klimatpåverkan från olika
drivmedel

Hur attraktivt och miljövänlig eldrift kan bli har mycket
med batterierna att göra. Hållbarare batteriproduktion,
längre räckvidder och snabbare laddning samt lägre
kostnader är möjligt och utvecklingen sker snabbt.

Elektrifiering finns i flera varianter, olika elhybrider,
laddhybrider och rena elbilar eller elbilar med laddning
längs vägen via luftledningar, markledningar eller
induktion. Det är när elen kommer från elnätet till
elbilar och laddhybrider som den största klimatvinsten
kan göras.

Det finns många alternativ till de tidigare helt dominerande fossila bränslena bensin och diesel. Alternativen
är flera såsom el, vätgas, biogas, naturgas, HVO100,
FAME100 och DME. Här följer en kortare översyn av de
olika alternativen.

Vätgas
Vätgas ger inget koldioxidutsläpp vid framdriften av
fordon. Framställandet av vätgasen kan vara mer problematisk och klimatpåverkan varierar med metod för
framställning. Vätgas som produceras genom elektrolys
av vatten med hjälp av el från klimatsmart elproduktion
ger mycket liten klimatpåverkan. Tillverkningen av
vätgas kan också tas fram från fossila bränslen såsom
naturgas vilket är klart sämre ur klimatperspektiv.

Tabell 6.1: Energianvändning och växthusgasutsläpp
gCO2ekv/km för en uppskattad genomsnittlig personbil i Sverige. Proportionerna mellan bränslena är
applicerbara även på lastbilstrafik.7
kWh/km

gCO2ekv/km
(2018)

Bensin MK1

0,57

186

Diesel MK1

0,53

147

FAME100

0,53

61

HVO100

0,53

3

E85

0,65

113

Fordonsgas

0,66

39

El (laddhybrid)

0,11

5

Det är idag vanligast att man använder sig av naturgas
för att få tillräckligt med energi för att bilda vätgas. En
vanlig metod är ångreformering, som skapar vätgas och
koldioxid.
Att använda sig av elektrolys är mindre vanligt än
ångreformering, eftersom elektrolys är dyrare och
cirka 30 – 40 procent av energin går förlorad genom
elektrolysen. Det finns dock förhoppningar om att man
ska kunna förbättra effektiviteten framöver och därmed
göra elektrolys till en mer rimlig metod för framställandet av vätgas. Om vätgas produceras genom att spjälka
vatten (elektrolys) behövs totalt cirka tre gånger mer el
än för att köra en elbil samma avstånd.

El
Sverige har tillsammans med Norge näst intill unikt bra
förutsättningar för klimatsmart elproduktion tack vare
en hög andel vattenkraft och nästan ingen fossil elproduktion. I Sverige har vi också en stor andel kärnkraft
som också den har låg klimatpåverkan. Att elektrifiera
transporter i dessa länder ger alltså extra stor klimatnytta jämfört med ett genomsnittligt EU-land där fossil
energi är en stor del av elenergimixen.

Vätgas uppstår även som en biprodukt inom många
delar av den kemiska industrin. Där är alltså inte
primärsyftet med verksamheten att producera vätgas.
Vätgas går snabbt att tanka (3–4 minuter ger 50-60
mil för personbil) och är mycket mera energitätt än
batterier.

7 Data till tabell från https://www.energimyndigheten.se/globalassets/
statistik/drivmedel-2018.pdf
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Det är idag dyrt med vätgas och fordon som drivs av
vätgas och distributionen är outvecklad.8

alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen
och är godkända för användning i alla dieselmotorer.

Vätgas pekas ofta ut som en lösning på framtidens
energiförsörjning och det är vätgasens rena förbränning som lockar. I fordon med bränsleceller eller som
bränsle i motorer ger den inga eller mycket små utsläpp
av miljöstörande ämnen.

HVO (100 %) som uppfyller standarden SS-EN
15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige och kräver
godkännande från fordonsindustrin, eftersom den
normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de
accepterade standarderna för dieselbränsle.

Energilagring som vätgas kan även vara till hjälp för
att lagra överskottsel i ett elproduktionssystem med
allt mer förnybara produktionskällor. Detta eftersom
förnybara produktionskällor ofta är intermittent kraft
och producerar efter till exempel hur det blåser i fallet
vindkraft.

Är intressant för att det är så enkelt att använda.
Svårigheten är tillgången.
Reduktionsplikten som innebär att fossil diesel behöver
blandas upp med förnybar diesel, såsom HVO, innebär
en utmaning att få fram tillräckliga volymer. Ett stort
antal HVO100-stationer har fått stöd i Sverige och
frågan är här om dessa stationer kommer att tvingas stå
tomma de kommande åren om det inte finns ren HVO
att tillgå på marknaden.9

HVO100
HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska
fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som
kemiskt i stort är likt det fossila dieselbränslet. HVO
säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då
8 https://www.gasforeningen.se/vatgas/

9 https://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/lagesrapporter/biobransle/pm---omvarldsbevakning-biodrivmedelsmarknaden.pdf (2018-04-04)
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Figur 6.1:1 Hydrogen Refuelling Stations Worldwide visar på en befintlig tankstation för vätgas (röda punkter
med grön buffert) i Trondheim och två till planerade i Trondheimsregionen (med gula punkter och buffertar). Det
finns inga fler platser längs Mittstråket eller i Mittstråkets närområden. I Sverige är de närmaste i Sandviken och
Umeå. För att få till ett mer fungerande stråk behövs tankmöjligheter även i Östersund och Sundsvall, men för
bra redundans behövs ytterligare ställen.
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Biogas

FAME100

Biogas är ett klimatsmart bränsle och kan användas
som flytande bränsle (LBG) eller som komprimerad
gas (CBG). Flytande biogas är enklare att frakta och att
lagra och är energitätare än diesel. I tabellen tidigare
visas klimatprestanda för fordonsgas, som kan vara
en blandning av biogas och naturgas. Naturgas är ett
fossilt drivmedel med hög klimatpåverkan, men dock
mindre än för bensin och diesel. Naturgas finns som
flytande bränsle (LNG) eller som komprimerad gas
(CNG). För att bli en fossilfri korridor krävs att tankställen kan förses med biogas.

FAME är en förkortning av fettsyrametylestrar som
tillverkas av olika typer av vegetabiliska oljor. Den
måste uppfylla kraven i standarden SS-EN 14214. Den
vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja som förestras
till rapsmetylester, RME. Ren FAME, B100 (100 %) säljs
på ett begränsat antal stationer i Sverige. För att köra
ett fordon på ren FAME krävs att du har en motor som
uttryckligen har ett godkännande från tillverkaren för
detta drivmedel. Den FAME som används i Sverige är
huvudsakligen producerad från rapsolja och kallas
RME.

Företaget Gasum ser potential för transporter drivna
av biogas i hela stråket Sundsvall - Trondheim. Hösten
2019 öppnar de en tankstation i Östersund och under
2020 planerar de att öppna en anläggning i Sundsvall.

Dimetyleter (DME)
Dimetyleter (DME) är ett nytt bränsle som normalt är i
gasform men blir flytande om det trycksätts. DME är ett
mycket rent bränsle och det finns förhoppningar om
att kunna framställa det via förgasning av skogsråvara.
DME anses av många vara ett framtidsbränsle. För att
kunna köra på DME krävs att dieselmotorerna modifieras.10

En fulltankad lastbil har en räckvidd på cirka 70 mil.
Det innebär att lastbilar kan köra på gas längs hela
Mittstråket från Sundsvall till Trondheim. Men bara två
tankställen i stråket är knepigt ur redundasaspekt.
Biogas har bättre räckvidd och är på kort sikt mer
ekonomiskt och tillgängligt för längre och tyngre
lastbilstransporter än elektrifiering. Idag finns inga
batterier som möjliggör för tunga lastbilar (74 ton) att
köra på el i samma utsträckning som på biogas.

10 https://spbi.se/uppslagsverk/fakta/drivmedel/ovriga-drivmedel/fordonsgaser/
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Figur 6.1:2 Kartan Hamar
visar de två biogastankställena som Gasum driver eller
håller på att starta upp i Österund och Sundsvall. För att få till ett mer
fungerande stråk behövs tankmöjligheter även Norge och för Mittstråket
vore en lokalisering i Stjördal där E14 möter E6 attraktiv.
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Figur 6.1:3 Översikt av befintliga och
planerade LNG/LBG-tankställen.
Källa: Smart Green Region 2015-2018.

6.2 Lokal produktion i Mittstråket

Gasum, som investerar i tankstationer för biogas i
bland annat Sundsvall och Östersund, ser gärna att det
investeras i tillverkning av biogas lokalt, i Östersund
eller Sundsvall.

Vid Norske Skog massabruk i Skogn invigdes år 2018
världens största produktionsanläggning för flytande
biogas. Anläggning som skall göra 12,5 miljoner normalkubikmeter flytande fordonsgas. Gasen produceras
från avfall från fisk- och skogsindustrier i området. Av
125 GWh flytande gas kommer cirka 25 GWh från skogsrestprodukter och 100 GWh från fiskrestprodukter.

SCA Biorefinery Östrand AB ansöker nu om tillstånd
enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett
bioraffinaderi inom Östrands Industriområde, Timrå
kommun. St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka
förnybara drivmedel.

Biogasfabriken ägs och drivs av Biokraft AS, som i sin
tur ägs till drygt 50 procent av Scandinavian Biogas
Fuels International. TrønderEnergi, ett regionalt
energibolag, äger cirka 43 procent, och de norska grundarna av Biokraft äger cirka sju procent. Investeringen
beräknades till 330 miljoner NOK innan uppförandet.11

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik
för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av
tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den
nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess
och beslut från båda företagen, planeras vara i drift
2021. Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av
sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och
Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken
kommer att mer än fördubblas.

Vätgasproduktion av syntesgas testas på Statoils anläggning i Tjeldbergodden, några mil från Trondheim.
Vilja finns att beställa den första produktionslinjen för
tekniken. I försöket har syntesgas hämtats från Statoils
metanolfabrik. Syntesgasen har passerat membran
som består av mikrometertunna flak av palladium.
Membranet släpper bara igenom väte, och man får ren
vätgas. Kvar blir koldioxid, som sedan kan lagras till
exempel i övergivna olje- och gasfält ute till havs.12

Vid Korstaverket (Sundsvall) finns en färdig detaljplan
för en biogasanläggning. Kommunen har dock beslutat
att inte gå vidare med att investera i en produktionsanläggning för biogas.

11 https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/norsk-anlaggning-for-flytande-biogas-klar-om-ett-ar
12 https://www.nyteknik.se/miljo/nya-fabriken-ska-tillverka-vatgas-utan-koldioxidutslapp-6893704
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Figur 6.2:1 Det finns idag en stor anläggning för produktion av flytande biogas i Norge några mil norr om
Trondheim. Biogasanläggningen finns i anslutning till Norske Skog ASSöderhamn
pappersbruk i Skogn. Vätgasproduktion
Lillehammer
testas i Tjeldbergodden, några mil från Trondheim. SCA Biorefinery Östrand AB ansöker om tillstånd mm enligt
Hamar
miljöbalken till anläggande
och drift av ett bioraffinaderi inom Östrands Industriområde, Timrå kommun.
Produktionen väntas vara igång 2021.
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6.3 Fossilfria järnvägstransporter

i Mittstråket för att den potentiella överflyttningen av
godstransporter till järnväg i stråket ska kunna realiseras.

Elektrifiering - järnväg

Elektrifiering och tillräcklig kraftförsörjning av
järnvägen är avgörande för att möjliggöra fossilfria
transporter av exempelvis skogsråvara och mineraler.
Detta segment av tunga transporter, som är omfattande
i stråket, kan vara svårt att tillgodose med fossilfria
lastbilstransporter av såväl transportkostnadsskäl som
av fordonstekniska och infrastrukturella skäl.

Mittstråket är idag elektrifierat fram till norska gränsen
strax väster om stationen i Storlien. Den norska sidan
saknar elektrifiering. Elektrifiering av den norska sidan
har varit aktuell länge och med i norsk infrastrukturplanering, men har också flera gånger blivit skjuten på
framtiden. Det finns 100 miljoner NOK avsatt i norska
regeringens förslag till stadsbudget för 2020. Projektet
får en budgetram på 2 200 miljoner NOK och regeringen
slår i förslaget fast att elektrifiering av sträckan Trondheim - Storlien ska genomföras och vara klar 2024.

Med den planerade elektrifieringen av Meråkerbanan
i kombination med vissa ytterligare åtgärder finns
goda förutsättningar för Mittstråket att utvecklas till en
fossilfri järnvägskorridor.

Elektrifiering av Inlandsbanan i Sverige och Nordlandsbanen mellan Trondheim och Bodö i Norge är viktiga
bitar för ett mer hållbart transportsystem.

Andra viktiga förutsättningar för järnvägen
Förutom att den norska delen av Mittstråkets järnvägskorridor är oelektrifierad i nuläget finns det
även kraftiga lutningar, som behöver åtgärdas för att
möjliggöra transporter med tyngre tåg. Lutningarna på
Meråkerbanan mellan Gudå och riksgränsen är cirka 23
promille.13

Elektrifierad järnväg ger billigare transporter, vilket är
mycket viktigt för transporter av gods. Elektrifiering
medför även kortare transporttider genom att lokbyte
kan undvikas.
Som beskrivits i tidigare kapitel finns behov av
elektrifiering av den återstående delen av järnvägen

13 Källa: KS2 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
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Figur 6.3:1 I kartan visas vilka järnvägssträckor som är elektrifierade (grön) respektive inte elektrifierade (svart)
samt vilka sträckor som planeras för att elektrifiering (gul). Källa: Trafikverket (https://njdbwebb.trafikverket.
se/SeTransportnatverket, 2019-09-24).
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Vätgas
Vätgas är ett mycket klimatsmart bränsle om det
produceras med bra metoder. Ingen koldioxid släpps ut
vid nyttjandet av tåget. Utmaningen är kostnaden för
vätgas jämfört med de idag dominerande drivmedlen.
Vätgasen kan mycket väl vara ett alternativ på längre
sikt, på banor som inte elektrifieras. Energiåtgången
för framdrift med vätgas är dock högre än vid framdrift
med el, som även i framtiden kommer vara det bästa
alternativet om trafikvolymen kan motivera infrastrukturen för elektrifiering.

Lutningar i övriga Mittstråket är också på flera avsnitt
långt över den vanliga nybyggnadsstandarden på tio
promille, men de allvarligaste lutningarna finns på den
norska sidan.
Utöver bangeometrin finns behov av vissa kapacitetsåtgärder avseende exempelvis mötesstationer, samt
utveckling av effektiva omlastningsmöjligheter (se
kapitel 4).

Hållbara bränslen - järnväg
För de närmaste åren innan elektrifieringen av Meråkerbanan är klar är det intressant att se vilka alternativa
bränslen som kan vara mer hållbara. Detta gäller även
på längre sikt för anslutande olektrifierade järnvägar i
Norge och Sverige, till exempel Inlandsbanan.

Inlandståg AB har visat intresse för att ersätta diesel
med vätgas. I intervjustudien nämner de dock andra
alternativ för fossilfria transporter. De ser utmaningar
i att hitta ett fungerande distributionssystem. Det kan
vara möjligt att bygga om befintliga tåg, men marknaden behöver vara tillräckligt stor och här kan det
vara bra att samarbeta med Norge. Ett projekt för att
konvertera lok till vätgas bedöms ta cirka tre år.14

Biogas
Biogas har mycket bra klimatprestanda och tillverkning
av biogas finns i regionen. Om tillgången på biogas
tryter nyttjas ofta naturgas som har mycket likartade
egenskaper, men klimatprestandan är mycket sämre.
Biogas är ett lämpligt alternativ för att sänka klimatpåverkan från tågtrafik där elektrifiering saknas.
Tjustbanan var först med biogaståg 2006 i ett pilotprojekt, då för persontrafik.
Syntetisk diesel, HVO
Ett hållbart alternativ är att övergå till HVO. HVO100 har
som tidigare redovisats mycket bra klimatprestanda
jämfört med fossil diesel. Utmaningarna är tillgången
i samband med att reduktionsplikten innebär ökade
behov av inblandning av HVO i vanlig fossil diesel.
Det finns också frågor kring hållbarheten om HVO importeras från länder där tillverkning sker med palmolja,
eller rester från palmolja.
Klimatnyttan är stor, bara en femtiondedel av vanlig
diesel, och distributionen kan begränsas till några
strategiska tankställen där vanlig diesel kan ersättas.
Kostnaden för övergången bedöms bli låg.
Frågetecknet är egentligen bara om det är möjligt
att säkra tillgången på hållbart producerad HVO100.
Saknas tillgången blir det vanlig diesel och miljönyttan
försvinner.

14 https://miljo-utveckling.se/vatgas-nasta-hoppas-inlandsbanan/
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6.4 Fossilfria lastbilstransporter

Raster - regler för tunga lastbilar15
• En rast är en period under vilken föraren inte får
köra eller utföra något annat arbete och som
endast ska utnyttjas för återhämtning.

Generella förutsättningar
För att finna logiska och lämpliga platser i stråket där
satsningar på alternativa drivmedel/laddstationer kan
vara lämpliga kartlägger vi några nyckelfunktioner
längs vägnätet. Till dessa hör definitivt rastplatserna
längs vägarna, som exempelvis skulle vara intressanta
alternativ för laddning av rena elfordon och laddhybrider. Även omlastningsterminaler mellan järnväg
och väg är intressanta platser för introducerandet av
hållbarare drivmedel.

Godsterminaler

•

När du haft en sammanlagd körperiod på högst 4
timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst
45 minuter. Rasten kan ersättas med en dygns- eller
veckovila.

•

Rasten kan delas i två perioder som kan fördelas
över körperioden. Den första delen måste då vara
minst 15 minuter och den sista delen ska vara
minst 30 minuter.

•

När du haft en sammanlagd rast på minst 45 minuter alternativt en delad rast på 15 och 30 minuter
startar automatisk en ny körperiod på 4 timmar
och 30 minuter.

I stråket finns järnvägsterminaler i Sundsvall, Ånge
och Östersund på svenska sidan. På norska sidan finns
terminal i Trondheims centrum samt en temporär
terminal vid Torgård.

Rastplatser
Det finns tre rastplatser längs E14 mellan gränsen till
Norge och Östersund. Det finns en rastplats nära Bräcke
och en vid E14 i höjd med Ånge. Trafikverket har utrett
en möjlig lokalisering av en ny rastplats vid E14 i Stöde.
I Sundsvallstrakten finns också några rastplatser längs
E4.

15 Källa: Transportstyrelsen.
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Järnväg

Storuman
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Potentiell rastplats

Vilhelmina
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Figur 6.4:1 Terminaler och rastplatser.
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Elektrifiering - Fordon

Ett exempel på en kommande lastbilar i närtid är Tesla
Semi truck som ska kunna dra 30 ton i 80 mil. Den ska
kunna laddas upp till 80 procent eller cirka 645 kilometer på 30 minuter. Troligen kräver det en effekt på över
1 megawatt och ska klaras med Teslas Megacharger
som ännu inte finns på marknaden.

Ellastbilar
Volvo Lastvagnar är precis i starten och kommer att
börja sälja ellastbilar under hösten 2019. Volvo ser att
det kommer att gå framåt successivt och att det kommer att ta några år innan de börjar sälja i stora volymer.
Mycket styrs av utvecklingen på batterisidan. Initialt är
det citydistribution och avfallshantering som är de två
största områdena. De rör sig ofta inne i stadskärnan och
rör sig i miljöer där det är bra att kunna köra helt på el.16

Det finns åtminstone ett dussin andra tillverkare av
ellastbilar, exempelvis Daimler AG och kinesiska BYD.
Posten Norge uppger att en ellastbil behöver kunna gå
40-50 mil utan stopp för att vara intressant. Stopptid
för laddning av lastbilen bör komma ned till 1 timme
för att vara acceptabel. Posten Norge kommer att testa
ellastbilar från Volvo under 2020 och lyfter fram att
Sverige genom lastbilstillverkarna Volvo och Scania har
en nyckelroll i att möjliggöra övergång till eldrift.

Prestandan hos de rena ellastbilar som finns på marknaden 2019, Volvo, Mercedes, Renault, Einride, MAN
med flera kan översiktligt sammanfattas enligt nedan.
Lastbilar - 16 Ton
• ca 30 mil/laddning
•

1-2 timmar att ladda fullt med snabb DC laddning
150kW

•

Samma laddhandske som elbilar

Laddningsinfrastruktur
Sveriges första publika snabbladdare för lastbilar
uppfördes sommaren 2019 bredvid en bensinmack
på Gullbergsvass i Göteborg och har uppförts av det
kommunala energibolaget Göteborg Energi i samarbete
med Volvo Lastvagnar. Laddeffekten är på 175 kW och
därmed också en av de snabbaste publika laddstationerna i Sverige. Laddaren kommer från ABB och har
både CCS- och Chademo-uttag, men bara ett fordon
kan ladda åt gången. Den totala installationskostnaden
uppges ligga på omkring 1,5 miljoner SEK.17

Lastbilar - 27 Ton
• ca 20 mil/laddning
•

1-2 timmar att ladda fullt med snabb DC laddning
150kW

•

Samma laddhandske som elbilar

Att samma laddhandske som vanliga elbilar nyttjas kan
möjliggöra att laddstationer samnyttjas med elbilar
om så tillåts och det finns fysik plats för det. Det finns
idag flera aktörer som bygger ut snabbladdningssystem
med över 100 kW i effekt. Tesla har idag 150 KW och
nästa generation som är på gång till Europa har 250 kW.
Ionity har 350 kW.
•

Det kan finnas lokala begränsningar i elnäten som
hindrar att enkelt uppföra snabbladdstationer med hög
effekt. Norge och norra Sverige har dock stora överskott
på el som dessutom nästan uteslutande produceras på
klimatsmarta sätt. Så eventuella problem sitter troligen
endast i servitutet till fastigheten eller i de lokala näten,
vilket dock kan påverka tid och kostnad, vilket i sin tur
kan styra val av exakta lokaliseringar.

Ionity (BMW Group, Daimler AG, Ford Motor
Company och Volkswagengruppen med Audi och
Porsche)

•

Circle K (Har börjat med egna snabbladdare, har
tidigare samarbetat med bland annat Ionity)

•

Grönkontakt (stora i Norge på snabbladdning och
expanderar nu även i Sverige)

•

Tesla (endast laddning för Teslor)

För att stråket ska fungera för tunga transporter med
olika upplägg och som nyttjar olika delsträckor bör
avståndet mellan laddarna vara cirka 10 mil eller
mindre. Visserligen klarar nu kommande tunga lastbilar
(27 ton) cirka 20 mil på en laddning, men väder och
före påverkar räckvidden och en kall vinterdag behöver
man räkna med att räckvidden kortas tydligt.

OBS! Vinter och kallt klimat påverkar körsträckorna
betydligt.

Att laddningen av batterier går som snabbast från
låg laddning till ungefär halv laddning, för att sedan
successivt avta till att gå mycket långsamt de sista 10
procenten, gör att två korta stop kan vara att föredra
istället för ett långt.

För tunga lastbilar upp till 74 ton finns det ännu inte
tillräckligt bra fordon för långväga godstransporter.
Utveckling på exempelvis batterisidan är dock snabb
och priserna på batterier till fordon sjunker tydlig för
varje år som går, en utveckling som väntas fortsätta när
produktionsvolymerna nu snabbt ökar (skalekonomieffekter).
16 Källa nyteknik ” https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-sveriges-forsta-snabbladdare-for-lastbilar-6960839”

17 Källa nyteknik ” https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-sveriges-forsta-snabbladdare-for-lastbilar-6960839”
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Teknikutvecklingen för elektrifierade fordon går
snabbt, och kostnadssänkningarna sker snabbt i takt
med att batteriproduktionen ökar och skaleffekter
pressar priserna. Kostnader och laddtider minskar,
medan räckvidd och energitäthet ökar.

Det är viktigt med redundans. Transporter kan inte bli
stående om en laddplats krånglar utan möjlighet att ta
sig till en alternativ laddplats.
För de anslutande europavägarna kan kompletterande
laddstationer öka upptagningsområdet för stråket,
exempelvis:
Anslutningar E45 norr Strömsund, E45 söder
Åsarna/Rätan

•

Anslutningar E6 norr Steinkjer, Södra Trondheim/
Heimdal E6 och E39 alt Soknedal

Anslutningar E4 norr, nära Härnösand ger täckning
till Örnsköldsvik

•

Anslutningar E4 söder, nära Hudiksvall ger täckning
ner mot Gävle

Antas att installationskostnaden ligger på samma nivå
som den första snabbladdare för lastbilar i Göteborg
blir total installationskostnad i Mittstråket 10-11 miljoner SEK och cirka 20 miljoner SEK om även anslutande
europavägar får en snabbladdare i på var sida om E14
stråket. Detta skulle ge bra yttäckning, men risken för
extra väntetid blir snabbt stor med endast en laddare
per plats. Kostnaderna för att etablera kommer dock
att variera med plasterna och vilka kringinvesteringar
som kan behövas. Det kan handla om att iordningställa
själva parkeringsytorna och dess anslutningar, men
också åtgärder för att klara effektbehovet för snabbladdning. Sker etableringen där service helt saknas
kan det vara av intresse att anordna någon form av
rastplats med tillhörande funktioner.

Avståndet mellan Sundsvall och Trondheim är cirka
45 mil och cirka 6-8 orter med snabbladdning längs
sträckan skulle ge bra täckning i stråket.

•

•

Europaväg
Järnväg

Storuman

Potentiell laddstation i Mittstråket
10 mil avstånd ifrån potentiell
laddstation i Mittstråket
Potentiell laddstation i anslutande stråk
10 mil avstånd ifrån potentiell
laddstation i anslutande stråk

Hoting

Steinkjer
Umeå

Strömsund

Trondheim

Stjordal

Heimdal

Järpen
Storlien

Vaasa

Östersund
Bräcke

Härnösand

Ånge
Vattjom

Sundsvall

Dombås
Sveg

Hudiksvall

Söderhamn

Lillehammer
Hamar

Figur 6.4:2 Kartan visar ett exempel på placeringar av snabbladdare för lastbilar i Mittstråket med dess Europavägsanslutningar. Med sex laddplatser längs E14 möjliggörs funktionell tillgänglighet till laddplatser längs hela
stråket. Dagens laddtider och räckvidd är begränsande för ellastbilarnas konkurrenskraft på kort sikt. Teknikutvecklingen och kostnadssänkningen går snabbt avseende fordon och laddplatser, varför fler och fler kategorier
av godstransporter kommer att bli konkurrenskraftiga med el.
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Elektrifiering - Vägar

Som möjliga pilotprojekt för elvägar har följande
sträckor valts ut:

Det finns tre huvudprinciper för elektrifiering av vägar:
•

Konduktivt från luft (luftledningar)

•

Konduktivt från väg (skena i vägen)

•

Induktivt från väg (trådlös laddning)

•

E20 Hallsberg – Örebro

•

Väg73 Nynäshamn – Västerhaninge

Enligt regeringens önskemål är målsättningen att en
pilotsträcka väljs och bör vara startklar i slutet av 2021.

I två olika pilotstudier har de två första principerna
testats längs kortare teststräckor i det befintliga
vägnätet. Luftledningar har testats längs en sträckning
mellan Gävle och Sandviken, medan det andra projektet mellan Arlanda och Rosersberg är en skenbaserad
elväg.

Möjligheter för att elektrifiera Mittstråket med
elvägar
Elektrifiering med snabbladdare är realistiskt att
relativt snabbt kunna ge bra täckning längs hela stråket
och även anslutande stråk. Det är snarast en kostnadsoch finansieringsfråga. Möjligheterna för elektrifiering
av vägen är betydligt mer begränsade i närtid.

Testvägen Gävle-Sandviken
Testet plast var mellan trafikplats Hillsta (Kungsgården)
och Sandviken Västra, en sträcka på två kilometer som
elektrifierats i en riktning. Vägstandarden är 2+2 väg
med 100 km/h i hastighetsbegränsning.

Baserat på Trafikverkets syn på lämpliga pilotsträckor
där mötesseparering är ett krav och två körfält i vardera
riktningen också blivit styrande så ligger Mittstråket
dåligt till för en snabb elektrifiering. Mittstråket har
huvudsakligen två körfält totalt och bara kortare avsnitt
är mötesseparerade.

Under två år kör Scania och Ernsts Express två olika
lastbilar med last upp till 60 ton, i test- och kommersiell
trafik.

Ambitionen får i stället vara att hitta en eller ett par
kortare sträckor som passar för elektrifiering av vägen.
Sträckorna behöver har relativt stora och stabila flöden
med gods över ett begränsat avstånd och sammanfalla
med att vägstandarden medger elektrifiering och
elnätet likaså.

E-road Arlanda
Den första skenbaserade allmänna elvägen i världen.
En två kilometer lång testbana belägen mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde.
Med eRoadArlandas tekniska lösning överförs energi
från en skena i vägen till fordonet via en rörlig arm.
Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge
fordonet befinner sig över rälsen är kontakten i nedfällt
läge. Vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt
upp.

En identifierad sträcka som kan vara aktuell är:
Timmertransporter Töva – Ortviken (ca 19 km)
Sträckan Blåberget – Timmervägen byggs nu om till
2+2 väg med mötesseparering. Ombyggnationen börjar
cirka tre kilometer från Tövaterminalen och blir en cirka
fem kilometer lång väg i till stora delar ny sträckning
nära befintlig E14. Längs denna delsträcka kan elektrifiering av vägen vara möjlig.

Skenan i vägen som är kopplad till elnätet är också
automatisk, den är uppdelad i sektioner och en sektion
spänningssätts endast när ett fordon befinner sig ovanför. Stannar fordonet kopplas strömmen ifrån. Skenan
gör det möjligt att både ladda fordonets batterier samt
driva det framåt.

Av övrig sträckning på drygt 11 kilometer håller endast
delen på E4 (drygt 1 km) en standard som Trafikverket
har som riktlinje för att i nuläget utföra pilotstudier.

Fler pilotprojekt
Trafikverket har under 2019 utrett lämpliga pilotprojekt
för elvägar. De faktorer som främst utretts är:

Timmervägen, Hulivägen och Ortviksvägen är idag
vägar med lägre standard än 2+2 och mötesfri vilket
innebär att elektrifiering av dessa vägtyper ännu inte
testas ens på pilotnivå i Sverige och att det kommer
att dröja innan man vet hur lämpligt det är på denna
typ av vägsträckor. Att bara elektrifiera de fem kilometerna längs den ombyggda E14 kan vara tveksamt
då sträckan bara är cirka en fjärdel av sträckan och än
mindre av transporttiden i relationen Töva – Ortviken.

Prioriteringarna har skett utifrån en rad kriterier såsom
vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens
natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning
med mera.
I de fördjupade utredningarna har ett ställningstagande
varit att det endast är mötesseparerade vägar som är
aktuella och i ett senare skede växte det fram att det
ska vara minst två körfält i båda riktningarna.
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6.5 Intervjuerna - om
omställningsmöjligheter
Lastbilstransporter med el

Flera av de intervjuade aktörerna har strategier och mål
för fossilfria godstransporter.

Angående lastbilstransporter med elfordon eller
elektrifierade vägar nämner företagen följande:

Järnvägstransporter

• Folla Cell i Follafoss framhåller att övergång till
elbaserad transport kommer att vara viktigt.

Mera järnvägstransporter och/eller hållbarare järnvägstransporter nämner följande företag:
•

Posten Norge/Bring vill gärna kunna köra större
andel av sina transporter på järnväg, som ett led i
att uppnå sitt mål att vara fossilfria på gods innan
2025.

•

Tågtransporter är huvudinriktningen i Mondi
Dynäs arbete för sänkta koldioxidutsläpp av
godstransporter. Det är och har varit högtryck på
järnvägstransporter i Sverige.

•

Green Cargo: Vi är redo att köra fossilfritt om
järnvägen och infrastrukturen möjliggör för det.

•

Inlandstågs godstransporter ska vara fossilfria från
2025. De planerar att gå över från diesel till HVO
och liknande.

•

SCA Skog arbetar med att öka andelen transporter
på tåg. Det gör att de kör billigare och får minskade
utsläpp.

•

• Flera företag framhåller att laddningstiden på
lastbilar måste minska kraftigt. Posten Norge/Bring
menar att stopptid för laddning bör komma ned till
1 timme för att vara acceptabel medan Norske skog
säger att 1 timmes laddtid är alltför länge. Även Stena
Steel påpekar vikten av snabbladdning.
• För att i framtiden kunna få till ökade transporter
med laddfordon krävs utbyggnad av laddinfrastruktur. Detta påpekar Stena Steel.
• Posten Norge jobbar med olika typer av hållbara
drivmedel och ska testa el-lastbilar från Volvo nästa
år.
• SCA Logistics kör idag några batteridrivna truckar
inne på sina fabriker. De tror främst på fossilfria
bränslen för lokala/regionala transporter, och inte för
långväga transporter, särskilt inte transporter över
landsgränser. Detta för att det krävs att infrastrukturen ser likadan ut globalt.
• Gasum satsar brett på förnybara transportsätt. De
menar att elfordon/elektrifiering (väg) kanske ligger
10-15 år bort.

Octowood använder sig av järnväg för att minska
koldioxidutsläpp. Transporter sker i möjligaste mån
med järnväg som ger en mycket liten miljöpåverkan.

•

Nordfrakalk (kalkproducent): Elektrifierad järnväg
kan vara ett alternativ här. All hållbar transport
kräver stora investeringar i infrastruktur.

•

Sammanfattningsvis så är det till stor del segment
som kör stora och tunga volymer som skogsråvara,
skogsprodukter och kalk som nämner potential på
järnväg. Även transportföretag som Posten Norge/
Bring och Green Cargo arbetar för större andel/
ökade järnvägstransporter.

• Williksen ser stor potential att i framtiden köra lastbilstransporter med hållbara drivmedel men pekar
inte specifikt ut elfordon.
• För transporter av skogsråvara är elfordon inte någon
bra lösning i dagsläget. Varken SCA Skog eller Norske
skog ser potential för det i närtid. Det saknas tekniskt
bra tunga lastbilar som kan köra skogsråvaran.
• Stena Steel: Idag fungerar det inte med förnybara
bränslen. Om man till exempel ska transportera 40
ton i 130 mil är dagens batteri inte att tänka på.
• Gasum påpekar att det inte idag finns batterier som
möjliggör för tunga lastbilar (74 ton) att köra på el i
samma utsträckning som på biogas.
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Lastbilstransporter med fossilfria bränslen

• Steena Steel har avtal på HVO100 för sina längsta
transporter upp till Norrland men säger att det tyvärr
är allt svårare att få tag på HVO.

• Inlandståg påpekar att företagen idag inte får någon
annan nytta än miljönyttan av att köra på fossilfritt
bränsle och samtidigt är inte alla kunder villiga att
betala för miljönyttan. De efterfrågar en incitamentsstruktur från staten. Även Norske skog menar att
ramverket från staten är viktigt och att underlättande
eller incitament som till exempel minskar avgifterna
fungerar bra om man vill få till en övergång till
fossilfria transporter.

• Inlandståg, som kör främst med diesellok, sätter upp
egna tankar för HVO, men anser att det borde vara en
fråga för regionen.

• Posten Norge pekar även på att tillgången på lastbilar
som kan drivas med alternativa drivmedel är en
utmaning.

• Fanns tillgången till fossilfritt bränsle skulle exempelvis SCA ställa krav på åkerierna att köra på det. Om
SCA Skog ska kunna få till en övergång till fossilfritt,
så krävs väldigt väl utbyggd infrastruktur. I princip
alla åkerier kör från landsbygden. Transporterna går
från små orter i skogen och åkerierna bor också till
största del ute på landsbygden. De tankar på sina
garageplaner. Det måste finnas tillgång till tankställen och möjlighet för åkerier att köpa in bränsle
till sin gårdsplan. Det räcker inte med tankställen i
Östersund och Sundsvall.

• Gasum menar att biogas kommer vara tillgängligt för
transporter i Mittstråket redan inom ett år. De ser potential hela vägen Sundsvall - Trondheim både för att
transportera biogas och för att bygga anläggningar
längs stråket. Mittstråket är av avgörande betydelse
för Gasums godstransporter, och det är därmed viktigt med fortsatta investeringar i stråket. De ser gärna
investering i tillverkning av biogas lokalt, i Östersund
eller i Sundsvall.

Många av de intervjuade aktörerna lyfter fram att
tillgången på hållbara bränslen är en begränsning både
vad gäller produktion av bränsle och infrastrukturen
kring den.

• SCA driver själva ett projekt med att utveckla biodiesel i Östrand. SCA Logistics tror främst på fossilfria
bränslen för lokala och regionala transporter, mindre
för transporter över landsgränser. Detta för att det
krävs att infrastrukturen ser likadan ut globalt.

• Flera företag testar eller vill gå över till HVO men
ser att tillgången är begränsad och att priset är för
högt. Posten Norge testar bland annat biogas. De
har testat att flytta över på HVO, men ser att det är
begränsad tillgång och höga priser på HVO. Vätgas
har Posten Norge valt att inte nyttja, eftersom det är
väldigt kostsamt. Bränslet behöver vara ekonomiskt
konkurrenskraftigt.

• Williksen ser en stor möjlighet för lastbilstransporter
med hållbara drivmedel framtiden utan att direkt
peka ut fossilfria bränslen som HVO eller gas.

• Octowood säger att det är intressant med biodiesel
eller biogas men att det inte är aktuellt så länge
vanlig diesel är billigare.
• Norske skog menar att infrastrukturen och tillgången till fossilfria bränslen måste vara sådan att
det blir ett kostnadseffektivt alternativ.
• Flera företag påpekar att priset på fossilfria
bränslen är för högt, däribland Posten Norge och
Mondi Dynäs. Bränslet behöver vara ekonomiskt
konkurrenskraftigt.
• Nordfrakalk har mycket stora och tunga volymer
menar att det inte är realistiskt med lastsbilstransporter med hållbara drivmedel.
• Cargonet säger att de är nyfikna på ny teknologi
främst för dieseltågen. I väntan på elektrifiering av
Meråkerbanan är det intressant att se utvecklingen
med vätgas eller ammoniak (samt ladd-elektrifiering) men att detta inte är aktuellt idag.
Figur 6.5.1 Rännbergsbacken, ÅRE, Mittstråket. Källa
Projekt Mittstråket
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Branschernas behov

Potential som fossilfri godskorridor

Baserat på intervjuerna och kompletterande informationsinsamling har olika behov för olika sektorer
identifierats.

I princip alla intervjuade aktörer har ambitioner och
mål att sänka CO2-utsläpp, några i form av att ha
fossilfria godstransporter från 2025.

Timmer - koncentrerade flöden
För de största timmerflödena, som inte är alltför korta,
kan järnväg vara den bästa lösningen, exempelvis från
timmerterminaler i inlandet och ut till massaindustrin
vid kusten Det kan också gälla något mindre volymer
men på längre sträckor.

Det handlar både om att öka andelen gods på järnväg
samt övergång till hållbara bränslen och på sikt kanske
eldrivna lastbilar
Satsningar behövs på en bredd av områden, exempelvis:

Timmer - nära råvaran i glesbyden
Många åkerier kör från landsbygden. Transporterna går
från små orter i skogen och åkerierna bor till största del
ute på landsbygden och tankar på sina garageplaner.
Det måste finnas tillgång till tankställen och möjligheter för åkerier att köpa in bränsle till sin gårdsplan.
Det räcker inte med tankställen i de största städerna i
Mittstråket.
Distributionsfordon - posten
Posten Norge testar redan idag en bred palett av olika
fossilfria spår. Distributionsfordon för posten ligger
närmare i tid än vissa mycket tunga transporter vad
gäller ny sätt att framdriva fordonen på.
Stadsdistribution
El kan funka för många typer av stadsdistribution redan
idag. För detta segment finns flera fördelar. Utöver
minskade koldioxidutsläpp innebär stadsdistribution
med elfordon även mindre avgasutsäpp, som annars
i städer drabbar många. Distribution i städerna sker
också på tider då fordonens buller påverkar boende i
närheten. Elbilar är klart tystare i låga hastigheter och
bullerstörningarna kan därmed minska.

•

Elektrifiering av järnvägen Storlien – Trondheimsregionen i kombination med kapacitetsåtgärder.

•

Tillgången till alternativa bränslen är begränsad
och priset i flera fall relativt högt. Intresse/behov av
utökad lokal produktion finns. Även tankställen för
tex biogas och HVO behöver byggas ut.

•

Tankställen endast längs E14 räcker inte för alla,
exempelvis har SCA lokala åkerier på landsbygden
som tankar på sina garageplaner. Åkerier behöver
kunna köpa in bränslen.

•

Incitamentsstruktur, så som utformning av skatter
och avgifter för olika bränslen och transportsätt
(väg - järnväg) behöver ses över för att underlätta
fossilfria alternativ.

Elektrifierade lastbilstransporter i stråket har intressanta potential på lite längre sikt. Idag saknas tyngre
lastbilar som kan köra helt på el med hjälp av batterier.
Större modeller kommer med åren, men är inte aktuella nu.
Elvägar för godstransporter ser ut att vara en bit bort
för E14. Pilotstudier som görs nu är uteslutande på 2+2
vägar. Endast korta sträckor på E14 motsvarar sådan
standard.

Matdistributionsföretaget ASKO i Norge nyttjar några
vätgasbilar i sin distribution. Vidare körs sopbil med
vätgas i Norge, med samma grundfordon som det ASKO
nyttjar för matdistribution.
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6.6 Potentiell klimatnytta
Med tidigare beskriva åtgärder för att möjliggöra överflytt till järnväg kan i storleksordningen 9 000 - 12 000
ton CO2-utsläpp per år besparas genom minskning av
lastbilstransporter, sett till de intervjuade aktörernas
potentialer. Det är troligt att ytterligare klimatnyttor
uppnås av andra aktörer.
Baserat på kalkylvärdet för koldioxidutsläpp, som ska
nyttjas i samhällsekonomiska kalkyler som utförs på
uppdrag av Trafikverket från och med april 2020, har
den årlig nyttan av denna överflytt översiktligt beräknats till cirka 65-85 miljoner SEK.
Att köra den kvarvarande lastbilstrafiken längs Mittstråket, efter överfytt till järnväg, med en mix av hållbara
drivlinor, kan ge besparing på omkring 10 000 ton
CO2-utsläpp per år. Här antas att de lastbilstransporter
med start- och målpunkt längs Mittstråket enklast kan
ta del av en riktad satsning på en grön transportkorridor, medan övriga flöden antas köra till stor del på
mindre hållbara drivmedel.
I Mittstråket antas en blandning av transporter på el,
biogas, HVO100 och vätgas. Vidare har beaktats att
delar av dessa drivmedel inte alltid kommer att finnas
tillgängliga i varianter med bästa klimatprestanda.
Den årlig nyttan av potentiell övergång till hållbarare
drivlinor för lastbil i Mittstråket beräknas översiktligt
uppgå till cirka 70 miljoner SEK. Beräkningen är
baserad på kalkylvärdet för koldioxidutsläpp som ska
börja gälla från och med april 2020.
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6.7 Grov kostnadsöversikt infrastrukturinvesteringar

Kostnad för snabbladdningsinfrastruktur
Den totala installationskostnaden uppges ligga på
omkring 1,5 miljoner SEK för den publika snabbladdare
för lastbilar som uppfördes sommaren 2019 i Göteborg.
Laddeffekten är på 175 kW och har både CCS- och Chademo-uttag, men bara ett fordon kan ladda åt gången.

Kostnad för elektrifiering av Meråkerbanan
Det finns 100 miljoner NOK avsatt i norska regeringens
förslag till stadsbudget för 2020. Projektet får en
budgetram på 2,2 miljarder NOK och regeringen slår i
förslaget fast att elektrifiering av sträckan Trondheim Storlien ska genomföras och vara klart 2024.

Det kan finnas lokala begränsningar i elnäten som
hindrar att enkelt uppföra snabbladdstationer med hög
effekt. Norge och norra Sverige har dock stora överskott
på el som dessutom nästan helt produceras på klimatsmarta sätt. Så eventuella problem sitter troligen endast
i servitutet till fastigheten eller i de lokala näten, vilket
dock kan påverka tid och kostnad vilket i sin tur kan
styra val av exakta lokaliseringar.

Kostnad för infrastrukturinvestering i elväg
Kostnaden för elvägar varierar med vald metod. Ett
troligt alternativ om det skulle bli aktuellt med elväg i
Mittstråket är med konduktiv överföring från luft, med
hänsyn till vinterklimatet i stråket. Kostnaden för utbyggnad av elväg samt elnätsutbyggnad har beräknats
till 13-22 miljoner SEK per kilometer i tabellen nedan.
Utöver det tillkommer avgifter för elkraft och elnät
samt underhållskostnader. Konduktivt från väg beräknas vara en billigare i investering, medan induktivt från
väg har stora osäkerheter i kostnaderna och riskerar att
bli klart dyrast.

Avståndet mellan Sundsvall och Trondheim är cirka 45
mil och sju orter med snabbladdning längs sträckan
skulle ge bra täckning i stråket.
Med standard liknande laddaren i Göteborg blir kostnaden för laddstationerna i stråket cirka 10-12 miljoner
SEK, men för redundans och minskar risk för köer kan
det vara bra att ha dubbla laddare på varje plats. Detta
bedöms kosta cirka 20 miljoner SEK.

Idag ligger merkostnaden för att komplettera ett fordon
med utrustning för att kunna köra på elvägar i intervallet 0,5 – 0,8 miljoner SEK (RISE, 2017) (EY, 2018). I större
skala bedöms merkostnaden för en lastbil vara cirka
15 procent. Elförbrukningen för eldrivna lastbilar antas
vara 1,8 kWh/kilometer.

Det är inte känt vad snabbladdare, anpassade för korta
laddtider även för tunga lastbilar med effekt på cirka
1 MW, kommer att kosta. De kommer att vara betydligt
dyrare samtidigt som risken för lokala begränsningar i
elnätet också blir större vid behov av större effektuttag.

Som exempel skulle fyra kilometer av 2+2 vägen som
nu byggs längs E14 direkt väster om Sundsvalls tätort
kosta cirka 40-55 miljoner SEK.

FIgur 6.7:1 Kostnadsnyckeltal för elvägar. Källa: Elvägar kostnader och effektsamband, Trafikverket/WSP, 2018.
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HVO100

Vätgas

Dagens dieselpumpar kan nyttjas men kan behöva
anpassning. Det är billigt jämfört med att anlägga nya
pumpar. En anpassning kan antas klaras av marknaden
utan större insatser om efterfrågan och tillgången finns.

Kostnaden för en tankstation ligger mellan 10 och 15
miljoner SEK. I takt med att det byggs fler tankstationerna är priserna på väg neråt.
Utbyggnaden av vätgasmackar sker parallellt med den
för elbilsladdare. Det kan finnas synergier med parallell
utbyggnad och därmed vara intressant att på sikt bygga
vätgasstationer på samma plaster som snabbladdare.19

Biogas
Flera källor ringar in priset på en obemannad tankstation för gas med två ”pumpar” till mellan 2,5 och 3,5
miljoner SEK.

Avståndet mellan Sundsvall och Trondheim är cirka
45 mil och tankningsmöjlighet finns redan idag i
Trondheim och två till är på gång i stadens närhet. För
att komma igång med trafik längs Mittstråket behövs
tankstationer även längs E14 i Sverige. De första två
strategiska platserna är Sundsvall och Östersund
som är de två störta tätorterna på den svenska delen
av Mittstråket och samtidigt också knutpunkter där
europavägar korsar varandra. Städernas geografiska
placering och avstånd mellan varandra är också
lämplig.

Flytande biogas har en bättre transportekonomi. Det
enklaste sättet att transportera flytande biogas från
lokala produktionsplatser till tankstationer är med
trailers för flytande biogas. Kostnaden för transport 200
kilometer beräknas för flytande biogas till motsvarande
cirka 0,4 kr/Nm3 och för vanlig biogas till 2,3 kr/Nm3.18
För att komma igång med trafik längs Mittstråket
behövs tankstationer även längs E14 i Norge. Den
första tankstationen i Östersund är på plats och en
tankstation till är på gång i Sundsvall, men en eller två
tankstationer i Trondheim/Stjördal behövs för att fånga
upp den norska sidan.

Total kostnad för att öppna upp för vätgas längs hela
Mittstråket bedöms därmed ligga i storleksordningen
20-25 miljoner SEK.

Total kostnad för att öppna upp för biogas längs hela
Mittstråket bedöms därmed ligga i storleksordningen
5-7 miljoner SEK.

För redundans i systemet behöver dessa kompletteras
med ytterligare vätgasmackar. Det är även möjligt att
bygga mindre tankstationer med lokal produktion
av vätgas, vilket kan vara lösningen i glesbygden om
kostnaden kommer ner kraftigt.

För redundans i systemet behöver dessa kompletteras
med ytterligare biogasmackar i Mittstråket.

19 https://www.nyteknik.se/energi/nu-ar-nya-vatgasmacken-oppen-6344599

18 SGC Rapport 167 LCNG-studie - möjligheter med LNG i fordonsgasförsörjningen i Sverige
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6.8 Framtidsspaning på längre sikt

Fordonsindustrins förutsättningar ser olika ut i olika
delar av världen och satsningar på vätgas kan exempelvis svara mot behov av att snabb tanka upp fordonet.

Förutsättningarna ser troligtvis mycket annorlunda
ut 2040. Utvecklingen är snabb inom elektrifiering av
fordon vilket kan ses på dagens snabba förändringstakt
av fordonsutbudet och mycket mer kommer att hända
till 2040.

Utvecklingen kring tekniken fortsätter. Den kan mycket
väl bli konkurrenskraftig med elektrifierade fordon,
antingen i vissa smalare nischer eller mera brett.
Styrkan är energitätheten och kort tanktid, vilket funkar
bra till exempel för långa och tunga transporter.

Vi kan vänta oss allt bättre batterier från en bransch i
snabb utveckling. Större, tätare och lättare batterier,
samt säkrare och billigare och med snabbare uppladdningsförmåga.

Mer förnybar elproduktion kräver förändringar i
distributionen. En lösning är mera lagring, antingen i
batterier eller i andra energibärare, exempelvis vätgas.

Utbyggd snabbladdningsinfrastruktur. Idag 150 kW, 350
kW, samt spekulationer kring effekter över 1 MW för att
ladda lastbilar. Ytterligare kliv kan tas inom de närmsta
årtionden. Vad som till slut blir en marknadsekonomiskt optimal nivå återstår att se.

Nedan visas en visionsbild för 2030-2040 med helt
elektrifierat järnvägsstråk mellan Trondheim och
Sundsvall. Flera kompletta noder i stråket med snabbladdning för lastbilar, tankstationer för vätgas, biogas
och hållbara biobränslen. Mellan dem finns mindre
kompletta hållplatser, med snabbladdning för ellastbilar och något eller några av de tankbara bränslena. I det
perspektivet kan det också vara möjligt att stråket har
sin första elväg på 2+2 sträckan väster om Sundsvall.

Elektrifieringen av vanliga bilar har på senare tid gått
snabbt och prispressen på batterier och elbilar har
gjort att tidpunkten då elbilar kan byggas lika billigt
som traditionella bilar med förbränningsmotorer har
reviderats till att komma allt närmare i tid.

Glesbygden kan elektrifiera transporterna med
laddning över natten. Förhoppningsvis har exempelvis
småskaliga vätgasmackar kommit ner i pris och kan
med lokal vätgasproduktion vara ett bra alternativ för
några av aktörerna.

För stora tunga transporter som sker utanför de starka
huvudstråken, såsom E14, kan det väntas ta längre tid
innan elektrifiering kan slå igenom. Är transporterna
av sådan karaktär att nattladdning utan krav på väldigt
höga effekter räcker kan det vara rimligt med anpassade hemmaladdare på åkeriernas gårdsplaner.

Europaväg
Storuman

Järnväg (elektrifierad)
Järnväg (ej elektrifierad)
Hållbarhetsnoder (El, vätgas, biogas mfl)
Större tank-/laddställen, fossilfritt
Europaväg elektrifierad

Hoting

Steinkjer
Umeå

Strömsund

Trondheim
Heimdal

Stjordal
Järpen
Storlien

Vaasa

Östersund
Bräcke

Härnösand

Ånge
Vattjom

Sundsvall

Dombås
Sveg

Hudiksvall

Söderhamn

Lillehammer

Hamar
Figur 6.8:1 Visionsbild
över Mittstråket som fossilfri grön korridor, utblick 2030-2040.
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6.9 Finansieringsmöjligheter

har 30 000 nya laddningspunkter tillkommit sedan
Klimatklivet startades. Av dessa är 8 000 för publik
laddning för allmänheten, och 22 000 för privat laddning vid bostäder eller företagsparkeringar. Bostadsrättsföreningar, kommuner och företag är de vanligaste
aktörerna bland de som fått bidrag för laddstationer.
De laddstationer som Klimatklivet stöttat minskar
utsläppen med drygt 72 000 ton koldioxid.

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och
regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid
och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade
effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra
miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas
positivt.

Biobränslen är nödvändiga för att transportsektorn
ska hinna ställa om till fossilfritt inom tidsramen för
regeringens mål – att minska växthusgasutsläppen från
transportsektorn med minst 70 procent mellan 2010
och 2030.

I riksdagens beslutade vårbudget 2019 avsattes
ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd
inom Klimatklivet. Det innebär att det totala anslaget
för 2019 blir cirka 1 500 miljoner kronor och att nya
ansökningar därmed kan få stöd.

Klimatklivet har hittills stöttat 39 anläggningar för biogasproduktion och över 170 tankstationer för förnybara
drivmedel över hela landet. Det finns även projekt som
tar tillvara restprodukter från industri för att framställa
flytande biobränslen. Dessa åtgärder utgör en stor
del av Klimatklivet. Tillsammans står dessa åtgärder
för en minskning av utsläpp motsvarande 780 000 ton
koldioxid.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som
beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.
Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar
inom exempelvis transporter, industri, bostäder,
lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om
bland annat transporter, biogas och infrastruktur.

Med Klimatklivet har alternativen för att tanka hållbart
bränsle ökat för både privatpersoner och företag. Ett
nytt bränsle på marknaden som Klimatklivet stöttat är
flytande biogas.

Ansvaret för Klimatklivet är uppdelat på framför allt
Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många
fall med synpunkter och underlag för bedömningar
inom sina respektive sakområden.

Miljökompensation för godstransporter på
järnväg
Regeringen har beslutat om miljökompensation för
att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen
av denna och de närmare formerna för utbetalning
regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg som syftar till
att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

Länsstyrelsen har en strategisk roll inom Klimatklivet
genom att informera om stödet på regional nivå och
stimulera till regionala initiativ. Länsstyrelsen ska
stödja och vägleda de sökande samt informera om de
regionala förutsättningar, planer, program och strategier som finns. Genom hela processen stöttar Länsstyrelsen den sökande, från ansökan till slutredovisning.
Det är Länsstyrelsen som tar emot ansökningar,
läges- och slutrapporter och gör en första bedömning.
Länsstyrelsen skriver också yttranden som överlämnas
till Naturvårdsverket.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem
för att främja godstransporter på järnväg.
Möjlighet att ansöka om miljökompensation finns vid
två tillfällen per år:

Naturvårdsverket, med stöd av Länsstyrelsens yttrande,
bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet. Det är Naturvårdsverket som fattar besluten och
ansvarar för utbetalningar.

• för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1
januari–30 juni ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti samma år
• för transportarbete utfört under kalenderhalvåret
1 juli–31 december ska ansökan ha kommit in till
Trafikverket senast den 15 februari året därpå.

Exempel på Klimatklivets resultat hittills
Elektrifiering av fordonsflottan är viktigt för att minska
utsläppen av koldioxid. En stor del av alla de åtgärder
som Klimatklivet stöttar är laddstationer för elbilar och
laddhybrider.

Trafikverket har under våren 2019 genomfört en
uppföljning av den miljökompensation som betalats ut
för godstransporter på järnväg avseende transporter
utförda under första halvåret 2018. För perioden har
totalt 194,5 miljoner kronor betalats ut.

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att sätta upp
laddningspunkter för elfordon över hela landet. Totalt
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Europeiska regionala utvecklingsfonden

Uppföljningen har riktats till de 15 järnvägsföretag som
beviljats miljökompensation i den första ansökningsomgången.

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, har
som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för
att stärka den regionala utvecklingen.

Ett villkor för bidrag är att beviljad miljökompensation
ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar. Villkoret innebär således att miljökompensationen ska ge en effekt på priset. Det kan
till exempel innebära att priset sänks, att priset förblir
oförändrat eller höjs mindre än vad som annars varit
fallet (bidraget äts upp av ökade kostnader), men det
kan även finnas andra förutsättningar att uppfylla
kravet om sökanden kan påvisa vilken effekt den tänkta
åtgärden har på priset.

Den som ansöker om stöd via ERUF ska vara en juridisk
person - privat eller offentligrättslig.
Strukturfondspartnerskapet (exempelvis regionförbund, länsstyrelser, kommuner, arbetsmarknadens
organisationer osv) prioriterar vilka projekt som ska få
stöd. Det formella beslutet fattas dock av Tillväxtverket.

Svaren från järnvägsföretagen på hur och när
miljökompensationen har kommit eller kommer att
komma transportköparna till del har varierat. Några
har tydliggjort att den kommit transportköparna till
del antingen genom att priserna inte har höjts eller att
priserna inte har höjts så mycket som järnvägsföretaget
i annat fall behövt göra. Andra har svarat att de gjort en
direkt utbetalning motsvarande miljökompensationen
till godstransportköparen, antingen med hela summan
eller med ett avdrag för att täcka administrativa kostnader. I något fall har det angetts en avsikt att förbättra
produkten i stället för att aktivt korrigera priset.
Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet, beroende
på detaljeringsgraden i respektive svar, att följa upp på
vilket sätt kravet på avspegling i pris är uppfyllt.

För programperioden 2014-2020 ska Tillväxtverket
fördela cirka åtta miljarder kronor ur fonden till åtta
regionala strukturfondsprogram och ett nationellt
regionalfondsprogram.
Exempel på projekt inom fossilfria transporter som
finansieras av ERUF:
• Projektet Fossilfritt 2030. Syftet med projektet är att
offentliga aktörer i Södermanland-, Västmanlandoch Uppsala län ska minska koldioxidutsläppen
inom transportsektorn med 20 procent mellan 2016
och 2020. Deltagande organisationer får stöd inom
områdena förnybara drivmedel, energieffektivare
transporter och beteende-förändringar. Stödet kan
bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

I svaren har det även lämnats synpunkter på retroaktiviteten i miljökompensationen och att den faktiska
storleken på denna därmed är okänd och således inte
förutsägbar vid valet av transportsätt och tecknande
av kontrakt. Av detta följer att det är oklart i vilken
utsträckning stödet bidrar till en överflyttning av
transporter från väg till järnväg även om priset som
transportköparen betalar i det enskilda fallet kan ha
blivit lägre.

• Projektet ElvägE16. Syftet med projektet var att
undersöka möjligheterna för att i framtiden kunna
ersätta delar av fordonstrafiken med klimatvänligare
alternativ. Anläggningen längs E16 utanför Sandviken
är cirka två kilometer lång och har i ena riktningen
försetts med stolpar som med 60 meters mellanrum
bär upp elledningar i högra körfältet. Sträckan har
trafikerats med två lastbilar. Totalt har bilarna snart
kört 200 mil under tråd.

Utöver förslag på hur stödsystemet som sådant kan förbättras har Trafikverket även mottagit andra förslag om
hur järnvägens konkurrenskraft generellt kan stärkas
vilket kommer att tas med i det fortsatta arbetet.
Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska
personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt
att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.
För att komma i fråga för kompensation ska sökande
ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som
utförts för annans räkning.
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Energimyndigheten

2019 utlyste Energimyndigheten en annan utlysning,
Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle, där
forskare kan söka stöd för forskning som bidrar till ett
transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt
och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot
samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik
och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Sista ansökningsdag var
2019-09-17.

Den svenska Energimyndigheten har som mål att leda
energiomställningen in i ett modernt och hållbart fossilfritt välfärdssamhälle. Energimyndigheten finansierar
en rad verksamheter på energiområdet.
Biodrivmedelsprogrammet
Biodrivmedelsprogrammet, som administreras av
Energimyndigheten, syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem.
I en framtida transportsektor som är fossilfri behövs
förnybara drivmedel i gas- eller vätskeform. I detta
program är fokus på biodrivmedel framställda från
råvaror som lignin eller lignocellulosa från skogs-och
jordbruk eller restprodukter. Drivmedlen kan vara rena
eller för inblandning i bensin och diesel (s.k. drop-in
bränslen).

En annan utlysning som kom 2019 är Främja utveckling
och användning av hållbara förnybara drivmedel
genom systemanalyser med sista ansökningsdag
2020-02-19. Forskare, och andra som arbetar med eller
har nytta av systeminriktade analyser i sitt arbete kan
söka stöd för att främja utveckling och användning av
hållbara förnybara drivmedel.

Gröna obligationer

Programmet är planerat att pågå 2017-2021 och
budgetramen för perioden är 180 miljoner kronor.

En grön obligation är en obligation där kapitalet är
öronmärkt åt olika former av miljöprojekt. Dessa gröna
obligationer kan se olika ut, med avseende på hur
pengarna används, hur obligationen granskas med
mera. Gröna obligationer har samma kreditbetyg och
avkastning som vanliga obligationer. Det finns i Sverige
såväl privata som offentliga aktörer som emitterat
gröna obligationer.

Akademi, näringsliv och institut ska genom programmet ta fram kunskap och utveckla teknik som behövs
för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel
producerade från lignocellulosa eller restprodukter.
Tillgång till biodrivmedel är en av flera nödvändiga
pusselbitar för att uppnå målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030 och programmet
ska bidra till att dessa kan produceras med effektiva
processer, i Sverige, till stor del utgående från svensk
råvara i form av lignocellulosa från skogs-och jordbruk
och restprodukter

Regeringen har under 2019 beslutat att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att senast 2020 genomföra en
emission av gröna obligationer, dvs obligationer som
finansierar utgiftsposter i budgeten som går till hållbara
investeringar och projekt. Emissionen ska främja den
svenska marknaden för gröna obligationer och är en
del av regeringens arbete i omställningen mot hållbar
utveckling. På så vis ska det finansiella systemet bidra
till en hållbar utveckling.

Programmets huvudområden är:
• Termokemiska omvandlingsprocesser
• Biokemiska omvandlingsprocesser
• Systemfrågor, integrering och bioraffinaderikoncept

En ytterligare del i uppdraget är att Riksgäldskontoret
ska samverka med Regeringskansliet för att utarbeta
det så kallade gröna ramverket, vilket är vad som skiljer
gröna obligationer från konventionella obligationer.

Utlysningar
Energimyndigheten har en del utlysningar där forskare
kan söka medel för forskning inom olika områden. Ex
utlyste Energimyndigheten cirka 45 miljoner kronor
inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan
under åren 2018-2020. Det övergripande målet var att
åstadkomma mer hållbara transportlösningar och nå
den långsiktiga effekten om ett mer transporteffektivt
samhälle. Stödet kunde sökas av offentliga aktörer på
lokal och regional nivå.
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7. Källförteckning
7.1		 Intervjuade aktörer
Varuägare
Octowood
SCA Logistics
Gasum
Folla Bruk/Verran
Mondi Dynäs
Norfrakalk
Stena Steel
SCA Skog
Norske Skog/Skogn pappersbruk
Williksen

Näringsföreningar
Näringsföreningen i Trondheimsområdet
Norwegian Seafood Federation (samtal)

Transportföretag
Green Cargo
Cargonet
Posten Norge/Bring
Bring Linehaul
Inlandståg
Real Rail (kort samtal)

Hamnar
Kvarken Ports
Gävle hamn
Trondheims hamn
Bodø hamn
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