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Sammanfattning 

Omsorg om miljön och reducering av växthusgaser är av vikt för alla instanser: EU, stat 

och kommun. Att minska utsläppen av koldioxid genom att ersätta godstransport på 

lastbil med järnvägstransport är dock i första hand en angelägenhet för EU och stat då det 

är de längre transporterna – mellan länder och mellan regioner – som är avgörande. För 

de kortare transporterna inom en region är järnvägstransport idag inte ekonomiskt 

konkurrenskraftig. Många korta transporter avser dessutom mindre godsmängder till 

flera mottagare vilket gör lastbilstransport mest praktisk. 

 

Cirka fyra mil från Strängnäs finns redan omlastningsterminalen i Folkesta, som kan 

erbjuda även andra logistiktjänster än omlastning. På ännu närmare avstånd finns, eller 

kommer snart att finnas, omlastningsmöjligheter i Nykvarn och Kjula. 

 

För företagen i Strängnäs kommun finns det för närvarande inget behov av någon 

omlastningsplats på orten. De två företag som är betjänta av järnvägstransport har – på 

var sitt sätt – redan löst frågan.  

 

Om och när förutsättningarna ändras kan det dock finnas ett intresse, dels hos ett antal 

befintliga företag och dels hos företag som vill etablera sig på orten att utnyttja 

järnvägstransport. Sådana ändrade förutsättningar kan vara dels ekonomiska (eller 

politiska) styrmedel, som kan införas av EU eller regeringen och dels att nya tekniska 

lösningar för omlastning (till exempel Megaswing-systemet) kommer i bruk. 

Kommunen bör redan nu förbereda sig på detta genom ett närmare studium av: I första 

hand industrispåret till Åker och området vid SEVAB, i andra hand ett industrispår till 

logistikparken i Gorsinge.  

 

 

En alternativ strategi kan vara att i samverkan inom logistiknätverken fördela kommande 

företagsetableringar mellan Strängnäs/ Gorsinge och Eskilstuna/ Kjula. Graden av 

järnvägsberoende blir avgörande för etableringsort. 

Det bör övervägas om en alternativ dragning av järnvägen genom Strängnäs utanför 

stadskärnan i samband med utbyggnaden till dubbelspår kan ge dynamiska ekonomiska 

och planmässiga fördelar. 
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Projektbeskrivning 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Projektet består i genomförandet av en förstudie. Studien ska visa om det finns underlag 
för att flytta landsvägstransporter till järnväg till gagn för näringslivet i regionen kring 
Strängnäs. Förstudien bygger på de nya möjligheter som öppnas i och med nya och 
enklare omlastningstekniker. Alternativet att utnyttja omlastningsterminalen i Eskilstuna 
kommer också att utredas i studien. Resultatet av förstudien kommer att presenteras i 
form av skriftlig rapport som görs tillgänglig via stödmottagarens hemsida. 

Bakgrund 

I Strängnäs kommun finns flera transportintensiva företag men trots att järnväg finns 
saknas möjlighet att ta emot eller skicka gods på järnvägen. För det krävs att godset körs 
på lastbil till någon av de stora omlastningscentralerna (s k kombiterminaler) som finns. 
Den närmaste ligger vid Folkesta, väster om Eskilstuna, cirka fyra mil från Strängnäs. 

Vid en kombiterminal kan lastbäraren lyftas på/av järnvägsvagn med hjälp av kran eller 
truck. Lyften kostar både tid och pengar och är enbart möjliga i 20- 25 procent av 
transporterna.  

Förutsättningarna för järnvägstransporter håller dock på att radikalt förändras genom 
nya tekniska lösningar, såsom Kockums nya järnvägsvagn ”Swingable Megatrailer Pocket 
Wagon” eller ”Megaswing”. Vagnen gör det möjligt att köra på/ av trailers utan lyft och 
utan hjälp av kran. Det enda som krävs är ett stickspår och en väg bredvid spåret.1 

Möjligheten att tillgodose järnvägstransport med utnyttjande av stickspår/industrispår 
bör heller inte förbises. Det förutsätter att berört/da företag är lokaliserat vid spåret så att 
på/avlastning kan ske direkt med truckhantering i/ur godsvagn eller lastbärare genom 
företagets egen försorg. 

Förstudie 

Bakgrund 

Transportbehoven är stora och förväntas bli större. Transporter medför utsläpp av 

växthusgaser i olika grad beroende på transportmedel. 

Behovet att minska utsläpp av växthusgaser är av stort intresse och det finns en politisk 

vilja att lösa denna konflikt, på regerings- och EU- nivå. På kommunal nivå finns viljan att 

göra Strängnäs mera attraktivt för företagande. 

Lösningen skulle vara att ersätta lastbilstransporter, som innebär stora utsläpp, med 

tågtransporter med mindre utsläpp, i så stor omfattning som möjligt. Även 

fartygstransporter kan ge denna effekt men behandlas endast perifert här. 

                                                        
1 http://www.kockumsindustrier.se/en-us/our-

products/productdetail/?categoryid=3&productid=7  
 

http://www.kockumsindustrier.se/en-us/our-products/productdetail/?categoryid=3&productid=7
http://www.kockumsindustrier.se/en-us/our-products/productdetail/?categoryid=3&productid=7
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Problemet är akut och kommer att finnas kvar och förvärras under överskådlig tid. 

 

Begrepp 

Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken. Det betyder att transport av 
godsenheter eller passagerare kan ske med utnyttjande av flera transportsätt. Det bildas 
av prefixet inter som betyder mellan eller inom samt modul som betyder enhet. 

Godsenhetern/ lastbärarna utgörs vanligen av containers, växelflak, semitrailers eller hela 
lastbilar varvid transportsätten är godståg, lastbil eller i vissa fall färjor (båtar). 
Passagerare kan vara arbetspendlare, långresenärer, m.fl. varvid transportsätten kan vara 
taxi, buss, tunnelbana, persontåg eller trafikflyg. 

Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containers, växelflak, 
semitrailers eller hela lastbilar som sker med järnväg och lastbil. Omlastningen sker då 
vid kombiterminaler mellan kombitåg och draglastbilar eller hela lastbilar.2 

EU eftersträvar ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna 
utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.  

Fördelar med kombitransporter är att framförallt långa transporter förs över från väg till 
järnväg med medföljande minskad miljöbelastning. Känsliga varor slipper exponering vid 
omlastning med minskade transportskador som följd eftersom lastbäraren går obruten 
till slutkund. Hanteringen av godset minskar, vilket bör ge lägre kostnader. Lastbärarna 
kan hanteras när som helst på dygnet utan att hänsyn behöver tas till närvaro av 
chaufförer och dragbilar som vid traditionell biltransport. 

Nackdelarna med kombitransporter är att terminaler och järnvägsvagnar innebär 
betydande investeringar. Systemen är mindre flexibla. Hanteringen får inte medföra för 
höga kostnader vid varje omlastning. Hanteringen kräver därför stora volymer för att 
kunna motiveras ur transportkostnadssynpunkt. Prissättningen brukar oftast uttryckas 
per lyft. Kostnaden vid varje tillfälle som lastbäraren lyfts med truck eller kran. Lyftpriset 
motsvarar därför terminalens intäkt per enhet.3 

Alternativa transportlösningar för Strängnäs. 

1. Fullskalig kombiterminal. En kombiterminal är en terminal där lastbärare 
byter transportsätt utan att själva godset berörs. Sådana transporter kallas 
intermodala. Vanligen avses med kombiterminal en speciell järnvägsstation där 
omlastning av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar sker mellan 
järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar. 

I Mälardalen finns i dagsläget kombiterminaler i Eskilstuna, Västerås, Rosersberg och 
Årsta. 

                                                        
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Intermodalitet  
3 Bergqvist R. (2010). Terminaletablering och Logistikutveckling. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO-Container
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelflak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Semitrailer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lastbilar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Godst%C3%A5g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Buss
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunnelbana
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persont%C3%A5g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikflyg
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kombiterminal
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombit%C3%A5g&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A4rnv%C3%A4gsn%C3%A4t&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intermodalitet
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Eskilstuna kombiterminal ligger vid ett godsstråk och är en så kallad "torrhamn" och 
ingår i Railport Scandinavia, som är ett nytt koncept skapat av Göteborgs hamn. 
Syftet med det är att knyta ett stort antal tågpendelorter i landet närmare hamnen. 
Terminalen i Eskilstuna är också på väg att bli en av Sveriges centralterminaler för 
godshantering. Det innebär att kombiterminalen är en av några utvalda terminaler i 
Sverige som får sköta tullhantering, lagring, dokumentation och annan service.45 

I Strängnäs finns redan ett företag som använder sig av denna modell nämligen KW 
Bruun. KW Bruun tar sitt ingående gods med tåg från södra Frankrike till 
Katrineholms kombiterminal.  

På Göteborgs Hamns hemsida beskrivs Railport Scandinavia på följande sätt: Railport 
Scandinavia är namnet på järnvägspendlarna till och från Göteborgs Hamn och det är ett 
omfattande system med stort antal godsterminaler i Sverige och Norge. Tack vare dessa 
tågpendlar kan mycket stora mängder gods snabbt och effektivt nå hamnens kunder.  

Dessutom innebär tågpendlarna en minskad miljöpåverkan. 50 000 ton koldioxid 
sparades under 2011 genom att gods transporterades till och från Göteborgs Hamn på tåg 
istället för på lastbil. Det motsvarar drygt 200 000 flygresor mellan Göteborg och 
Stockholm eller utsläpp från 14 000 personbilar under ett år. 

Idag går 24 dagliga tågpendlar mellan Göteborgs Hamn och 22 orter i Sverige och 

Norge. Utvecklingen av tågpendlarna är en målmedveten satsning av Göteborgs 

Hamn AB och det är en utveckling som startade på allvar 2002. Sedan dess har 

godsvolymerna nästan tredubblats och är idag på väg mot 400 000-strecket vad 

gäller antal containrar, vilket är cirka hälften av alla containrar som fraktas till och 

från hamnen på ett år. Det är idag huvudsakligen containrar som fraktas på tågen, 

men parallellt pågår arbete för att också få exempelvis fler trailrar att åka tåg.6 

 

2. Kapillärnät. Med kapillärnät avses den yttersta förgreningen av 
järnvägssystemet till allmänna lastplatser, industrier, hamnar etc. Kapillärnäten 
ansluter antingen till en driftplats som har en bangård eller direkt på en linje vid 
en linjeplats och betraktas som sidospår av olika slag. Motsatsen är linjerna 
mellan driftplatserna(stationerna) där tågfärd sker. Spåren i kapillärnätet kallas 
ibland industrispår. Kapillärnäten är oftast kommunalt eller privat ägda 
järnvägsspår till skillnad från huvudjärnvägarna i Sverige som ägs av Svenska 
staten. En fördel med dessa nät är att gods som produceras eller köps vid 
industrin kan flyttas med industrins egna växellok från industrin till  

                                                        
4 http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/ELogistik/Hallbar-
Logistik/Kombiterminal/Torrhamn/ 
 
5 Bernt Arehäll Affärsområdeschef Eskilstuna Logistik 

Tommy Spångberg Teknisk Chef Eskilstuna Logistik 
 
6 http://goteborgshamn.se/Terminaler--partners/RAILPORT-Scandinavia/ 
 

http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/ELogistik/Hallbar-Logistik/Kombiterminal/Torrhamn/
http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/ELogistik/Hallbar-Logistik/Kombiterminal/Torrhamn/
http://goteborgshamn.se/Terminaler--partners/RAILPORT-Scandinavia/
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huvudjärnvägen där ofta andra operatörer tar över. Den största fördelen med 
sidospår är att transporten kan gå på spår hela vägen och inga omlastningar 
behövs. För större industrier med stora enhetliga godsmängder används ofta 
systemtåg med speciella lastbärare. Kapillärnätet är viktigt för godstrafiken 
eftersom transporterna ofta börjar och slutar där.  

I Strängnäs kommun är det endast Åkers i Åkers Styckebruk som använder sig av 
industrispår. Det spåret skulle i framtiden kunna användas av fler företag om 
industrimark kan planeras i anslutning.  Ett liknande spår till logistikparken i 
Gorsinge vore gynnsamt i etableringssynpunkt.                        I Kjula byggs nu ett 
industrispår in i den planerade logistikparken.  

I Nykvarn finns ett sådant industrispår till VPL, Volkswagen Parts Logistics och det 
används även av Telge energi för flishantering. Kostnaden för det spåret och växeln 
var 150 miljoner kronor.7 

3. Intermodal omlastningsplats. En sådan kan bestå av ett enkelt stickspår med 
intilliggande hårdgjord yta där lastbilschauffören själv kan lasta och lossa. Ytan 
bör vara tillräckligt stor för hantering av lastbärare under av- och pålastning. Den 
dagen järnvägsvagnar av typ ”Swingable Megatrailer Pocket Wagon” eller Mega 
Swing, som den vanligen kallas, blir allmänt tillgängliga kan det vara aktuellt med 
en omlastningsplats likt den som beskrivs i Wallströms Kombiterminal light.8 

Industrispåret till Åkers Sweden AB är ett av de alternativ som där behandlas för 
anläggning av intermodal omlastningsplats i Strängnäs kommun. Den andra möjligheten 
som undersöktes är växeln i närheten av SEVAB. 

Platsen vid SEVAB är rent geografiskt idealisk för en intermodal omlastningsplats. Där 
finns redan en växel, som rent tekniskt skulle kunna användas till ett stickspår. Det som 
krävs är i så fall en genomgång av marken som förmodligen inte håller utan pålning eller 
dylikt.9 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Stefan Sköldén Mark- och exploateringsingenjör Nykvarns Kommun 

Kent Påledal Företagslots Nykvarns Kommun 
 
8 Wallström. (2011). Kombiterminal Light.  
9 Alma Osmanovski. Trafikverket. 
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Den befintliga växeln i närheten av SEVAB 
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Samma område från ovan med växeln i nederkant och SEVAB i överkant av det 

markerade området. 

 

Att göra en intermodal omlastningsplats i Strängnäs blir kostsam då den bör nås från 

båda håll. Växlar och markanläggning skulle innebära en kostnad på minst 150 miljoner 

kronor. Detta innebär en omlastningsplats som är obemannad och företagen själva eller 

tillsammans med ett transportbolag skulle få sköta lastning och lossning. Skulle platsen 

dessutom vara bemannad så tillkommer naturligtvis ännu större kostnader. 

 

Vid industrispåret, som kommer att anläggas i Kjula, planeras det en intermodal 

omlastningsplats i anslutning till Eskilstuna energi& miljös blivande anläggning. Den 

omlastningsplatsen kommer att kunna ge service till de företag som etablerar sig i Kjula 

men även företag i närheten som till exempel Strängnäs. Skulle man använda sig av den 

omlastningsplatsen är avståndet till Strängnäs endast två mil. 
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Aktörer i en intermodal omlastningsplats. 

 

 

I de flesta fall är privata, kommunala och statliga aktörer inblandade i en etablering. 

 

Eftersom omlastningsplatsen måste anslutas till övrig infrastruktur blir Trafikverket en 

naturlig aktör. Växlar, elförsörjning, delar som berör det allmänna och även 

anslutningsvägar ligger på Trafikverket. Trafikverket kan bidra till finansiering av till 

exempel anslutande spår, överlämningsbangård och drift och underhåll av spåren. 

 

Eftersom kommunen bestämmer hur mark skall användas och bebyggas inom 

kommunen, planmonopolet, blir kommunen en aktör. Förutom det är kommunen ofta 

inblandad som markanskaffare. Andra uppgifter är att bygga och äga stickspår till 

anläggningen och kommunen kan vara hel- eller delägare i omlastningsplatsen 

Även privata aktörer kan vara ägare till omlastningsplatsen. Detta kan ske helt eller i 

delägarskap med en offentlig aktör.  

För att klara konkurrensen behöver omlastningsplatsen vara tillgänglig för alla 

tågoperatörer, speditörer och åkerier.10 

 

Även om det idag inte finns underlag för en etablering av en intermodal omlastningsplats 

i Strängnäs kan det bli aktuellt när förhållanden förändras. Till exempel då 

järnvägsvagnar av typen Megaswing blir mer tillgängliga.  Det kommer att bli mer 

intressant med så korta landsvägstransporter som möjligt för företagen då statsmakten 

kommer att använda styrmedel för att värna om miljön.  

 

Andra aktörer och logistiknätverk 

 

Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun har påbörjat en gemensam satsning på att 

marknadsföra regionen som Eskilstuna + Strängnäs Logistik.11 

 

Samarbetspartners i den satsningen är: 

Arena Personal, Berglunds Åkeri, DHL Express, Eskilstuna Kommunfastigheter,  

Eskilstuna kommun, Eskilstuna Marknadsföring, Fluckinger Transport, Foria,  

Göteborgs Hamn, Havator Transport, Hennes & Mauritz, Kilenkrysset, 

Kunskapscompaniet, Logvision, Loods Åkeri,  Manpower, Meca Car Parts,  

Mekonomen, Mälarhamnar, m4, NCC, Nordflyg, Outokumpu Nordic, Oxelösunds Hamn, 

Proffice, Railport Scandinavia, Samhall, Stena, Stockholm Business  

 

                                                        
10 Sveriges kommuner och landsting. (2010) Klart vi ska ha en kombiterminal. 
11 http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/ELogistik/ 
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Alliance, Strängnäs kommun, Green Cargo, TST Mälardalen, Volvo CE Customer Support, 

Volvo Logistics, Volvo Parts. 

 

Vidare finns också Eskilstuna Logistiknätverk, som beskrivs på deras hemsida som: 

”Ett nätverk med ambition att utveckla logistikverksamhet och därmed främja ekonomisk 

tillväxt i Stockholm- Mälarregionen. 

Tillväxten ökas genom att utveckla befintliga företag och organisationer samt att 

attrahera nya företag. 

Nätverket ska jobba för att med minsta möjliga miljöpåverkan uppfylla sin ambition, som 

är att nätverkets sammansättning är bred. 

En mångfald i medlemsföretagens sammansättning ger oss kompetens utifrån många 

synvinklar och bidrar till vår utveckling”.12 

I nätverket finns följande företag: 

 

Affärsutveckling 
Studentconsulting AB 
Arena Personal Nordic AB 
Berglunds Åkeri AB 
DHL Express 
Eskilstuna kommun, Näringsliv 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB 
Eskilstuna Marknadsföring AB 
Eskilstuna Taxi AB 
Fluckinger Transport AB 
Foria AB 
Havator Transport AB 
Hennes & Mauritz AB 
IUC Öst 
Kilenkrysset AB 
Kunskapscompaniet AB 
LidAir AB 
Logivision AB 
Loods Åkeri AB 
M4 

Malmgården i Strängnäs 
ABManpower 
Meca Car Parts 
Mälarhamnar 
NCC Property Development AB 
Nordflyg Logistik AB 
Nya Segerström & Svensson 
Eskilstuna AB 
Outokumpu Nordic AB 
Oxelösunds Hamn AB 
Proffice Sverige AB 
Stena AB 
Strängnäs kommun, 
Näringslivsenheten 
TGOJ Trafik AB 
TST Mälardalen AB 
Uniflex 
VCE Customer Support AB (Volvo) 
Volvo Logistics AB 
Volvo Parts AB 

 

Järnväg 

Statliga myndigheter strävar efter att koncentrera godstrafiken till stambanorna 
(godsstråken). 13Ur denna synvinkel är Svealandsbanan ett bispår – och redan hårt 
belastad huvudsakligen av persontrafik även om det förekommer att enstaka godståg 
passerar. 

                                                        
12 www.eln.se 
 
13 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder. Trafikverket. 
 

http://www.studentconsulting.se/
http://www.studentconsulting.se/
http://www.berglundsakeri.se/
http://www.dhl.com/
http://www.eskilstuna.se/
http://www.kfast.se/
http://www.eskilstuna.nu/
http://www.eskilstunataxi.se/
http://www.fluckinger.com/
http://www.foria.se/Kontakta-oss/Transportledning/Torshalla-Eskilstuna.aspx
http://www.havator.com/
http://www.hm.com/
http://www.iucost.se/
http://www.kilenkrysset.se/
http://www.kunskapscompaniet.se/
http://www.lidair.se/
http://www.logivision.se/
http://www.eln.se/
http://www.m4.se/
http://www.malmgarden.se/
http://www.malmgarden.se/
http://www.malmgarden.se/
http://www.meca.se/
http://www.malarhamnar.se/
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-i-Sverige/NCC-Property-Development/
http://www.nordflyg.se/
http://www.aqsegerstrom.se/
http://www.aqsegerstrom.se/
http://www.avestapolarit.com/
http://www.oxhamn.se/
http://www.proffice.se/
http://www.stenagotthard.se/
http://www.strangnas.se/
http://www.strangnas.se/
http://www.tgojtrafik.se/
http://www.tst.nu/
http://www.uniflex.se/
http://www.volvo.com/
http://www.volvo.com/
http://www.volvo.com/
http://www.eln.se/
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Ur statlig och regional synpunkt är regionen väl tillgodosedd med terminaler där 
Strängnäs ligger inom rimligt avstånd. Det är således ett kommunalt intresse att förse 
Strängnäs med närmare tillgång till järnvägstransport av gods. 

Alternativ spårlösning 

Ett dynamiskt alternativ för att gynna Strängnäs utveckling i framtiden vore att utreda 
möjligheten att dra järnvägen efter E 20 med stationsläge där Söderleden skall ansluta, 
mellan Lunda och Biskopskvarn. En sådan dragning skulle ge bättre markutnyttjande, 
rymligare och större möjligheter för utbyggnad och bättre parkeringsmöjligheter. Man 
skulle även undvika ytterligare miljöbelastningar i centrala Strängnäs. En sådan dragning 
skulle dessutom ge en avsevärt bättre möjlighet att dra stickspår till logistikparken 
Gorsinge. Sannolikt är det billigare och enklare än ytterligare tunnelbygge dessutom 
skulle transportstörningarna vid byggandet bli extremt små.14 

Företag som berörts i studien 

 

Hur är företagens intresse för möjlighet till järnvägstransport? 

Detta påverkas av företagens verksamhet. Många företag tar emot råvaror eller 

halvfabrikat som skall förädlas och därefter distribueras. Inkommande gods kan då vara i 

storkolli som passar för tågtransport. Distribution av gods kan däremot vara i mindre 

mängder till många olika mottagare vilket inte lika väl sker med  

tåg. Här kommer också leveranstiden in då den ofta är ett konkurrensmedel. Det kan vara 

billigare med tågtransport men snabb leverans kan kräva landsvägstransport även om det 

blir dyrare. 

Åkers Sweden AB använder redan idag järnvägstransport via eget industrispår in på 
företagets område. 

KW-Bruun har redan transporter på tåg men via Katrineholms kombiterminal 

SEVAB har visat intresse för att få ett industrispår med avlastningsyta för flis och genom 
det kombinera ytan med en omlastningsplats för andra företag. Problemet här är att 
SEVAB inte tar sin flis från en eller ett fåtal leverantörer utan mångamindre kvantiteter 
från olika platser. SEVAB använder också andra bränslen till exempel deponi. Dessutom 
är SEVABs anläggning byggd för lastbilar. 

Skanska har idag inga planer på tåg då deras gods går direkt till byggplatser som inte 
ligger mer än ca femton mil från Strängnäs men är inte främmande för tanken i framtiden 

Finja, Mekonomen och Leine & Linde är inte ointresserade i framtiden beroende på 
ledtider och kostnader.. 

Office Depot, Menigo, Pfizer och Recipharm har svarat att de inte ser några 
fördelar med att ta in eller distribuera gods via tåg till/från Strängnäs. 

                                                        
14 Förstudie Trafikplats på E20 vid Strängnäs projektnummer 101537 
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Strängnäs Valskvarn har ett stort miljöengagemang och många lastbilar som 
trafikerar bland annat Norrland och är intresserade av tåg om kostnaderna blir mindre. 

Lantmännen har en ansenlig mängd lastbilar som trafikerar Norrköping, Södertälje, 

Järna, Västerås, Djurö/ Bråviken. De är inte negativt inställda till tåg i framtiden 

beroende på kostnader. De har även export med båt till Holland, Ryssland, England, 

Danmark och Tyskland.  

 

Både Strängnäs Valskvarn och Lantmännen är mycket intresserade av att i större 

utsträckning kunna använda hamnen. I dagsläget får bara 7 600 ton per år köras över kaj. 

Strängnäs Valskvarn hanterar 50 000 ton per år och Lantmännen 36 000 ton. Lika 

mycket in som ut. Allt kan inte användas på båt men avsevärt mycket mer än de får i 

dagsläget. Enligt beslut om utökad verksamhet vid Gorsinge hamn, är det inte tänkbart 

med större volymer utan en övergripande restaurering av hamnen.15 

 

Kilenkrysset AB. Jan Person VD, som har stor erfarenhet av vilka faktorer företag 

värderar i samband med lokalisering anser att industrispår skulle öka kommunens 

attraktionsvärde för vissa företag. 16 

Även Evert Wijkander, Styrelseordförande vid Kockums Industrier, menar att Strängnäs 

kommun måste i framtiden rusta för godstrafik på tåg.17 

  

                                                        
15 Utredning om utökad Verksamhet vid Gorsinge hamn. Dnr KS/2012:41-552 
16 Jan Persson VD Kilenkrysset       
 
17 Evert Wijkander Styrelseordförande Kockums Industrier 
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Slutsats 

En analys av insamlade fakta och upplysningar ger samma slutsats som en 

sammanställning av ett tjugotal intervjuer med personer med god kunskap i dessa frågor, 

samt företag i Strängnäs nämligen att etablering av en intermodal omlastningsplats inte 

är aktuell i nuläget. 

 

Då Strängnäs kommuns Näringslivskontor är med i Eskilstuna logistiknätverk och 

Eskilstuna + Strängnäs Logistik är slutsatsen att det behövs en stark och säljande 

marknadsföringsinsats för att informera om fördelarna med Eskilstuna kombiterminal 

samt industrispåret i Kjula. Detta för att i mesta möjliga mån påverka företagen i 

Strängnäs att använda sig av tågtransporter snarare än lastbilar. Eskilstuna 

kombiterminal kommer att kunna erbjuda även andra tjänster än av och pålastning. 

Folkesta kombiterminal samt en intermodal omlastningsplats i Kjula kommer tills vidare 

att vara godtagbara alternativ för företag i Strängnäs på grund av det korta avståndet det 

är på E20. 

 

En intermodal omlastningsplats i Strängnäs kan dock bli aktuell när förhållanden 

förändras. Till exempel då järnvägsvagnar av typen Megaswing blir mer tillgängliga. Det 

kommer att bli mer intressant med så korta landsvägstransporter som möjligt för 

företagen då statsmakten kommer att använda styrmedel för att värna om miljön. 

Kommunen bör redan nu förbereda sig på detta genom ett  

närmare studium av:  

I första hand industrispåret till Åker och området vid SEVAB, i andra hand ett 

industrispår till logistikparken i Gorsinge.  

 

Det bör övervägas om en alternativ dragning av järnvägen förbi Strängnäs utanför 

stadskärnan i samband med utbyggnaden till dubbelspår kan ge dynamiska ekonomiska 

och planmässiga fördelar.  

 

En alternativ strategi kan vara att i samverkan inom logistiknätverken fördela kommande 

företagsetableringar mellan Strängnäs/ Gorsinge och Eskilstuna/ Kjula. Graden av 

järnvägsberoende blir avgörande för etableringsort. 

 

Företagen som blivit kontaktade under förstudien är Office Depot, Mekonomen, KW 

Bruun, Menigo, Finja, Skanska, Leine & Linde, SEVAB, Recipharm,  

Strängnäs Valskvarn, Åkers Sweden AB, Lantmännen och Pfizer. Intresset hos företagen 

har varit varierande.  

 

Åkers Sweden AB och KW-Bruun har redan användning för järnvägstransporter men har 

löst problemen på var sitt sätt. Finja, Mekonomen, Strängnäs Valskvarn och Leine & 

Linde är inte ointresserade i framtiden beroende på ledtider och  
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kostnader. Skanska har idag inga planer på tåg då deras gods går direkt till byggplatser 

som inte ligger mer än ca femton mil från Strängnäs men är inte främmande för tanken i 

framtiden om de får uppdrag längre ifrån Strängnäs. De övriga företagen har svarat att de 

inte ser några fördelar med att ta in gods via tåg till Strängnäs. 

 

I Mälardalen finns i dagsläget kombiterminaler i Eskilstuna, Västerås, Rosersberg och 

Årsta. Det planeras dessutom för omlastningsplatser i Kjula, Bålsta och Nykvarn. I och 

med dessa ligger Strängnäs i en region med för många omlastningsplatser för att det skall 

vara försvarbart med egen omlastningsplats i dagsläget.  
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Bernt Arehäll Affärsområdeschef Eskilstuna Logistik 

Tommy Spångberg Teknisk Chef Eskilstuna Logistik 

Stefan Sköldén Mark- och exploateringsingenjör Nykvarns Kommun 

Kent Påledal Företagslots Nykvarns Kommun 

Micael Svensson Chef Marknad och Försäljning Jernhusen 

Jan Persson VD Kilenkrysset       

Evert Wijkander Styrelseordförande Kockums Industrier 

Robert Karlsson Platschef KW Bruun Strängnäs 

Fredrik Sjöö Transport- och Kvalitetsansvarig Mekonomen Strängnäs 

Clas Nordin Logistics & Purchase Manager Leine & Linde Strängnäs 

Maria Weiberg Finja Betong AB 
Kjell  Waltersson Supply Chain/ planning Recipharm Strängnäs 
Knut Henriksson Warehouse Manager Office Depot Sverige AB 
Jan Andersson Menigo AB 
Joel Lybert SEVAB 

Carina Sandén Logistic Coordinator Pfizer Health AB 

Peter Eriksson Logistiker Skanska Strängnäs  

Niclas Svensson VD Strängnäs Valskvarn 

Hans Sund Lantmännen Strängnäs 

Carolina Jarenius Åkers Sweden AB 

Alma Osmanovski Trafikverket 

 

Hemsidor 

 

Eskilstuna Logistiknätverk.  

www.eln.se 

Eskilstuna Kommun. http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/Eskilstuna-Trade-

Center/Samarbete/Eskilstuna-Logistik/ 

Logistik Bålsta. 

www.logistikbalsta 

Intelligent Logistik.  

http://www.eln.se/
http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/Eskilstuna-Trade-Center/Samarbete/Eskilstuna-Logistik/
http://www.eskilstuna.se/sv/Verksamhetssajter/Eskilstuna-Trade-Center/Samarbete/Eskilstuna-Logistik/
http://www.logistikbalsta/
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www.intelligentlogistik.se 

Göteborgs Hamn.  

http://goteborgshamn.se/Terminaler--partners/RAILPORT-Scandinavia/ 

Nykvarns Kommun. 

http://nykvarn.se/vanstermeny/naringslivocharbete.4.56be806012e29ac11848000428.h

tml 

Kockums Industrier 

http://www.kockumsindustrier.se/en-us/our-

products/productdetail/?categoryid=3&productid=7  

Wikipedia 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intermodalitet  
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http://www.kockumsindustrier.se/en-us/our-products/productdetail/?categoryid=3&productid=7
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intermodalitet
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Bilaga  

Mailintervjuer med några av de inblandade företagen 

 

Mitt namn är Martin Wallström och jag är projektledare/ Utredare för ett EU- projekt för 

Strängnäs Kommun Näringslivskontroret. Projektet heter Intermodal omlastning av 

godstransporter landsväg- järnväg. 

Just nu är jag i första momentet i förstudien där jag identifierar företag i Strängnäs 

Kommun med omnejd som använder sig av lastbilstransporter samt transport- och 

speditionsföretag. 

 

Mina inledande frågor: 

 

Hur många lastbilar tar ni emot per dag eller vecka? 

Mekonomen: 

Det är sällan som vi tar emot fulla bilar. Vi tar emot ca 3-5 trailrar per vecka som är fulla 

plus ett par containrar. I övrigt erhåller vi stycke-/partisändningar som kommer direkt 

från Europa eller från Sverige. Totalt lossar mellan 15-30 ekipage per dag hos oss. 

Leine & Linde: 

 Ca 4 lastbilar per dag 
KW Bruun: 
Under 2011 fick vi i snitt 8 trailers per vecka. 

Finnja: 

Ca 150 bilar ankommer per vecka. 

Office Depot: 

Ca 25 lastbilar/dag 

Menigo: 

Ca 350 lastbilar per vecka varav 25 är import 

SEVAB: 

till kraftvärmeverket ca 2200 per år med varierande frekvens, som mest ca 85 per vecka 

under de kalla månaderna. 

Pfizer: 

Mindre budbilar inkl. posten kommer ca 2 ggr/dag, DHL 2-3 ggr/ dag, Schenker 1 ggr/ 

dag, UPS alt. FedEx ca 1 ggr/ dag, övriga firmor ca 3 ggr/ vecka. 
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Varifrån kommer dessa lastbilar? 

Mekonomen: 

Ca 50% av vårt flöde kommer från Europa, den övriga volymen kommer från Sverige och 

övriga världen (ankommer med båt till Göteborg eller Södertälje).  

Från Europa kommer större delen av godset från Italien, Tyskland, Belgien, Danmark och 

Frankrike men en mängd ytterligare länder förekommer. 

Leine & Linde: 

Inkommande kommer från Sverige samt kring södra tyskland, 
KW Bruun: 
Dom kommer från Vesoul i södra Frankrike med tåg till Katrineholm. 

Finnja: 

Dels från våra andra fabriker i Hässleholm och Mariestad. Från diverse leverantörer, 

främst inrikes. Stora kvantiteter från Oxelösund och Linköping. 

SEVAB: 

Från hela Sverige och Norge men huvudsakligen från mellansverige. 

Pfizer: 

De kommer från alla möjliga speditörer och länder,se förra frågan. Vi får flytande 

material i tankbilar.  

 

Särskilda Speditionsfirmor? 

Mekonomen: 

De gånger Mekonomen står för frakten (ca 50% av volymen) nyttjas DSV, både för väg- 

(Europa och inrikes) men även för sjöfrakt. I de fall vår leverantör står för frakten nyttjas 

oftast de största internationella aktörerna som DSV, DHL, Schenker, Kuehne + Nagel, 

LKW men ett flertal mindre aktörer förekommer. 

Leine & Linde: 

Vi använder framförallt 2 företag till de transporter som vi styr över både avgående samt 

ankommande, men då vissa leverantörer eller kunder kräver andra lösningar måste vi 

anpassa oss.  
KW Bruun: 
PSA som är vår leverantör använder Van Dieren. 

Finnja: 

Avgående gods körs med GDL 

Office Depot: 

Posten, Dhl, Mlc, osv osv 

Menigo: 

Europa samt DHL,Schenker,DSW samt Frigoscandia 

SEVAB: 

Ragn-Sells är en av de större leverantörerna. 

Pfizer: 

Vi har inget avtalat att det måste ske med någon speciell. De som kommer är förutom 

budbilarna enl. ovan lite större gods med Stockholms åkeri, DHL Global Forwarding, 

DHL Express, UPS World Courier, övriga. 
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Via vilka hamnar kommer lastbilarna? 

Mekonomen: 

De gånger Mekonomen äger frakten och det handlar om FCL ankommer godset till 

Södertälje, vi har valt denna hamn av kostnads- och miljöskäl. Övriga containrar 

ankommer Göteborg. 

Leine & Linde: 

Vet ej 
KW Bruun: 
Vet ej, återkommer. 

Finnja: 

Inget via hamn 

Office Depot: 

Asienimporten via Göteborg. 

Menigo: 

Göteborgs hamn 

SEVAB: 

De kommer inte via hamn 

Pfizer: 

Göteborg, här har vi lite gods, fn. Bara en råvara som kommer från Asien. 

 

Var går avgående gods? Särskilda terminaler? 

Mekonomen: 

Mekonomen i Strängnäs levererar gods till våra regionlager i Danmark, Norra Sverige och 

Finland. Utöver detta förses Mekonomens butiker i SE, NO, DK och  

till viss del FI med gods från Strängnäs. Vi har följande direktavgångar och mottagande 

orter: 

SE, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Sundsvall 

NO, Oslo 

DK, Köpenhamn, Odense 

FI, Helsingfors 

I våra utflöden har vi nästan enbart hela/fulla ekipage, dessa splittras vid respektive 

terminal för vidare distribution. Jag kan tillägga att vi låter ”våra kunder” lägga order 

fram till sen eftermiddag, leverans sker hos våra kunder under natten, senast 07:00 

nästkommande morgon ska godset finnas på plats hos kund (vissa få undantag 

förekommer). 

Leine & Linde: 

Vet inte vilka terminaler det rör sig om, men där vi styr över flödet så går det att ta reda 

på. Däremot så exporteras ca 80 % av våra produkter till en mängd olika länder samt 

kunder. Svårt att ha 100% koll.  
KW Bruun: 
Avgående gods skickas med HIT In night (Posten Logistik) till olika hubbar i Sverige 
(ORB, STO, SDL, JKG och MMA) och sen vidare ut till återförsäljare.  
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Sen skickar vi gods till Baltikum med HIT Baltic som går till Stockholm och sen med färja 
till Tallin- 

Finnja: 

Direktleveranser ut till kunder – från Strängnäs förser vi ett område från ca 20 mil 

söderut och sedan resten av Sverige norrut och västerut, samt Norge. I Norge går de 

största volymerna till Osloområdet 

Office Depot: 

Över hela landet ca hälften av godset till Stockholm, Göteborg, Malmö. 

SEVAB: 

Huvudsakligen Kvitten i Strängnäs samt Högbytorp. 

Pfizer: 

Inom EU, samt Asien. Vi använder DHL Global Forwarding, Rutges Cargo, DHL Express, 

World Courier, FedEx, Schenker. Vi har ingen speciell terminal då vi sänder direkt till 

slutdestination, dvs vi förvarar allt in house tills det skeppas. 

 

Om möjligheten att få godset till en mindre terminal i Strängnäs fanns, skulle 

ni då välja att få era transporter via tåg? 

Mekonomen: 

Vi har vid ett flertal tillfällen undersökt möjligheten att nyttja tåg, framförallt för 

inkommande volymer och för våra påfyllnadsvolymer mot våra regionlager. Mekonomen 

är en aktör i en bransch som ofta konkurrerar med korta ledtider och hög service. Av den 

anledningen har vi i samtliga fall konstaterat att en tåglösning inte är aktuellt då 

omlastning, spårkapacitet och den ledtid som gäller för detta transportsätt tar för lång tid 

och därmed inte fungerar för oss. 

Jag har svårt att tro att en omlastningsterminal i Strängnäs skulle korta ledtiden så pass 

att det skulle vara aktuellt för oss att nyttja en tåglösning men självklart är vi intresserade 

av att titta djupare på detta om det skulle bli aktuellt. 

Leine & Linde: 

Först är det en kostnadsfråga, men om kostnader samt tiderna går att lösa så är det klart 

att intresse kan finnas.  

Finnja: 

Om pris, tillgänglighet och ledtider passar oss så absolut, vi vill gärna arbeta på ett mer 

miljömedvetet sätt 

Office Depot: 

Som det ser ut i dagsläget så skulle det vara svårt för oss att välja en annan 

transportlösning än den vi har. 

Menigo: 

Det finns inte intresse i dagsläget utifrån vårt flöde i dag. 

SEVAB: 

Detta är endast intressant om den ligger i omedelbar närhet till kraftvärmeverket 

eftersom transporterna nästan uteslutande handlar om bränsle. 
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Ett annat scenario är ett samarbete med Eskilstuna Energimyndighet, som snart kommer 

att ha sina tåg till mindre terminal i Kjula Logistikpark. Hur ser SEVAB på ett sådant 

samarbete? 

SEVAB: 

Detta kan vara intressant för att kunna handla partier av bränsle när marknaden är 

gynnsam men det är mycket kostsamt med omlastning så det är lite tveksamt. 

Det bästa för SEVAB hade varit att utveckla ytor för lagring av bränsle i direkt anslutning 

till kraftvärmeverket. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  


