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Sammanfattning 

Virkestransporter på järnväg efter stormen Gudrun – vad kan vi lära oss av erfarenheterna? 

av Inge Vierth (VTI)  

Stormen Gudrun drabbade Sverige i januari 2005 och skadade cirka 75 miljoner skogskubikmeter. 

Stormen ökade efterfrågan på inrikes rundvirkestransporter kraftigt; samtliga trafikslag (väg, järnväg 

och sjöfart) användes för att frakta virket ur skogen till sågverken och massafabrikerna runtom i 

landet. Väg- och sjötransporterna ökade kraftigt 2005. Dock minskade de därefter medan 

järnvägstransporterna nästan fördubblades och stannade på den högre nivån.  

I rapporten analyseras vad det var som gjorde att järnvägstransporterna ökade kraftigt i samband med 

stormen, vilka faktorer som förklarar att ökningen har varit permanent och vad man kan lära sig av 

erfarenheterna. Dåvarande Banverket genomförde snabbt åtgärder för att möta det kraftigt ökade 

behovet av virkestransporter; detta var enligt Skogsindustrierna möjligt eftersom planerna redan fanns 

färdiga hos branschen. I rapporten granskas detta påstående och om det fanns andra faktorer, och i så 

fall vilka, som påverkade skogsföretagens val av trafikslag. Vidare förs ett översiktligt resonemang på 

vilket sätt de erfarenheterna som gjordes i samband med utvecklingen av järnvägstransporterna efter 

stormen är generaliserbara. Tillgänglig statistik, litteratur, material som Skogsindustrierna sparade 

2005 och intervjuer med några nyckelpersoner analyseras. Dessutom beskrivs översiktligt andra kriser 

som förväntas leda till utvecklingen av nya (järnvägs)transportlösningar.  

Att den kraftiga ökningen av transportarbetet på järnväg 2005 blev permanent kan förklaras med att 

järnvägstransporter vanligtvis är bättre lämpade till virkestransporter än de andra trafikslagen. 

Avregleringen av marknaden för godstransporter på järnväg ledde till att nya järnvägsföretag 

successivt tog över marknadsandelar från Green Cargo. Det finns indikationer på att stormen gav en 

skjuts till de nya aktörerna och att konkurrensen bidrog att öka samtliga järnvägsföretags effektivitet. 

Den stora efterfrågan på virkestransporter kom de nyetablerade järnvägsföretagen till hands; dessa 

företag utvecklade bl. a. mer effektiva järnvägsvagnar.  

Under 2005 och 2006 underlättade regeringen användningen av samtliga trafikslag för 

virkestransporter genom att besluta ett åtgärdspaket som omfattade slopandet av farleds- och 

banavgifter. Det gällde mindre strikta regler för lastbilsförarnas kör- och vilotider och den maximalt 

tillåtna bruttovikten för virkeslastbilar höjdes från 60 till 65 ton. Dessutom fick lastbilar från andra 

EU-länder och fartyg med flagg utanför Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet, EES, utföra 

inrikes virkestransporter.  

Skogsföretagen befann sig i en omställning mot större anläggningar och terminaler, dessa företag hade 

redan innan stormen efterfrågat “bryggor” på terminalerna som effektiviserar virkestransporter på 

järnväg. Dessa bryggor implementerades i samband med stormen och fick namnet ”Gudrunbryggor”. 

Stormen fungerade som en katalysator för utvecklingen och tillämpningen av koncept för 

virkestransporter på järnväg. Aktörerna lärde sig att utnyttja järnvägens skalfördelar på ett tydligare 

sätt än innan och kunde använda sina förvärvade erfarenheter och kunskaper framgent.  

I kriser är det nödvändigt att aktörerna är öppna för förändringar. Privata företag är normalt redan av 

ekonomiska själ tvingade till att se över sina befintliga lösningar. Det handlar i stället mycket om att 

den offentliga sektorn och politiska beslutsfattare, som generellt är av större betydelse för 

järnvägstransporter än för vägtransporter, har en beredskap för en omvärld som inte längre ser ut som 

vanligt. 

När det gäller stormen Gudrun var de privata och offentliga aktörerna väl rustade för att lösa de 

transportbehov som uppstod till följd av stormen. Även deras flexibilitet (t.ex. kommunernas 

beredskap att tillhandahålla ytor för terminaler) gjorde att man kunde snabbt anpassa sig till den 

förändrade situationen och implementera befintliga tekniska lösningar. Banverket hittade tillsammans 
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med skogsföretagen, järnvägsföretagen och de berörda kommunerna lämpliga sidospår längs banorna 

och anlade lastplatser och terminaler. Det är uppenbart att stormen har bidragit till att Banverket var 

öppen för implementeringen av nya och redan utvecklade lösningar. Verket hanterade situationen efter 

stormen väl; anordningen av ad hoc-tåglägen gick snabbare än före stormen.  

Slopandet av farleds- och banavgifterna för virkestransporter hade signalvärde, men antagligen en liten 

effekt mätt i kostnader. Denna typ av ekonomiska styrmedel kan vara ett bra verktyg för att hantera 

snabba och huvudsakligen kortvariga anpassningar. Det råder skilda meningar om i vilken grad 

rederier och järnvägstransportföretag övervältrade avgiftssänkningen till skogsföretagen och vilken 

part som tjänade mest på slopandet av avgifterna.  

Lärdomar som man kan dra avseende utvecklingen av järnvägstransporterna generellt är att det är 

nödvändigt a) att alla berörda aktörerna bidrar till att hitta lösningar som kan göra järnvägstransporter 

effektivare, b) att de olika aktörerna samarbetar och c) att dessa lösningar är tillgängliga och mogna 

för implementering när de behövs. I motsats till krisen i samband med stormen Gudrun, som uppstod 

över en natt, har aktörerna tid att förbereda sig för att effektivisera järnvägstransporterna för att nå 

uppsatta de klimatmålen och säkerställa en bra omstart efter Coronapandemin. 

Nyckelord 

Virkestransporter, järnväg, överflyttning, innovationer 
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Referat 

Timber transports by rail after the storm Gudrun - what can we learn from the experience? 

by Inge Vierth (VTI) 

The storm Gudrun hit Sweden in January 2005 and damaged about 75 million cubic meters of forest. 

The storm sharply increased demand for domestic round timber transport; all modes of transport (road, 

rail, and sea) were used to transport the timber from the forest to the sawmills and pulp mills around 

the country. Road and sea transport increased sharply in 2005, but then declined while rail transport 

almost doubled and remained at the higher level.  

The report analyzes what caused rail transport to increase sharply in connection with the storm, which 

factors explain why the increase has been permanent and what can be learned from the experience. 

The infrastructure holder, the Swedish National Rail Administration, quickly implemented measures 

to meet the increased need for timber transports; According to the Swedish Forest Industries, this was 

possible because the plans were already developed and ready for implementation. The report examines 

this statement and whether there were other factors, and if so, which, that influenced the forest 

companies' choice of mode of transport. Furthermore, an overview is given of to what extent the 

experiences gained in connection with the development of the rail transports after the storm are 

generalizable. Available statistics, literature, material that the Swedish Forest Industries saved in 2005 

and interviews with some key people are analyzed. In addition, other crises are described that are 

expected to lead to the development of new (rail) transport solutions.  

That the sharp increase of the rail transports in 2005 became permanent can be explained by the fact 

that rail mode is usually better suited for timber transport than the other modes. The deregulation of 

the rail freight market had the effect that new railway companies gradually took over market shares 

from the incumbent. There are indications that the storm gave a boost to the new players on the market 

and that competition helped to increase the efficiency of all railway companies. The huge demand for 

timber transports came in handy for the newly established railway companies; these companies 

developed i. e. more efficient railway wagons.  

During 2005 and 2006, the Swedish government facilitated the use of all modes for timber transports 

by implementing a package of measures that included the abolition of fairway dues and track charges. 

There were less strict rules for truck drivers' driving and rest times and the maximum permitted gross 

weight for timber trucks was increased from 60 to 65 tonnes. In addition, lorries from other EU 

countries and vessels with flags from outside the European Economic Area (EEA) were allowed to 

carry out domestic timber transports in Sweden.  

The forest companies were already developing larger sawmills, pulp mills and terminals, and these 

companies had already before the storm demanded "bridges" at the terminals that make timber 

transport by rail more efficient. These bridges were implemented in connection with the storm and 

were named "Gudrun bridges". The storm served as a catalyst for the development and application of 

concepts for timber transport by rail. The actors learned to make use of rail's economies of scale in a 

clearer way than before and were able to use their acquired experience and knowledge in the future. 

In crises, it is necessary for the actors to be open to change. Private companies are normally already 

financially forced to review their existing solutions. Instead, it is very much a matter of the public 

sector and policy makers, who are generally of greater importance for rail transport than for road 

transport, being prepared for a world that looks different.  

As for the storm Gudrun, the private and public actors were well flexible and well prepared to solve 

the transport needs that arose because of the storm. Their flexibility (e. g. the municipalities' 

willingness to provide space for terminals) also made it possible to quickly adapt to the changing 

situation and implement existing technical solutions. Together with the forest and railway companies 
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and the municipalities concerned, the National Rail Administration found suitable sidings along the 

tracks and built loading places and terminals. It is obvious that the storm has contributed to the Rail 

Administration’s open attitude when it comes to the implementation of new and already developed 

solutions. The Rail Administration tackled the situation after the storm well; the arrangement of ad hoc 

train slots went faster than before the storm. 

The abolition of the fairway dues and track charges for timber transports had a signal value and 

probably a small effect in terms of costs. This type of economic policy instrument can be used as tool 

to manage mainly short-term adjustments. There are contradictory opinions on the extent to which 

shipping companies and rail transport companies passed on the reductions of the fairway dues and 

track charges to the forest companies and which party benefited most from the abolition of the fees. 

Lessons to be learned regarding the development of rail transport in general, are that it is necessary a) 

that all actors involved contribute to find solutions that can make rail transport more efficient, b) that 

the various actors cooperate and c) that the solutions are available and ready to implement when they 

are needed. In contrast to the crisis in connection with storm Gudrun, that occurred over one night, the 

actors have time to prepare to make rail transport more efficient to achieve the climate objectives that 

have been set up and to ensure a good restart after the Corona pandemic. 

Keywords 

Timber transports, rail, modal shift, innovations 
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Förord 

VTI:s uppföljning av effekterna av tillåtandet av tyngre lastbilar i Sverige per varugrupp (se VTI Notat 

34A/2017) visar att stormen Gudrun år 2005 ledde till en kraftig ökning av rundvirkestransporterna på 

järnväg. Intressant är att transportarbetet på järnväg ligger än idag, när stormvirket har fraktats bort, på 

en relativt hög nivå jämfört transportarbetet på väg. Mot denna bakgrund har Skogsindustrierna bett 

VTI att undersöka vilka faktorer som bidrog till ökningen av järnvägstransporterna i samband med 

stormen Gudrun, vilka faktorer som förklarar att ökningen har varit permanent och vad man kan lära 

sig av erfarenheterna. Uppdragsgivaren var Karolina Boholm på Skogsindustrierna.  

Rapporten har tagits fram i två etapper. Mellan hösten 2017 och våren 2018 utvärderades tillgänglig 

statistik och litteratur. Dessutom genomfördes intervjuer med Lars Ahlstedt, Olle Ankarling, Olle 

Pettersson, Bo-Lennart Nelldal och Pär Sund. Under 2020 inkluderades originalmaterial från 2005 

som Skogsindustrierna tillhandahöll och ytterligare aktuella källor.   

Ett stort tack till alla som bidrog till rapporten.  

Stockholm, februari 2021  

Inge Vierth 

Projektledare 
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1. Inledning 

Stormen Gudrun drabbade Sverige den 8 och 9 januari 2005 och skadade ca 75 miljoner 

skogskubikmeter som motsvarade ca 90 procent av en årsavverkning och värdet på det skadade virket 

var ca 24 miljarder kronor (Riksdagen, 2007). För Götaland, där 72–73 miljoner skogskubikmeter 

fälldes, motsvarar det tre årsavverkningar (Lövdahl, et al., 2006). Två år senare, i januari 2007, 

drabbades södra Sverige av en mindre storm med omfattande skador på skogen. Stormen Per fällde 12 

miljoner m3 skog i ett område som var större än det som drabbades av stormen Gudrun. Skadorna var 

störst runt Mariestad, västra Östergötland och inre Småland (Riksdagen, 2007). 

  

Figur 1 Följder av stormen Gudrun (Foto: Södra Skog).  

Den varugruppsvisa uppföljningen i (Vierth, et al., 2018)1 visar att antalet tonkm av rundvirke på 

järnväg nästan fördubblades mellan 2004 och 2005 vilket är en direkt orsak av stormen Gudrun och att 

volymerna på järnväg fortsätter att ligga på en hög nivå även efter 2010, när stormvirket med all 

sannolikhet hade transporterats bort från skogarna i Götaland. Dessa volymer ligger också högt över 

de nivåer som uppmättes under 90-talet då godstransporter på järnväg generellt tappade 

marknadsandelar. Se Figur 2.  

Sett över en längre period har rundvirkestransporter på järnväg ökat, (Trafikanalys, 2015). Med 

hänsyn till flera justeringar av statistiken är det inte möjligt att direkt jämföra 2013 års uppgifter med 

uppgifterna från senare år. Trafikanalys statistik indikerar dock att järnvägens andel av de 

landbaserade virkestransporterna var ca en tredjedel både 2013 och 2018 (Skogsindustrierna, 2020). 

På vägsidan ingår enbart virkestransporter med svenska lastbilar; tyvärr är det inte möjligt att redovisa 

motsvarande statistik för virkestransporter med utländska lastbilar. Generellt är andelen transporter 

med utländska lastbilar mycket lägre i segmentet inrikes transporter, som vi fokuserar på i denna 

rapport (ca 2 procent) än för segmentet utrikes transporter (ca 12 procent) (Trafikanalys (2020), s.21). 

 

1 Ett resultat i uppföljningen av effekterna av tyngre/längre lastbilar i Sverige i början på 1990-talet (Vierth, et 

al., 2018) var att andelarna för både järnvägen och sjöfarten sjönk från 1985 fram till 1995, då trenden vände för 

järnvägstransporter. År 2000 hade järnvägen återvunnit sin marknadsandel som den hade 1990 och fortsatte 

sedan att öka under 00-talet.  



12  VTI rapport 1072 

Vi anser att det är önskvärt att ta fram data som gör det möjligt att inkludera virkestransporter med 

utländska lastbilar och längre tidsserier.     

 

Figur 2 Rundvirkestransporter på väg i Sverige (inhemska transporter med svenska lastbilar) och 

järnväg (inhemska och internationella transporter i Sverige) 1985–2013. Marknadsandelar i tonkm på 

vänster axel och index på höger axel (1990=100). Källa: Vierth, et al., 2018. 

Skogsindustrierna har bett VTI att studera utvecklingen för rundvirkestransporterna närmare. Denna 

rapport syftar till att undersöka vad det var som gjorde att järnvägstransporterna ökade kraftigt i 

samband med stormen Gudrun, vilka faktorer som förklarar att ökningen har varit permanent och vad 

man kan lära sig av erfarenheterna.  

Efter stormen Gudrun genomförde dåvarande Banverket2 snabbt åtgärder för att möta det kraftigt 

ökade behovet av virkestransporter; detta var enligt Skogsindustrierna möjligt eftersom planerna redan 

fanns färdiga hos branschen. I rapporten granskas detta påstående och om det fanns andra faktorer, och 

i så fall vilka, som påverkade transportköparnas val av trafikslag. Vidare förs ett översiktligt 

resonemang på vilket sätt de erfarenheterna som gjordes i samband med utvecklingen av 

järnvägstransporterna efter stormen Gudrun är generaliserbara.    

I kapitel 2 beskrivs med hjälp av tillgänglig statistik för inrikestransporter med vilka trafikslag godset 

fraktades och vilka företag som genomförde godstransporter på järnväg sedan början på 1990-talet. I 

den mån det är möjligt visas specifika uppgifter för rundvirke och andra varugrupper.  

I kapitel 3 görs en inläsning av tillgängliga dokument, rapporter och relevant forskning för att kunna 

ge en neutral bedömning av Skogsindustriernas påstående. Detta kompletteras med uppgifter från 

intervjuer av ett antal nyckelpersoner med syfte till att ta reda på varför aktörerna gjorde de valen de 

gjorde och om det skett förändringar under den tidsperiod vi är intresserade av. Ett inledande möte 

hölls med professor emeritus Bo-Lennart Nelldal som delade med sig av sina kunskaper på området 

och gav förslag på personer att prata med. Vi fick också uppslag om personer att prata med genom 

 

2 Banverket upphörde när Trafikverket bildades 1 april 2010. Trafikverkets grundläggande uppdrag är att ur ett 

samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för att uppnå funktionalitet, effektivitet och hållbarhet i det 

samlade transportsystemet. Trafikverket ansvarar bl.a. för en samlad trafikslagsövergripande långsiktig 

infrastrukturplanering inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet, samt för vägar och järnvägar. Myndigheten ska 

samordna sin planering med den kommunala och regionala planeringen. 
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tidigare litteratur. Följande personer intervjuades: Lars Ahlstedt som under stormen Gudrun arbetade 

på järnvägsföretaget Inlandsgods där han hade funktionen som VD-stöd. Vid intervjutillfället var 

Ahlstedt pensionär, men fortfarande aktiv som rådgivare i järnvägsfrågor, Olle Ankarling som under 

stormen Gudrun arbetade som transportchef på Södra. Ankarling var ansvarig för logistiken av 

bränsleförsörjningen till Söderenergi, och Olle Pettersson som under stormen Gudrun arbetade på 

Green Cargo (inom petrokemitransporter). År 2007 började Pettersson arbeta mot Trätåg3 och Stora 

Enso på Green Cargo. Sedan 2010 arbetar Pettersson på Trätåg och är idag VD för företaget. Slutligen 

intervjuades Pär Sund på Scandfibre Logistics (SFL) som en representant för dagens skogsföretag. 

Rapporten fokuserar på transporterna och behandlar upparbetningen och lagringen av virket enbart 

översiktligt.  

I kapitel 4 presenteras översiktligt andra kriser som förväntas leda till utvecklingen av nya 

(transport)lösningar. 

I kapitel 5 följer en avslutande diskussion. 

 

3 Företaget Trätåg ägs till hälften av Stora Enso och till hälften av Billerud Korsnäs och Trätågs uppdrag är att 

upphandla järnvägslogistiktjänster och terminaltjänster på sina åtta terminaler. 
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2. Analys av godstransporternas utveckling  

2.1. Konkurrens mellan trafikslagen 

Transportarbetets volym och fördelning på trafikslagen i Sverige har varit relativt konstant mellan 

2000 och 2016 om man betraktar samtliga varugrupper  

 

Figur 3 Godstransporter på väg i Sverige (inhemska transporter med svenska lastbilar) och till sjöss 

(inhemska transporter med svenska och utländska fartyg) och järnväg (inhemska och internationella 

transporter i Sverige exkl. malmtransporter) 2000–2016. Marknadsandelar i tonkm på vänster axel 

och index på höger axel. 

Figur 4 visar tydligt hur stormen Gudrun har påverkat efterfrågan på rundvirkestransporter och hur de 

fraktas; järnvägsandelen ökade från ca 20 procent före 2005 till ca 30 procent efter 2005.  

 

Figur 4 Rundvirkestransporter på väg i Sverige (inhemska transporter med svenska lastbilar) och till 

sjöss (inhemska transporter med svenska och utländska fartyg) och järnväg (inhemska och 

internationella transporter i Sverige exkl. malmtransporter) 2000–2016. Marknadsandelar i tonkm på 

vänster axel och index på höger axel. 
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Figur 3 och Figur 4 baseras som i Vierth et al. (2018) på den officiella statistiken och innehåller för 

vägtransporter enbart inrikes transporter utförda av svenskregistrerade lastbilar. Med hänsyn till de 

speciella regleringarna för utländska lastbilar som infördes i samband med stormen Gudrun (se avsnitt 

3.2.1) är dock det samlade inrikes godstransportarbete på väg för virkestransporter högre. 

Skogsstyrelsen uppskattade transportarbetet av utländska lastbilar till en halv miljard tonkm stormfällt 

virke 2005 (Riksdagen, 2007); detta motsvarade ca 15 procent av det med svenska lastbilar 

genomförda transportarbetet. Som det nämns ovan redovisas virkestransporter med utländska lastbilar 

inte i den officiella statistiken.     

För sjötransporter visas samtliga transporter mellan svenska hamnar. Ur Figur 4 framgår att fartyg 

användes i begränsad omfattning för att frakta rundvirke. Sjötransporterna användes dock i hög grad 

för att frakta bort stormvirket år 2005. Ökningen från 37 miljoner tonkm (2004) till över 900 miljoner 

tonkm (2005) kan delvis förklaras med de speciella regleringarna för sjötransporter som infördes i 

samband med stormen Gudrun (se avsnitt 3.2.2). Som Figur 4 visar minskade tonkm till sjöss för virke 

efter 2005, bortsett från en liten ökning i samband med stormen Per 2007. En förklaring är att 

sjötransporter vanligtvis är längre än järnvägstransporter och att stormen Gudrun ledde en tillfällig 

ökning av efterfrågan på dessa långa transporter.   

För järnvägstransporter visas summan av inrikes och utrikes transporter eftersom järnvägsstatistiken 

inte tillåter samtidiga uppdelningar per varugrupp och inrikes- vs utrikessegment. Vidare exkluderas 

(inrikes- och utrikes) malmtransporter eftersom dessa transporter är speciella då konkurrensen mellan 

trafikslagen är av mycket begränsad betydelse. 

 

Figur 5 visar att ökningen av virkestransporterna på järnväg år 2005 har bidragit till ökningen av de 

totala inrikes transporterna liksom de samlade transporterna medan utrikestransporterna som utgör 

under 40 procent av det samlade transportarbetet har varit relativt konstanta. Den stora ökningen för 

rundvirkestransporter till följd av stormen Gudrun påverkade knappast det samlade utrikes 

transportarbetet, som snarare minskar något mellan 2004 och 2005. Petterson (2018) menar att det 

fanns hård konkurrens av importer från östra Europa innan stormen Gudrun men att konkurrensen 

minskade på grund av strafftullar i Ryssland. Detta gjorde i sin tur långväga järnvägstransporter i 

Sverige och från Norge mer intressanta. Figuren visar att järnvägstransporter som har start och mål i 

Sverige förklarar ökningen av transportarbetet på järnväg de senaste trettio åren, trots att järnvägen har 

sina komparativa fördelar i segmentet långväga transporter.  
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Figur 5 Transportarbete på järnväg i tonkm inrikes, utrikes, totalt och rundvirke (inrikes och utrikes). 

Malm på malmbanan exkluderat. 1985–2016. Källa: Trafikanalys. 

 

Den trafikslagsvisa uppföljningen för perioden 1985 - 2013 i (Vierth, et al., 2018) visar olika 

utvecklingar för skogsindustrins olika varugrupper. För ”flis” och ”sågade och hyvlade trävaror” (som 

utgjorde år 2013 två resp. tre procent av samtliga järnvägstransporter) minskade järnvägsandelen 

medan den ökade för de stora varugrupperna rundvirke och papper/massa (tio resp. 13 procent av 

samtliga järnvägstransporter).4 För papper/massa kan varuägarnas, järnvägsföretagens och 

infrastrukturhållarens engagemang, som t ex bildandet av logistikföretaget ScandFibre att förbättra och 

samordna transporterna från Sverige till kontinentala Europa, ha varit bidragande till ökningen av 

järnvägstransporterna. Detta indikerar att en hyfsad stor tillväxt av järnvägstransporterna kräver ett 

engagemang från de olika involverade aktörerna.  

 

Transportarbetet mäts i tonkm, dvs. produkten av den transporterade godsmängden i ton och 

transportavståndet i kilometer. En intressant observation för rundvirkestransporter på järnväg är att 

ökningen sedan år 2005 var kraftigare för transportavståndet än för den transporterade godsmängden. 

Detta innebär att järnvägen har använts i högre grad för att frakta virke över längre avstånd, där 

järnvägen har komparativa fördelar gentemot vägtransporterna. Se Figur 6. Trafikanalys (2015) 

konstaterar den motsatta utvecklingen, dvs. att mängden virke har stigit snabbare än transportarbetet, 

för en längre period. För vägtransporter har ton och tonkm haft ungefär samma utveckling.  

 

4 För ”papper och massa” har Stora Ensos och Banverkets framtagande av SECU [1] box konceptet kring år 2000 

bidragit till effektivare järnvägstransporter. På grund av att transportsträckan i Sverige är kortare innebär detta 

dock inte automatiskt att det i statistiken redovisade transportarbete ökar. Även bildandet av ScandFibre 

Logistics (SFL) var bidragande till ökningen; SFL startades kring år 2000 för att effektivisera logistiksystemen 

med järnväg genom att samordna olika varuägares volymer och optimera systemet med returfrakter. 
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Figur 6 Transporterad godsmängd och transportarbete för rundvirkestransporter på järnväg, index 

(år 2000=100), Källa: Trafikanalys. 

2.2. Avregleringen av marknaden för godstransporter på järnväg 

Den svenska godstransportmarknaden på järnväg öppnades år 1996 för konkurrens och den 

internationella godstransportmarknaden mellan 2004 och 2007.5 Figur 7 visar att nya järnvägsföretag 

successivt har tagit marknadsandelar i tonkm från Green Cargo-koncernen till och med 2015. Deras 

marknadsandel ökade från ca fyra procent (2005) till ca 30 procent (2015) och minskade något sedan 

dess. I gruppen nya järnvägsföretag ingår Hector Rail och TX Logistik som etablerade sig 2004 

respektive 2005 samt Rush Rail som fanns mellan 2010 och 2016 på den svenska marknaden.6 

Figur 7 innehåller samtliga inrikes och utrikes godstransporter på järnväg; ur pressmeddelanden7 och 

litteraturen framgår att de nya företagen genomförde en del virkestransporter. Nelldal och Wajsman 

(2015) menar att stormen Gudrun bidrog till att ge en skjuts till de nya aktörerna på marknaden för 

godstransporter på järnväg och att det var först då avregleringen fick ett genomslag. Detta bekräftas 

också i de intervjuerna som vi har genomfört. Ankarling (2018) menar att stormen Gudrun gav de nya 

aktörerna möjligheter och anser att Green Cargo har blivit mer marknadsorienterade efter 

avregleringen. Enligt Ahlstedt (2018) var konkurrensen som uppstod efter avregleringen viktig för 

effektiviteten hos samtliga järnvägsföretag.  

 

5 Mellan 1996 och 2013 hade 28 företag fått tillstånd att befordra gods på järnväg; lika många företag har under 

perioden lämnat marknaden (Vierth och Landergren 2015). 

6 Transportstyrelsens senaste marknadsanalys (Transportstyrelsen , 2018) innehåller också uppgifter för år 2017. 

7 Hector Rail kör även åt SCA. https://www.skogssverige.se/nyheter/sca-skriver-avtal-om-virkestransport-pa-

jarnvag; Uppgifter från 2006: http://www.trailer.se/hector-rail-och-sca-i-tioarigt-avtal-om-virkestransporter/ 
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Figur 7 Utvecklingen av marknadskoncentration mätt i utfört transportarbete.  Källa: Vierth och Landergren 

(2015) och uppgifter samt uppgifter för perioden 2014–2017 från Trafikverket. 

2.3. Huvudsakliga observationer 

Stormen Gudrun ökade efterfrågan på inrikes rundvirkestransporter kraftigt; samtliga trafikslag (väg, 

järnväg och sjöfart) användes för att frakta virket ur skogen till sågverk och fabriker runtom i landet. 

Sjötransporterna ökade kraftigt 2005, men minskade dock därefter.  

Järnvägsandelen ökade från ca 20 procent (före 2005) till ca 30 procent (från 2005) och stannade på 

den högre nivån. Uppföljningen för perioden 1985 - 2013 visar olika utvecklingar för skogsindustrins 

olika varugrupper; järnvägsandelen ökade också för ”papper och massa”, andelen minskade för ”flis” 

och ”sågade och hyvlade trävaror”.  

Avregleringen av marknaden för godstransporter på järnväg 1996 ledde till att nya järnvägsföretag 

successivt tog över marknadsandelar från Green Cargo-koncernen. Det finns indikationer för att 

stormen Gudrun gav en skjuts till de nya aktörerna på marknaden och att konkurrensen bidrog att öka 

samtliga järnvägsföretags effektivitet.  
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3. Genomförda åtgärder till följd av stormen Gudrun  

3.1. Utmaningar på transportsystemet  

Stormen Gudrun fällde sammanlagt ca 75 miljoner skogskubikmeter natten mellan den 8 och 

9 januari 2005.8 Ungefär 97 procent fälldes i Götaland (förutom Gotland och Öland) och 

resten i Örebro län och Södermanlands län. Se Figur 8. Det var framförallt de västra delarna 

av Götaland som drabbades (Svensson et al., 2001).  

 

Figur 8 Skadad skog efter stormen Gudrun 2005 i m3/ha. Framtagen av Magnus Johansson, VTI 

baserad på Riksdagen (2007) och uppgifter från Skogsstyrelsen (Järnvägsnät = grönt, största vägar = 

rött). 

 

8 Om man körde 32 heltåg med Green Cargos ca 1000 vagnar alla årets dagar skulle man kunna frakta 

ca 12.7 miljoner m3. 
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Före 2005 användes i stort sett bara lastbilar vid vidaretransport av virke i södra Sverige (Svensson, et 

al., 2011). Då det inte fanns tillräckligt med lastbilskapacitet i Sverige för att möta den snabba 

upparbetningen hämtades förstärkning från utlandet medan järnväg och sjöfart användes för de längre 

transporterna. Inom järnvägssegmentet hade de skogsföretag som verkade i södra Sverige olika behov 

av långa transporter och olika förutsättningar för att kunna använda järnvägen. Virket ska i regel 

transporteras från skogen så snart som möjligt för att inte sprida skadedjursangrepp. Transporterna 

från skogen går antingen med lastbil direkt eller via en omlastnings-, järnvägs- eller hamnterminal till 

sågverk eller massafabrik. Vanligtvis använder industrin virke från den omkringliggande regionen 

(Riksdagen, 2007).  

3.2. Regeringens styrmedel och åtgärder  

Mindre än en månad efter stormen Gudrun, presenterade regeringen olika styrmedel och åtgärder för 

att minska stormens skadeverkningar. Se pressmeddelande nedan. De olika styrmedlen och åtgärderna 

avsåg väg-, järnvägs- och sjötransporter samt hamnar. Vi har inte lyckats hitta information om/i vilken 

grad hamnavgifterna sänktes.  

Närmare bestämt fattades under våren 2005 beslut om följande stödinsatser: 

• Dieselskatten för skogsmaskiner slopades temporärt. 

• Medel avsattes till stöd för att underlätta lagring av stormfällt virke. 

• Medel avsattes för att återställa skogsbilvägar och skogsmark efter ökade transporter. 

• Skattereduktion till stöd för skogsägare för att forsla ut virke ur skogen. 

• Ändrade vilotidsregler, högre maxvikt för virkeslastbilar samt möjlighet för utländska lastbilar att 

delta i transportarbetet. 

• Ban- och sjöfartsavgifter slopades för transporter av stormfällt virke och fartyg flaggade utanför 

EES9 tilläts delta i transportarbetet. 

För vår frågeställning är särskilt de två sistnämnda punkterna av betydelse.   

  

 

9 EES = Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. 
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Pressmeddelande, 4 februari 2005 

Näringsdepartementet 

Regeringen presenterar åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige 

tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna 

Stormen som passerade södra Sverige natten till den 9:e januari har inneburit ett hårt slag mot skogsägarna i området. Stormen 

kan påverka virkesförsörjningen till skogsindustrin i en stor del av Sverige under lång tid. Det finns en överhängande risk för 

insektsangrepp och att virket förstörs om det blir liggande en längre tid. För att så snart som möjligt få ut virket ur skogen har 

regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna kommit överens om följande åtgärder: 

Dieselskattenedsättning i Götaland för skogsbrukets arbetsmaskiner 

Det är viktigt att så snabbt som möjligt öka avverkningskapaciteten i Götaland för att ta hand om det stormfällda virket genom 

att flytta avverkningsmaskiner till södra Sverige. Dieselskatten för skogsmaskiner i det berörda området kommer därför 

temporärt att sänkas. Tidsperioden är tänkt att löpa från 1 januari, 2005 till 31 december, 2006. Skattebortfallet för denna åtgärd 

uppgår till maximalt100 miljoner kronor per år. 

Stöd för lagring av stormfällt virke 

500 miljoner kronor avsätts till stöd för att lagra det stormfällda virket. Ekonomiska bidrag kommer att utgå för de verksamheter 

om behöver bedrivas i anslutning till lagringsplatserna så som inmätning, hantering och bevattning av det stormfällda virket. 

Stödet innebär att staten kommer att kunna stå för delar av styrkta kostnader som är förknippade med själva lagringen men inte 

för transporter till och från lagringsplatserna. Exempel på kostnader som uppkommer vid lagring är:  ·terminaler och 

anläggningar för hantering av virket, ·markhyra och diverse markarbeten, ·miljöinvesteringar i form av bevattnings- och 

reningsanläggningar, ·personalkostnader inklusive utbildning och kostnader för mätning av virket 

Stöd för att föra ut virke ur skogen 

Ett särskilt stöd motsvarande 400 miljoner kronor för perioden 2005 och 2006 ges till drabbade skogsägare. Huvudinriktningen 

är att stödet utformas som en skattereduktion. Även andra skattetekniska frågor med anknytning till stormen och eventuellt 

behov av statliga kreditgarantier kommer inom kort att diskuteras med företrädare för branschen. Regeringen, vänsterpartiet och 

miljöpartiet kommer att återkomma till denna fråga inom kort. 

Slopade ban- och farledsavgifter 

Det är angeläget att samtliga transportslag samverkar för att gemensamt ta hand om virket. För att öka inslaget av transporter via 

järnväg och sjöfart så kommer farleds- och banavgifterna temporärt att tas bort för transporter av stormfällt timmer. 

Dessutom kommer Banverket att bidra till finansiering av järnvägsterminaler för att klara hanteringen av det stormfällda virket. 

Bidrag till åtgärdande av skogsbilvägar och körskador i naturen 

Skogsbilvägar och enskilda vägar i det drabbade området kommer att ansträngas hårt under framförallt våren 2005 men även 

senare. Det kommer därför att bli nödvändigt med förstärkningsarbete och ökat underhåll på dessa. Risken för omfattande 

körskador i naturen är också betydande. 

Skogsstyrelsen får i uppdrag att administrera ett tillfälligt stöd för att åtgärda sönderkörda skogsbilvägar och körskador i naturen 

i samband med att stormfällt virke förs ut ur skogen. Regeringen avsätter för detta ändamål 100 miljoner kronor. 

Övriga åtgärder 

Den dialog som har initierats med Sveriges hamnar angående hamnavgifterna ska fortsätta med företrädare för regeringen och 

samarbetspartierna. Utgångspunkten är att hamnavgifterna bör sänkas. Dessa åtgärder fokuserar i första hand på att ta hand om 

så mycket som möjligt av den stormfällda skogen. Övriga åtgärder som exempelvis åtgärder för återbeskogning kommer att 

beredas senare. 

Kontakt 

Johan Hasslow, vik. Pressekreterare,   Lennart Beijer (v)    

Åsa Domeij (mp) 
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3.2.1. Vägtransporter  

Den 24 januari 2005 beslutade Vägverket10 om ett 30 dagar långt undantag från kör- och 

vilotidsregler; undantaget förlängdes till den 30 juni 2005. Enligt Riksdagen (2007) bidrog undantaget 

till att effektivisera transporterna av stormvirke och att öka transportkapaciteten. Även efter stormen 

Per beslutades om ett undantag från kör- och vilotidsregler.  

Avseende maxvikten för virkeslastbilar beslutade Vägverket om ett undantag vilket gjorde det möjligt 

att söka dispens för transporter med lastbilar med upp till 65 ton bruttovikt, jämfört med normalt 

tillåtna 60 ton bruttovikt (Riksdagen, 2007). Totalt utfärdades 315 dispenser. Motsvarande undantag 

infördes även efter stormen Per 2007.   

Den 27 mars 2005 beslutade regeringen om ett undantag för att öka möjligheten att transportera det 

stormfällda virket (Riksdagen, 2007). Till och med den 31 augusti 2006 tilläts lastbilar från andra EU-

länder transportera virke som fällts av stormen Gudrun. Skogsstyrelsen uppskattade transportarbetet av 

stormfällt virke med utländska lastbilar till ca en halv miljard tonkm (Riksdagen, 2017). Efter stormen 

Per beslutades om motsvarande undantag för utländska åkare.  

Se nedan Vägverkets pressmeddelande från 24 januari 2005.  

 

10 Vägverket upphörde när Trafikverket bildades 1 april 2010. 
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HKn 0243-75119 Kenneth Wåhlberg  Datum 2005-01-24 Beteckning AL10A 2005:1426 

 

Näringsdepartementet 

Rikspolisstyrelsen 

Skogsindustrierna 

Sveriges Åkeriföretag 

Åtgärder till följd av stormen i södra Sverige  

Till följd av stormen i södra Sverige är det nödvändigt med extraordinära åtgärder under en begränsad 

tidsperiod för att underlätta timmertransporter. Transport- och skogsnäringens önskemål bör så långt som 

möjligt tillfredställas, men under förutsättning att inte trafiksäkerheten äventyras och framkomligheten kraftigt 

reduceras. Följande lättnader är aktuella: 

Kör och vilotider för åkare (bilaga 1) 

En sammanhängande vila om minst 24h per kalendervecka betraktas som en godkänd veckovila utan att krav 

om kompensation av veckovila tillkommer. 

Körtid under en period av 2 veckor är idag maximerad till 90h. Denna regel utgår och ersätts av en tillfällig 

reglering om maximalt 60h körtid per kalendervecka. Detta innebär att den maximala dagliga körtiden 

utsträcks till 10h och av detta följer att sex perioder av daglig körtid om 10 timmar ger en körtid på 60h per 

kalendervecka. Den totala körtiden per 14-dagarsperiod utökas med 30h och veckovilan förkortas med 21h.  

I övrigt gäller regelverket [Rådets förordning (EEG) nr 3820/85] i sin helhet. 

 Detta generella undantag avser transporter av ved, timmer, virkesdelar eller flis från det i januari 

stormdrabbade området i södra Sverige i upp till 30 dagar från beslutsdagen. En förlängning av ovanstående 

undantag kan bara beslutas av Europeiska kommissionen. Diskussion om förlängning pågår. 

Dessa transporter kommer att kontrolleras löpande av kontrollmyndigheten i samma utsträckning som idag 

men för att möjliggöra kontrollerna måste diagramblad för de närmast föregående 21 dagarna alltid medföras 

i fordonet. Förare som åberopar detta undantag ska medföra en kopia på vägverkets eller kommissionens 

beslut i frågan som går att hämta på vägverkets hemsida, www.vv.se . 

Virkesupplag (bilaga 2) 

På grund av den rådande situationen kan man förutse att virke kommer att läggas upp invid allmänna vägar 

utan att erforderliga tillstånd hinner inhämtas. Om detta sker på ett sätt som kan accepteras från 

trafiksäkerhetssynpunkt och med hänsyn till vägens drift, bestånd eller brukande kan det vara lämpligt att 

väghållningsmyndigheterna avvaktar med åtgärder för att avlägsna virket.  

Ökade tillåtna vikter på fordon (bilaga 3) 

Vägverkets föreskrifter innebär att dispens normalt inte kan ges för fordon med delbar last. Genom särskilt 

beslut ges undantag från föreskrifterna som ger regionerna och kommunerna möjlighet att ge dispens även för 

fordon med delbar last. Respektive region eller i förekommande fall, kommun avgör utifrån trafikförordningen 

var, när och vilka dispenser som kan ges men uppmanas att när så är möjligt, med hänsyn till framkomlighet 

och trafiksäkerhet, tillmötesgå näringens behov. En generell ökning av tillåten bruttovikt till 65 ton har 

undvikits för att inte få framkomlighetsproblem på grund av sönderkörda vägar, utan dispensbeslut måste tas 

av resp. region, med hänsyn till i varje fall rådande förutsättningar. 

 

http://www.vv.se/
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3.2.2. Sjötransporter  

Enligt förordningen om tillfälligt undantag från farledsavgift betalade fartyg som transporterade icke 

förädlade skogsprodukter från området som drabbats av stormen Gudrun inte någon farledsavgift 

(Sjöfartsverket, 2005). Förordningen gällde transporter från och med stormen Gudrun till och med den 

31 december 2006. Undantaget från farledsavgifter minskade transportkostnaderna (och 

Sjöfartsverkets intäkter) med 18,5 miljoner kronor 2005–2006 (Riksdagen, 2007). De slopade 

farledsavgifterna stärkte sjöfartens konkurrenskraft gentemot vägtransporterna, men inte gentemot 

järnvägstransporter eftersom även banavgifterna slopades (se avsnitt 3.2.3). Det råder skilda meningar 

om vilken aktör i transportkedjan som tjänade mest på slopandet av farledsavgifterna för icke 

förädlade skogsprodukter.  

Efter stormen Gudrun beslutade Sjöfartsverket efter diskussion med Sveriges redareförening och 

skogsindustrierna med flera även om att låta fartyg med flagg utanför EES utföra inrikes transporter av 

stormfällda skogsprodukter (Riksdagen, 2007). Under 2005 beviljades 61 generella tillstånd samt 152 

tillstånd för enskilda frakter och under 2006 beviljades 22 tillstånd. De flesta beslut gällde fartyg med 

rysk flagg. Se mejlen nedan. 

Undantaget är begränsat till tidsperioden 24 januari-30 juni 2005, varefter ställningstagande får tas till ev. 

förlängning. 

 Snabb handläggning 

Det är av största vikt att vår interna handläggning inte försenar dessa ärenden. 

För att underlätta för de enskilda bör möjligheten att ge undantag från kraven på förskottsbetalning utnyttjas.  

Dessutom är det av största vikt att samordning sker över regions-, läns- och kommungränser. 

Ingemar Skogö 

 

Bilagor 

1. Beslut avseende kör och vilotider för åkare 

2. Utkast till folder ”Virkesupplag vid allmän väg” 

3. Undantag från Vägverkets föreskrifter om undantag enligt 106, 111 §§ och från lokala 

trafikföreskrifter meddelade enligt 147 § 2 st. 10 vägtrafikkungörelsen (1972:603) (VTK) om 

fordonsvikt. 
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Mejl från Håkan Alexandersson (Stora Enso) till flera andra skogsföretag 20 januari 2005 

  

Från: Alexandersson, Hakan  

Skickat: den 20 januari 2005 15:49 

Till: Inge Andersson, Holmen; Åke Andersson, Sveaskog; Bernt Nordin, SCA; Carl-Gustaf Carlgren, Billerud; Hans 

Larsson, Wedaskog; Olle Ankarling, Södra; Per Funkquist, Korsnäs; Staffan Thonfors, Skogsindustrierna 

Ämne: Klart med den första dispensen för icke EU-flaggat fartyg! 

Prioritet: Hög 

Hej 

Stora Enso har nu fått en första dispens för en skeppning nästa vecka med ett icke EU-flaggat fartyg från Sydsverige till 

Gävleområdet. Det visar att Sjöfartsverket menar allvar med att se välvilligt på dispenser under det kommande året. 

När det gäller frågan om generella dispenser så får vi återkomma till detta men här har också Staffan Thonfors gjort en 

insats idag med att ta upp saken med Svenska Redareföreningen som också verkar se positivt på att underlätta 

hanteringen med cabotagereglerna. 

Om behöver ansöka om dispens för en enskild skeppning den närmaste tiden så råder jag er att kontakta ansvarig 

handläggare på Sjöfartsverket: 

Thomas Ljungström 

Sjöfartsverket 

De frågor han ber er svara på är följande:1. Fartygets namn och nationaliet, 2. Storlek, brutto eller dödviktston, 3. Om 

fartyget i fråga har några särskilda anordningar eller anpassningar för lasten i fråga, 4. Last (stormfällt virke eller mer 

exakt sortiment), 5. Lastvolym eller vikt, 6. Lastningshamn, 7. Lossningshamn, 8. Datum för lastning. 

Mvh 

Håkan 



26  VTI rapport 1072 

Information från Per A Sjöberger (Redareföreningen) utan våren 2005  

 

3.2.3. Järnvägstransporter 

För att underlätta transporter av stormskadat virke slopades banavgifterna för transporter av icke 

förädlade skogsprodukter efter stormen Gudrun till och med slutet av 2006 (Riksdagen, 2007). 

Undantaget från banavgifter minskade transportkostnaderna (och Banverkets intäkter) med 15 

miljoner kronor enligt Riksdagen (2007). Huruvida de slopade banavgifterna kommit skogsägarna, 

transportföretagen eller skogsföretagen till del är osäkert. Riksdagen (2007) menar att om 

järnvägsföretagen behåller samma priser för transporterna som innan de slopade avgifterna, så tillfaller 

kostnadsminskningen transportföretagen snarare än skogsägarna. Men eftersom skogsägarna kände till 

stödet så borde de kommit dem till dels i prisförhandlingarna med transportföretagen. Men i de fall 

som det är skogsföretagen som betalat för transporten så är det istället de som tjänat på de slopade 

avgifterna. Riksdagen drar dock slutsatsen att skogsföretagen åtminstone indirekt dragit nytta av lägre 

transportkostnader eftersom de slopade avgifterna har bidragit till att öka användningen av 

järnvägstransporter vid kapacitetsbrist på vägtransporter.  

Branschföreningen Tågoperatörerna bedömde att de slopade banavgifterna hade en psykologisk effekt 

och att de långa transportavstånden tillsammans med att järnvägen har en förmåga att snabbt 

transportera stora volymer hade en större effekt på möjligheterna att konkurrera med vägtransporter 

Svensk inrikes sjötransport av skogsråvara 

Per A. Sjöberger (Redareföreningen)  

Som en följd av orkanen Gudrun i januari 2005 har ett stort inrikes skeppningsbehov av skogsråvara uppstått. 

Efter konsultation med Redareföreningen och godkännande i Tank- och Bulksektionen är det under en 

begränsad period möjligt att frakta in tillståndspliktigt torrlasttonnage för cabotagetransport av skogsråvara 

på den svenska kusten. Detta är endast tillåtet förutsatt att svenskt- och EES-flaggat tonnage fått ”first 

refusal”. För att detta skall fungera i praktiken är det meningen att laster och tillgängliga fartyg skall visas på 

websidan ”Baltic Spot” med adressen http://www.balticspot.com. 

När ett tillståndspliktigt fartyg fraktats in för detta syfte är det alltså meningen att det befraktande företaget 

skall kunna visa att man först varit ute på marknaden och erbjudit lasten till tonnage som ej behöver tillstånd 

för att gå i svenskt cabotage. Systemet förutsätts således vara fullständigt transparent. 

”Baltic Spot” är öppen för rederier och skeppsmäklare. Befraktarna bör alltså anlita skeppsmäklare för att 

deras transportbehov skall bli kända på marknaden. 

Även branschorganisationen Sveriges Skogsindustrier och Sjöfartsverket har tillgång till informationen på 

”Baltic Spot”. 

Det innebär att den som söker tillstånd befrakta tillståndspliktigt tonnage skall kunna visa för Sjöfartsverket 

att lasten legat ute på websidan ”Baltic Spot” och att man inte fått napp. En utprintning från sidan torde vara 

tillfyllest för Sjöfartsverkets del. 

Sveriges Redareförening har krävt att erforderliga hamnstatskontroller enligt Paris MOU genomförs på det 

tillståndspliktiga tonnage som nyttjas under dispenser och att eventuella avgiftsreduceringar i samband med 

den uppkomna situationen inte får belasta övrig sjöfart. 

Från Sjöfartsverket har framkommit att verket inte kommer att kräva att hamnstatskontroller görs på alla 

fartyg som får tillstånd utan dessa får behandlas som vanligt inom ramen för Paris MOU. Enligt Paris MoU 

skall ett fartyg inte bli föremål för kontroll om fartyget har kontrollerats inom den senaste 

sexmånadersperioden. Verket anser att det vore emot andan i avtalet att märka ut en grupp fartyg utan att 

sjösäkerhetsaspekter ligger till grund för beslutet. Verket konstaterar att aktuella fartyg vanligen är 

sysselsatta i utrikes trafik på svenska hamnar vilket gör att dessa ändå blir föremål för hamnstatskontroller. 

http://www.balticspot.com/


VTI rapport 1072  27 

(Riksdagen, 2007). Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna (Södra) menade att banavgifterna hade en 

marginell betydelse, även om Södra bedömde att de kunde haft effekt på vid vilket avstånd som 

brytpunkten låg där det blev lönsamt med järnvägstransporter. Skogsindustrierna angav att de slopade 

banavgifterna innebar att priserna sänktes i reguljära avtal, men eftersom andra kostnader ökade för 

järnvägstransporter i och med nya terminaler, så sjönk inte priserna för järnvägstransporterna efter 

stormen (Riksdagen, 2017). Enligt Ahlstedt (2018) hade de slopade banavgifterna inte särskilt stor 

betydelse då de endast utgjorde en så liten del av de totala transportkostnaderna. Ankarling (2018) 

menar att kostnadsbesparingarna som de slopade banavgifterna innebar var välkomna och att 

framförallt styrmedlets signalvärde var betydelsefull.  

3.3. Olika aktörers bidrag inom järnvägssektorn  

Nedan analyseras hur de berörda aktörerna inom järnvägssektorn har bidragit till effektiviseringen av 

befintliga lösningar och utvecklingen av nya. Vi analyserar Banverkets insatser i 3.3.1, 

järnvägsföretagens i 3.3.2, skogsföretagens i 3.3.3 och branschorganisationen Skogsindustriernas i 

3.3.4. Slutligen visas i avsnitt 3.3.5. hur aktörerna gemensamt tog fram nya lösningar avseende 

logistikupplägg, terminaler och tekniska lösningar.      

3.3.1. Banverket  

Virkesterminaler  

Det kostade Banverket ungefär fem miljoner kronor att bygga tillfälliga virkesterminaler.11 Enligt 

Riksdagen (2007) inrättades 15 tillfälliga virkesterminaler vid järnvägen. Hälften av dessa terminaler 

fanns kvar när Riksdagens rapport skrevs och ansågs då av Banverket vara permanenta ur ett 

marknadsperspektiv.  

Flera stora virkesterminaler, såsom i Hällefors, Falköping, Stockaryd, Osby och Vislanda (se Figur 8), 

har anlagts av skogsföretag i samarbete med kommuner, privata intressen och Banverket. Samarbetet 

gäller anslutande vägar, iordningställande av mark och anslutning till järnvägsnätet genom spårväxlar 

och signalsystem. Tågoperatörerna lyfter fram terminalen i Lessebo som ett lyckat exempel för hur 

Banverket kunde skapa en fungerande terminal med elanslutning med en mindre investering.  

Olika skogs- och järnvägsföretag utvecklade nya logistiklösningar, t ex utvecklade Tågåkeriet i 

Bergslagen, Green Cargo, Banverket och Sveaskog logistiklösningar för transporter från södra Sverige 

till sågverk i Norge och mellersta Sverige i samband med Stormen Gudrun (Riksdagen 2007). 

Ahlstedt (2018) understryker att processen för omlastning från lastbil till tåg utvecklades efter stormen 

Gudrun och att den effektiviserade processen sedan även underlättade för framtida järnvägstransporter. 

Lastbilar samordnades i kolonner som anlände samtidigt till omlastningsplatsen vilket möjliggjorde en 

snabb och effektiv omlastning till tåg. Ankarling (2018) menar dock att direktlastning var sårbart för 

förseningar och att lagring vid terminalerna minskade den risken.   

Gudrunbryggor  

En viktig åtgärd som Banverket vidtog efter stormen Gudrun var att bygga ändbryggor för 

kontaktledningen vid lastplatser. Lösningen att loket har kvar strömavtagaren men vagnarna står 

 

11 ”Under våren 2007 fick Banverket 126 miljoner kronor i bidrag från EU:s solidaritetsfond för kostnader för 

röjning av spåren, reparation och återställande av spåren. Arbetet har främst bestått av utbyte av 

kontaktledningsstolpar och i viss mån kontaktledningar. Banverket har inte fått ersättning för tillkommande 

kostnader för t ex trafikledning eller tillkommande projektledning på grund av återställningsarbetena. Totalt 

uppskattas dessa kostnader till någon miljon kronor. Myndigheten har heller inte fått bidrag för de ca 5 miljoner 

kronor det kostat att bygga tillfälliga virkesterminaler. Orsaken är att terminalerna finns kvar och kan nyttjas i 

framtiden och därför kan betraktas som en investering eller standardhöjning.”, Riksdagen (2007), s. 33. 
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utanför underlättar lastningen av virke på järnvägsvagnar. Dessa kom senare att kallas 

”Gudrunbryggor” och gjorde det möjligt att backa in vagnarna och lasta dem utan att kontaktledningen 

var i vägen och utan att behöva byta från ellok till diesellok. Enligt Ahlstedt (2018) hade branschen 

redan innan Stormen Gudrun efterfrågat en sådan lösning men investeringskostnaderna som krävs för 

att skapa en fungerande terminal med elanslutning hade uppskattats vara höga (vilket visade sig vara 

en missbedömning). Framtagningen av Gudrunbryggarna kan därför anses som ett konkret 

åtgärdsförslag från branschen på hur man skulle kunna förbättra systemet för att möjliggöra fler 

godstransporter på järnväg.  

Vid krisläget som stormen orsakade var man tvungna att snabbt finna lösningar. Enligt Ahlstedt 

(2018) byggdes Gudrunbryggorna snabbt i de av stormen drabbade områden och spred sig sedan till 

andra delar av landet. Petterson (2018) understryker att byggandet av Gudrunbryggor var en snabb och 

innovativ lösning från Banverket och att det idag finns Gudrunbryggor på många terminaler.  

   

Figur 9 Gudrunbrygga. Källa SJK Postvagnen12. 

Tåglägen  

Det var en stor utmaning för Banverket att få järnvägen brukbar igen13 efter alla träd som fallit över 

spåren och kontaktledningar. Enligt Riksdagen (2007) prioriterade Banverket godstågen då man 

bedömde att järnvägsföretagen och industrin inte skulle klara ett längre avbrott i trafiken. Vidare 

anordnade Banverket snabbt ad hoc-tåglägen. Behovet beskrivs i mejlet nedan.  

  

 

12 https://www.google.se/search?q=Gudrunbrygga&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fjJIxiVyCA0aiM%253A%252CZYJyUNhmCkzE-

M%252C_&usg=__H4PDdDoGrtgtIbQLHKo-

oV9Px2g%3D&sa=X&ved=0ahUKEwienYiFjLrbAhWDkywKHR_WAO8Q9QEINzAB#imgrc=fjJIxiVyCA0aiM:&spf=1528118242129) 

13 Ca 4 300 tågavgångar ställdes in. 

https://www.google.se/search?q=Gudrunbrygga&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fjJIxiVyCA0aiM%253A%252CZYJyUNhmCkzE-M%252C_&usg=__H4PDdDoGrtgtIbQLHKo-oV9Px2g%3D&sa=X&ved=0ahUKEwienYiFjLrbAhWDkywKHR_WAO8Q9QEINzAB#imgrc=fjJIxiVyCA0aiM:&spf=1528118242129
https://www.google.se/search?q=Gudrunbrygga&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fjJIxiVyCA0aiM%253A%252CZYJyUNhmCkzE-M%252C_&usg=__H4PDdDoGrtgtIbQLHKo-oV9Px2g%3D&sa=X&ved=0ahUKEwienYiFjLrbAhWDkywKHR_WAO8Q9QEINzAB#imgrc=fjJIxiVyCA0aiM:&spf=1528118242129
https://www.google.se/search?q=Gudrunbrygga&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fjJIxiVyCA0aiM%253A%252CZYJyUNhmCkzE-M%252C_&usg=__H4PDdDoGrtgtIbQLHKo-oV9Px2g%3D&sa=X&ved=0ahUKEwienYiFjLrbAhWDkywKHR_WAO8Q9QEINzAB#imgrc=fjJIxiVyCA0aiM:&spf=1528118242129
https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj689mbjLrbAhUohaYKHa4vCSoQjRx6BAgBEAU&url=http://postvagnen.com/forum/index.php?mode%3Dthread%26id%3D835951&psig=AOvVaw1Nzpuiw8ejjwLucxJWWOkN&ust=1528204649142312
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Mejl från Hans Larsson (Wedaskog) till Staffan Thonfors (Skogsindustrierna) 22 mars 2005 

 

Ankarling (2018) menar tågplaneringen gick betydligt snabbare under och efter Gudrun och att 

Banverkets samarbete med de berörda parterna fungerade bra. Enligt Ahlstedt (2018) har det på senare 

tid generellt blivit svårare att få ad hoc-tåglägen, bl.a. eftersom trafikönskemål behöver lämnas till 

Trafikverket senast fem arbetsdagar före tågets avgång. Det är dock svårt att jämföra fördelningen av 

ad hoc-tåglägen och vanliga tåglägen under stormen Gudrun och därefter eftersom Trafikverket (och 

tidigare Banverket) inte verkar ha sparat en samlad dokumentation av denna information, (Nilsson, et 

al., 2015). 

3.3.2. Järnvägsföretag 

Som det nämns ovan finns indikationer på att stormen Gudrun gav en skjuts till de nya aktörerna på 

marknaden och att konkurrensen bidrog till att öka samtliga järnvägsföretags effektivitet. Enligt 

Pettersson (2018) bidrog de järnvägsföretag som etablerade sig tack vare avregleringen till att nya, mer 

effektiva järnvägsvagnar utvecklades. I samband med stormen Gudrun introducerades t ex vagnar som 

är speciellt anpassade till virkestransporter. Vidare poängterar Pettersson att nya starkare draglok som 

även kan köra sträckor där det inte är elektrifierat förbättrar järnvägstransporternas konkurrenskraft. 

Enligt Ahlstedt (2018) bidrog de nya järnvägsföretagen mycket till utvecklingen av 

systemtågslösningar mellan terminaler.   

3.3.3. Skogsföretag  

Behovet av järnvägstransporter skiljer sig åt mellan olika varuägare.14 Som förväntat hade de företag 

som redan utnyttjade järnvägstransporter, såsom Stora Enso (med dotterbolag Sydved), Sveaskog och 

Holmen, lättast att använda järnvägen till sina virkestransporter till industrierna i t ex Värmland, 

 

14 Enligt Sondell (2006) behövde man i början avgöra huruvida virket kunde konsumeras inom normalt 

förbrukningsområde, föras ut ur stormområdet eller långtidslagras. Vidare menar Sondell att för företag som 

Sydved, Holmen, Skogssällskapet och Sveaskog, som alla hade verksamhet utanför stormområdet, var den 

viktigaste frågan hur virket skulle föras ut ur området. 

Från: Larsson, Hans (Wedaskog)  

Skickat: den 22 mars 2005 17:38 

Till: Thonfors, Staffan (Skogsindustrierna) 

Kopia: Karlsson, Sture; Wirtén, Stefan 

Ämne: Tåglägen 

Hej! 

 I Vislanda samsas Weda och Sveaskog med utlastning, men vi har bara fått ett gemensamt tågläge vilket 

gjort att vi inte kunnat starta med heltåg som planerat. Vi har också haft svårt att fylla tågen vi fått, inte på 

grund av virkesbrist, men för att det är svårt/omöjligt att ordna en logistik så att vi kan lasta två aktörers virke 

samtidigt på den begränsade ytan. Gren Cargo har dock inte kunnat få separata tåglägen åt oss från 

Banverket. GC säger att hittills har Banverket inte ställt in några persontåg till förmån för timmertåg utan de 

får leta restkapacitet i tidtabellerna och sådan är det ont om på stambanan. Detta är ett reellt problem och vi 

hoppas att de statliga verken och bolagen går från "fagra ord" till hadling. 

 /Hans Larsson 

 ____________________________________________ 

Hans Larsson 

Virkescontroller/Logistiksamordnare 

Weda Skog AB, Karlstad  
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Bergslagen och Gävletrakten. Petterson (2018) och Ankarling (2018) anser att stormen Gudrun var en 

”katalysator” när det gäller utvecklingen av virkestransporter på järnväg.  

Enligt Ahlstedt (2018) användes järnvägen redan innan Stormen Gudrun till långväga transporter. En 

förklaring är att den ökande efterfrågan i pappersbruken ökade konkurrensen om virke och ledde till 

att man köpte virke från mer avlägsna delar i landet.  

Stora Enso 

Enligt föredraget som en Stora Enso representant höll i augusti 2005 i Ljusdal behövde företaget år 

2005 frakta 2 500 000 m3fub (kubikmeter fast mått under bark) vilket är 25 gånger mer än 2004. Stora 

Enso säkrade transportkapacitet med samtliga trafikslag:  

• för sjötransporter och hamnterminaler. Utlastning skedde från Varberg, Falkenberg, Halmstad, 

Åhus, Sölvesborg, Karlshamn och Bergkvara. 

• för järnvägsresurser och terminaler. Järnvägskapaciteten fyrdubblades och uppgraderades till 

sju avgångar per vecka. Västgötapendeln transporterade 800 000 m3fub/år, Smålands-pendeln 

400 000 m3fub/år och Höglandspendeln 700 000 m3fub/år.   

• för lastbilstransporter i flera steg: 1) ökad beläggning på befintliga transportörer, 2) ”utökade 

rutter” för Stora-Ensos lastbilar för att hämta virke i Södra Dalsland, Bohuslän, Västergötland 

och ”truppförflyttningar” till Sydveds verksamhetsområde, 3) inhyrning av utländska åkerier 

från bl.a. Finland, Polen, Baltikum, Tyskland, Österrike och 4) ombyggnation av lastbilar till 

”enkla” virkesbilar utan kran. Stora Enso uppnådde en hög produktivitet genom att köra så 

korta avstånd som möjligt på väg, att ha många mottagningsplatser och utökade öppningstider 

på mätstationerna. Användningen av de befintliga lastbilarna ökades genom snabbutbildning 

av chaufförer med ”krankapacitet” och genom att utnyttja dispenser gällande kör- och 

vilotidsregler och 65 ton-lastbilar. Det viktigaste var att maximera antalet tonkm per timme 

(inte antalet lastbilar). Under våren har lastbilskapaciteten tredubblats samtidigt som den 

normala verksamheten har drivits vidare. 

Sydved 

Stora-Ensos dotterbolag Sydved använde innan stormen Gudrun en tågpendel mellan Småland och 

industrierna i Skoghall och Gruvön i Värmland. Resten fraktades för det mesta på väg eftersom 

sträckorna var mycket korta. Efter Stormen Gudrun minimerade Sydved terminallagringen och 

försökte i så stor utsträckning som möjligt leverera färskt virke till industrierna. Sydved drog fördel av 

sitt moderbolag Stora Enso som mobiliserade sina transportresurser till stormområdet och drog ner på 

sin avverkning i andra delar av landet.  

Sydved startade två nya tågpendlar och satsade på järnvägsterminaler för att frakta sitt virke såväl till 

Mellansverige som till Stora Ensos fabriker i Finland, Tyskland, Estland och Lettland (Lövdahl et al., 

2006).15 Figur 10 ger en överblick över Sydveds logistiklösningar.   

 

15 Enligt Svensson et al. (2011) exporterades även virke till Österrike, ett land Sverige normalt inte hade 

exporterat virke till. 
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Figur 10 Sydveds logistiklösning för stormvirke (källa: Stora Enso (föredrag 19 augusti 2005).  

Sydveds strategi sammanfattas i pressinformationen från 16 mars 2005. Se nedan. 
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Pressinformation – 2005-03-16 

Så ska Sydved rädda så mycket stormvirke som möjligt: 

 

Sydved öppnar sju hamnar för transport av stormvirke, tredubblar tågkapaciteten och näst intill 

tredubblar lastbilsflottan. Det handlar om logistik i högsta klass när Sydved ska rädda så mycket av 

sina leverantörers stormfällda virke som möjligt.  

 

I dagarna öppnar Sydved sju hamnar för transporter av massaved och timmer med båt till Stora Enso 

Skutskär och Stora Enso Kopparfors i Norrsundet samt till Stora Ensos industrier i Finland, Estland och 

Lettland. De aktuella hamnarna är Varberg, Falkenberg och Halmstad på västkusten och Åhus, Sölvesborg, 

Karlshamn och Bergkvara på syd- och östkusten. Det kommer även att skeppas virke, men i mindre 

omfattning, från Sölvesborg och Halmstad till Stora Enso Gruvön i Värmland.  

 

– Varje båt kommer att transportera mellan 3 000 och 4 000 kubikmeter virke. Till en början går det en båt 

per dag, sju dagar i veckan, men lite längre fram har vi förmodligen kapacitet för två båtar per dag, säger 

Sydveds transport- och logistikchef Gert Adolfson.  

 

Returtransporter utnyttjas 

I år räknar Sydved med att transportera cirka 2,5 miljoner kubikmeter massaved och timmer med båt. Jämfört 

med den normala volymen för ett år, cirka 100 000 kubikmeter virke, förstår man storleken på utmaningen. 

Det virke som skeppas med båt kommer framförallt från Sydveds leverantörer i närheten av kusterna och i de 

sydligaste delarna av Sverige. 

 

Ett annat sätt att förstärka transportkapaciteten är genom returtransporter. Sydved importerar bok från 

Tyskland till Stora Enso Nymölla, som transporteras med båt till Sölvesborg. I stället för att båtarna går 

tomma från Sverige, så transporteras stormskadat virke till industrier i mellantyskland. 

 

Tredubblad järnvägskapacitet 

Normalt transporterar Sydved virke med en tågpendel, som går genom hela Småland till Stora Ensos 

industrier i Skoghall och Gruvön. Men för att klara av att transportera stora volymer stormskadat virke har 

Sydved startat två nya tågpendlar; Västgötapendeln och Höglandspendeln. Varje dygn kommer det att gå 

sammanlagt cirka 120 tågvagnar med virke – det motsvarar ett två kilometer långt tåg! Sett på ett år blir det 

cirka 1,5 miljoner kubikmeter virke.  

 

– Det här innebär att vi i det närmaste tredubblar våra järnvägstransporter. Strategin med förstärkningen är 

att flytta järnvägskapaciteten närmare och in i stormområdet. Det virke som transporteras med tåg kommer 

främst från Sydveds leverantörer i Småland och Västra Götaland, säger Gert Adolfson. 

 

Kraftigt förstärkt lastbilsflotta 

Sydved förstärker också sin flotta av lastbilar. Målet är en tredubbling av resurserna under våren.  

Sydveds ägares industrier inom området, det vill säga Stora Enso Nymölla, Stora Enso Hylte och Munksjö 

Aspa Bruk, har maximalt utnyttjat sin kapacitet för att kunna lagra virke.  

 

Vid hamnarna och järnvägsterminalerna byggs buffertterminaler. Sydved undersöker också möjligheterna 

för vattenlagring och vattentransport på Vättern och Vänern. När Sydved har lagt det här logistikpusslet har 

målet varit att minimera transporterna på väg. Genom att ha många mottagningsplatser för virket, kortar vi 

transportavstånden och kan därmed utnyttja virkesbilarna optimalt, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. 

Det är viktigt att få igång ett effektivt flöde från skogen till industrin, för att kunna rädda så mycket som 

möjligt av våra leverantörers virke, säger Sydveds virkeschef Thomas Agrell. 

 

Stora Ensos resurser stor betydelse 

Sedan stormen har Sydved arbetat för högtryck med att rädda så mycket som möjligt av sina leverantörers 

virke. Sydved har arbetat med att hitta avsättning för stormvirket, både i Sverige och utomlands, och 

samtidigt skapat effektiva och miljövänliga lösningar för transport och lagring av virket.  
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Södra 

Södra Skogsägarna (Södra) var, i motsats till Sydved, Holmen, Skogssällskapet och Sveaskog, till stor 

del avhängiga lagring av det virke som inte kunde förbrukas eller säljas utanför området.16 Södras 

massaproduktion var dock mindre känslig för lagring än Sydveds granmassaved, som skulle till Hylte 

och Kvarnsveden och behövde vara relativt färsk. Södra vidtog åtgärder för att öka förbrukningen av 

barr-massaved vid sina tre sulfatbruk. I Svealand och södra Norrland ökade föryngringsavverkningen 

fram till och med 2007 för att sedan sjunka något, medan den minskade i Götaland till 2007 för att 

sedan öka igen (Svensson, et al., 2011). 

Södra använde sig innan stormen Gudrun av framförallt direkta lastbilstransporter eftersom de flesta 

transporterna var inte längre än 250 km och kunde utföras av en förare under ett skift. Efter stormen 

Gudrun fraktades virket i större utsträckning på järnväg, både på grund av det ökade transportbehovet 

och höga dieselpriser. Mönsteråspendeln mellan Vislanda och Mönsterås startades för att frakta virket 

från stormområdet till Södras förbrukningsområde vid ostkusten (Lövdahl, 2006).   

  

 

16 Enligt Sondell (2006) måste terminallagringen ställas mot längre transporter. 

– Tack vare Stora Ensos resurser får Sydved unika förutsättningar vad gäller såväl avverkning som 

avsättning av både timmer och massaved. Ägarna ger oss möjlighet att kraftigt öka leveranserna till 

skogsindustrierna i Östersjöområdet, säger Thomas Agrell. 

 

Upparbetningen av stormvirket pågår för fullt Sydved har kraftigt förstärkt resurserna för avverkning och 

arbetar för fullt med upparbetningen av leverantörernas stormfällda virke. Efterhand som upparbetningen 

inom mindre drabbade områden blir färdig, omfördelas och koncentreras resurserna till mer stormdrabbade 

skogar. 

 

– En del skogsägare är frustrerade för att det ännu inte finns några resurser för avverkning i just deras 

skog. Vi vill dock betona att vi inte har glömt bort någon av våra leverantörer, men samtidigt är det omöjligt 

att hinna upparbeta all stormskog innan sommaren. Vi gör vårt absolut bästa för att rädda så mycket 

stormvirke som möjligt, säger Daniel Fellenius, informationschef på Sydved. 

 

För mer information, kontakta:  

Transport- och logistikchef Gert Adolfson 

Virkeschef Thomas Agrell,  

Informationschef Daniel Fellenius,  

Läs mer storminformation på vår hemsida: www.sydved.se. Helgen den 19-20 mars pågår systemunderhåll 

av hemsidan. Det kan komma att påverka vissa funktioner på hemsidan. 
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Mejl från Olle Ankarling (Södra Skog) till Staffan Thonfors (Skogsindustrierna) 28 februari 2005    

 

Från: Olle Ankarling, Södra  

Skickat: den 28 februari 2005 19:51 

Till: Thonfors, Staffan (Skogsindustrierna) 

Ämne: Oro över transportresursen 

 

Hej Staffan! 

Här kommer en betraktelse från transportplaneringen i "Stormområdet". 

Inför mars konstaterar vi på Södra att vår transportresurs inte kommer att räcka till för att försörja egen 

industri, lägga timmer på terminal och samtidigt börja skeppa volymer ut stomområdet. De konsekvenser 

som vi ser under mars är: 

* Barret kommer sannolikt att ta slut på Mönsterås vid mitten av mars om vi inte vidtar åtgärder. Åtgärder i 

detta korta perspektiv innebär mer timmerbilar (vilka vi inte har), järnvägstransporter kan tidigast komma i 

gång till hösten. Båtar går redan från västkusten till Mönsterås. 

* P.g.a. brist på transportresurs måste vi skicka hem virkesmätarna på ca 50 % av de terminaler vi öppnar. 

Bilkapacitet saknas även om avverkningen sker i närområdet till terminal. 

* Andra aktörer som beställt tåg till området verkar ha samma problem och vagnar går i dag tomma efter som 

virket inte kan flyttas från väg till järnväg. Detta innebär tyvärr att virke som dessa aktörer skulle levererat 

som bytesvolymer uteblir till våra industrier när de tvingas prioritera sin transportresurs på annat håll. 

* Eftersom vi stoppade importen efter stormen tvingas våra bilar i Västra Götaland utföra det transportarbete 

som tidigare gjordes i Baltikum. Virket går sedan till Mönsterås. Vi har alltså övertagit det transportarbete på 

bil som tidigare gjordes i Baltikum! 

Min bedömning är att vi är på väg att köra i diket och att tiden att styra rätt börjar bli mycket knapp. För 

perioden tom augusti 2005 har vi tidigare bedömt behovet till 270 extra bilar för Södras behov. I takt med att 

vi nu tappar tid är detta behov alltmer ett lägsta behov för perioden. 

Av vårt arbete med att kontraktera utländska åkerier är ca 65 % av våra avtal och kontakter med baltiska 

länder, övriga är Tyskland, Norge, Skottland och Finland. Det som skiljer dessa åkerier åt är att baltbilarna 

kan komma direkt (beroende på den bortskurna importen), de andra kommer senare. Min slutsats är att 

baltiska bilar i stormområdet har gått från möjlighet till nödvändighet och att ödesdagen kommer betydligt 

tidigare än vi trott dvs. någon gång i mitten av mars. 

Mot denna bakgrund hoppas jag att du förstår min oro över oklarheten i cabotagefrågan. Det känns som att vi 

hade behövt ett positivt besked nu för att ha en chans att lösa vår uppgift. Du kan väl höra av dig när du har 

någt nytt att meddela i frågan.     

 Med vänlig hälsning 

Olle Ankarling 

Transportchef Södra Skog Virkesavdelningen,  

Växjö  
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Företagens brev till infrastrukturministern  

I ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing, sammanställt av Södra, Sydved, Sveaskog, 

Skogssällskapet och SågiSyd beskrivs samarbetet med kommuner och länsstyrelser och myndigheter 

på följande sätt.17   

• Det har varit stor variation i bemötande och handläggning av ärenden hos olika länsstyrelser. 

Det upplevs som betungande eftersom antalet ärenden är många. Bäst stämning och 

samarbetsvilja finns i centrum av stormområdena. Vissa kommuner är mycket restriktiva med 

tillstånd för landlagring och tycks tillämpa samma regelverk som tidigare med krav på 

omfattande provtagningar både före, under och efter bevattning. De flesta myndigheter har 

haft förståelse för den uppkomna situationen men det har även förekommit kommuner som 

säger nej till det mesta. Generellt är kommuner som har drabbats hårt av stormen mer 

förstående och vill hitta en lösning på lagringsproblemet än övriga kommuner.  

• Vägverkets snabba agerande var mycket värdefullt och konstruktivt.  

• Lindrade cabotageregler för sjöfarten har betytt mycket för att tillfälligt öka kapaciteten på 

uttransporter med båt från området.  

• Utvecklingen oklar för Vägverket och övriga väghållare vad gäller möjligheten till nya 

och/eller omfördelning av ekonomiska medel för underhåll av vägar.  

• Banverket har hittills lyckats med att ge nya tåglägen för virkeståg från stormområdet (22 nya 

tåglägen per dygn) men det verkar som behovet är fortsatt stort för ytterligare utrymmen på 

Banverkets nät. (VTI:s kommentar: Vi antar att det var svårt att nedprioritera persontågen när 

situationen normaliserades igen.)   

• Sydkraft har haft mycket långa leveranstider för att dra ledningar till nya terminaler.  

3.3.4. Skogsindustrierna  

Direkt efter stormen Gudrun uppskattade branschorganisationen Skogsindustrierna de kostnader som 

stormen förorsakade till 18 miljarder kr och virkets värde till 30 miljarder kr.  

Aktiviteter under perioden 8/9 januari – 3 mars 2005  

Skogsindustrierna (2005) vidtog olika typer av åtgärder till följd av stormen Gudrun. Tabell 1 

innehåller en kronologisk tidsöversikt för perioden 8/9 januari 2005 till 3 mars 2005. 

 

17 Brevet ” Svar till Ulrica Messing” innehåller inget datum. 
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Tabell 1 Kronologisk tidsöversikt: Skogsindustriernas stormåtgärder 8/9 januari – 3 mars 2005.  

8–9 jan Stormen Gudrun drar in över södra Sverige och vållar stora skador på skog och elnät 

10 jan Första kontakten med Södra skog om stormskadornas omfattning 

Skogsindustrierna har personalmöte och informerar personalen 

11 jan Särskilda rådgivningsgruppen med Ulrica Messing sammanträder. Presskonferens "Skatt på väg" 

12 jan Skogscheferna har ett gemensamt telefonmöte, Media börjar kontakta Stefan Wirtén 

Nyhet om stormskadorna läggs ut på Skogsindustriernas webbplats. Information om Skogsindustriernas 

aktiviteter med anledning av stormen läggs ut på intranätet 

13 jan Kungen, Ulrica Messing, Marie S Arwidson m.fl. inspekterar stormfälld skog i Småland. Presskonferens för 

media i samband med besöket. Nyhet om besöket läggs också ut på Skogsindustriernas webbplats 

14 jan Skogsindustrierna håller extra styrelsemöte med anledning av stormskadorna. Den första informationen till 

medlemmarna skickas ut samt läggs på medlemswebben. Ny nyhet på Skogsindustriernas webbplats. 

Pressinformation till webben på svenska och engelska. Idén om en ny gemensam webbplats för 

stormskadorna föds 

17 jan Krismöte med transportmyndigheter och Näringsdepartementet 

19 jan Informationsmöte med Riksdagens skogsindustrigrupp på Skogsindustrierna 

20 jan Möte om kemikaliefrågan med Lena Sommestad och Ulrica Messing samt berörda myndigheter och 

skogsnäringen. En speciell sida för stormskadorna lanseras på medlemswebben 

21 jan Möte med delar av Skogsindustriernas Kommunikationsråd om att lägga upp en plan för den skogliga 

kommunikationen 

24 jan Den andra informationen till medlemmarna skickas ut samt läggs på medlemswebben 

25 jan Den särskilda rådgivningsgruppen med Ulrica Messing som ordförande har ett nytt möte 

26 jan Nya webbplatsen för stormskador Stormfallning.se lanseras 

27 jan Särskilt möte i Stockholm om Frankrikes erfarenheter av stormskador (se nedan)  

4 feb Pressmeddelande med anledning av regeringens paket med stormåtgärder 

16 feb Möte med Riksdagens skogsindustrigrupp om transporter av stormskadad skog. Skogsindustriernas 

webbplats byter utseende på startsidan och all storminformation flyttas istället till en undersida 

18 feb Möte med Samverkansgruppen och Ulrica Messing ang. uppföljning av stormarbetet 

25 feb Forskningsstiftelsen Formas har seminarium om forskningsbehovet av stormskadorna 

3 mars Skogsindustrierna träffar Skogforsk och SLU för att diskutera framtida forskningsbehov kring stormen 

Erfarenheter i Frankrike och Tyskland  

27 januari 2005 organiserade Skogsindustrierna ett seminarium för att diskutera strategierna som 

vidtogs i Frankrike och Tyskland i samband med stormarna Lothar (25/26 december 1999) och Martin 

(27/28 december 1999) som lämnade efter sig 200 miljoner m³ skadad skog i Europa. Detta kan 

jämföras med en normal avverkning per år på 250 miljoner m³. Det var svårt att exportera skog 
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eftersom alla grannländer också drabbats av stormen i större eller mindre utsträckning. Det visade sig 

också att den inhemska konsumtionen inte ökade nämnvärt trots att priset föll efter stormen. Deltagare 

var bl. a Paul-Antoine Lacour, CEPI/AFOCEL18 och Herrman Huckert, chef för jordbruk, 

konsumentskydd och livsmedelsfrågor vid tyska ambassaden. 

Stormarna Lothar och Martin blåste ner 140 miljoner m³ skog vilket motsvarar två gånger den årliga 

tillväxten i Frankrike. Av detta lyckades man ta tillvara 85 miljoner m³. Man exporterade 7 miljoner 

m³ och ytterligare 20 - 30 miljoner m³ gick till egen konsumtion (främst brännved). Nyckel till detta 

förhållandevis framgångsrika resultat anses har varit ett snabbt och resolut agerande av den franska 

staten. Redan den 12 januari 2000 gick man ut med ett krisåtgärdsprogram. Detta notifierades för 

kommissionen den 18 februari 2000 och godkändes först den 31 maj 2000. Vidare betonades att det 

var viktigt att agera snabbt och föra parallella diskussioner om både en nationell plan och 

möjligheterna till EU-stöd. Alla skogsägare ingick ett moraliskt avtal om att frysa all avverkning och 

efterbehandling av timmer i icke-drabbade områden. Priserna låstes och det gavs bidrag till sågverk 

som tog hand om stormskadad skog, både när det gällde transporter och själva bearbetningen. 

Tyska myndigheterna hade möjlighet att luta sig mot befintlig lagstiftning som kunde tillämpas på 

stormskadad skog. Vidare gjordes undantag som gav större lagringskapacitet, ökad tillåten vikt på 

transporter samt tillåtelse att transportera på söndagar. Vidare betonades att det gäller att identifiera 

den svagaste länken i kedjan och anpassa resten efter den. I Tyskland drog man följande slutsatser från 

stormen: exporten ökade, logistiken förbättrades, branschen enades och alla erfarenheter 

dokumenterades i en Road Map. 

Bildande av ”Excel-gruppen”  

Skogsindustrierna och ett flertal medlemsföretag bildade ”Excel-gruppen”, uppkallad efter 

kalkylprogrammet som var relativt nytt och användes flitigt. Se anteckningar från Excel-gruppens 

telefonmöte 24 januari 2005. 

  

 

18 Deltagare var bl. a Paul-Antoine Lacour, CEPI/AFOCEL (Confédération des industries du papier européennes 

/ Association FOrêt CELlulose) och Herrman Huckert, chef för jordbruk, konsumentskydd och livsmedelsfrågor 

vid tyska ambassaden. 
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Anteckningar från Excel-gruppens telefonmöte 2005-01-24 

Närvarande: Carl-Gustaf Carlgren, Billerud  

 Hans Asplund, Såg i Syd 

 Olle Ankarling, Södra 

 Håkan Alexandersson, Stora Enso 

 Hans Larsson, Wedaskog 

 Per Funkquist, Korsnäs 

 Åke Andersson, Sveaskog 

 Inge Andersson, Holmen Skog 

 Staffan Thonfors, Skogsindustrierna 

Frånvarande: Bernt Nordin, SCA 

  

Beslut 

1. Moms på arbetsmaskiner från länder utanför EU: Åke Andersson, Sveaskog, tar kontakt med 

Skattemyndigheten. Återrapporterar till Staffan. 

 

2. Vägverkets dispenser: Olle Ankarling, Södra, pratar med Lars Hellström. Staffan Thonfors ringer 

Vägverket. 

 

3. Strejkhot sjöfarten: Göran Swanström meddelade att inga virkesbåtar kommer att bli indragna i 

konflikten. 

 

4. Höga avgifter för dispenser: Staffan Thonfors driver frågan om generella dispenser. 

 

5. Kontrakterande av utländska åkerier. Tre problemområden identifierades: 

 Svenskt trafiktillstånd 

 Undantag från Cabotage regler 

 Tecknande av svenskt kollektivavtal 

Olle Ankarling bevakar dessa frågor samt återrapporterar till Staffan.  

 

6. Lagring av virke: Seminarium i Växjö 3 februari. Mats Nylinder kontaktas av ???. 

 

7. Nästa möte bör hållas först sedan frågorna kring ekonomiskt stöd för transporter av virke är klara 

och det väntas de bli denna vecka.  
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Lägesrapport i juni 2005   

I juni 2005 ger Skogsindustrierna följande lägesrapport   

• Avverkningstakt: ca 25 milj. m3 per 30 juni 2005 

• Lagring: ca 40 större lagringsplatser i framförallt länen Jönköping och Kronoberg samt minst 

100 på sågverk; långtidslagring ca sex milj. m3fub per 30 juni  

• Lastbilstransporter: 1290 bilar varav 432 utländska  

• Hittills mycket begränsade skador. Lite blånad på talltimmer, enstaka fall av vedborre i 

timmer. 

• Viktigt för det fortsatta arbetet: 

• Återbeskogning - bör klaras ut snarast, kommande plantbrist. Viktigt att stödet omfattar barr 

och att inte lövplanteringar ges hög prioritet genom bidragen. 

•  Handläggning på kommuner och länsstyrelser 

•  Nedsättning av dieselskatt på väg för att underlätta transporter ut ur stormområdet 

•  Anslag till Vägverket för sönderkörda vägar 

•  Sjölagring 

•  Fortsatta dispenser 

•  Följa upp insektsskador 

3.3.5. Samarbete och utveckling av nya lösningar  

Projekt ”Ved och timmertransporter Gudrun”  

Ett projekt som illustrerar samarbetet mellan aktörerna är ”Ved och timmertransporter Gudrun” som 

Green Cargo genomförde tillsammans med Banverket, Branschorganisationen Tågoperatören och 

skogsföretag. ”Projektet ska genom omdisponering och omställning av befintliga vedsystems resurser 

samt vid behov genom nya resurser, säkerställa transporter från området som drabbats av stormen 

Gudrun”, Green Cargo (2015). Målsättningen var att ta fram ”både för kunden och Green Cargo bra 

transportupplägg”. Utmaningar bestod utöver de förändrade transportbehoven i att hitta lämpliga 

lastplatser (se Figur 11) och rullande materiel.  

Banverket medverkade genom att (1) bygga (om), komplettera, förlänga spår vid lastplatser, (2) 

förbereda och prioritera hanteringen av tidtabellsansökningar och specialtransporttillstånd, (3) 

förbereda och säkerställa bevakningen av stationer på tam-sträckor19, (4) samordna kontakter med 

kommuner, Vägverket samt spår- och markägare, (5) omprioritera annan trafik (persontåg) vid 

lastning på linjen, (6) prioritera vissa linjer, tam-sträckor delvis eller enbart för godstrafik och (7) 

ersätta viss persontågstrafik med buss 

 

19 Tam är en trafikövervakningsmetod som ingick i Banverkets säkerhetsordning. 
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Figur 11 Möjliga lastplatser (Källa Green Cargo (2005). 

Banverkets agerande  

Överlag ansåg Tågoperatörerna att Banverket hanterade situationen bra när verket väl hade tagit ett 

helhetsgrepp om situationen och de problem som stormen Gudrun hade förorsakat. Innan dess hade 

det varit stor variation hos tjänstemännen på Banverket, där vissa hade visat prov på gott 

entreprenörskap medan andra hade upplevts som ”byråkratiska bromsklossar” (Riksdagen, 2007, s.34). 

Petterson (2018) och Ahlstedt (2018) bekräftar synen att Banverket arbetade bra och hanterade 

situationen efter stormen Gudrun väl. Enligt Ahlstedt (2018) involverade Banverket berörda parter för 

att hantera situationen efter stormen. Tillsammans sökte man efter lämpliga sidospår längs banorna i 

södra Sverige och anlade där lastplatser.  

 

Ur Banverkets brev från 2 februari 2005 nedan framgår hur samarbetet med skogsbolagen på 

terminalerna organiserades och hur ansvaret fördelades. 
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Datum Ert datum Vår beteckning 

2005-02-02  M05-584/UN40 

 

 

 

 

 

Drift av terminaler för stormfällt virke 

För att kunna genomföra effektiva transporter av stormfällt virke från södra Sverige på järnväg, behöver 

skogsbolagen samordna verksamheten för att kunna nyttja samma terminal och kunna välja 

järnvägsföretag/operatör. Driften av terminalerna ska ske på ett konkurrensneutralt och effektivt sätt. 

Branschföreningen Skogsindustrierna medverkar till att så blir fallet. 

Ambitionen är att transporterna från dessa terminaler ska genomföras med heltåg (1600 ton vid eldrift och 510 m; s 

tåglängd). Lastning av helt tågsätt genomförs med s.k. snabblastning (sker på 3-5 timmar). Banverket kommer att 

skapa förutsättningar så att ellok kan utnyttjas i största möjliga omfattning för växling på terminaler. 

Efter överenskommelse mellan Banverket och Skogsindustrierna ska följande princip och ansvarsfördelning gälla: 

För varje terminal utses ett skogsbolag som ansvarar för driften. Ansvar kan dock över tid komma att behöva växla.  

Skogsbolaget och Banverket utser vardera en namngiven person, som är ansvariga att genomföra nedanstående. 

Skogsbolagets ansvar 

• Organiserar mätning av inkommande volymer 

• Organiserar lastning och lossning 

• Begär ev. tillstånd för tung trafik på tillfartsvägar 

• Fördelar tillgängliga ytor mellan olika transportörer och transportslag 

• Är ansvarig för samordning av arbetarskydd enligt arbetsmiljölagen 

• Är ansvarig för anmälningar till myndigheter angående verksamheten (lagring mm) 

• Ansvarar för städning och renhållning av planer och lastningsspår 

• I egenskap av verksamhetsutövare informera berörda om verksamheten på terminalen    

Banverkets ansvar 

• Tar emot allmänhetens frågor 

• Underhåll och snöröjning av BV-spår.  

• Erforderliga spår och kontaktledningsarbeten 

• Tillhandahålla el för belysning och uppvärmning av tillfälliga personalutrymmen från de befintliga BV 

elanläggningar som är anpassade för ändamålet och inte riskerar att störa järnvägsdriften. 

Banförvaltning 

FF 

SE-781 85 Borlänge 

 

Telefon 0243-44 50 00 

Telefax  

www.banverket.se 
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Om man jämför Banverkets agerande efter stormen Gudrun med Trafikverkets agerande idag, framför 

t ex Pär Sund på SFL att Trafikverket har en bra vilja när det gäller utvecklingen av 

järnvägstransporterna men att omsättningen i praktiken delvis går mycket långsamt.20 I samband med 

bildandet av Trafikverket 2010 beskrivs i järnvägskapitlet att ”förvaltningen av infrastrukturen de 

senaste tjugo åren har utvecklats från att vara teknikorienterad till att vara samhälls- och 

kundorienterad. […] Syftet med av- och omregleringen av både trafik- och infrastrukturförvaltning har 

varit att öka drivkrafterna för effektivisering och marknadsanpassning” (Trafikverket, 2015, s.91). På 

grund av de generella skrivningarna är det svårt att avgöra hur organisationsförändringarna påverkar 

möjligheterna att plocka upp varuägarnas planer och idéer för att förbättra systemet för godstransporter 

på järnväg. 

Framtagning och tillämpning av effektivare lösningar  

Som namnet antyder var utvecklingen och tillämpningen av Gudrunbryggorna ”ett resultat av 

stormen”. I samband med stormen Gudrun utvecklades även rullande material och produktionssystem 

anpassade till virkestransporter.  

 

20 För elektrifieringen av den 5,5 km långa sträckan Kimsta–Skärblacka, (med en nettonuvärdeskvot på 5,1) 

kommer t ex ta åtta år mellan initiering tills banan är klart för ellok. Detta kan t ex jämföras med Trafikverkets 

insatser vid haverier och återställandet den tio km långa sträckan Frövi–Sällinge av både bana och elanläggning 

efter en urspårning i dec 2015, som tog enbart tre veckor. SFL upplever främst problem i noder och bristande 

situationsanpassad flexibilitet gränssnittet mellan tågläge och noderna. 

Samordning av järnvägsföretag/operatörsresurser vid terminaler 

 

Lastplats 

Bolag Kontaktperson Järnvägsföretag Kontakt-

person 

Banverket 

kontaktperson 

Vislanda Sveaskog 

25%, Weda  

75% 

Sten Geijer, Roy 

Uppgård 

Green Cargo Mats 

Tapper 

 

 

Ulf Olsson 

 
Nässjö Weda Roy Uppgård 

 

Green Cargo, 

Inlandsgods; 

TX-Logistics 

Mats 

Tapper 

 

Ulf Olsson 

Hultsfred Holmen Ingemar Svensk   

 

Ulf Olsson 

Korsberg

a 

Södra Olle Ankarling   

 

Ulf Olsson 

Vaggeryd Sveaskog Sten Geijer Green Cargo Mats 

Tapper 

 

Ulf Olsson 

Grevaryd StoraEnso Sven Lindström Green Cargo Mats 

Tapper 

 

Ulf Olsson 

Borås StoraEnso Sven Lindström Green Cargo Mats 

Tapper 

 

Stig Jinstrand 

Eksjö Södra Olle Ankarling Green Cargo Mats 

Tapper 

 

Ulf Olsson 

Lessebo Sveaskog Åke Andersson Tågab Lars 

Yngström 

 

Ulf Olsson 

Limmare

d 

Wedaskog Roy Uppgård Green Cargo Mats 

Tapper 

 

Stig Jinstrand 

Osby StoraEnso Sven Lindström   

 

Ulf Olsson 

Broaryd StoraEnso  Sven Lindström   

 

Stig Jinstrand 

Rydöbruk StoraEn 

 

Sven Lindström Green Cargo Mats 

Tapper 

Stig Jinstrand 

Vetlanda Sten Geijer Sveaskog,  

Värnamo Sten Geijer Sveaskog,  

Alvesta Olle Ankarling, Södra,  

Herrjunga Sven Lindström Stora Enso 
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Inom ramen för intervjuerna betonades att de olika personernas och organisationernas21 höga 

kompetensnivå avseende godstransporter på järnväg underlättade samarbetet. Krissituationen efter 

stormen innebar att det fanns utmaningar över det vanliga skapade för de involverade individerna. 

Banverket och Skogsindustrierna bedömer att de stora volymerna som uppstod efter Stormen Gudrun 

har ökat kunskapen om järnvägens styrkor och möjligheten att samordna väg- och järnvägstransporter 

och givit upphov till nya logistikupplägg och etableringen av järnvägsterminaler, Riksdagen (2007).  

Ankarling (2018) menar att man lärde sig mycket om järnvägens möjligheter och kostnadsstrukturer i 

samband med stormarna Gudrun och Per. När man hade löst de akuta transportbehoven användes den 

framtagna kunskapen även till andra transporter. Enligt Ahlstedt (2018) var både etablerade och nya 

järnvägsföretag engagerade i transporten av stormvirke och fick därmed erfarenheter som var till nytta 

för senare transporter.   

Wajsman (2015) finner att transportstrukturen för trävaror var i en förändringsfas 2004–2007 bl.a. 

eftersom antalet sågverk minskade och verk som var kvar lokaliserads till kusten. Han förklarar de 

omfattande virkestransporterna 2006 som ett resultat av stormen Gudrun och omdispositionerna 

mellan skogsindustrier som skulle bearbeta virket. Wajsman utvecklar vidare att stormen Gudrun 

ledde till att transportarbetet på järnväg nådde mycket höga nivåer, vilket medförde utvecklingen av 

nya logistiklösningar. Även Trafikanalys (2015) anger koncentrationen av skogsindustrins 

anläggningar och etableringen av stora virkesterminaler som möjliga orsaker för den ökade efterfrågan 

på järnvägstransporter efter 2005. Dessa faktorer anses ha skapat incitament till att samla de 

virkesvolymerna i effektiva transportupplägg som har utvecklat järnvägstransporterna.  

Vi har inga detaljuppgifter om detta, vår bild är dock att branschen befann sig redan i en omställning 

som innebar att man koncentrerade skogsindustrins anläggningar och terminaler. Vidare hade flera 

skogsföretag långt gångna planer för effektiviseringen av järnvägstransporterna; konceptet för 

Gudrunbryggorna är ett exempel. Även Green Cargo och de nyetablerade järnvägsföretagen bidrog till 

utvecklingen av nya lösningar (för virkestransporter anpassade vagnar är ett exempel). Vidare har 

infrastrukturhållaren Banverket medverkat i framtagningen av effektiva lösningar (tillhandahållandet 

av ad hoc-tåglägen är ett exempel). Både Banverket och kommunerna har varit ”obyråkratiska” när en 

snabb etablering av virkesterminalerna krävdes. Slutligen har regeringen reagerat snabbt med 

styrmedel och åtgärder som avser samtliga trafikslag.  

3.4. Huvudsakliga observationer 

Stormen Gudrun fällde sammanlagt ca 75 miljoner skogskubikmeter natten mellan den 8 och 9 januari 

2005. Branschorganisationen Skogsindustrierna uppskattade kostnaderna som stormen förorsakade till 

18 miljarder kr och virkets värde till 30 miljarder kr. Ganska omgående efter stormen fattade 

regeringen beslut om bl. a följande stödinsatser för de olika trafikslagen. Se Tabell 2. 

 

21 Banverket, järnvägsföretagen, varuägare, kommuner och övriga. 
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Tabell 2 Tidperioder för regeringens styrmedel och åtgärder som syftar till att underlätta för 

virkestransporter. (Tabellen visar översiktligt var som har beskrivits ovan.)   

Styrmedel och åtgärder avs. 
virkestransporter  

Kvartal 

1/2005 

Kvartal 

2/2005 

Kvartal 

3/2005 

Kvartal 

4/2005 

Kvartal 

1/2006 

Kvartal 

2/2006 

Kvartal 

3/2006 

Kvartal 

4/2006 

Väg: Kör-och vilotider         

Väg: Max 65 ton lastbil         

Väg: Tillåtelse av cabotage         

Sjöfart: Slopande av farledsavgifter          

Sjöfart: Tillåtelse av cabotage         

Järnväg: Slopande av banavgifter          

Källa: Riksdagen (2007) 

Det råder skilda meningar om vilken aktör i transportkedjan som tjänade mest på slopandet av 

farledsavgifterna (ca 18,5 miljoner kronor) och banavgifterna (ca 15 miljoner kronor) för icke 

förädlade skogsprodukter. Flera aktörer, bl.a. Tågoperatörerna, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna 

och Skogsindustrierna, ansåg att de slopade banavgifterna inte var av särskilt stor betydelse då de 

endast utgjorde en så liten del av de totala transportkostnaderna.  

Skogsföretagen utnyttjade samtliga trafikslag för att frakta de stora mängderna virke som uppstod i 

samband med stormen. På väg- och sjöfartssidan använde man sig (tack vara de tillfälliga 

cabotagebestämmelserna, se Tabell 2) av utländska åkerier och rederier. På vägsidan tilläts även 

tyngre ekipage, dessutom anpassades reglerna för kör- och vilotider, se Tabell 2. 

På järnvägssidan var de privata och offentliga aktörerna väl rustade och flexibla. Skogsföretagen 

befann sig redan i en omställning mot större anläggningar och terminaler; detta kan ha bidragit till att 

man var öppen för nya förutsättningar när Gudrun kom. Krisen som stormen förorsakade ledde vidare 

till att man utvecklade och använde nya effektiva lösningar som delvis blev permanenta. 

Skogsföretagen hade redan innan Stormen efterfrågat “bryggor” på terminalerna som underlättar och 

effektiviserar genomförandet av virkestransporter på järnväg.  

Den stora efterfrågan på virkestransporter kom de nyetablerade järnvägsföretagen till hands; dessa 

företag utvecklade mer anpassade och mer effektiva järnvägsvagnar. Koncentrationen av 

skogsföretagens anläggningar har också bidragit till effektivare lösningar. Krissituationen efter 

stormen gav utmaningar för de involverade aktörerna. 

Stormen Gudrun fungerade som en ”katalysator” när det gäller utvecklingen och tillämpningen av 

koncept för virkestransporter på järnväg. Krisen som uppstod i samband med stormen gjorde att 

aktörerna lärde sig att utnyttja järnvägens skalfördelar (jämfört med vägtransporter) på ett effektivare 

sätt än innan. En del av uppläggen blev permanenta.  
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4. Andra kriser som kan leda till förändringar  

Tanken att kriser föder möjligheter för att hitta nya lösningar, är inte ny. Schumpeter (1942) präglade 

begreppet ”Schöpferische Zerstörung (creative destruction)”.22 Nedan beskriver vi översiktligt hur 

ekonomiska kriser och kriser kopplade till pandemier kan påverka framtagningen av nya lösningar.   

4.1. Ekonomiska kriser   

Trafikanalys anlitade Sweco (2018) för att ”undersöka sambanden mellan konjunktursvängningar och 

förekomst/utveckling av effektivare transportlösningar, exempelvis genom att andra trafikslag används 

efter en kris eller att mer bränsleeffektiva fordon används än tidigare”. Fokus är på ekonomiska kriser 

som definieras som ”en plötslig, oväntad och kraftig nedgång i ekonomin”, (Fregert & Jonung (2005), 

sid 487). ”En ekonomisk kris leder till påverkan på transporter genom förändrad efterfrågan samt 

kostnad för utbud/produktion. Detta ger i sin tur en påverkan på marknadsmekanismerna, vilket leder 

till ett omvandlingstryck på aktörerna i branschen. För att möta omvandlingstrycket kan aktörerna 

antingen rationalisera eller satsa på innovation för att öka sin effektivitet. Detta leder till en förändrad 

effektivitet.”  

I diskussionen av aktörernas möjligheter är det underförstått att transportefterfrågan minskar, vilket 

kan hanteras genom att rutter läggs om, mindre eller färre fordon används, personalstyrkan reduceras 

och servicenivån reduceras m.m. Utgångspunkten är således den motsatta som i Stormen Gudrunfallet, 

där efterfrågan på en viss typ av godstransporter ökade kraftigt. De av Sweco (2018) identifierade 

områden för fördjupningar är dock också relevant i Gudrunfallet, t ex  

(1) Jämförelse av logistiska strukturer före och efter en kris,  

(2)  Analys av varaktigheten i beteendeförändringar,  

(3)  Analys av statistiken för att identifiera dominanta orsakverkansamband,  

(4)  Analys av hur längden på en kris påverkar graden av påverkan och hur bestående de blir.  

4.2. Coronapandemi  

År 2020 tog Stockholms Handelskammare initiativ till en omstartskommission efter Coronapandemin 

och boken “Idéer för ett starkare Sverige” som innehåller förslag till reformer på tio områden, Eklund 

(2020). I kapitlet om infrastruktur utvecklar Lars Hultkrantz att ”högre krav ställs på 

infrastrukturinvesteringar att bidra till effektiva transportsystem och klimatmål”. När det gäller 

reformer, föreslår Hultkrantz bl.a. att lägga höghastighetsbanorna på is och att i stället satsa på mindre 

och medelstora investerings- och underhållsobjekt som är färdigprojekterade och kan komma igång på 

kort varsel. Omstartskommissionen har ett nationellt policyperspektiv. Även i detta exempel är 

utgångspunkten att den ekonomiska aktiviteten har minskat och den övergripande frågeställningen hur 

Sverige kan rusta sig bäst för omstarten.  

Trafikanalys (2020) konstaterar i samband med utvärderingen av den nationella Godstransportstrategin 

att det är iögonfallande att patentansökningarnas fördelning på trafikslagen skiljer mycket mellan 

Sverige (där 90 procent avser vägtransporter och tio procent järnvägstransporter) och andra länder (där 

ca 50 procent av avser vägtransporter och ca 50 procent järnvägstransporter). Fördelningen i Sverige 

förklaras bl. a. av att lastbilstillverkarna driver utvecklingen på vägsidan medan utvecklingen på 

 

22 Jede ökonomische Entwicklung (im Sinne von nicht bloß quantitativer Entwicklung) baut auf dem Prozess der 

schöpferischen bzw. kreativen Zerstörung auf. Durch eine Neukombination von Produktionsfaktoren, die sich 

erfolgreich durchsetzt, werden alte Strukturen verdrängt und schließlich zerstört.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Produktionsfaktor
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järnvägssidan kräver ett större engagemang av offentliga aktörer (bl.a. för att tillhandahålla 

infrastruktur).  

Godstransporter på järnväg  

Coronapandemin har inte inneburit omedelbara stora effekter på godstransportarbetets fördelning på 

trafikslagen. Figur 12 visar att nedgången i sista kvartalet 2019 var mycket större än nedgången i 

andra kvartalet 2020. Den kvartalsvisa statistiken är inte uppdelat på varugrupper vilket gör det svårt 

om inte omöjligt att identifiera förklaringar.  

 

 

Figur 12 Godstransportarbetets fördelning på trafikslagen första kvartal 2019 till andra kvartal 2020. 

Vi anser att det är positivt att flera myndigheter, bland annat Trafikanalys och Trafikverket, har 

initierat projekt som följer upp vilka effekter Coronapandemin har på transporterna.  

4.3. Huvudsakliga observationer 

I ekonomiska kriser är utgångspunkten vanligtvis att transportefterfrågan minskar, dvs. det motsatta 

som i fallet med Gudrun-stormen, där efterfrågan på en viss typ av godstransporter ökade kraftigt. 

Järnvägen (och de andra trafikslagen) användes för att frakta stora mängder virke från skogen till 

sågverk och fabriker. En utökad användning av järnvägstransporter är också ett medel för att nå 

uppsatta klimatmål. I båda fallen är det nödvändigt att de olika berörda aktörerna bidrar till att hitta 

lösningar som kan göra järnvägstransporter effektivare och att dessa lösningar är tillgängliga när de 

behövs. 

Omstartskommission diskuterar reformer som kan användas för att rusta Sverige för tiden efter 

Coronapandemin (och för att nå klimatmålen). I motsats till krisen i samband med stormen Gudrun, 

som uppstod över en natt, har aktörerna tid att förbereda sig.  

I kriser finns en nödvändighet men öppenhet för förändringar. Privata företag är normalt redan av 

ekonomiska skäl tvingade till att se över sina befintliga lösningar. Det handlar i stället mycket om att 

den offentliga sektorn har en beredskap för en omvärld som inte längre ser ut som vanligt. 
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5. Avslutande diskussion 

I januari 2005 skadade stormen Gudrun ca 75 miljoner skogskubikmeter, vilket motsvarade ca 90 

procent av en årsavverkning. Järnvägstransporterna ökade kraftigt i samband med stormen och 

ökningen har varit permanent. Syftet med projektet var att undersöka vilka faktorer som gjorde att 

virkestransporterna på järnväg ökade så pass kraftigt i samband med stormen Gudrun och att ökningen 

har varit permanent samt vad man kan lära sig av de erfarenheterna som man gjorde. Efter stormen 

genomförde dåvarande Banverket snabbt åtgärder för att möta det kraftigt ökade behovet av 

virkestransporter; detta anser Skogsindustrierna har varit möjligt eftersom planerna redan fanns färdiga 

hos skogsföretagen. I denna rapport undersöktes även riktigheten i detta påstående och om det fanns 

andra faktorer, och i så fall vilka, som påverkade transportköparnas val av trafikslag. Vidare förs ett 

översiktligt resonemang på vilket sätt de erfarenheterna som gjordes i samband med utvecklingen av 

järnvägstransporterna efter stormen Gudrun är generaliserbara. Tillgänglig statistik och litteratur 

utvärderades och kompletterades med uppgifter från intervjuer av nyckelpersoner.   

5.1. Regeringen underlättade användningen av samtliga trafikslag  

Samtliga trafikslag användes för att frakta bort virket efter stormen Gudrun och regeringen beslutade 

ett styrmedels- och åtgärdspaket som omfattade slopandet av farledsavgifter och banavgifter för 

virkestransporter under åren 2005 och 2006. Under första halvåret 2005 gällde även mindre strikta 

regler för lastbilsförarnas kör- och vilotider och den maximalt tillåtna bruttovikten för virkeslastbilar 

höjdes från 60 ton till 65 ton. Från våren 2005 till slutet på augusti 2006 tilläts lastbilar från andra EU-

länder frakta virke som fällts av stormen Gudrun. Vidare tillät man 2005 och 2006 fartyg med flagg 

utanför EES att utföra inrikes transporter av stormfällda skogsprodukter.  

En slutsats är att slopandet av farleds- och banavgifterna för virkestransporter inte hade stor betydelse 

eftersom de endast utgör en liten del av de totala kostnaderna. Besparingarna som de slopade 

avgifterna innebar hade dock ett signalvärde. Denna typ av ekonomiska styrmedel kan vara ett bra 

verktyg för att hantera snabba och huvudsakligen kortvariga omställningar/anpassningar. Det råder 

skilda meningar om i vilken grad rederier och järnvägstransportföretagen överförde avgiftssänkningen 

till skogsföretagen och vilken part som tjänade mest på slopandet av avgifterna.  

Det är närliggande att tro att det fraktades mer virke på järnväg och till sjöss när det fanns brist på 

lastbilar. Att den kraftiga tonkm-ökningen för järnväg 2005 blev permanent medan tonkm med sjöfart 

ökade kraftigt 2005 och gick därefter tillbaka kan förklaras med att järnvägstransporter vanligtvis är 

bättre lämpade till virkestransporter. Generellt transporteras virke över korta och medellånga avstånd 

(där järnvägen har sina komparativa fördelar) och inte över långa avstånd (där sjöfarten har sina 

komparativa fördelar). I krisåret 2005 efterfrågades dock även långväga transporter.   

Regeringens styrmedels- och åtgärdspaket avsåg samtliga trafikslag och ”favoriserade” inte 

järnvägstransporter. Det måste således ha funnits andra faktorer som förklarar den långsiktiga 

ökningen av virkestransporterna på järnväg. En faktor är att samarbetet mellan de olika offentliga och 

privata aktörerna har fungerat bra i samband med och efter krisen 2005. 

5.2. Stormen var en katalysator för utvecklingen järnvägstransporter  

Stormen Gudrun har varit en katalysator när det gäller utvecklingen av virkestransporterna på järnväg. 

Skogs- och järnvägsföretagen anger att de kunde använda sina förvärvade erfarenheter och kunskaper 

framgent.  

Skogsföretagens strategier att koncentrera massafabriker och sågverk samt virkesterminalerna, som 

hade påbörjats innan stormen Gudrun, bidrog till effektiviseringen av virkestransporterna på järnväg. 

Stormen ledde till att transportarbetet på järnväg nådde mycket höga nivåer, vilket i sin tur förde med 

utvecklingen av nya logistiklösningar.  
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Banverket hittade tillsammans med skogsföretagen, järnvägsföretagen och de berörda kommunerna 

lämpliga sidospår längs banorna och anlade lastplatser och terminaler. Det är uppenbart att stormen 

Gudrun har bidragit till att Banverket var öppen för nya förutsättningar och implementeringen av nya 

och redan utvecklade lösningar.  

En central åtgärd som Banverket vidtog var byggandet av Gudrunbryggorna, som gör det möjligt att 

backa in järnvägsvagnarna och lasta dem utan att kontaktledningen är i vägen och utan att behöva byta 

från ellok till diesellok i terminalerna. Denna typ av lösning hade tidigare efterfrågats av branschen 

men investeringskostnaderna hade uppskattats vara höga, vilket visade sig vara en missbedömning. 

Framtagningen av Gudrunbryggarna kan anses som ett konkret åtgärdsförslag från branschen på hur 

man skulle kunna förbättra systemet för att möjliggöra fler godstransporter på järnväg.  

5.3. Samarbete mellan privata och offentliga aktörer krävdes  

Samarbete mellan privata och offentliga aktörer krävs i högre grad än för vägtransporter. Samarbetet 

mellan varuägare, järnvägstransportföretag och infrastrukturhållare förklarar i flera fall ökningen av 

järnvägstransporterna. Exempel utanför skogsindustrin är samarbetet mellan LKAB och Trafikverket 

kring högre axellaster och COOP:s och Green Cargos utveckling av konceptet för 

livsmedelstransporter på järnväg. Denna typ av gemensamma insatser krävs inte på samma sätt för 

godstransporter på väg eftersom vägtransporter sker i mindre enheter och det inte behövs lika stora 

godsvolymer och specifika transportupplägg i en relation för att kunna vara konkurrenskraftig.  

I kriser är det nödvändigt att aktörerna är öppna för förändringar. Privata företag är normalt redan av 

ekonomiska själ tvingade till att se över sina befintliga lösningar. Det handlar i stället mycket om att 

den offentliga sektorn och de politiska beslutsfattare, som är generellt av större betydelse för 

järnvägstransporter än för vägtransporter, har en beredskap för en omvärld som inte längre ser ut som 

vanligt. 

Enligt sin egen och skogs- och transportföretagens bedömning hanterade Banverket situationen efter 

stormen Gudrun väl. Anordningen av ad hoc-tåglägen gick t ex snabbare under och direkt efter 

stormen än tidigare. En jämförelse av fördelningen av ad hoc-tåglägen och vanliga tåglägen över tid är 

tyvärr inte möjligt eftersom Banverket resp. Trafikverket inte har sparat denna information. Vi anser 

att detta borde göras framgent och att uppgifterna borde analyseras för att bygga upp en kunskapsbas 

baserade på tidiga erfarenheter.  

Både i litteraturen och intervjuerna framkom att de nya järnvägsföretagen har spelat en viktig roll i 

samband med utvecklandet och genomförandet av järnvägstransporterna efter stormen Gudrun. Dessa 

företag etablerade sig tack vare avregleringen av marknaden för godstransporter på järnväg och 

utmanade Green Cargo. De nya järnvägsoperatörerna bidrog till att utveckla både rullande materiel 

och transportupplägg. Det är dock föga troligt att något av dessa företag enbart startade på grund av 

stormen Gudrun då det tar tid att planera en etablering på järnvägsmarknaden. Däremot är det 

sannolikt att dessa företag gynnades av den ökade efterfrågan på virkestransporter som uppstod efter 

stormen Gudrun.  

5.4. Samtliga aktörer bidrog till användningen av nya lösningar 

I krissituationen bidrog samtliga aktörer till framtagningen och användningen av nya lösningar. I 

intervjuerna betonades att samtliga berörda aktörer hade mycket kunskap om godstransporter på 

järnväg, vilket underlättade samarbetet. Situationen under och direkt efter stormen Gudrun var förstås 

en situation utanför det vanliga. Närliggande spörsmål är hur man kan skapa jämförbara 

förutsättningar beträffande engagemang och samarbete i icke-kristider och hur specifika 

förutsättningarna är för järnvägstransporter.  

Stormen Gudrun fungerade som en katalysator när det gäller utvecklingen och tillämpningen av 

koncept för virkestransporter på järnväg. Krisen som uppstod i samband med stormen gjorde att 
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aktörerna lärde sig att utnyttja järnvägens skalfördelar (jämfört med vägtransporter) på ett tydligare 

sätt än innan. En del av uppläggen blev permanenta.  

En närliggande förklaring för att inhemska järnvägstransporter ökar snabbare än gränsöverskridande 

järnvägstransporter (där järnvägen borde ha komparativa fördelar eftersom dessa transporter är 

vanligtvis längre) är att berörda parters samordning vanligtvis är enklare på den nationella nivån. 

De berörda aktörerna var väl rustade för att lösa de transportbehoven som uppstod till följd av stormen 

Gudrun. Även deras flexibilitet (t ex kommunernas beredskap att tillhandahålla ytor för terminaler) 

gjorde att man kunde snabbt anpassa sig till den förändrade situationen och implementera befintliga 

tekniska lösningar. Den stora efterfrågan på virkestransporter till följd av stormen har krävt men också 

möjliggjort testning av nya lösningar. Många lösningar har varit så pass effektiva att de blev 

permanenta och säkerställde att järnvägen kunde bibehålla sin höga marknadsandel inom segmentet 

virkestransporter. 

5.5. Vad kan vi lära oss av erfarenheterna?  

Lärdomar som man kan dra avseende utvecklingen av järnvägstransporterna generellt är det 

nödvändigt a) att de enskilda berörda aktörerna bidrar till att hitta lösningar som kan göra 

järnvägstransporter effektivare, b) att de olika aktörerna samarbetar och c) att dessa lösningar är 

tillgängliga och mogna för implementering när de behövs. I motsats till krisen i samband med stormen 

Gudrun, som uppstod över en natt, har aktörerna tid att förbereda sig för att effektivisera 

järnvägstransporterna för att nå uppsatta de klimatmålen och säkerställa en bra omstart efter 

Coronapandemin. 

Även om detta inte kastar om de redovisade resultaten avseende virkestransporterna vill vi poängtera 

att det är önskvärt att förbättra möjligheterna för att följa upp utvecklingen med hjälp av den officiella 

statistiken. Det skulle vara värdefullt att inkludera transporter med utländska lastbilar, särredovisa 

inrikes järnvägstransporter samt att visa längre tidsserier. Vi är medvetna om att det finns ett 

utbytesförhållande mellan information på varugruppsnivå och sekretess. 
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