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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en studie av möjligheterna att införa godstransporter 

på spårvägar och undersöker möjligheterna i Helsingborg som ett konkret 

exempel.  

 

Helsingborgs stad har planer på att inom de kommande tio åren börja bygga 

ett nytt spårvägsnät i staden, en åtgärd som genomförs för att öka kapaciteten i 

kollektivtrafiken samt förbättra miljön i staden. Åtgärder för att minska 

trängseln och miljöpåverkan i Helsingborg är extra intressanta då 

luftkvaliteten i staden länge varit dålig. 

 

Liknande projekt med gods på spårväg finns eller har funnits i till exempel 

Amsterdam, Dresden, Paris och Zürich. Med erfarenheter från bland annat 

dessa projekt har ett antal kriterier tagits fram som visar på vad som bör finnas 

i en stad för att framgångsrikt kunna starta och driva ett projekt av detta slag. 

Dessa kriterier handlar bland annat om att det bör finnas ett jämnt flöde av 

gods och att det inte bör innebära flera extra omlastningar som tar lång tid och 

medför ökade transportkostnader. 

 

I Helsingborg skulle det finnas möjlighet att flytta över en del av ICA:s 

transporter inom staden från lastbil till spårväg. Flera av stadens ICA-butiker 

ligger i närheten av den planerade spårvägen och varorna kommer från ett 

stort centrallager som finns i Långeberga, öster om centrala staden. 

 

Nyckelord: spårväg, spårvagn, gods, Helsingborg  



 

 

Abstract 
This thesis is a study of the possibilities of introducing freight trams on tram 

networks in cities and to examine the possibilities in Helsingborg as a concrete 

example. 

 

The city of Helsingborg has plans to in the next ten years start the building of 

a new tram network in the city, a measure implemented to increase the 

capacity of the public transport system and to improve the environment in the 

city. Measures to reduce the congestion and environmental impact in 

Helsingborg are interesting since the air quality in the city has been poor for a 

long time. 

 

Similar projects with cargo transportation on tramways exist or have existed 

in, for example, Amsterdam, Dresden, Paris and Zurich. With the experiences 

from these projects, a number of criteria have been developed to describe 

some conditions that a city would need to successfully start and run a project 

like this. These criteria concern, for instance, that there should be a strong 

continuous flow of goods, and that it would not result in extra transhipments 

which take a long time and increase costs of the transport. 

 

In Helsingborg, it would be possible to transfer parts of grocery retail 

company ICA's transports within the city from trucks to the tramway. Several 

of the city's ICA stores are located in the vicinity of the planned tramway and 

the goods come from a large central warehouse which is located in 

Långeberga, east of the city. 
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Förord 
Denna studie har gjorts i samarbete med Sweco Malmö, under våren 2016. 
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treåriga utbildningen syftar till att bland annat lära sig om järnvägens 

utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning. 

 

Studien är det slutgiltiga examensarbetet i utbildningen. Grundidén, godstrafik 

på spårväg, kom från Sweco. Vi tog oss an idén då vi båda tycker att spårväg 

och planprocessens tidiga skeden är intressant. Tillsammans med vår 

handledare från Sweco, Johanna Appelberg, bestämde vi att studien skulle 

utgå från Helsingborg då staden har planer på att dels bygga ett spårvägsnät 

men även då Helsingborg med sin stora hamn är en viktig godsnod. 

 

Vi vill först och främst tacka våra två handledare; Johanna Appelberg, 

handledare på Sweco, som har ifrågasatt, coachat och inspirerat oss samt 

Ingemar Braathen, vår handledare på Lunds Tekniska Högskola som har 

väglett och granskat arbetet. 

 

Vi vill även tacka Susanne Duval och Andréas Hall på Helsingborgs stad för 

att ha delat med sig av material. 

 

Helsingborgs Hamn och Interlink Logistik AB vill vi tacka för att vi fått göra 

värdefulla studiebesök på deras anläggningar. 

 

Vi vill tacka ICA-butikerna i Helsingborg och lagret i Långeberga då de delat 

med sig av värdefull information om deras verksamheter. 

 

Tack till er som hjälpt till med korrekturläsning och bidragit med både små 

och stora idéer om arbetet. 

 

Slutligen vill vi tacka alla medarbetare på Sweco i Malmö för att vi fått sitta 

på ert kontor och för det intresse ni visat för vårt arbete. Alla era tankar och 

erfarenheter har varit mycket värdefulla. 

 

 

Malmö, maj 2016 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Helsingborg är en stad där många trafikslag samsas om ytan. Motorvägen från 

Malmö och Köpenhamn går precis öster om staden och förgrenar sig i stadens 

norra delar i E6/E20 mot Göteborg och E4 mot Stockholm. Västkustbanan 

mellan Lund och Göteborg går rakt genom staden, det är dubbelspår 

söderifrån fram till Knutpunkten (Helsingborgs centralstation) för att sedan gå 

över i ett enkelspår norrut. I Ramlösa, där det även finns en godsbangård, 

ansluter Skånebanan från Hässleholm och Rååbanan från Teckomatorp. I 

väster finns havet och flera stora hamnar med persontrafik, bil- och 

lastbilstrafik, containertrafik och annan godshantering.  

 

Alla dessa trafikslags närvaro har gjort att Helsingborgs luftkvalitet har varit 

dålig, mest på grund av den intensiva biltrafiken i de centrala delarna och 

färjetrafiken Helsingborg-Helsingör. 

 

Helsingborg förutspår även kapacitetsproblem i sin kollektivtrafik i framtiden, 

därför är de en del i samarbetsorganisationen SPIS (Spårvagnar i Skåne). 

Sweco har på uppdrag av Helsingborgs stad och Höganäs kommun tagit fram 

en förstudie för spårväg inom Helsingborg och en regional linje till Höganäs. 

 

Någonting som skulle kunna minska Helsingborgs luftkvalitetsproblem 

ytterligare är att avlasta det centrala vägnätet genom att minska mängden 

biltransporter och istället flytta över godstransporter till spårvägsnätet. 

 

Bland andra Paris, Amsterdam, Dresden och Zürich har infört, alternativt 

testat, godstransporter på spårväg och det finns fall då detta både är effektivt 

och framgångsrikt. Är detta ett koncept som även skulle passa Helsingborg i 

arbetet för en bättre stadsmiljö? 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om Helsingborg har möjligheten att, med 

hjälp av sitt planerade spårvägsnät, flytta över godstransporter från lastbil till 

spårväg. 

 

Studiens mål är att fastställa ett antal kriterier som visar på möjligheter att 

införa godstrafik på spårväg och ett antal kriterier som visar på att gods på 

spårväg inte fungerar. Dessa kriterier ska sedan appliceras på Helsingborg för 

att se om konceptet skulle kunna fungera där. 
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1.3 Avgränsningar 

Det har inte gjorts någon förfrågan om målpunkters enskilda intressen i frågan 

att införa transporter på spårväg, då det i sådana fall måste finnas ett väl 

underbyggt förslag som tydligt redogör för systemets för- och nackdelar, 

vilket varken är en möjlighet eller målet med denna studie. 

 

När tänkbara målpunkter i Helsingborg studerats har vi inte tagit hänsyn till 

eventuella avfallstransporter i staden. 

 

Det planerade spårvägsnätet har en regional linje till Höganäs vilken har 

lämnats utanför studien då fokus ligger på innerstadsmiljön i Helsingborg. 

Den geografiska gränsen går vid Maria station.  

 

I studien tas inte hänsyn till när och i vilken ordning de i förstudien föreslagna 

etapperna byggs. 

 

Informationssamlingen till kapitlet om godstransporter på spårväg i andra 

delar av världen har till största delen skett genom en litteraturstudie. En 

intervjubaserad studie hade kanske kunnat ge ett annat djup. Vid de projekt 

som drivs i dag har det varit möjligt att få tag på någon inom projektet, men 

det har visat sig vara mycket svårt när det gäller de projekt som inte drivs 

idag. Detta har gjort att en litteraturstudie lämpat sig bäst för hela denna del. 

1.4 Metodik 

Arbetet startades med att förstudien för spårvägen i Helsingborg samt 

Helsingborgs stads översiktsplan studerades noggrant.  

 

I nästa steg gjordes en inventering av vad som finns och vad som gjorts för 

försök angående godstransporter på spårväg i andra delar av världen, 

information hämtades genom internetsökningar och med hjälp av kunniga 

inom ämnet på Sweco, både i Sverige och internationellt. Med erfarenheter 

från dessa projekt specificerades ett antal faktorer som talar för och ett antal 

som talar mot konceptet. 

 

Därefter studerades Helsingborgs stad noga. Studiebesök gjordes i hamnen, i 

industriområden, kring industrispåren samt där spårvägen ska förläggas enligt 

spårvägsförstudiens förslag.  

 

När de befintliga och planerade spårsträckorna identifierats påbörjades 

sökandet av godsflöden som skulle passa bra för att förflyttas till spårväg. 
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När ett intressant flöde identifierats påbörjades en kartläggning, där godsets 

typ, transportvägar och mängd undersöktes. Därefter följde ett platsbesök för 

att undersöka hur målpunkterna skulle kunna anslutas till spårvägsnätet. 

 

Sist skrevs slutsats, diskussion och möjligheter för vidare arbete. 

 

Informationssamling, studie- och platsbesök samt skrivandet av rapporten har 

skett gemensamt. Båda författarna har i någon utsträckning varit med i 

samtliga moment. 

1.5 Disposition 

Studien börjar med en kort presentation av Helsingborg och dess miljö-

problem. Därefter, i kapitel 3, följer fakta om en rad projekt som testat eller 

bedriver godstransporter på spårväg. Med erfarenheter från dessa projekt har 

framgångar och motgångar kring godstransporter på spårväg tagits fram. 

 

I kapitel 4 görs en analys av vad för typ av gods som är lämpligt att 

transportera på spårväg och i kapitlen därefter (5 och 6) studeras Helsingborgs 

planerade spårvägsnät och Helsingborgs befintliga industrispår. Kapitel 7 

kartlägger godsintensiva områden i Helsingborg. 

 

I kapitel 8 används all tidigare samlad information för att utifrån framgångar 

och motgångar (som presenterats sist i kapitel 3) ta fram kriterier för vad som 

krävs för att driva godstransport på spårväg. Dessa kriterier kan appliceras på 

vilken stad och vilket godsflöde som helst. 

 

Kapitel 9 applicerar kriterierna (från kapitel 8) på ett flertal tänkbara 

målpunkter i Helsingborg. Ett godsflöde lämpligt för spårtrafik identifieras 

och detta studeras sedan vidare i kapitel 10. Sist i studien finns slutsats, 

diskussion och möjligheter för vidare arbete.  
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2 Helsingborg – Bakgrund 

2.1 Spårväg 

Helsingborg har tidigare varit en spårvägsstad; mellan år 1903 och 1967 

bedrevs det spårvagnstrafik i Helsingborg. När linjenätet var som störst kunde 

man åka spårvagn till Pålsjöbaden, Ramlösa, Råå, Senderöd, Stattena och 

Wilson Park. Den sista turen på spårvägen i Helsingborg kördes 2 september 

1967, den sista dagen med vänstertrafik i Sverige (Anderson, 2003). 

  

Nu finns det planer på att bygga ett helt nytt spårvägsnät i Helsingborg med 

omnejd. Denna gång har man tänkt bygga linjer till Dalhem/Väla, Höganäs 

samt Ättekulla. Dessa planer presenteras närmare i kapitel 5 – Helsingborgs 

planerade spårvägsnät. 

2.2 Miljöproblem 

Helsingborg har uppmärksammats för sina miljöproblem. Luftkvaliteten har 

länge varit dålig, något som delvis beror på alla de transporter som rör sig i 

närområdet. Helsingborg är en trafikintensiv stad där de täta färje-

förbindelserna till Helsingör och den stora hamnen i kombination med det 

välutbyggda vägnätet till närliggande städer gör att mycket trafik passerar rakt 

genom eller precis utanför stadskärnan. Stora delar av trafiken passerar 

området kring Knutpunkten i centrala Helsingborg eller containerhamnen 

strax söder om Knutpunkten, vilket bidrar till den dåliga miljön i centrala 

staden. 

 

Den senaste tiden har situationen förbättrats något och är inte längre kritisk 

(Helsingborgs stad, 2016). Ett exempel på en åtgärd man genomfört för att 

förbättra luftkvaliteten är att man installerat avgasreningsutrustning på 

Helsingörfärjorna för att minska utsläppen av avgaser och partiklar från dessa 

(Åkerlundh, 2013). 
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3 Liknande projekt 

Idén att transportera gods på spårväg är inte ny, inte ens i Sverige. Godstrafik 

på spårväg var under den första halvan av 1900-talet vanligt förekommande på 

flera av spårvägsnäten runtom i Sverige, bland annat i just Helsingborg 

(Anderson, 2003). När lastbilen fick sitt stora genombrott under 1950-talet 

ersattes godsspårvagnarna av lastbilstransporter istället.  

 

Under 2000-talet har det drivits ett flertal projekt med godsförande spårvagnar 

runtom i Europa och världen. Projekten har handlat om flera olika sorters 

gods, varit av varierande omfattning och resultaten har varit blandade.  

 

I följande avsnitt (3.1 – 3.5) beskrivs några projekt som under de senaste 20 

åren antingen genomförts eller varit nära ett genomförande.  

3.1 Amsterdam – CityCargo 

CityCargo drev godstransporter på spårväg i Amsterdam 2007 till 2008 (Eltis, 

2015b).  

 

I Amsterdam, Nederländerna, ville man minska antalet lastbilar inne i staden, 

vilket resulterade i ett trestegskoncept. I Osdorp i utkanten av Amsterdam 

planerades en omlastningscentral från lastbil till spårvagn. På längre sikt 

planerades det för totalt fyra stycken omlastningscentraler av denna typ. En ny 

spårväg skulle ansluta omlastningscentralen till det befintliga nätet och via den 

skulle spårvagnarna ta med sig godset in till centrala Amsterdam. Då spår-

vagnarna är bundna till spåret skulle ytterligare en omlastning ske inne i 

staden, där elbilar skulle ta över godset för den sista sträckan fram till kunden 

(ANP, 2007). 

 

I ett framtidsperspektiv förväntade man sig ha 50 vagnar i drift, vilket skulle 

minska antalet dagliga lastbilstransporterna med ungefär hälften inne i 

Amsterdam, från 5000 till 2500. En godsspårvagn beräknades kunna ersätta 

fyra medelstora lastbilar (Het Parool, 2007a). Man tänkte sig även att gods 

från Amsterdams flygplats, Schiphol, skulle kunna fraktas med CityCargo 

(Arvidsson & Browne, 2013). 

 

Många fördelar kunde identifieras med att förflytta godset från lastbil till 

spårväg. En självklar vinst var att luftföroreningarna i staden skulle minska, 

minskningen uppskattades till 20 % (Eltis, 2015b). Vinster i form av sänkta 

bullernivåer skulle också uppnås (Reuters, 2007). Man skulle även öka 

säkerheten för cyklister, då en spårvagn exempelvis inte har lastbilens problem 

med döda vinklar och spårvagnens färdväg lättare kan förutses av cyklisten 

(Reuters, 2007). En nackdel som CityCargo identifierade var att 
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transporttiderna skulle öka med ungefär 15 % men att de totala transport-

kostnaderna kunde minskas med 20 % (Arvidsson & Browne, 2013). Det 

beslutades att CityCargo skulle få bedriva trafik från klockan 07:00 till 23:00, 

till skillnad från lastbilar som endast får köra mellan 07:00 och 11:00 inne i 

Amsterdam (Het Parool, 2007b). Den förlängda tidsluckan för när godset 

skulle få levereras skulle ge ett jämnare och mer flexibelt flöde för kunderna, 

något som skulle förenkla för mindre företag (Reuters, 2007). 

 

Våren 2007 började CityCargo med testkörningar som var uppdelade i två steg 

och varade under en månad. Fordonen som kördes var två stycken 

specialanpassade vagnar från GVB (Gemeentevervoerbedrijf), Amsterdams 

kollektivtrafiksoperatör (Arvidsson & Browne, 2013). I steg ett kördes 

vagnarna tomma för att testa om man kunde få in dem bland den vanliga 

persontrafiken utan att påverka den (Eltis, 2015b). I steg två lastades vagnarna 

med gods och körde transporter för bland annat Heineken och klädesbutiken 

Mexx store
 
 (Arvidsson & Browne, 2013). Testkörningarna ansågs lyckade 

och sommaren 2007 tecknades ett tioårigt avtal med Amsterdam stad om att få 

använda stadens spårvägsnät för godstransporter. Framtiden såg ljus ut och 

man räknade med att ett år senare ha tio gods-distribuerande vagnar i trafik 

(Eltis, 2015b). Dessa skulle leverera gods till butiker och restauranger inne i 

city men CityCargo fick ekonomiska problem, då man hade svårt att finna 

finansiell stabilitet (Arvidsson & Browne, 2013). CityCargo hade fått in 69 

miljoner euro från exempelvis Nuon och Robobank och de bad Amsterdam 

stad om 5,6 miljoner euro för att bygga 15 kompletterande sidospår som 

ansågs nödvändiga för att få bra av- och pålastningsplaster. Detta blev dock 

inte beviljat (Het Parool, 2007a) (Eltis, 2015b). Dessa finansieringsproblem 

sammanfaller med lågkonjunkturen som var kring 2008 (Svenska Dagbladet, 

2008). Detta ledde till slut till att CityCargo i december 2008 gick i konkurs 

(Arvidsson & Browne, 2013).  

 

Våren 2009 gjordes ett försök till omstart med flera inblandade parter, 

Transdev, Strukton, och Amsterdam stad. Återigen drog sig Amsterdam stad 

ur, vilket har medfört projektet inte längre drivs (Dijkhuizen, 2009). 

3.2 Dresden – CarGoTram 

I slutet av 1990-talet presenterade biltillverkaren Volkswagen planer på att 

bygga en ny fabrik i Dresden, Tyskland. Namnet på fabriken blev Volkswagen 

Gläserne Manufaktur (sv. Volkswagens transparenta fabrik) där man skulle 

kunna erbjuda allmänheten en inblick i hur en bilfabrik fungerar. Eftersom 

fabriken skulle vara öppen för allmänheten skulle den placeras lättåtkomligt 

för besökare. För att minimera ytan som behövde tas i anspråk i centrala 

Dresden så anlades en logistikpark fyra kilometer väster om fabriken. För att 
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möta behovet av godstransporter mellan logistikparken och fabriken beslutade 

man att satsa på transporter via stadens spårvägsnät (Eltis, 2015a). 

 

Det fanns flera anledningar till varför man valde att använda sig av stadens 

spårvägsnät för godstransporterna. Eftersom fabriken byggdes centralt i staden 

så var den tillgängliga ytan begränsad, något som medförde begränsade 

möjligheter för lagerhållning i direkt anslutning till fabriken. Det skulle därför 

krävas leveranser av material med jämna mellanrum under hela dagen för att 

hålla fabriken igång. Det framfördes även önskemål från politiker och 

invånare i staden om att sträva efter att minimera antalet lastbilstransporter till 

och från fabriken. Dessutom fanns det redan spårvägsspår i närheten av både 

fabriken och logistikparken, totalt behövdes det cirka 800 meter nytt spår för 

att möjliggöra godstransporterna (Eltis, 2015a). 

 

Beslutet om att sköta godstransporterna med spårvagn togs 1999 och under år 

2000 arbetade man med tillverkning av spårvagnarna samt planering av hur 

transporterna skulle genomföras rent praktiskt. Mindre än ett år efter att man 

beställt vagnarna kunde man för första gången visa upp en komplett 

CarGoTram på plats i Dresden. I mars 2001 påbörjade man de första 

provkörningarna för att testa tidtabeller, logistikkedjan och av- och 

pålastningsmomenten. Eftersom tidtabellen är anpassad så att godsvagnarna 

körs precis bakom en vagn som går i ordinarie trafik så påverkas inte 

resenärerna av godstrafiken. Volkswagen Gläserne Manufaktur invigdes i 

december 2001 och i samband med detta kördes även de ordinarie 

godstransporterna med CarGoTram (DVB, 2014). 

 

För trafiken beställdes två stycken specialtillverkade spårvagnar från Schalker 

Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH. Man kunde använda begagnade boggier 

från utrangerade Tatra-spårvagnar som tidigare använts i den vanliga trafiken i 

Dresden medan påbyggnaden och förarhytter var nya konstruktioner. 

Kostnaden för de två vagnarna var ungefär 7 miljoner D-Mark, vilket 

motsvarar cirka 3,5 miljoner euro (Eltis, 2015a). 

 

En CarGoTram består av fem sammankopplade moduler med en sammanlagd 

längd på 59,4 meter, vilket gör CarGoTram till världens längsta spårvagn. En 

vagn rymmer upp till 214 kubikmeter gods med en maximal lastvikt på 60 ton, 

motsvarande tre lastbilstransporter (DVB, 2016). 

 

Spårvagnarna kan transportera de flesta komponenter som behövs för 

tillverkningen av en bil, förutom karossen som är för stor för att få plats 

ombord på spårvagnen. Av- och pålastning av gods sker utmed vagnens 

långsidor med hjälp av gaffeltruckar. Hela vagnssidan är öppningsbar vilket 

förenklar av- och pålastningsprocessen och minskar tidsåtgången (Eltis, 2014). 
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Vagnarna körs av Dresdens kollektivtrafikoperatör DVB (Dresdner 

Verkehrsbetriebe) på uppdrag av Volkswagen Sachsen GmbH. Avtalet mellan 

DVB och Volkswagen innebär att Volkswagen står för de kostnader som DVB 

har för drift och underhåll av vagnar och spår, Oelmann
1
. Till en början kördes 

vagnarna 16 timmar per dygn alla veckans dagar förutom söndagar 

(BESTUFS, 2001). När Volkswagen under 2015 drog ned på produktionen i 

fabriken medförde det att man även reducerade CarGoTram-trafiken till att 

endast köra mellan 8 – 16 på vardagar (Hein, 2015). 

 

Framtiden för CarGoTram-trafiken är just nu osäker, detta på grund av 

Volkswagens ombyggnation av fabriken för att anpassa den för en ny 

bilmodell. Enligt Oelmann
1 
kördes sista turen med CarGoTram den 31 mars 

2016 men både DVG och Volkswagen hoppas på att trafiken skall kunna 

återupptas när fabriken planerar att starta produktionen igen under våren 2017. 

 

 
Figur 1 - CarGoTram i Dresden. Källa: Public domain 

  

                                           
1
 Winfried Oelmann, head of the executive office DVB, mailkonversation den 2 mars 2016 



9 

 

3.3 Paris – TramFret 

2009 påbörjades ett projekt med godstrafik på spårväg, TramFret (sv. 

spårvägsfrakt) i Paris, Frankrike. Huvudparterna i projektet var RATP (Régie 

Autonome des Transports Parisiens), Paris kollektivtrafiksoperatör samt 

APUR (The Paris Urbanism Agency) (TramFret, 2016). 

 

Med TramFret ville man effektivisera varuflödena i de mer tätbebyggda 

områdena i Paris, man ville därför använda kollektivtrafiknätet för att frakta 

godset de sista kilometrarna mellan lager och slutleverans. Intressanta typer av 

gods för TramFret ansågs bland annat vara avfall, hushållsavfall, skrymmande 

varor och hemutrustning (APUR, 2014). Även köpcentrum och lager ansågs 

vara intressanta (APUR, 2012). 

 

Trots att man kunde förvänta sig höga kostnader vid införandet hade man ändå 

en positiv inställning till projektet då man kunde se en stark efterfrågan på nya 

typer av transportmedel, exempelvis eltruckar och frakt via pråmar. Man såg 

också ekonomiska vinster i form av minskad miljöskatt. Självklart sågs även 

vinster med minskade koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer (APUR, 2014). 

 

En total investeringskostnad mellan 2,4 och 3,6 miljoner euro förväntades. Att 

leverera en pall med lastbil kostar ungefär 20 euro, om man istället skulle 

frakta den pallen via spårväg skulle transportkostnaden öka med ungefär 60-

200 %. Det kan uppfattas som mycket, men det motsvarar endast 4 % ökning 

sett till totalkostnaden för produkten (APUR, 2014). 

 

Den 14 november till den 10 december 2011 genomfördes testkörningar på 

linje T3. Spårvagnen man använde för testerna var en Citadis 402 som 

förväntades kunna lasta 60-80 ton gods. Det fanns flera anledningar till 

testkörningarna, bland annat ville man säkerställa att godsvagnarna inte störde 

den ordinarie passagerartrafiken. Testerna var framgångsrika då man fann att 

TramFrets vagnar inte sänkte medelhastigheten på den övriga trafiken längs 

linje T3 (APUR, 2012).  

 

Även en marknadsundersökning gjordes. De svarande var människor 

verksamma vid (exempelvis handlare), boende längs med eller resande utmed 

linje T3. Undersökningen visade på att 95 % inte märkte av några förändringar 

i trafiken när testkörningarna genomfördes. En hel del, 80 %, noterade inte ens 

att testvagnarna kördes. I det stora hela tyckte 85 % att det lät som en god idé 

att transportera gods via spårväg. Men när bara handlare tillfrågades om de 

skulle vilja få sina varor levererade via spårväg var endast 11 % något 

intresserade, 18 % visste inte om de var intresserade och 71 % svarade att de 

inte var intresserade överhuvudtaget, det var dock endast 38 handlare som 

deltog i undersökningen (APUR, 2012). 
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Efter testkörningarna var målet att införa TramFret senast 2014 (APUR, 

2012). Vad som har hänt med projektet efter testkörningarna är dock oklart. 

En ledtråd om vad som har hänt kan man läsa i tidningen 20 minutes där 

Nicolas Bonzom konstaterar ”i Paris har godstransporter via spårvagn testats 

under 2011, utan framgång” (Bonzom, 2013). Det finns ingen information om 

att det har arbetats med projektet från 2014 och framåt, vilket tyder på att det 

lagts på is. 

3.4 Zürich – Cargo-Tram och E-Tram 

Under andra halvan av 2002 började man i Zürich, Schweiz, att fundera på hur 

man kunde lösa problemen med sopbilar som fastnade i trängseln i staden och 

de stora mängder avfall som dumpades illegalt runtom i staden. Man behövde 

en lösning som var lätt att använda för invånarna, helst även utanför de 

vanliga arbetstiderna för att kunna minska behovet av resor i högtrafik. 

Förslaget man kom fram till var att flytta över avfallstransporter från vägnätet 

till spårvägsnätet. Från det att konceptet föreslogs för första gången till dess att 

man genomförde den första provkörningen gick det endast några månader och 

i april 2003 kunde man starta upp trafiken med Cargo-Tram. Knappt tre år 

senare, i januari 2006, startades även E-Tram som ett komplement. Projekten 

drivs genom ett samarbete mellan avfallshanteringsbolaget ERZ (Entsorgung 

und Recycling Zürich) och stadens kollektivtrafiksoperatör VBZ 

(Verkehrsbetriebe Zürich) (Neuhold, 2005). 

 

Till Cargo-Tram kan invånarna i Zürich lämna grovavfall som inte kan 

hanteras genom den vanliga avfallshanteringen. Maxvikten på det som får 

lämnas är 40 kilo och föremålen får inte vara längre än 2,5 meter. E-Tram tar 

hand om elektronikavfall, som till exempel kablage eller hushållsapparater 

(Eltis, 2015c). Både Cargo-Tram och E-Tram är gratis att använda för de som 

är bosatta i Zürich. Det är inte tillåtet att transportera avfallet med bil till 

upphämtningsplatsen, man måste kunna ta avfallet till spårvagnen antingen till 

fots, på cykel eller via den ordinarie kollektivtrafiken (VBZ, 2016). 

 

Innan staden införde avfallstransporter via spårvagn så var invånarna tvungna 

att antingen själva köra sitt avfall till avfallscentralen och betala 20 euro för att 

bli av med det, eller ställa ut avfallet vid gatukanten och betala 27 euro för att 

en lastbil skulle komma och hämta upp det. Genom att erbjuda ett gratis-

alternativ så ville staden minska antalet bilresor till återvinningscentralerna, 

antalet lastbilstransporter samt den illegala dumpningen av avfall (Eltis, 

2015c). Innan man införde spårvagnstransporterna dumpades årligen upp till 

3000 ton avfall illegalt i Zürich, den mängden hade år 2004 minskat till 1200 

ton. Tack vare det minskade behovet av lastbilstransporter sparar man även 

37 500 liter diesel varje år (Neuhold, 2005). 



11 

 

Avfallstågen består av två containervagnar som dras av en arbetsvagn som 

specialanpassats för trafiken. En containervagn består av en avfallscontainer 

av standardutförande som placerats ovanpå ett begagnat spårvagnsunderrede 

tillverkat år 1898. Arbetsvagnen levererades ursprungligen 1940 som en 

vanlig passagerarvagn men byggdes på 1980-talet om till arbetsfordon 

(Moglestue, 2004). Genom att använda dessa äldre fordon tillsammans med 

standardkomponenter för avfallshanteringen och nästan uteslutande använda 

sig av befintliga spår kunde man hålla nere kostnaderna för genomförandet av 

projektet. Den totala investeringskostnaden för fordonsombyggnaderna samt 

de infrastrukturanpassningar som krävdes uppgick till cirka 32 000 euro 

(Neuhold, 2005). 

 

Cargo-Tram och E-Tram trafikerar i dagsläget (mars 2016) tio hållplatser 

utmed spårvägsnätet enligt ett rullande schema. Var och en av de tio 

hållplatserna får årligen 10-12 besök av respektive vagn. Vagnen står vid 

hållplatsen mellan 15:00 – 19:00 för att man skall kunna lämna sitt avfall även 

efter arbetstid. Hållplatserna man trafikerar ligger i anslutning till bostads-

områden en bit utanför stadens centrum för att tjänsten skall vara tillgänglig 

för så många invånare som möjligt. De hållplatser man stannar vid har 

sidospår där vagnen kan ställas upp utan att hindra den ordinarie spårvagns-

trafiken (VBZ, 2016). 

 

 
Figur 2 - Cargo-Tram i Zürich. Foto: Sunil060902. Licens: CC BY-SA 3.0 
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3.5 Mindre projekt 

I Wien, Österrike, gjordes under 2005 och 2006 ett försök att införa godstrafik 

på spårväg under namnet Güterbim. Antalet intressenter var dock mycket 

begränsat och de transporter som kördes var interna transporter av verkstads-

material och fordonsdelar mellan vagnhallarna runtom i Wien (Nagl, 2006). 

Projektet lades 2007 på is på grund av det svaga intresset (Metrolinx, 2012). 

 

I maj 2011 började Yamato Transport Corporation i Kyoto, Japan, att 

transportera mindre paket ombord på en spårvagn. Paketen transporteras från 

ett distributionscenter utanför stadskärnan in till Arashiyama-området i 

centrala Kyoto, ett område som är hårt drabbat av trängsel (Japan for 

Sustainability, 2011). Paketspårvagnen körs en gång om dagen, den kopplas 

bakom en vanlig passagerarförande spårvagn och kopplas sedan av på ett 

sidospår inne i centrum där paketen sedan lastas över till elcyklar för den sista 

etappen till mottagaren (Nikkei, 2011). Det finns inget som tyder på att 

projektet sedan dess har lagts ner, men inte heller om det utökats till fler turer 

eller andra platser i Kyoto. 

 

I tunnelbanesystemet i New York, USA, körs speciella sophanteringståg som 

tömmer papperskorgarna på tunnelbanestationerna. Det finns åtta tåg som 

nattetid, då trafiken är glesare, samlar in avfall från 40-50 stationer vardera. 

Totalt samlar man in cirka 90 ton avfall varje natt. Förutom att man dagligen 

sparar sex sopbilstransporter tjänar man också tid genom att slippa frakta 

avfallet upp till gatan innan det kan hämtas (Metrolinx, 2012). 

3.6 Erfarenheter 

Projekten i Amsterdam och Paris, CityCargo och TramFret, liknar varandra då 

de båda var tänkta att leverera gods till restauranger, butiker och andra relativt 

små företag inne i stadskärnorna. De skulle även mestadels gå på befintliga 

spår med små kompletterande delar. En annan likhet är att dessa projekt inte 

varit framgångsrika. Båda har kört testkörningar som visat sig vara 

framgångsrika, men trots det har projekten ändå stannat av.  

 

I CityCargos fall saknade man finansiering till de kompletteringar man ville 

göra i spårvägsnätet för att skapa stickspår där godsvagnarna skulle kunna 

lasta och lossa; CityCargo ville att Amsterdam stad skulle stå för kostnaden 

för dessa. Tyvärr sammanföll denna avsaknad av medel med finanskrisen som 

inträffade 2008, vilket skulle kunna vara en anledning till varför Amsterdam 

stad inte ville gå in med det sista i finansieringen. 

 

I TramFrets fall finns det indikationer på varför projektet har stannat av, men 

ingen tydlig enhetlig bild av vad som egentligen föranlett nedläggningen. 

Flera källor vittnar om att testkörningarna var framgångsrika, men efter det 
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har projektet ändå inte drivits vidare. Det gjordes en mindre 

marknadsundersökning efter testkörningarna som visade på att få handlare, 

företag och butiker längs linjen där man tänkte ha TramFret skulle vilja 

använda sig av tjänsten om den realiserades. Marknadsundersökningen visade 

att de tänkta kunderna helt enkelt inte var intresserade. Men om 

marknadsundersökningens negativa resultat är en avgörande faktor till 

projekts avstannande är osäkert då det inte finns skrivet någonstans om varför 

projektet stannat av. 

 

Güterbim i Wien var i likhet med projekten i Paris och Amsterdam tänkt för 

externa kunder utmed det befintliga spårvägsnätet. Man gjorde några enstaka 

interna provtransporter mellan verkstäder och vagnhallar men det bristande 

intresset från övriga potentiella kunder gjorde att projektet snart lades ner. 

 

Projektet med Cargo-Tram & E-Tram i Zürich har blivit en stor framgång. En 

anledning till detta lyckade resultat kan vara att det är ett förhållandevis billigt 

och enkelt projekt. Det krävdes inga stora investeringar i fordon eller 

infrastruktur för att starta upp trafiken och driftkostnaderna är relativt låga. 

Avfallstransporterna med spårvagn bidrar dessutom till flera vinster för 

staden; man minskar trängseln på gatorna genom att köra färre lastbilar, man 

har minskat mängden illegalt dumpat avfall och mängden avgasutsläpp 

minskar likaså. För de som bor i Zürich har det blivit enklare att göra sig av 

med elektronik- och grovavfall. Istället för att själv behöva frakta sitt avfall till 

återvinningscentralen och där betala en avgift så kan man numera lämna 

avfallet gratis på en spårvagnshållplats i närheten av bostaden. 

 

Av de studerade projekten får nog Dresdens CarGoTram ses som det mest 

lyckade. Trafiken pågick oavbrutet i 14 år och kommer troligtvis att återupptas 

när fabriken öppnar igen under 2017. Förutsättningarna för CarGoTram-

trafiken är dock tämligen unika. Den centralt belägna fabriken utan tillräckliga 

lagerutrymmen tillsammans med det logistikcentrum som ligger några 

kilometer bort innebär att det krävs ständiga transporter av materiel. Detta 

behov innebär att det alltid finns gods att transportera så länge bilproduktionen 

är igång. Med endast en lastningspunkt och en lossningspunkt är systemet 

relativt okomplicerat, de avskilda spåren gör att av- och pålastning kan utföras 

ostört och vagnarnas tekniska utformning gör att man kan hålla samma 

hastigheter som passagerarvagnarna när man kör på de gemensamma spåren 

genom centrum. En ensam stor kund gör att dialogen mellan trafikföretag och 

godskund blir enkel eftersom det inte är flera mindre företag inblandade där 

alla har sina egna intressen att ta hänsyn till. 
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3.7 Sammanfattning av erfarenheter 

3.7.1 Framgångsfaktorer 

 Kontinuerligt godsflöde 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

 Intresset kommer från användaren 

 En/få stora kunder 

 Litet behov av extra infrastruktur 

 Okomplicerat system 

3.7.2 Hindrande faktorer 

 Fler omlastningar än tidigare 

 Höga uppstartskostnader för fordon och kompletterande infrastruktur 

 Mindre godsvolymer till många olika målpunkter 

 Företagen är bekväma och vill inte bryta fungerande system 
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4 Godstransporter 

4.1 Olika typer av godstransporter 

Styckegods transporteras vanligen i kartonger eller lådor, till skillnad från 

vätskor eller bulklast som fraktas i tankar respektive oförpackat direkt i 

lastutrymmet. Styckegods packas ofta på lastpallar för att underlätta 

förflyttning. Lastpallarna kan sedan lastas i större enheter för att kunna 

förflytta flera samtidigt, vanligtvis används då containrar eller trailers. 

4.1.1 Container 
Container beskrivs som en godsbehållare av enhetligt format för transporter i 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL). I huvudsak finns det två sorters 

containrar med olika längder, 20 fot (cirka 6 meter) samt 40 fot (cirka 12 

meter). Standardhöjden är 8,6 fot (cirka 2,6 meter) och standardbredden är 8 

fot (cirka 2,4 meter). En 20-fotscontainer rymmer 33 kubikmeter last och kan 

lastas med 28,2 ton. En 40-fotscontainer har dubbelt så stor lastvolym men 

med en marginellt högre tillåten lastvikt; 28,8 ton (Maersk Line, 2016). 

Containrar är staplingsbara och kan enkelt fraktas ombord på fartyg, 

järnvägsvagnar eller via lastbil. 

4.1.2 Semitrailer 
I SAOL beskrivs en semitrailer som en påhängsvagn. En semitrailer kan 

transporteras både genom att dras med en dragbil på väg eller lastas på en 

järnvägsvagn för att transporteras på järnväg. En semitrailer får vara maximalt 

13,6 meter lång för att få framföras på det svenska vägnätet. En semitrailer 

klassas som släpvagn vilket innebär att maxvikten enligt BK1 (bärighetsklass 

1) 38 ton (Transportstyrelsen, 2016). 

4.1.3 Växelflak 
Växelflak är ett mellanting mellan en container och en semitrailer. Växelflaket 

lastas vanligen på ett lastbilschassi men kan också placeras på en järnvägs-

vagn. Ett växelflak har inga egna hjul men är utrustat med avställningsben 

som flaket kan ställas upp på när det inte är lastat på ett fordon. Ett växelflak 

från Green Cargo kan maximalt lastas med 12,6 ton (Green Cargo, 2016). 

4.2 Lämplighet för spårvägstransport 

4.2.1 Vikt och dimensioner 
Spårvägen i Helsingborg kommer sannolikt att dimensioneras för en största 

tillåten axellast på 12,5 ton och en största tillåten fordonsbredd på 2,65 meter, 

då det är dessa riktvärden man tagit fram i samarbetet Spårvagnar i Skåne 

(Spårvagnar i Skåne, 2013). Skulle man vilja köra en fullastad container eller 

semitrailer (28,8 respektive 38 ton) på spårvägen krävs det en fyraxlig vagn 

för att klara gränsen för största tillåtna axellast. En vagn byggd för semitrailers 

blir troligtvis för bred för spårvägens lastprofil i och med att en sådan vagn 
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måste byggas bredare än en vagn för containertransporter. I följande avsnitt 

behandlas därför inte vagnar för semitrailers. 

 

Det är inte omöjligt att bygga en vagn som klarar av att frakta en container, 

men om det sedan är lämpligt att köra en sådan vagn i innerstadsmiljö kan 

diskuteras. En vagn byggd för en 40-fotscontainer blir cirka 13-14 meter lång 

och totalvikten på en fullastad vagn skulle troligtvis hamna någonstans kring 

38-40 ton i jämförelse med en fullastad 15,1 meter lång passagerarvagn av typ 

M28 i Göteborg som väger cirka 26 ton (Svenska Spårvägssällskapet, 2016). 

4.2.2 Av- och pålastning 
Containers lastas endast med hjälp av en containertruck eller kran som lyfter 

containern ovanifrån. För att man skall kunna lasta en container på en 

järnvägs- eller spårvägsvagn innebär detta att det inte får finnas någon 

kontaktledning ovanför spåret. Ett växelflak kan flyttas underifrån med hjälp 

av en gaffeltruck och behöver därför inte lyftas lika högt upp, men det är inte 

lämpligt att göra detta under spänningssatta ledningar. 

4.2.3 Slutsats 
Den frakttyp som troligtvis är mest lämpad för spårväg är styckegods på 

enskilda lastpallar. Eftersom man inte behöver någon extra lastbärare 

(container/växelflak) för detta kan man lasta spårvagnen från sidan utan att 

man behöver ta hänsyn till eventuell kontaktledning. Ett framgångsrikt 

exempel på denna metod är CarGoTram i Dresden. 
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5 Helsingborgs planerade spårvägsnät 

I Helsingborgs översiktsplan från 2010 kan man läsa att staden skall sträva 

efter att erbjuda en högkvalitativ och attraktiv kollektivtrafik med hög 

kapacitet. Stommen i kollektivtrafiken bör utgöras av spårburen trafik 

(Helsingborgs stad, 2010). I Helsingborgs vision för 2035 är ett av målen att 

ha en smart infrastruktur och ett kollektivtrafiksystem som skall vara en 

förebild för andra städer (Helsingborgs stad, 2015). 

 

Sweco har på uppdrag av Helsingborgs stad och Höganäs kommun tagit fram 

en förstudie gällande spårvägstrafik i Helsingborg samt mellan Helsingborg 

och Höganäs. De två linjesträckningar som studerats är en regional linje från 

Höganäs centrum till Ramlösa station i Helsingborg samt en lokal linje från 

Väla i norra Helsingborg via Dalhem, Stattena och centrala Helsingborg till 

Råå och Ättekulla i södra delen av staden. Dessa sträckor har valts ut eftersom 

resandet på dessa sträckor snart når kapacitetstaket för dagens busstrafik. 

Spårvägen är tänkt att ha hållplatser i anslutning till flera av Helsingborgs 

stora bostadsområden; bland annat Dalhem, Drottninghög, Planteringen, Råå 

och Ättekulla. Spårvägen förbinder även dessa bostadsområden med andra 

viktiga knutpunkter och resmål, till exempel Helsingborgs lasarett, 

Knutpunkten/Helsingborgs centrum, Maria station, Ramlösa station och Väla 

köpcentrum. Den planerade spårvägen ersätter dagens stadsbusslinje 1 

(Dalhem – Ättekulla) och stora delar av stadsbusslinje 2 (Ödåkra – Ättekulla) 

(Sweco, 2013). 

 

Utbyggnaden av spårvägsnätet är tänkt att ske i etapper, där linjen mellan Väla 

och Helsingborg centrum (Knutpunkten) byggs först, följt av linjen till 

Höganäs och i ett sista skede linjen söderut från Knutpunkten till Ramlösa 

station och vidare till Ättekulla. Flera delar av det planerade spårvägsnätet är 

beroende av andra stora projekt i Helsingborg, så som Tågaborgstunneln för 

tågtrafik norr om Knutpunkten samt stadsförnyelseområdet H+ med den 

tillhörande Södertunneln söder om Knutpunkten (Sweco, 2013). 

 

Tidsperspektivet man anger i förstudien är att det skulle ta cirka 10 – 15 år att 

bygga hela det planerade nätet, men det kräver också att de nödvändiga 

kringliggande projekten färdigställs (Sweco, 2013). 

 

I den pågående Sverigeförhandlingen ingår spårvägslinjen mellan Väla och 

Helsingborg centrum som ett objektavtal, en sträcka som beräknas kosta cirka 

3 miljarder kronor. Innebörden av att projektet tagits upp som en del i Sverige-

förhandlingen kan kort sammanfattas med att staten betalar en förutbestämd 

del av projektet om Helsingborgs stad i sin tur ser till att det under en bestämd 
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tid byggs ett i förväg avtalat antal bostäder eller genomför andra åtgärder för 

att främja en hållbar utveckling i staden (Sverigeförhandlingen, 2016). 

 
Figur 3 - Förstudiens förslag till spårvägsnät. Kartunderlag: hitta.se 
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6 Helsingborgs industrispår 

Helsingborg har sex stycken områden med industrispår. Alla dessa ägs av 

Helsingborgs stad, det är således kommunens ansvar att förvalta dessa. Spåren 

som ligger inne på hamnens område är det hamnen som förvaltar, men 

hamnen i sig är kommunägd. Det förekommer dock kortare stickspår som 

ligger på privat mark. I figur 4 visas industrispårens läge i Helsingborg. 

6.1 Helsingborgs hamn (1) 

Hamnens spår består huvudsakligen av sex spår som är 500 meter långa 

vardera, dessa ligger i hamnens kombiterminal i nordligaste delen av 

Västhamnen. Från dessa spår lastas och lossas det 30 tåg per vecka. Enligt 

Rosén
2
 är det till största delen containrar som lossas och lastas men det 

förekommer även hantering av trailers. 

6.2  Långeberga (2) 

Långeberga industrispår går från Ättekulla på Skånebanan norrut längs med 

E6 och slutar i norra änden av Långeberga industriområde. I industriområdets 

norra del delar spåret upp sig i två spår.  

 

Långeberga industrispår är totalt 3,6 kilometer långt. Enligt Hall
3
 används inte 

industrispåret till Långeberga i dagsläget. 

6.3 Olympiaden (3) 

Olympiadens industrispår går väster om Ramlösa station i två ben; ett i 

nordvästlig riktning och ett i västlig riktning. Olympiaden är totalt 1,2 

kilometer lång. 

 

På Olympiaden går det trafik i princip dagligen, Hall
3
. Ett platsbesök visar att 

det bara är de 200 metrarna närmast Ramlösa station som trafikeras.  

6.4 Södra industrispåret (4) 

Södra industrispåret grenar av sig från Helsingborgs Hamns industrispår i höjd 

med Planteringen och går ner till Kemira Kemi AB. Södra industrispåret har 

ett antal förgreningar västerut och är totalt 5,4 kilometer långt. 

 

På Södra industrispåret går det två tåg per dag, huvudsakligen kemiska 

transporter till och från Kemira Kemi AB, Hall
3
. 

  

                                           
2
 Conny Rosén, produktionschef Helsingborgs Hamn, intervju den 21 april 2016 

3
 Andréas Hall, gatuingenjör Helsingborgs stad, mailkonversation den 11 april 2016 
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6.5  Vångagärdet (5) 

Vångagärdets industrispår går från Bring till ICA Maxi i Helsingborgs södra 

delar. Industrispår Vångagärdet är 1,8 kilometer långt. 

 

I dagsläget går det två tåg per dag på Vångagärdet. Primärt består trafiken av 

tunga transporter till och från AB Elektrokoppar som ligger i spårets södra 

delar, enligt Hall
4
. 

6.6 Ättekulla (6) 

Ättekulla industrispår går från Ättekulla på Skånebanan söderut genom 

industriområdet och slutar precis intill E6 i industriområdets sydöstra del. 

Ättekulla industrispår är 2,6 kilometer långt. 

 

Till Ättekulla går det i dagsläget cirka två tåg per vecka. Enligt Hall
4 
är det 

endast en tredjedel av spåret används, resten av spåret ligger i träda. 

 

 

  

                                           
4
 Andréas Hall, Gatuingenjör Helsingborgs stad, mailkonversation den 11 april 2016 
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Figur 4 - Spårvägsnät och industrispår. Kartunderlag: hitta.se 
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7 Godsintensiva områden 

Helsingborg har flera områden där stora mängder gods hanteras. I detta kapitel 

lyfts de viktigaste områdena fram och beskrivs övergripande. 

7.1 Väla handelsområde 

Väla handelsområde ligger nordost om Helsingborg, precis söder om Ödåkra. 

 

I Väla handelsområde ligger bland annat Väla Centrum som är ett stort 

köpcentrum med 180 butiker. I området runt Väla Centrum finns ytterligare ett 

tjugotal butiker, bland annat ett IKEA-varuhus.  

7.2 Helsingborgs innerstad 

Affärsverksamheten i Helsingborgs innerstad består till stor del av mindre 

butiker. Det tydligaste shoppingstråket finns utmed Kullagatan. 

7.3 Helsingborgs Hamn 

Helsingborgs Hamn består huvudsakligen av tre mindre hamndelar: 

Nordhamnen, Västhamnen och Sydhamnen. 

 

Trafiken i Nordhamnen består nästan uteslutande av färjetrafik till och från 

Helsingör, rena godstransporter via Nordhamnen är näst intill obefintliga. Här 

dominerar istället persontransporten samt personbils- och lastbilstrafik 

(Helsingborgs Hamn, 2016a). 

 

Västhamnen är den nyaste delen av Helsingborgs Hamn, invigd 1985. 

Västhamnen består av två bassänger och används för containerhantering. I 

anslutning till Västhamnen finns även hamnens kombiterminal, invigd 2005. 

Kombiterminalen möjliggör järnvägstransporter hela vägen in i hamnen 

(Helsingborgs Hamn, 2016b). 

 

I Sydhamnen hanteras spannmål, olja samt RoRo-trafik (roll-on/roll-off, lasten 

körs på och av fartyget). I Sydhamnen finns Skåneterminalen där RoRo-

trafiken hanteras, här finns även temperatur-reglerade lager för frukt och 

grönsaker. Spannmålsterminalen har en lagringskapacitet på 250 000 ton 

vilket gör den till en av de största i sitt slag i norra Europa. I oljeterminalen 

hanteras bensin och eldningsolja (Helsingborgs Hamn, 2016c). 

 

Helsingborgs Hamn hanterar årligen mer än 8 miljoner ton gods (Helsingborgs 

Hamn, 2016d). Man har specialiserat sig på containerhantering och är idag 

Sveriges näst största containerhamn, näst efter Göteborg. Varje år hanteras 

cirka 300 000 enheter i hamnen men det finns kapacitet för utökning 

(Helsingborgs Hamn, 2016e). 
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7.4 Ättekulla industriområde 

I Helsingborgs sydöstra delar, i anslutning till Helsingborgs södra infart, ligger 

Ättekulla industriområde. 

 

Ättekulla är ett område med många logistikföretag, bland de större finns 

PostNord och DB Schenker. Här har även Ramlösa sin verksamhet. Utöver 

detta finns det en mängd mindre företag med blandade verksamheter. 

7.5 Långeberga industriområde 

Långeberga industriområde är ett långsträckt industriområde som ligger precis 

väster om E6. 

 

I Långeberga industriområde finns flera stora företag och lager. ICA:s 

centrallager ligger här och är den i särklass största verksamheten. ICA:s 

verksamhet har medfört att flera andra livsmedelsföretag också etablerat sig i 

Långeberga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 5 - Helsingborgs 

godsintensiva områden. 

Kartunderlag: hitta.se  
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8 Förutsättningar för godstrafik på spårväg 

I avsnitt 3.7 listades ett antal framgångsfaktorer samt hindrande faktorer 

baserat på de liknande projekt som studerats. Utifrån dessa faktorer har 

nedanstående kriterier tagits fram. Dessa kriterier bör uppfyllas för att 

godstrafik på spårväg skall kunna införas och bedrivas framgångsrikt. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

För att säkerställa att det hela tiden finns en marknad för gods-

transporterna krävs ett kontinuerligt godsflöde. Det allra bästa är att 

hitta flöden ”åt båda håll”, så att man försöker undvika att köra tomma 

vagnar. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

För att kunna planera långsiktigt samt motivera de investeringar som 

krävs behövs ett transportbehov som inte kommer att minska inom en 

överskådlig framtid. En godslinje som förlitar sig på många små kunder 

blir svårare att planera långsiktigt jämfört med en godslinje som är en 

del av en transportkedja för ett stort och stabilt företag. 

 

 Intresse från marknaden 

Det måste finnas ett intresse från marknaden. Är de tänkta kunderna inte 

intresserade av att använda sig av systemet finns det ingen anledning att 

införa det. 

 

 Finansiering (möjlighet att hålla nere kostnaderna) 

Det är viktigt att försöka hålla nere investeringskostnaderna, för att 

enklare kunna hitta finansiärer eller för att motivera ett genomförande 

av projektet. Detta kan göras genom att exempelvis i så stor 

utsträckning som möjligt använda sig av redan befintliga spår och 

hållplatser eller att, som i Zürich, använda äldre fordon som man 

anpassar för den nya trafiken.  

 

 Okomplicerat system 

Ett enkelt och strukturerat system är att föredra. Med färre inblandade 

kunder och ett mindre antal hållplatser blir systemet inte lika 

störningskänsligt och det blir enklare att planera trafiken. Ett system 

som inte når hela vägen fram till kunden och som därmed kräver 

ytterligare en omlastning för den sista sträckan är inte heller bra, det 

innebär ytterligare kostnader för kunden och är dessutom tidskrävande. 
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9 Målpunkter 

De målpunkter som är mest intressanta för denna studie är mellanstora eller 

stora företag som dels kan antas ha ett eller flera godsflöden inom 

avgränsningsområdet och dels ligger i närheten av befintliga industrispår eller 

den planerade spårvägen.  

9.1 Identifierade målpunkter 

Enligt ovanstående kriterier har följande målpunkter identifierats. 

 

 Chiquita 

Alla Chiquitas bananer för marknaden i Finland, Norge och Sverige 

importeras via hamnen i Helsingborg. Bananerna till Finland och Norge 

lämnar sedan Helsingborg medan bananerna för den svenska marknaden 

stannar kvar i Helsingborg (Helsingborgs Hamn, 2013). I Helsingborg 

placeras bananerna i särskilda rum där de får mogna innan de sedan 

fraktas ut till grossister i övriga delar av Sverige (Chiquita, 2016). 

 

 Coop 

Utmed den planerade spårvägen i Helsingborg har Coop två stycken 

större butiker, en Coop Forum vid Landskronavägen i södra 

Helsingborg och en Stora Coop vid Väla i norra delen av Helsingborg. 

Det finns även ett par mindre butiker vid Knutpunkten respektive 

Kopparmöllegatan. Coop har tre stora lager för den svenska marknaden. 

I Göteborg har de ett lager för frysvaror, i Västerås har de ett 

färskvarulager och i Stockholm har de ett kolonialvarulager (varor som 

inte behöver förvaras i en specifik temperatur, till exempel kryddor och 

konserver). Varorna transporteras från respektive lager via järnväg till 

Malmö där de lastas om till lastbil för transporten till Coopbutikerna i 

Helsingborg, Lindqvist
5
. 

 

 Helsingborgs lasarett 

Helsingborgs lasarett ligger precis öster om stadskärnan, uppe på 

Landborgen. Lasarettet är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt 

och har även hand om vissa operationer för området nordvästra Skåne 

(Region Skåne, 2015). Lasarettets två stora godsflöden består av 

förrådsvaror från Lund samt tvätt till och från Kristianstad. Dessa 

transporter körs idag med lastbilar. Maten lagas i lasarettets egna kök, 

en liten del av den lagade maten körs ut med budbilar till mindre 

avdelningar i andra delar av Helsingborg. Inom Helsingborg finns även 

mindre flöden av post och prover, Svensson
6
. 

                                           
5
 Ingvar Lindqvist, butikschef Stora Coop Väla, telefonintervju den 12 april 2016 

6
 Niclas Svensson, enhetschef Skånetransport, telefonintervju den 26 april 2016 
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 ICA 

Utmed den planerade spårvägen i Helsingborg har ICA två stycken 

större butiker, en ICA Maxi vid Landskronavägen i södra Helsingborg 

samt ytterligare en vid Ängelholms-leden i norra delen av Helsingborg. 

Det finns även fem stycken mindre butiker; vid Planteringen, Gustav 

Adolfs Torg, Drottninggatan, Drottninghög samt Dalhem. I Långeberga 

industriområde finns ett stort centrallager för ICA:s verksamhet. Här 

finns alla slags varor (frys-, färsk- samt kolonialvaror) för marknaden i 

södra Sverige (Bergström, 2013). 

 

 IKEA 

IKEA:s varuhus i Helsingborg ligger vid Väla handelsområde i norra 

utkanten av staden. I Torsvik utanför Jönköping finns en 

distributionscentral, en av två i Sverige som har hand om distributionen 

av IKEA:s sortiment till varuhusen i de fyra nordiska länderna (Svenskt 

Näringsliv, 2013). 

 

 Innerstadsbutiker 

Butikerna i Helsingborgs innerstad består till större delen av etablerade 

affärskedjor inom varierande områden. De flesta kedjor har endast en 

butik vardera i området. I innerstaden finns även ett flertal hotell, 

restauranger och caféer. 

 

 Optimera 

Optimera är en byggvaruhandel med ett regionslager i Väla 

industriområde i nordöstra Helsingborg och en butik i närheten av 

Ramlösa station i södra Helsingborg. 

 

 PostNord 

PostNord har verksamheter i Ättekulla industriområde samt på 

Mineralgatan öster om E6/E20 i höjd med Dalhem. Det har inte gått att 

få fram några uppgifter på vad för slags verksamhet man bedriver på 

dessa platser. 

 

 Väla handelsområde 

Väla handelsområde, nordost om centrala Helsingborg, domineras av 

Väla Centrum, ett köpcentrum med 180 butiker. Runt omkring finns 

även varuhus för diverse kedjor såsom Elgiganten, Mio och Rusta. 
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9.2 Analys av målpunkter 

9.2.1 Chiquita 
Mängden transporter inom Helsingborg är troligtvis väldigt begränsad. 

Lagringslokalerna för bananerna finns i hamnen, alldeles i närheten av den kaj 

där bananerna lossas. Merparten av bananerna lämnar sedan Helsingborg för 

längre transporter ut till resten av Sverige. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Det kontinuerliga godsflödet finns lokalt inom hamnen och är inte 

aktuellt för transport via spårväg. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Chiquita har investerat stort i Helsingborg, så det långsiktiga behovet 

finns. 

 

 Intresse från marknaden 

Med tanke på att transporterna till största delen sker lokalt inom 

hamnen finns det ingen anledning att köra via stadens spårväg. 

 

 Finansiering 

Det finns industrispår i hamnen som skulle kunna användas. 

 

 Okomplicerat system 

Transporterna skulle ske lokalt inom hamnens område, helt avskilt från 

spårvägsnätet. Det blir med andra ord ingen egentlig godstransport på 

spårvägen. 

 

Analysen visar att Chiquitas transporter inte är lämpliga för transport via 

spårväg.  

9.2.2 Coop 
Coops transporter inom Helsingborg sköts i dagsläget med lastbil från Malmö. 

De större butikerna har egna lastbilar medan man kan anta att de mindre 

butikerna kan dela på en lastbil, här finns alltså vissa lokala transporter. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Livsmedelsbutiker behöver ett ständigt flöde av varor, framför allt 

färskvaror. I dagsläget får de stora Coop-butikerna ungefär två 

lastbilsleveranser om dagen. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Möjligheterna för ett långsiktigt planerande är goda. Livsmedelsbutiker 

behöver ett ständigt flöde av varor, framför allt färskvaror. 
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 Intresse från marknaden 

Coop profilerar sig som ett klimatsmart företag och skulle därmed 

kunna vara intresserade av att flytta över transporter till spårväg. Man 

kör redan idag många av sina långväga transporter via järnväg. 

 

 Finansiering 

De fyra Coop-butiker som nämnts ligger väldigt nära den planerade 

spårvägen, behovet av nya spår är alltså väldigt litet. 

 

 Okomplicerat system 

Att köra de lokala transporterna på spårväg hade medfört ett ökat antal 

omlastningar mellan spårväg och järnväg vilket hade resulterat i ökade 

kostnader och ökad tidsåtgång.  

 

Analysen visar att Coops transporter inte är lämpliga för transport via spårväg. 

9.2.3 Helsingborgs lasarett 
De stora flödena till och från lasarettet går till och från Kristianstad och Lund. 

De lokala transporterna är för små för att motivera transporter via spårväg. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Det stora kontinuerliga godsflödet är regionalt och är inte lämpliga att 

lasta om till spårväg för sträckan inom Helsingborg. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Ett långsiktigt och stabilt transportbehov finns. 

 

 Intresse från marknaden 

Helsingborgs lasarett är en del av Region Skåne och deras 

transportkedjor. En unik transportlösning som endast används i 

Helsingborg lär därför inte vara intressant. Då lasarettets lokala 

transporter är små lär det inte finnas något intresse att flytta dessa till 

spårväg. 

 

 Finansiering 

Det skulle behövas extra spår fram till lasarettets varuintag.  

 

 Okomplicerat system 

De regionala transporterna skulle kräva en extra omlastning, något som 

hade resulterat i ökade kostnader och ökad tidsåtgång. 

 

Analysen visar att lasarettets transporter inte är lämpliga för transport via 

spårväg. 
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9.2.4 ICA 
Butikerna i Helsingborg får större delen av sina leveranser via lastbil från 

centrallagret i Långeberga. Mängden lokala transporter i Helsingborg är alltså 

stor. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

ICA-butikerna i Helsingborg får större delen av sina leveranser från 

centrallagret i Långeberga. I likhet med de större Coop-butikerna får 

ICA Maxi-butikerna också ungefär två lastbilsleveranser dagligen. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Möjligheterna för ett långsiktigt planerande är goda. Livsmedelsbutiker 

behöver ett ständigt flöde av varor, framför allt färskvaror. 

 

 Intresse från marknaden 

Det borde finnas ett visst intresse från ICA, ett projekt av detta slag 

skulle troligtvis bli väldigt uppmärksammat och innebära bra publicitet 

för företaget. 

 

 Finansiering 

Centrallagret i Långeberga ligger precis invid industrispåret. De nämnda 

butikerna i Helsingborg ligger nästan uteslutande precis intill någon av 

de planerade spårvägslinjerna. Detta innebär att behovet av investering i 

extra spår är begränsat. 

 

 Okomplicerat system 

Om varorna redan idag transporteras lokalt med lastbil från Långeberga 

ut till butikerna så innebär inte en övergång till spårväg någon extra 

omlastning. Med ICA som ensam kund så blir det enkelt och 

överskådligt, även om man stannar vid flera butiker ute i staden. 

 

Analysen visar att ICA:s transporter skulle kunna vara lämpliga för transport 

via spårväg. 
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9.2.5 IKEA 
IKEA sköter sina transporter via lastbil och IKEA:s strategiska plats vid E4 

som går till distributionscentralen utanför Jönköping är fördelaktig för deras 

transporter. IKEA:s transporter utgör därmed inte någon större belastning för 

Helsingborgs stadsmiljö. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

IKEA har ett kontinuerligt godsflöde från distributionscentralen i 

Torsvik. Transporterna passerar inte centrala Helsingborg och är 

därmed inte aktuella för transport via spårvägen. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Ett långsiktigt behov av transporter finns. 

 

 Intresse från marknaden 

IKEA lär inte vara intresserade av att flytta över transporter till spårväg 

eftersom dagens transportläge och upplägg för varuhuset i Helsingborg 

fungerar väldigt bra.  

 

 Finansiering 

Spårvägens ändhållplats vid Väla ligger i direkt anslutning till IKEA-

varuhuset. En omlastningspunkt skulle behöva anläggas någonstans, 

alternativt anslutning till järnvägsnätet. 

 

 Okomplicerat system 

En övergång till spårvägstransporter skulle med all sannolikhet innebära 

en extra omlastning från järnväg eller lastbil över till spårväg. 

 

Analysen visar att IKEA:s transporter inte är lämpliga för transport via 

spårväg. 

9.2.6 Innerstadsbutiker 
Butikskedjorna i innerstaden får sina leveranser från sina respektive lager 

runtom i Sverige. En del varor som ska till dessa butiker kommer säkerligen 

till Sverige via Helsingborgs hamn, men de lagras troligtvis ändå först i ett 

centrallager någonstans innan de skickas till butiken i Helsingborg. 

 

Ett system som distribuerar varor till innerstaden hade behövts utformas på 

liknande sätt som systemen i Paris och Amsterdam; godset anländer via 

antingen järnväg, väg eller sjöfart för att sedan lastas om till spårvägen 

någonstans i utkanten av staden. Därefter skulle godset köras in i staden och 

levererats till butikerna. Som presenterat i kapitel 3 var varken Amsterdam-



31 

 

eller Parisprojektet framgångsrikt och det hade det antagligen inte varit i 

Helsingborg heller.  

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Ett kontinuerligt godsflöde finns men eftersom inte alla butiker kräver 

dagliga leveranser eller får sina varor från samma ställen varierar 

målpunkterna och avsändarna från dag till dag. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Många små butiker gör det svårt att planera ett långsiktigt och enhetligt 

system. Behovet blir svåröverskådligt och förutsättningarna kan ändras 

plötsligt. 

 

 Intresse från marknaden 

Erfarenheterna från Paris visar på att intresset för kunder av detta slag 

kan vara litet. 

 

 Finansiering 

Det hade behövts ett flertal extra sidospår som vagnarna hade kunnat stå 

på vid lossning och lastning, något som hade varit komplicerat i 

Helsingborgs trånga gaturum vilket hade medfört ökade kostnader. 

 

 Okomplicerat system 

Att man får en extra omlastningspunkt är inte bra då det ökar 

kostnaderna och tidsåtgången för transporten. Med flera små kunder blir 

det svårare att nå hela vägen fram till alla. I värsta fall kan det behövas 

ytterligare en transport för den sista biten fram till kunden. 

 

Analysen visar att transporterna till innerstadsbutikerna inte är lämpliga för 

transport via spårväg. 

9.2.7 Optimera 
Optimera fokuserar mycket på leveranser direkt ut till sina kunder, vilket 

innebär att transporterna från lagret och butiken går till olika målpunkter varje 

gång, Lundgren
7
. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Det finns ett kontinuerligt godsflöde ut från Optimeras verksamheter i 

Helsingborg, men målpunkterna varierar stort. Typen och mängden av 

gods varierar också i samma omfattning. 

 

 

                                           
7
 Klitte Lundgren, lagerchef Optimera, mailkonversation den 6 april 2016 
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 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Eftersom mängden gods varierar mycket och destinationerna är olika så 

blir det svårt att få ett stabilt behov av transporter. Det blir dessutom 

svårt att planera långsiktigt eftersom det ofta är engångsbeställningar 

som görs. 

 

 Intresse från marknaden 

Optimera lär inte vara intresserade av transport på spårväg, man är dels 

ett relativt litet företag och man har inte heller något större behov av 

lokala transporter i Helsingborg. 

 

 Finansiering 

Både lagret och butiken ligger i närheten av den planerade spårvägen, 

ett kortare sidospår vid respektive lokal hade behövts. 

 

 Okomplicerat system 

Hade det funnits ett större behov av transporter mellan lagret och 

butiken så hade systemet varit relativt okomplicerat. 

 

Analysen visar att Optimeras transporter inte är lämpliga för transport via 

spårväg. 

9.2.8 PostNord 
PostNord är ett logistikföretag och har därmed rimligtvis ett ständigt behov av 

transporter. Den lokala distributionen av försändelser sköts till största delen 

med cykel eller mindre eldrivna fordon. Paketleveranser till ombud körs med 

skåpbil eller i vissa fall lastbil. Något godsflöde mellan de två stora 

verksamhetsplatserna verkar inte finnas, båda platserna ligger strategiskt nära 

motorvägen. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Det stora godsflödet består av postförsändelser till privatpersoner, detta 

flöde består dock av väldigt små försändelser som skall levereras direkt 

till bostaden. Flödet av större paket som skall till ombud är lite mer 

varierat.  

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Postverksamheten har ett väldigt stabilt behov av transporter, inte minst 

med den ökade internethandeln som innebär fler transporter. Eftersom 

alla mottagare inte får försändelser varje dag blir det svårt att planera 

långsiktigt. 
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 Intresse från marknaden 

PostNord eftersträvar troligen ett gemensamt arbetssätt för hela landet, 

därför är man nog inte särskilt intresserade av att införa ett udda 

transportmedel i just Helsingborg. 

 

 Finansiering 

Det skulle krävas ett antal extra spår för att nå de ombud som får 

paketleveranser. 

 

 Okomplicerat system 

Paketdistributionen är för ojämn för att kunna köras på spårväg, man 

hade behövt stanna på många olika platser för att leverera paket till 

respektive ombud. Utdelning av post till privatpersoner är omöjlig med 

tanke på hur ofta spårvagnen skulle behöva stanna. 

 

Analysen visar att PostNords transporter inte är lämpliga för transport via 

spårväg. 

9.2.9 Väla handelsområde 
Butikerna i handelsområdet får sina leveranser från sina respektive lager 

runtom i Sverige. Handelsområdet ligger precis invid motorvägen vilket 

innebär att transport via lastbil är väldigt smidigt eftersom man inte behöver ta 

sig genom centrala staden.  

 

En del varor som ska till Väla kommer säkerligen till Sverige via 

Helsingborgs hamn, men de fraktas troligtvis först till ett centrallager någon 

annanstans i Sverige innan de skickas till butiken i Helsingborg. Godset som 

transporteras till Väla kommer alltså från många olika avsändare och i de 

flesta fall från platser utanför Helsingborg. 

 

 Kontinuerligt godsflöde 

Ett kontinuerligt godsflöde finns men eftersom inte alla butiker kräver 

dagliga leveranser eller får sina varor från samma ställen varierar 

målpunkterna och avsändarna från dag till dag. 

 

 Långsiktigt och stabilt transportbehov 

Många butiker gör det svårt att planera ett långsiktigt och enhetligt 

system. Behovet blir svåröverskådligt och förutsättningarna kan ändras 

plötsligt. 
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 Intresse från marknaden 

Erfarenheterna från Paris visar på att intresset för kunder av detta slag 

kan vara litet. Väla ligger dessutom väldigt nära motorvägen vilket gör 

att transporter via lastbil blir svårslaget. 

 

 Finansiering 

Spårvägens planerade ändhållplats ligger precis bredvid Väla Centrum, 

det hade endast behövts ett kortare spår för att ansluta till lastkajen. För 

att få in godset på spårvägen hade det behövts antingen en 

omlastningspunkt eller anslutning till Trafikverkets järnvägsnät. 

 

 Okomplicerat system 

Att man får en extra omlastningspunkt är inte bra då det ökar 

kostnaderna och tidsåtgången för transporten. Den stora mängden 

avsändare gör att det blir svårt att organisera en gemensam transport till 

varuhuset. 

 

Analysen visar att transporter till Väla handelsområde inte är lämpliga för 

transport via spårväg. 

9.3 Sammanfattning av målpunktsanalyser 

Av de studerade målpunkterna så är det ICA som är mest intressant att studera 

närmare då de uppfyller alla kriterier tillräckligt bra. Övriga målpunkter väljs 

bort på grund av att det antingen inte finns något tillräckligt stort lokalt gods-

flöde mellan två punkter i Helsingborg eller att det krävs extra omlastningar.   
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10 Transporter för ICA 

Transporterna för ICA skulle främst bestå av utkörning av varor från central-

lagret i Långeberga till flera av ICA-butikerna i staden. Transport av tomma 

varuvagnar och lastpallar tillbaka till Långeberga kan också hanteras. 

Lagrets och butikernas placering i Helsingborg kan ses på kartan i figur 6. 

Informationen om butikernas leveranser kommer från respektive butikschef 

och är insamlad under våren 2016. 

10.1 Lager och butiker 

1. Centrallagret Långeberga (1) 

Centrallagret i Långeberga är 100 000 kvadratmeter stort, sysselsätter 

1050 anställda och förser 640 ICA-butiker med nästan alla slags varor 

de behöver. Lagret i Långeberga är ICA:s näst största lager i Sverige 

(Bergström, 2013). 

 

 ICA Maxi Stormarknad Råå (2) 

ICA Maxi Stormarknad Råå ligger vid korsningen mellan 

Landskronavägen och Rausvägen i Råå. Hit kommer 18 lastbils-

leveranser per vecka varav 12 med släp, samtliga från Långeberga. 

 

 ICA Maxi Stormarknad Helsingborg (3) 

ICA Maxi Stormarknad Helsingborg ligger på Regementsvägen, vid 

Trafikplats Berga vid norra infarten till Helsingborg. Denna butik får 

leveranser alla dagar i veckan, merparten av alla varor kommer från 

centrallagret i Långeberga. Totalt får butiken 18 leveranser per vecka, 

storleken på leveranserna varierar beroende på hur mycket som säljs i 

butiken just den perioden. 

 

 ICA Kvantum Oj! (4) 

ICA Kvantum Oj! ligger vid Gustav Adolfs Torg i centrala 

Helsingborg. Hit kommer det varuleveranser från Långeberga dagligen 

måndag – lördag, totalt åtta leveranser per vecka varav fyra med släp. 

 

 ICA Nära City (5) 

ICA Nära City ligger på Drottninggatan i centrala Helsingborg. 

Transporterna till denna butik består i dagsläget av en leverans från 

Långeberga dagligen måndag – lördag. Mängden varor varierar från 

halvfull till fullastad lastbil. Butikens varuintag nås från Kullagatan, 

därför används en mindre lastbil än normalt. 
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 ICA Nära Drottninghög (6) 

ICA Nära Drottninghög ligger vid Drottninghög centrum i nordöstra 

Helsingborg. 

 

 ICA Nära Kometen (7) 

ICA Nära Kometen ligger vid Dalhem centrum i nordöstra Helsingborg. 

Leveranserna till Kometen kommer tre gånger per vecka och då rör det 

sig om en halvfull lastbil per tillfälle.  

 

 ICA Nära Söderhallen (8) 

ICA Nära Söderhallen ligger i stadsdelen Planteringen i sydvästra 

Helsingborg. 

 

 Övriga butiker 
I Helsingborg finns ytterligare fem stycken ICA-butiker, dessa ligger 

dock längre bort från den planerade spårvägen så de studeras inte vidare 

i denna studie. De finns dock utmärkta på kartan i figur 6. 

 

ICA Nära Drottninghög och ICA Nära Söderhallen har inte uppgett hur deras 

leveranser ser ut, men det kan antas att de liknar de andra ICA Nära-butikerna.  
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Figur 6 - ICA i Helsingborg. Kartunderlag: hitta.se 
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10.2 Nya förbindelser 

10.2.1 Anslutning Långeberga – spårvägsnätet  
På sträckan från centrallagret i Långeberga och ned till driftplats Ättekulla på 

Skånebanan kan det befintliga industrispåret användas. För att ansluta till 

spårvägen från driftplats Ättekulla finns det två huvudsakliga alternativ, 

antingen via Skånebanan till Ramlösa eller via Ättekulla industrispår till 

spårvägen i Ättekulla.  

 

Det första alternativet (alternativ 1) innebär att man behöver kapacitet på 

Skånebanan mellan Ättekulla och Ramlösa varje gång man skall köra en 

transport.  

 

 
Figur 7 - Blå linje - spårväg. Rosa linje - alternativ 1. Kartunderlag: hitta.se 
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Alternativ 2 innebär att man korsar Skånebanan vid Ättekulla om man inte 

bygger en planskild korsning, något som på sikt kan bli nödvändigt. Man kan 

sedan ansluta till spårvägen via antingen Bärnstensgatan (alternativ 2A) eller 

Bunkalundsvägen (alternativ 2B).  

 

 
Figur 8 - Blå linje - spårväg. Rosa linje - alternativ 2A och 2B. Grön linje  - industrispår. Kartunderlag: hitta.se 
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Alternativ 1 kräver kortast nybyggd sträcka men rekommenderas inte eftersom 

konflikten med Skånebanan begränsar när och hur ofta godstransporterna kan 

köras. 

 

Alternativ 2A innebär en kortare färdväg än alternativ 2B men går precis i 

utkanten av bostadsområdet Ättekulla. 

 

Alternativ 2B går i större utsträckning på befintligt industrispår genom 

Ättekulla industriområde och stör därmed inte boende i lika hög grad. 

Bunkalundsvägen är hårt trafikerad, vilket kan medföra framkomlighets-

problem för spårvagnarna. 

 

Alternativ 2A och 2B innebär jämfört med alternativ 1 en längre 

transportsträcka till alla butikerna förutom ICA Maxi Råå, men man slipper de 

flesta konflikterna med övrig trafik på Skånebanan. 

 

Med en planskild korsning i Ättekulla kombinerat med alternativ 2A eller 2B 

kan godsspårvagnarna helt separeras från Trafikverkets system vilket 

underlättar trafikeringen och minskar störningskänsligheten. 

10.2.2 Anslutning till butikerna 
Till respektive butik behövs spår fram till varumottagningen. På följande 

sidor, i figur 9-14, visas exempel på hur anslutningen skulle kunna utföras. Blå 

linje visar den planerade spårvägen, rosa linje visar möjlig anslutning till 

varumottagning, grön cirkel markerar nuvarande lastkaj. 

 

ICA Nära City blir svår att nå med spårväg då butikens lastintag ligger på 

Kullagatan (en gata öster om Drottninggatan där spårvägen är planerad). 

Kullagatan är väldigt trång, därför har anslutning till denna butik inte studerats 

vidare. 
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Figur 9 - ICA Maxi Råå. Kartunderlag: hitta.se 

 
Figur 10 - ICA Maxi Helsingborg. Kartunderlag: hitta.se 
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Figur 11 - ICA Kvantum Oj! Kartunderlag: hitta.se 

 
Figur 12 - ICA Nära Drottninghög. Kartunderlag: hitta.se 
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Figur 13 - ICA Nära Kometen. Kartunderlag: hitta.se 

 
Figur 14 - ICA Nära Söderhallen. Kartunderlag: hitta.se 
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10.3 Fordon, samverkan och ekonomi 

10.3.1 Fordon 
Det gods som transporteras ut till ICA-butikerna är till största delen livsmedel 

lastat på lastpallar eller i varuvagnar med låsbara hjul. Denna typ av gods kan 

utan större problem transporteras på spårväg. Som tidigare beskrivits i avsnitt 

4.2.3 är det smidigast att utforma systemet så att man kan lasta vagnarna 

utmed långsidorna för att få en snabb och enkel lastnings- och lossnings-

procedur, som man gjort i Dresden.  

 

Det finns två huvudsakliga alternativ till dragfordon, antingen att återanvända 

en befintlig spårvagn eller att beställa en helt ny. Om en gammal spårvagn 

används enligt ”Zürich-modellen” krävs kontaktledning anpassad för 

spårvägssystem längs hela linjesträckningen. Ett nybyggt dragfordon kan 

däremot anpassas för just ICA:s trafik. Detta fordon kan utrustas med batterier 

så att inte alla industri- och sidospår behöver elektrifieras. Genom att utnyttja 

batteridriften kan man spara in kostnaderna för att elektrifiera dessa spår.  

 

Kostnaderna för batterier och ett nytt fordon kan vägas mot kostnaderna för att 

införskaffa en begagnad spårvagn och elektrifiera sidospåren samt sträckan till 

Långeberga. 

 

Oavsett vilken slags arbetsvagn som väljs bör godsvagnar utformas på samma 

sätt. Genom att ha en fristående arbetsvagn som drar spårvägståget så kan 

antalet godsvagnar enkelt anpassas efter hur stort transportbehovet är. För att 

transportera lastpallar och varuvagnar krävs det inte några särskilt avancerade 

vagnar, en vagn med en stor plan yta där godset kan ställas upp räcker gott och 

väl. Vissa vagnar skulle kunna utformas med kylaggregat för att möjliggöra 

transporter av kylvaror ut till butikerna. För att hålla nere kostnaderna kan 

vagnarna i största möjliga mån byggas med samma komponenter som dagens 

lastbilar gällande lastutrymmen och kylutrustning. Genom att hålla sig till 

enkla och befintliga lösningar så kan kostnaderna för godsvagnarna hållas så 

låga som möjligt. 

10.3.2 Samverkan med passagerartrafik 
Varuleveranserna kommer vanligen till butikerna under morgon och 

förmiddag. Godstransporterna skulle alltså behöva köras då ordinarie trafik 

bedrivs på spåren. Då systemet bygger på att alla butiker har ett avskilt 

sidospår så kan godstransporterna köras oavsett tid på dygnet, enligt samma 

princip som i Dresden. En förutsättning för att kunna köra gods under samma 

tider som passagerartrafik är att godstransporterna kan hålla samma medel-

hastighet som passagerarspårvagnarna på de gemensamma sträckorna. 

 



45 

 

10.3.3 Ekonomi 
De tillkommande delarna av spåranläggningen kommer troligtvis att behöva 

byggas enlig samma standard som resten av spårvägen då fordonen kommer 

vara minst lika tunga. Det blir alltså svårt att spara pengar när det gäller 

dimensionering av sidospåren. 

 

Om godstransporter på spårvägen i Helsingborg införs skulle det medföra en 

stor investering. Detta kan dock ställas mot de effekter och den 

uppmärksamhet som projektet skulle medföra för ICA:s varumärke. 
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11 Slutsats och diskussion 

11.1 Slutsats 

I studien har vi tagit fram fem stycken kriterier som vi anser bör uppfyllas för 

att på ett framgångsrikt sätt kunna införa godstransporter på en stadsspårväg.  

 

De fem kriterierna är (utan inbördes ordning):  

 

 Ett kontinuerligt godsflöde 

 Ett långsiktigt och stabilt transportbehov 

 Intresse från marknaden 

 Finansiering (möjlighet att hålla nere kostnaderna) 

 Ett okomplicerat system 

 

Dessa kriterier kan användas för att undersöka om det finns möjlighet att köra 

godstransporter i en stad som antingen redan har eller som planerar att införa 

spårvägstrafik. 

 

När vi med hjälp av våra kriterier studerade situationen lokalt i Helsingborg 

hittade vi ett företag som uppfyllde alla fem kriterier i någon utsträckning, 

nämligen ICA. Från centrallagret i Långeberga går det varje dag, förutom 

söndagar, varutransporter till alla ICA-butiker i Helsingborg. På söndagar 

levererar man endast till en av butikerna. Av dessa butiker är det sju stycken 

som ligger i närheten av den planerade spårvägen och av dessa sju så kan alla 

utom en anslutas till spårvägen och kan därmed vara möjliga att leverera varor 

till via spårvägen. 

11.2 Diskussion 

De allra bästa förutsättningarna får man om det finns ett väldigt tydligt 

godsflöde mellan två punkter i staden och där det samtidigt endast är en eller 

ett fåtal kunder inblandade, helst stabila och väletablerade företag. Ett bra 

exempel på denna situation är Volkswagen och CarGoTram-trafiken i 

Dresden. En risk med att ha en ensam kund är dock att hela systemet hänger 

på att denna kund finns kvar och bedriver sin verksamhet på liknande sätt 

under lång tid. Om kunden beslutar att lägga ner eller ändra i sin verksamhet 

kan systemet vara svårt att anpassa för de nya förutsättningarna. 

 

Det stora godsflödet i Helsingborg går till och från stadens hamn. Problemet 

med detta är att hamnen är så pass stor så att godset som hanteras här ofta ska 

till eller från andra delar av Sverige än just Helsingborg. Den största delen av 

godset som hanteras här skall alltså inte transporteras lokalt inom staden utan 

istället lastas på lastbilar eller tåg för långväga transporter till resten av landet. 
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Till och från Helsingborgs hamn körs det alltså inte tillräckligt mycket lokalt 

gods för att möjliggöra godstransporter på spårväg. 

 

Om ICA skulle köra sitt gods via spårväg istället för via lastbil skulle man 

kunna ersätta ungefär 53 lastbilstransporter per vecka i centrala Helsingborg. 

Ungefär 16 av dessa transporter är lastbilar med släp vilka kan anta ha extra 

stora utsläpp på grund av den ökade vikten på hela ekipaget. Detta ensamt 

skulle inte lösa den resterande biten av Helsingborgs luftkvalitetsproblem, 

men det skulle visa på att staden arbetar med att lösa problemen. 

11.3 Måluppfyllelse 

Målet med denna studie var att i ett första steg lista ett antal kriterier som 

talade för eller emot ett införande av godstransporter på spårväg i valfri stad 

och i ett andra steg använda dessa kriterier för att studera Helsingborg och 

vilka möjligheter som finns där. I och med att vi tagit fram fem stycken 

kriterier och sedan använt dessa för att studera möjligheterna i Helsingborg så 

anser vi att de två delmålen är uppfyllda. 

11.4 Möjligheter för vidare arbete 

I vidare studier kan man undersöka hur man skulle kunna få med gods-

perspektivet redan i tidigare skeden, så som förstudien i det här fallet. 

 

Ett annat intressant ämne är hur man skulle kunna bygga upp ett fungerande 

stadstäckande nät med godsförande spårvagnar, kanske till både företag och 

privatpersoner, liknande det som man hade tänkt sig i Amsterdam och Paris.  
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