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1. Bakgrund och syfte 

 

År 2010 gjordes en utredning om lämplig ny lokalisering av järnvägsterminal för 

skogliga råvaror (i fortsättningen kallad virkesterminal). 2012 genomförde 

Trafikverket en förstudie i samma fråga. Fyra olika alternativ studerades (Böle, 

Ede, Tegeltjär och Bränta) varav alternativen Tegeltjär och Bränta bedömdes som 

mest lämpliga med hänsyn till framtida expansionsmöjligheter, närhet till järnväg 

och väg, godskundernas önskemål om lokalisering, varifrån råvarorna 

transporterades in till terminalen, total investeringskostnad, trafikbelastning i väg- 

och järnvägssystemet samt intressekonflikter, t.ex. närhet till bebyggelse och 

intrång i natur- och kulturmiljöer. 

 

På senaste tid har dock fokus riktats mot alternativet Böle eftersom nya 

förutsättningar gör att detta alternativ mer intressant. En utredning har gjorts där 

förslaget på virkesterminal ges en annan utformning än i tidigare 

utredning/förstudie – detta för att utrymmesmässigt få plats med anläggningen 

utan att behöva spränga i berg i någon större omfattning, vilket skulle minska 

exploateringskostnaderna.  

 

Om terminalverksamheten trots allt blir kvar i befintligt läge i centrala Ljusdal 

kommer högre krav att ställas på säkerhet kring området, t.ex. instängsling. 

Lagring av virke kommer inte längre att kunna ske utan området kommer endast 

att användas för omgående omlastning från lastbil till tåg i form av en så kallad 

”öppen terminal”, där mer än en aktör kan verka. 



 
 

 

 

3 av 29

PM 

 

1320007540 
 

 

2. Förutsättningar 

2.1 Tänkbara volymer  
 

Trätåg hanterar idag ca 350 000 kubikmeter skogsråvara (280 000 ton) årligen 

vilket innebär ca 1 tåg dagligen. Nyligen har man börjat använda virkesterminalen 

i Sveg, ca 150 000 kubikmeter, volymer som tidigare gick via Ljusdal.   

 

Sveaskog hanterar ca 25 000 kubikmeter biobränsle och planerar en ökning till 

50 000 med en ny terminal. Idag transporterar man dessa volymer via Mora och 

Ånge till Mälardalen (Värtan, Brista; Västerås, Eskilstuna, Örebro och Södertälje). 

Om en bra terminal finns i Ljusdal kommer i princip alla volymer ovan gå från 

Ljusdal. Rundvirketransporterna är idag ca 50 000 kubikmeter om året och man 

planerar en ökning till 100 000 men den ny terminal. Terminaler som används 

idag är Ånge och Ljusdal (stickspåret). Tåget tar ca 1000 kubikmeter men i 

Ljusdal måste man dela på tåget. 14 vagnar, typ laps-vagnar, ger en vagnslängd 

på ca 360 m. Från Ljusdal sker transporterna på helgen till Vallvik ca 75 % och till 

Gäve ca 25 %. 

 

Holmen trafikerar Ljusdal under helger ca 50 000 kubikmeter, mest till Hallstavik.  

 

Mellanskog använder idag Ljusdal ytterst lite. Det finns en årlig potential på  

ca 50 000 kubikmeter rundvirke och ca 50 000 kubikmeter biobränsle.  

 

Det kan noteras att en av destinationerna, Värtan, gärna vill ta emot 26-30 

vagnar motsvarande 520-600 m vagnslängd.  

 

 

Framtiden 

 

En ny terminal bedöms i en nära framtid att öka till som mest ca 550 000 

kubikmeter rundvirke samt biobränsle ytterligare ca 100 000 kubikmeter. En idé 

är att samverka med någon annan (virkesbyte samt samverkan med 

tågoperatörer). Om man har samma kund kan ”samma hög” användas, vilket är 

effektivt för kunden. Angående bränslesortimentet så kan volymerna öka, men det 

är svårt att kvantifiera. Att få en marknad i Mälaren kan öka priset på råvaror, 

vilket är bra. Om man kan få de lokala intressenterna söderut vore det bra. En 

oberoende driftform är avgörande. Andra volymer: Slam från t ex Norrtälje för 

kompostering. Aska i retur från transporten från Tallåsen. Kan förädlas 

tillsammans med slam till pellets. Stenkross till områden som inte har lämpligt 

berg, t ex Sundsvall. Klass 1 makadam – en potential för hela Sverige. 

Vidareförädling av produkter från Frärilasågen, exempelvis husproducenter. 
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Sammanställning: 

 

Aktör 

(m3/år) 

Trätåg Sveaskog Mellan-

skog 

Holmen Tot Anm 

Idag 

rundvirke 

350 000 50 000  50 000 450 000 

 

Från spår 7 

och lastspåret 

Idag 

biobränsle 

andra 

terminaler 

 25 000   25 000 Flyttas över 

till ny terminal 

från Ånge 

Idag 

rundvirke 

andra 

terminaler 

(150 000)     Blir kvar i 

Sveg 

Nya volymer 

från bil och 

andra 

terminaler 

rundvirke  

 25 000 25 000  50 000 Från bil med 

en bättre 

terminal 

Östernäs 

Nya volymer 

från bil 

rundvirke 

 25 000 25 000  50 000 Till Södra- och 

Mellansverige 

med ny 

terminal i Böle 

Nya volymer 

nygenererat 

biobränsle 

 25 000 50 000  75 000 Ny 

verksamhet 

till Mälardalen 

Översatt till 

ton/år 

280 000 120 000 80 000 40 000 520 000  

 

2.2 Övrigt 
 

Terminalen är enligt uppgift från Trafikverket ett riksintresse som virkesterminal. 

Detta riksintresse kan tas över av en terminal med motsvarande funktion 

lokaliserad i anslutning till Ljusdal. 

 

Enligt CTRV GD beslut nr 2011/33294 ska TRV inte tillhandahålla terminaler. 
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Lastning kan ske på i JNB redovisade lastplatser. För Ljusdal gäller. 

Lastplats är spåret enligt nedan 

 

 

 

Uppställning kan göras på följande spår. 

 

 

 

Uthyrning av mark ska ske på ett konkurrensneutralt sätt.  

Befintlig mark vid spår 7 är utarrenderad. Infrastrukturansvaret för spår 7 

överfördes från Green Cargo till Trafikverket kring år 2004 som uppställningsspår. 
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Trätågs järnvägsoperatör (Rush rail) har kapacitetstilldelningen för spår 7 för 

uppställning. Trätåg har ett arrendeavtal med Trafikverket om nyttjanderätt av 

markområdet intill spåret (fastigheten Kläppa 25:1) som gäller ett år i taget 

(enligt Trafikverkets uppgift).  

 

Holmen använder TRV:s ”lastspår” i bangårdens sydöstra del. Detta spår kan 

tilldelas kapacitet till tågoperatörer i enlighet med regelverket och är i JNB 

redovisad som lastplats. 

 

Den befintliga terminalen har en yta på 350 * 50 kvadratmeter och 

virkesomsättningen är ca 3 dygn. 

 

 

Ljusdals bangård 
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3. Alternativ 

I detta sammanhang beskrivs och analyseras nollalternativet och tre 

utredningsalternativ: 

Östernäs öppen terminal (UA6) 

Böle med två terminalspår (UA3) 

Böle ”Light” med ett terminalspår (UA5) 

 

Övriga alternativ från tidigare utredningar är inte aktuella i denna analys. 

   

3.1 Nollalternativ 
 

3.1.1 Trafikutveckling 
 

En fortsatt ökning av fjärrtrafiken/fjälltrafiken (inkl. tung trafik) via Hudiksvall och 

väg 84 kan förväntas, vilket även bidrar till att problemen med låg framkomlighet 

och störningar ökar. Fördelningen av trafikmängd mellan Kyrksjönäsvägen och 

Norra Järnvägsgatan kommer troligen att vara som idag. De förbättringsåtgärder 

med mötesspår som görs på Ostkustbanan bedöms enligt Trafikverkets prognos 

minska belastningen på Norra stambanan genom Ljusdal. Möjligen skulle detta 

kunna medföra att den lokala trafiken i större utsträckning nyttjar 

Kyrksjönäsvägen eftersom antalet bomfällningar och den totala bomfällningstiden 

minskar för plankorsningen vid Smedsgatan. Detta skulle innebära ökade 

störningar för boende längs Kyrksjönäsvägen och en förstärkt barriäreffekt av 

vägen för oskyddade trafikanter. Å andra sidan skulle motsvarande problem 

minska i samma utsträckning för Norra Järnvägsgatan. Den planerade planskilda 

vägkorsningen vid Smedgatan kommer att underlätta virkestransporterna över 

järnvägen.   

 

3.1.2 Befintlig lastning 
 

Tidigare har Trätåg kört ca 550 000 kubikmeter (ca 450 000 ton) från Östernäs 

men flera aktörer på samma yta ställer större krav på logistiken. Mängden 

transporter till/från terminalen förväntas därför förbli i stort oförändrad i 

framtiden. Befintliga störningar från terminalen kommer att kvarstå. Terminalen 

hanterar ca 360 000 ton skogsråvara, Trätåg AB kör 280 000 ton och övriga 

(Holmen Skog, Sveaskogs m.fl.) 80 000 ton.  
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Objekt spår 7 Årlig kostnad/nytta (kkr) Anm: 

Arrende baserat på 

markvärde 

35 350*50 m2 

Spår 7 50 Terminalspår 

Gudrunbrygga 15 Säkerhetskrav 

Vägunderhåll mm 10  

Summa 110  

 

 

Objekt Lastplats Årlig kostnad/nytta (kkr) Anm. 

Arrende 0  

Lastspår 25 Öppet spår för vagnslast 

Gudrunbrygga 15 Säkerhetskrav 

Vägunderhåll mm 5  

Summa 45  
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3.2 Östernäs UA6 
 

Alternativet att behålla Östernäs för virkeslastning och kortvarig mellanlagring är 

att en konkurrensneutral terminal anordnas som uppfyller gällande lagstiftning 

och TRV:s regelverk. Detta alternativ kallas för UA6. 

 

Detta innebär: 

 Kommunen eller någon annan terminalförvaltare är terminalhållare och 

upplåter tågtider för alla aktörer. 

 Lastning på nuvarande plats vid spår 7 som upplåts till terminalhållaren. 

 

Investeringen inklusive återanskaffningsvärdet bedöms vara ca 15 Mkr.  
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Kapacitetstilldelningen på lastspåret ges till alla tågoperatörer med tillstånd som 

söker. Vi antar att man kan hyra terminalen för att omsätta ett till två tåg per 

dygn ett dygn i taget. Detta innebär att man måste ha en terminalorganisation 

som har kapacitet att ta emot lastbilarna och lasta på vagnarna direkt. Eventuellt 

kan man komma överens med de andra aktörerna om att man hyr terminalen 

under en sammanhängande period. Om man vill lagra virke kommer kommunen 

att pröva verksamheten enlig plan och bygglagen gällande bygglov.  

 

Med dessa förutsättningar blir kostnaden för terminaldriften ungefär densamma 

eller något högre jämfört med dagens förhållanden. Om hela värdet på ca 15 Mkr 

ska realiserat genom avgift tillkommer en smärre terminalkostnad. Vidare kan en 

flytt av mätstationen till annan plats bli aktuell. 

  

3.3 Böle UA3 
 

Ett alternativ är att anlägga två nya terminaler vid Böle, strax söder om Ljusdal. 

Detta alternativ är UA3 i tidigare utredningar för Böle. Jämfört med Östernäs blir 

vägtransporten för inkommande virke västerifrån ca 4 km längre medan 

tågtransporten blir ca 2 km kortare i riktning mot Gävle.  

 

Böle planeras ha följande ytor: 

Trätåg      475 * 80 kvadratmeter 

Öppna terminalen     600 * 50 kvadratmeter 

 

Investeringskostnaden är kalkylerad till ca 110 Mkr. 
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Ortofoto över väg 84 och Kyrksjönäsvägen genom Ljusdal. Röda linjer är de vägar som 

studeras i åtgärdsvalstudien (Källa: Ljusdals kommun). 

 

t

 

Skiss över Böle (UA3) 
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3.4 Böle ”light” UA5 
 

En variant av alternativ Böle är att anlägga två nya terminaler men bara ett spår. 

Layouten anpassas för en utbyggnad till två spår och en överlämningsbangård. 

Detta alternativ är UA5. Eftersom Böle ”light” bara innehåller ett spår kan bara ett 

tåg hanteras samtidigt. Därför kan man låta tågbildningen och upplösning av tåg 

ske i Ljusdal, som idag.  

 

Trafik norrut från terminalen blir besvärlig genom att tåg som ankommer norrifrån 

måste först gå till Skärsta eller annan station för att där göra rundgång så att 

tåget ankommer till Ljusdal söderifrån alternativt backa från Ljusdal till 

terminalen. Investeringskostnaden är kalkylerad till ca 60 Mkr utan 

överlämningsbangård och 90 Mkr med överlämningsbangård. 

 

 

Skiss över Böle ”light” (UA5) 
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4. Resultat 

4.1 Terminalkostnader 
 

Lastning varierar mellan ca 8-12 kr per kubikmeter beroende på 

förutsättningarna, dagtid, dygnet runt mm. Mätning kostar ca 2 kr per 

kubikmeter. En enklare terminal utan krav på asfaltytor m.m. är billigare att 

underhålla. Om en ”skogsväg” är belägen bredvid spåret blir underhållskostnaden 

liten. Man behöver inte städa varje dag. Viktigt är att alla kan vara med och dra 

nytta av det hela. Transportkostnaden blir i stort sett lika oavsett läge (enligt 

skogsbolagen). Ett ton rundvirke motsvarar ca 1,25 m3fub (Kubikmeter fast under 

bark, inmätt totalvolym under bark). Utgångspunkten för en rationell terminal är 

att kostnaden för terminaldriften är ca 15 kr per kubikmeter (ca 19 kr/ton) 

”inalles”. 

 

Man bör vara medveten om att en anläggning för verksamhet dygnet runt kostar 

mer att driva. Städning, snöröjning och obekväm arbetstid kostar mer än 

motsvarande terminal som endast driftsätts under dagtid.  

 

En bedömning är att terminaldriften i Östernäs öppen terminal är ca 20% högre 

än förhållandena i Böle. Främsta skälet är att layouten för Böle medger en 

lagerbuffert som i sin tur ger mer flexibla tågtrafikupplägg. T ex. kan man fylla 

upp lagret för att klara tågavgångar med en frekvens ned till en gång i veckan. 

Arbetspassen ger inte så mycket övertidsarbete. Vidare är avståndet mellan lager 

och lastspår litet. 

 

Terminalkostnad för rundvirke med motsvarande volymer i Ljusdal. Detta är en 

bedömning baserat på förhållandena i Ljusdal: 

 

Post Enhet Kostnad Ob faktor Merkostnad  

Mätning kr/m3 f ub 2,7 1,2 3,2 

Terminalhållning arrende kr/m3 f ub 1,2 1 1,2 

Lastning, fordon mm kr/m3 f ub 4 1 4,0 

Lastning, personal kr/m3 f ub 6 1,2 7,2 

Städning, snöröjning, underhåll, övrigt kr/m3 f ub 1,1 1,125 1,2 

Merkostnad ingen lagring övrigt kr/m3 f ub 0   1,1 

Summa kr/m3 15,0   18,0 

Omräkning till kr/ton faktor 1,25     

Omräkning till ob-tillägg & trångt faktor   1,20   

Summa kr/ton 18,8   22,5 

 

Anm. m3 f ub = Kubikmeter fast under bark. Inmätt totalvolym under bark 
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Biobränsle: 

Biobränslet är främst, stubbar, GROT (grenar och topp), brännved och träddelar. 

Det bedöms kosta ungefär det samma att hantera som rundvirke. Även i det här t 

fallet kan 1 ton motsvara 1,25 kubikmeter. 

 

En överlämningsbangård vid Böle kommer att ge en effektiv tågbildning och 

upplösning av tåg. Nyttan bedöms vara ca 0,85 kr/ton.  

 

4.2 Transporter 
 

Följande parametrar har används som grund för kalkylerna: 

 

 Tåg: 18 vagnar, 60 ton/vagn (Östernäs UA6) 

 Tåg: 30 vagnar, 60 ton/vagn (maxvärde för Böle) 

 Tåg: 17 öre/tonkm (70 km/h, 18 vagnar) 

 Tåg: 13 öre/tonkm (70 km/h, 30 vagnar)  

 Bil: 72 öre/tonkm (60 km/h) 

 Avstånd till mätstation i fallet Östernäs i genomsnitt för Trätåg; 0, +3,2 

eller +7,2 km* 

 Avstånd till mätstation i fallet Östernäs i genomsnitt för övriga; 0, +0,7 

eller + 3 km 

 Avstånd Böle jämfört med Östernäs; lastbil +4 km, tåg -0 km** 

* Trätåg använder även virkesterminalen i Sveg vilket gör att 

upptagningsområdet för Ljusdal är förskjutet mer österut och norrut än 

vad det var tidigare. 

** Utan överlämningsbangård sker tågbildningen på Ljusdals bangård 

 

4.3 Kalkyler 
 

Kalkyler har gjort som bedömer den samhällsekonomiska nyttan av godstransport 

från en godtycklig punkt vid Sveg till Gävle. I kalkylen ingår poster som kan ses 

som företagsekonomiska. Den så kallade SIKA-modellen har används med 

kalkylvärden från ASEK5. Följande alternativ är kalkylerade: 

Östernäs:  En öppen terminal med dagens volymer i Ljusdal och vissa 

investeringar. Nuvarande verksamhet fungerar som JA för 

företagsekonomin. 

Ö-näs Flytt: Rundvirke som kan flyttas över med en bättre tillgänglighet p.g.a. att 

terminalen är öppen. 

Böle:  En terminal enligt konceptet med dagens volymer. 

Böle Flytt: Nya volymer, främst biobränsle, som flyttas över från bil eller från 

andra terminaler 
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Böle Nytt: Nya volymer som alstras på grund av transport på järnväg från en 

rationell terminal.  

JA: Lastbilstransport från en punkt väster om Ljusdal till Gävle. Denna 

relation är representativ för alla aktuella transporterna. Här bedöms 

de samhällsekonomiska effekterna av att dagens transporter från 

Ljusdal går på järnväg i stället för på väg. Effekterna för transport- 

och terminalkostnader (företagsekonomin) tas inte med i den 

samlade bedömningen. 

För terminalen i Böle redovisas tre utbyggnadsetapper: 

Bas:  Terminal med ett spår 

Bangård: Anläggningen kompletterad med en överlämningsbangård 

Två spår: Terminalen utbyggd till två spår 

 
Kalkylposter: 
 
Följande diagram visar nyttan att använda järnvägen från Ljusdal för 
rundvirkestransporter i stället för att köra på lastbil hela vägen. 
 
I det här fallet gäller följande: 
 
Volym: 80 000 ton/år. Dagens volymer från Östernäs (exkl. Trätåg) 
Järnväg: 162 km en sträcka Ljusdal-Gävle 
Väg:  Netto – 141 km en väg från en punkt väster om Ljusdal till Gävle 
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”Transporter” är transportkostnaden (positivt värde är nettovinsten: utebliven 

lastbilskostnad minus tågkostnad). Den gröna delen av stapeln visar nettovinsten 

då även terminaldriftkostnaden är medräknad. Detta är en företagsekonomisk 

nytta för godstransporten. 

”Budget” är skatteintäkt (positivt värde) eller bortfall (negativt värde).  

”Miljö” är nettoeffekten för infrastrukturkostnader, olyckor, CO2-utsläpp och föroreningar.  

”Terminaldrift” är terminaldriftkostnader om terminalen kräver lastbilstransporter 

till terminalen. Detta är en företagsekonomisk nytta för godstransporten.  

”Bandrift” är specifika kostnader för banunderhållet på aktuell bansträcka som 

ingår i åtgärden (som inte underhålls i annat fall).  

”Tidsvärden” är godsets tidsvärde (jämför med restidsvinst).  

”Investeringar” är den samhällsekonomiska reinvesteringkostnaden i Östernäs 

öppen terminal omräknad till en årlig kostnad. 

Samtliga kalkyler redovisas på samma vis. Dock tas inte alla poster med i den 

samlade bedömningen för Östernäs öppen terminal jämfört med ingen terminal 

alls i Ljusdal (biltransport hela vägen). ”Transporter” och ”terminaldrift” tas 

bort eftersom dessa poster är endast av akademisk betydelse då vi 

använder Östernäs som jämförelsealternativ i den företagsekonomiska 

delen av kalkylen. 

 

4.4 Sammanställning 
 

Idag hanteras ca 360 000 ton virke årligen på Östernäs. 

 

En öppen terminal på Östernäs ger vissa förutsättningar för en flytt av transporter 

dit, en bedömning är att totalt ca 400 000 ton virke kan hanteras årligen. 

 

En ny terminal på Böle ger förutsättningar för biobränsletransporter samt nya 

transportupplägg genom en effektivare terminalhantering och ökad fyllnadsgrad 

på tågen. En bedömning är att volymerna blir ca 520 000 ton eller översatt till 

volym ca 350 000 m3 rundvirke Trätåg, ca 200 000 m3 rundvirke övriga 

skogsbolag samt ca 100 000 m3 biobränsle. 

 

Nyttan av att dagens volymer går på järnväg från Ljusdal är externa effekter i 

form av bortfall av skatteintäkt samt nettoeffekten för infrastrukturkostnader, 

olyckor, CO2-utsläpp och föroreningar. Denna nytta tillfaller Trafikverket. 

 

En flytt från Östernäs till Böle ger främst nyttor för skogsföretagen genom bättre 

terminalhantering och större lagerytor. Fyllnadsgrad på tågen kan även förbättras 

ytterligare. Detta förutsätter att hela transportkedjan kan tillgodogöra detta. 
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Kommunen får viss nytta för en bättre markanvändning och Trafikverket minskad 

bandriftkostnad genom en mindre anläggningsmassa på Ljusdals bangård. 

 

Om Trätåg ska nyttja en högre fyllnadsgrad förutsätter det bangårdsutbyggnader 

vid destinationerna. Detta kan inte förutsättas och därför bör det inte tas med i 

nyttobedömningen. Trätåg har nyligen ökat fyllnadsgraden på tågen med ca 25 %. 

 

Böle bedöms ge nya volymer genom flytt av befintliga flöden till Böle. Den främsta 

nyttan är en bättre transportekonomi för berörda skogsföretag. Böle ger även 

förutsättningar för nya transportupplägg. Främst är det rundvirke till Mellansverige 

och södra Sverige samt biobränsle till mottagare i Mälarregionen som bedöms 

vara aktuella. Denna nytta kommer många till godo. Det är dock viktigt dessa 

alstrade volymer har en nettonytta jämfört med att förädla skogsråvaran inom 

regionen. Med en rationell tågproduktion kommer det inte behövas nämnvärt fler 

tåglägen utan samma tidtabell kan användas alla dagar. Detta ger en nytta för 

Trafikverket. Det är främst uteblivna behov av kapacitetsförstärkande åtgärder 

som blir effekten. Vi har antagit en fördelning av den samhällsekonomiska nyttan 

genom en fördelningsnyckel som till viss del bygger på motsvarande bedömd 

nytta. Följande förslag på fördelning har använts för dessa nya volymer. 

 

Trätåg   0,0 

Sveaskog   0,1 

Mellanskog   0,1 

Holmen   0,0 

Kommunen   0,2 

Regionen   0,4 

Trafikverket   0,2 

  

Med ovanstående som grund har en sammanställning gjorts över respektive 

aktörs nytta. Denna kan i sin tur ligga som grund för en rimlig fördelning av 

investeringskostnaden i Böle och i Böle ”light”.  

 

Nedanstående diagram visar nyttan (kr/år) med en ny terminal i Böle (UA3): 

 Jämfört med Östernäs och mätstation 3 km väster om Östernäs. 

 Bättre fyllnadsgrad i Böle i förekommande fall. 

 För miljö mm är jämförelsen ingen terminaldrift i Ljusdal och därmed 

biltransport hela vägen till kund.  
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Årlig nytta uttryckt i olika poster för respektive aktör (kr). I bandrift ingår växling 

och underhåll av sidospår som berörs av olika alternativ. 

 
Den bygger på nedanstående beräkning och får ses som preliminär. Mätstationen i 
jämförelsealternativet är i detta fall placerad 3 km väster om Östernäs. 
 

 

 

Nedanstående tabell ger en fördelning av bidrag till investeringen i Böle ”Light” 

(UA5) med utgångspunkt från nyttan. Mätstationens placering i 

jämförelsealternativet påverkar resultatet.  

 

Aktör Mätstation   

 I Östernäs 3 km västerut I Bränta 

Trätåg 2 7 11 

Sveaskog 6 6 5 

Mellanskog 5 5 4 

Holmen 0 1 1 

Kommunen 10 9 8 

Regionen 19 17 14 

Trafikverket 17 16 18 

Tot 60 60 60 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Mätstn

Nya volymer

Bandrift

Mark

Miljö

Trafik

Aktör Trafik Mätstn Miljö Mark Bandrift Nya volymer Tot % Inv (mkr)

Trätåg 256390 644588 0 0 900978 11% 7

Sveaskog 140700 30215 0 565027 735942 9% 6

Mellanskog 26878 10072 0 565027 601977 8% 5

Holmen 53756 20143 0 0 73900 1% 1

Kommunen 110244 1130054 1240297 16% 9

Regionen 2260107 2260107 29% 17

Trafikverket 877080 90000 1130054 2097134 27% 16

Tot 477724 705018 877080 110244 90000 5650268 7910335 100% 60

Investering -1082575 14%

Nettonytta 6827760

NNK 6,3
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4.4.1 Kvalitetssäkring 
 

Även om man endast räknar med de volymer som förväntas finnas i Östernäs 

öppen terminal blir alternativ Böle intressant. En ny terminal i Böle visar följande 

resultat för volymerna och en antaget fördelad investeringskostnad i den 

samhällsekonomiska kalkylen jämfört med Östernäs öppen terminal: 

280 000 ton/år Trätåg rundvirke 

80 000 ton/år Övriga skogsbolag rundvirke 

40 000 ton/år Bedömda nya volymer rundvirke då Östernäs är en öppen terminal 

 

Trätåg: 280 000 ton 

 

 

 Transportkostnaden ökar något pga längre transport på väg till Böle 

jämfört med Östernäs. Den stora skillnaden är minskade 

transportkostnader till mätstationen (i fallet med en öppen terminal i 

Östernäs placerad 3 km västerut). 

 Terminaldriften blir billigare i Böle. 

 Med ca 25 Mkr för investeringen blir det ett samhällsekonomiskt 

nollresultat ”Nettostapeln”. Hänsyn är taget till uteblivna investeringar i 

Östernäs. 
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Trätåg: 280 000 ton Östernäs öppen terminal jämfört med dagens förhållanden. 

 

 
 

 Transportkostnaden ökar p.g.a. i genomsnitt ca 3,2 km längre 

transportväg till mätstationen (tänkt läge är 3 km väster om Östernäs i 

fallet med en öppen terminal i Östernäs) 

 Terminaldriften blir uppskattat ca 3 kr dyrare per kubikmeter virke bl.a. 

p.g.a. ändrade arbetstider samt att det inte finns lager för virke längre. 

 
Övriga skogsbolag: 120 000 ton 
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 Transportkostnaden ökar något på väg pga att längre transport till Böle 

jämfört med Östernäs.  

 Terminaldriften blir billigare i Böle. 

 Med ca 11 Mkr för investeringen blir det ett samhällsekonomiskt 

nollresultat. Hänsyn är taget till uteblivna investeringar i Östernäs. 

Övriga: 120 000 ton Östernäs öppen terminal jämfört med dagens förhållanden. 

 

 

Resterande nyttor för en terminal i Böle är: 

 Den samhällsekonomiska nyttan med befintliga och tillkommande volymer 

på Östernäs öppen terminal, den företagsekonomiska delen med att 

transportera på tåg i stället med bil är borträknad. 

 Den samhällsekonomiska nyttan av nya volymer pga Böle. Detta 

innefattar den företagsekonomiska nyttan för företagen, den regionala 

utvecklingen genom en större marknad (biobränsle till Mälardalen och 

rundvirke till södra- och mellersta Sverige) samt ökande volymer på 

järnväg utan att antalet tåg behöver öka i motsvarande grad. 

Dessa nyttor ska balansera övrig del av investeringen. 

 
I bilagt ark finns en kalkyl som helt bygger på de företagsekonomiska 
förutsättningarna i Ljusdal. Den kan ses som ett komplement och som pekar i 
samma riktning rörande rimlig fördelning av nyttorna. 
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4.5 Trafikverkets kapacitetsanalys 
 

Trafikverket Kapacitetscenter har utrett fråga om det behövs en 
överlämningsbangård med utgångspunkt från den prognosticerade godstrafiken på 
Ljusdal enligt nyttoanalysen. 
 
Trafikverket gav 2015-08-26 följande utlåtande: 
  
Kapacitetscenter anser att den presenterade prognosen och beskrivningen av 
ankommande och avgående godståg till terminalen i Böle i PM – Virkesterminal 
Böle Ljusdal är ur ett trafikaltperspektiv hanterbart under nuvarande trafik på 
Norra stambanan. Dock är det under nedanstående förutsättningar: 
  
1. Terminalen ska planeras och byggas på ett sådant sätt att en framtida ankomst 
och avgångsbangård kan kompletteras.  

2. Terminalen ska planeras och byggas på ett sådant sätt att ett andra spår på 
terminalen kan anslutas inne på terminalområdet.  

3. Terminalen ska ha ett stickspår för uppställning av trasiga vagnar.  

4. Spåren på Trafikverkets infrastruktur får ej användas för uppställning. Endast 
växling och lokrundgång i samband med avgång och ankomst kommer att tillåtas.  

5. Ellok på ankommande och avgående godståg måste stå uppställt på 
terminalområde och får inte stå uppställt på Trafikverkets infrastruktur.  
 
Det går inte att precisera vid vilket antal godståg som en bangård måste byggas. 
Det är viktigt att en dialog mellan Trafikverket, Ljusdals kommun och operatörer 
sker regelbundet där olika frågor kan diskuteras såsom trafikledning, tidtabeller, 
produktion osv.  
 
Kapacitetcenter ser om möjligt att endast ett godståg hanteras i Ljusdal åt gången 
för att minimera eventuella risker.  
 
Trafikverket arbetar med en ett årig tågplan där tåglägen inte kan utlovas i mer 
än ett år i taget.  
 
Skulle en kraftig ökning ske till terminalen eller på Trafikverkets infrastruktur och 
på så sätt förändra förutsättningarna innebär det att Trafikverket i 
tidtabellsprocessen kommer att tillämpa bl.a. prioriteringskriterier vid 
intressekonflikter om ingen utbyggnad sker av terminalen. 
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5. Slutsats 

Virkestransporter med lastning på järnväg i Ljusdal kan motiveras utifrån såväl 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska grunder oavsett lokalisering i 

Östernäs eller i Böle. Alternativ Böle ger en bättre företagsekonomisk lönsamhet. 

Dagens volymer med en liten ökning kan hanteras på Östernäs. En större ökning 

och nya transportupplägg med bl.a. biobränsle förutsätter en lokalisering till Böle. 

Med en effektiv terminallogistik kan volymökningen hanteras med en bättre 

fyllnadsgrad på tågen. Detta ger en god företagsekonomisk- och 

samhällsekonomisk effekt. Marken vid Östernäs kan användas för annan 

verksamhet och störningarna i centrala Ljusdal minskar. 

 

Med hänsyn till Trafikverkets utlåtande rörande behovet av överlämningsbangård 

rekommenderas att bygga Böle ”light”; ett terminalspår, lastytor på båda sidor om 

spåret och utan överlämningsbangård. För att få en robust lösning i Ljusdal, 

rustad för en volymökning, bör man utgå från den framtagna layouten med två 

terminalspår och plats för en överlämningsbangård.  

 

Riksintresset för lastning av virke i Ljusdal flyttas till Böle. 
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Bilaga 1 

Virkesterminal Böle Ljusdal  
 
Spåranvändningsplan, underlag till TRV kapacitetsbedömning. (Källa Göran 
Sewring och Bo Aldurén) 

 

 

1. Terminalutformning och förutsättningar 
 

Terminalen utförs med ett lastningsspår 600 m lastningslängd med en anslutning 

till TRV spår 2 på Ljusdals driftplats. 

Terminalen har lagringsytor på båda sidor om terminalspåret.  

Terminalen har anslutning till riksvägnätet, mätstation samt för verksamheten 

erforderliga lokaler 

Terminalen är projekterad för två parallella lastspår samt Gudrunbrygga.  

Anslutningsväxeln inklusive skyddsväxel är utrustade med växeldriv och kan 

manövreras från fjb central. 

In och utkörning från terminal kan ske med fjärrstyrda växlingsvägar. 

Växling kan ske samtidigt med tågrörelse på spår 3. 

 

Ett företag/ en organisation upphandlas av terminalägaren för att svara för all 

verksamhet inom terminalen. Detta regleras i avtal med terminalägaren. 

De svarar för lastning, lossning, tilldelning av upplagsytor, öppettider, är 

Infrastrukturförvaltare, ansvarig för JNB, uh av terminalen samt biträder vid in 

och utväxling av tåg från terminalen. 

Långsiktiga avtal om lagringsytor kommer att förekomma med vissa intressenter. 

Företagets personal är utbildade i järnvägens säkerhetstjänst och har behörighet 

för växling, signalgivning mm.  

Personalen biträder vid in och utväxling så lokföraren inte behöver lämna loket. 

Detta åtagande görs juridiskt bindande och beskrivs i JNB. 

 

2. Drift 
 

Terminalens resurser dimensioneras för lastning av två tåg per arbetsdag M – F 

mellan kl 6 och 22. 

Under L, S kan ett tåg lastas med material som kräver längre lastningstid. 

Nedan redovisas respektive skogsbolags önskemål och detta har sedan 

sammanfattats i sista stycken där en helhetsbedömning gjorts. 

 

3. Trätåg 
 

Ankommande tåg söderifrån körs in på spår 2 och stannar med aktern vid 

anslutningsväxeln. Tågledaren ställer växlingsväg in på terminalen. Personal från 

terminalen biträder föraren så tåget direkt kan backas in. 
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Erforderlig tid på spår 2 beräknas till 15 min. 

Tågrörelse är samtidigt möjlig på spår 3 huvudtågvägen genom Ljusdal. 

 

Dag med två tåg/dygn (Må,Ti) 

Vxl 1. Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastning och drar iväg de lastade vagnarna för vxl 2.  

Vxl 2: Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastningen och drar iväg de lastade vagnarna. 

 

Det lastade tåget körs till spår 4 alt 5 där rundgång görs. 

Tåget avgår sedan från spår 4 alt 5 söderut. 

 

Dag med ett tåg/dygn: (On-Fr) 

Vxl 1: Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastning.  

 

Behovet är för volymen ca 350 000 m3f. Ca 6 tåg per vecka vid 18 vagnar per 

tåg. 51??? v/år 

Behovet är för volymen ca 350 000 m3f. Ca 5 tåg per vecka vid 20 vagnar per 

tåg. 51 v/år 

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Tider som önskas: 

Volymen kan variera över tid och säsong vilket innebär att vissa veckor är behovet 

är 5-7 tåg/v 

För Trätåg är en möjlighet att även lasta lö och sö i stället för dubbla tåg må, ti 

 

Veckodag Må Ti On To Fr Lö Sö 

Ankomst till 

Ljusdal 

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00   

Avgång 

från Ljusdal 

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30   

Ankomst till 

Ljusdal 

13:30 13:30      

Avgång 

från Ljusdal 

22:00 22:00      

 

 
Tågkapacitet, räknat på 18 vagnar per tåg. Möjligt med 20 vagnar tåg. 
 Max Medel 

Tåglängd (m) 355 (vid 20 vagnar 

395) 

355 (395) 

Tågvikt (bruttoton) 1620 (vid 20 vagnar 

1800) 

1800 (1800) 
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4. Sveaskog 
 
Rundvirke ca 100 000 m3fub. 
Avgång onsdagar, 18-20 vagnar (ca 1000 m3fub). Lastningstid 4-6 timmar. 
Avgång lördagar, 18-20 vagnar (ca 1000 m3fub). Lastningstid 4-6 timmar. 
Transportperiod hela året. 
 
Biobränsle ca 50 GVh. 
Avgång tisdagar, 22-25 vagnar, 3 container/vagn. Lastningstid 6 timmar. 
Transportperiod september – april. 
 
Om Östernäs kommer att vara terminalalternativet är inte lördagslastning 
möjlig. Intransport i samband med utlastning krävs och då det inte finns 
några lagringsytor i Östernäs skulle det bli fördyrade intransportkostnader 
dvs helgersättning.1 
 
 

5. Holmenskog 
 

Växlingen beskrivs hur det ser ut i dag och hur det sannolikt kommer se ut 

kommande 12 månader. 

 

Tomma vagnar ankommer 10:50 till Ljusdal lördagar. Dessa vagnar ställs in till 

lastningsterminal för lastning omgående och dras ut till avgångsspår efter 

lastning, ca 17:30 

Avgång från Ljusdal 18:30 lördagar. Inga ”holmenvagnar” kvar på terminalen 

efter avgång 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

  

Vilka tider önskas: 

Veckodag Må Ti On To Fr Lö Sö 

Ankomst till 

Ljusdal 

     10:50  

Avgång från 

Ljusdal 

     18.30  

Ankomst till 

Ljusdal 

       

Avgång från 

Ljusdal 
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Tågkapacitet 
 Max Medel 

Tåglängd (m) 435 394 

Tågvikt (bruttoton) 1980 1800 

 
 

6. Mellanskog 
 
Mellanskog ser det inte så lätt att bedöma då man inte kör något just i dag, En 
hypotes är följande: Ankomst till terminal : någon gång tidig morgon från ca 06,00 – 
09,00  avgång från terminal  kväll, sen kväll dvs. ca 18,00-ca 23,00.  Ca 25 tågset / år 
är ungefär behovet på flissidan med långa tåg 
Vad gäller massaved och timmer är nog tiderna mer flexibla; avgång på natten / 
ankomst på natten är nog kanske  mer möjlig där, men det beror ju också på vem 
som är mottagare och hur trångt det är på spåret dit! 
 
 

7. Sammanfattning 
 

Som framgår av nedanstående sammanställning klarar en terminal med den 

utforning som reodovisas ovan önkemålen från intressenterna. 

Ett terminalspår och lastningsresurser för 6 timmars lastningstid. 

 

Tider som önskas: 

 

Veckodag Må Ti On To Fr Lö Sö 

Ankomst 

till Ljusdal 

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 10:50 10:00 

Avgång 

från 

Ljusdal 

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 18.30 16:00 

Ankomst 

till Ljusdal 

13:30 13:30 15:30 15:30 15:30   

Avgång 

från 

Ljusdal 

22:00 22:00 21:30 21:30 21:30   

 

 
Trätåg Tågkapacitet, räknat på 18 vagnar per tåg. Möjligt med 20 vagnar tåg. 
 Max Medel 

Tåglängd (m) 355 ( vid 20 vagnar 

395) 

355 (395) 
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Tågvikt (bruttoton) 1620 (vid 20 vagnar 

1800) 

1620 (1800) 

 
Volymen kan variera över tid och säsong vilket innebär att vissa veckor är behovet 

är 5-7 tåg/v 

För Trätåg är en möjlighet att även lasta lö och sö i stället för dubbla tåg må, ti 

 

Dag med två tåg/dygn (Må,Ti) 

Vxl 1. Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastning och drar iväg de lastade vagnarna för vxl 2.  

Vxl 2: Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastningen och drar iväg de lastade vagnarna. 

 

Utan överlämningsbangård görs omväxlingen/rundgången i Ljusdal. 

 

Dag med ett tåg/dygn: (On-Fr) 

Vxl 1: Tomma vagnar ställs in för lastning. Ca 7 timmar lastning 

Loket står troligen kvar under lastning.  

 

Utan överlämningsbangård görs rundgången i Ljusdal. 

 
 
Holmen Tågkapacitet 
 Max Medel 

Tåglängd (m) 435 394 

Tågvikt (bruttoton) 1980 1800 

 
Tomma vagnar ankommer 10:50 till Ljusdal lördagar. Dessa vagnar ställs in till 

lastningsterminal för lastning omgående och dras ut till avgångsspår efter 

lastning, ca 17:30 

Avgång från Ljusdal 18:30 lördagar. Inga ”holmenvagnar” kvar på terminalen 

efter avgång. 

 

Svea Skog Tågkapacitet 
 Max Medel 

Tåglängd (m) 355 ( vid 20 vagnar 

395) 

355 (395) 

Tågvikt (bruttoton) 1620 (vid 20 vagnar 

1800) 

1620 (1800) 

 

Rundvirke ca 100 000 m3fub. 
Avgång onsdagar, 18-20 vagnar (ca 1000 m3fub). Lastningstid 4-6 timmar. 
Avgång lördagar, 18-20 vagnar (ca 1000 m3fub). Lastningstid 4-6 timmar. 
Transportperiod hela året. 
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Biobränsle ca 50 GVh. 
Avgång tisdagar, 22-25 vagnar, 3 container/vagn. Lastningstid 6 timmar. 
Transportperiod september – april. 
 
Om Östernäs kommer att vara terminalalternativet är inte lördagslastning 
möjlig. Intransport i samband med utlastning krävs och då det inte finns 
några lagringsytor i Östernäs skulle det bli fördyrade intransportkostnader 
dvs helgersättning.1 
 
 
Mellamkog Tågkapacitet 
 Max Medel 

Tåglängd (m) Ingen uppgift Ingen uppgift 

Tågvikt (bruttoton) Ingen uppgift Ingen uppgift 

 

Rundvirke 
Kommer att förekomma men ingen uppgift just nu. 
Biobränsle:  
Ca 25 tågset per år 
Transportperiod oktober – mars. 
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Bilaga 2 

En kalkyl har gjorts som redovisar alla utgifter inom Ljusdal för alla intressenter. 

 

En redovisning görs av alla utgifter och kostnader som uppkommer under en 20 års period  

Alternativt kan summan diskonteras till nuvärde Mes 4 % och 40 års avskrivning är summa nuvärde 19,7  

Dessa är driftkostnader järnväg, biltransporter till terminal, underhåll av järnvägsanläggningar, byggande av terminaler, 

konsekvensarbeten Kalkylen tiden 20 år är en kompromiss mellan företags investeringskalkyler och teknisk livslängd på 

anläggningarna 

 

 
 
Företagsekonomisk kalkyl för alternativa terminallösningar. (Källa Göran Sewring och Bo Aldurén) 
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Kommentarer

kr/h 5000

kr/h 2000

Huvudman JA UA 6 UA1 UA 2 UA3 UA4 UA5

Östernäs öppen Kläppa Böle utan övlm-bg Böle med övlm-bg Böle med övlm-bg och tp-väg Böle nytt alt

Mätning Bränta      

körförlängning enkel väg
4867 m X X

63% Rv 84 fr Sveg, 27% Rv 83 fr 

Ånge, 10% rv 84 fr Hudik

Lagring/lastning  mer/mindre 

kostn/ ton
kr/ton 0,0 1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Volym/år tton 400 450 400 700 700 700 700 

Tåg/år st 363 342 309 359 359 359 359

Lastning 20 år 0 8 000 -12 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 

Körvägar 20 år kkr 31 805 35 781 14 056 50 224 50 224 37 750 50 224

Biltransport fr Ljusdal 20 år 80 000 60 000 80 000 0 0 0 0

Led-tider 20 år kkr 42 379 39 886 36 033 35 897 23 932 23 932 35 897

Summa uh bef anl år 20 0 0 -880 -9 499 -14 125 -14 125 -9 499 

Summa uh nya anl år 20 0 0 1 040 2 953 5 480 5 480 2 544

Summa investering 0 15 000 25 000 108 612 110 001 110 001 59 109

Merkostnader 5420 2000 10550 0 0 0 0

Förändrat markvärde kr/m2 200 0 0 -2000 -4000 -4000 -4000 -4000

Led-tider 20 år kkr 16 952 13 054 18 531 15 556 9 573 9 573 15 556

1 kkr 159 604 160 667 151 800 163 188 150 511 138 037 113 275

kkr 134 177 136 735 130 580 141 649 136 152 123 678 93 626

Jämförelse Totkostnader vid diff lastnings/lagringskostnader och mätning Bränta

Tågkostnad/växlingskostnad

Anläggning Alternativ

Anläggningsdel

Summa totalt 20 år


