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ett sådant intresse som är viktigt för 
Karlstads framtida utveckling. 
 
 
Stefan Eriksson 
Samhällsplanerare 
 
Ann Catrin Kärnä 
Projektledare Översiktsplan 2050 
 
 

  



1 
 

INLEDNING 

Syfte 
Syftet med detta kunskapsunderlag är att på 
ett övergripande sätt redogöra för de 
godsströmmar som finns lokalt i Karlstad samt 
de strömmar som påverkar kommunen i ett 
regionalt och nationellt perspektiv.  

Innehåll 
Godsfrågorna hanteras i två olika kunskaps-
underlag. Den första delen utgör detta PM 
”Gods och godsströmmar”, och den andra 
delen utgör PM ”Karlstad hamn och 
hamnlogistik”.  

Detta PM är uppdelat i tre avsnitt. Utöver 
dessa delar finns även en bilaga med mer 
detaljerade karteringar. 

Avsnitt 1 behandlar lokala, regionala, 
nationella och globala mål som kan kopplas till 
godstransportsystemet.  

Avsnitt 2 presenterar godsverksamhetens 
karaktär på nationell, regional och lokal nivå. 
Sedan beskrivs godsströmmarna och de 
viktigaste godsstråken inom sjöfart, järnväg 
och väg. Här beskrivs även vilka behov som 
finns inom de olika transportslagen samt 
behovet av en regional logistikterminal.  

Avsnitt 3 berör de trender och framtida 
utmaningar inom godstransportsystemet som 
kommunen står inför.  

Avgränsning 
Fokus ligger primärt på gods för väg, järnväg 
och sjöfart. I dagsläget finns även en liten del 
flygfrakt i Karlstad, detta beskrivs och hanteras 
inte i detta PM.  

Tillvägagångssätt 
Underlagen till detta PM har hämnats dels ur 
rapporter och dokument kopplade till 
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Gods i 
Värmland. Material har även samlats in från 
diverse aktörer i såväl Karlstads kommun som i 
övriga Värmland. Intervjuer, möten och samtal 
via mejl och telefon har förts med Trafikverket, 
konsultföretaget Afry, Vänerhamn, speditörer, 
logistikaktörer, åkerier, tågoperatörer, 
rederier, näringslivet, grannkommuner m.fl. 
som varit behjälpliga med information kring 
frågor som rör godshanteringen i Karlstads 
kommun och regionen. En stor del av de 
tabeller och statistik som redovisas är hämtade 
ur nationella dokument.   

 

 

 

  



2 
 

INNEHÅLL 
INLEDNING ................................................................................................................................................ 1 

MÅL FÖR GODSTRANSPORTER OCH LOGISTIK ............................................................................................ 3 

Agenda 2030 och globala målen .................................................................................................................. 3 

Nationella mål .............................................................................................................................................. 3 

Regionala mål och dokument ...................................................................................................................... 4 

Kommunala mål ........................................................................................................................................... 5 

GODSVERKSAMHET FRÅN NATIONELL TILL LOKAL NIVÅ .............................................................................. 6 

Nationellt ..................................................................................................................................................... 6 

Regionalt ...................................................................................................................................................... 6 

Lokalt ........................................................................................................................................................... 7 

GODSSTRÖMMAR ..................................................................................................................................... 8 

Geografiska godsströmmar .......................................................................................................................... 8 

Godsströmmar per transportslag .............................................................................................................. 11 

Sjöfart .................................................................................................................................................... 11 

Järnväg ................................................................................................................................................... 12 

Väg ......................................................................................................................................................... 18 

Logistikterminal ......................................................................................................................................... 23 

Kombiterminaler i svenska kommuner ............................................................................................. 25 

Trender och framtida utveckling .............................................................................................................. 26 

Logistikkluster och regionala samarbeten ................................................................................................. 26 

Ökade krav på samordning ........................................................................................................................ 26 

Framtidens transportsätt ........................................................................................................................... 26 

Överflyttning från väg till järnväg och sjöfart ............................................................................................. 28 

Järnvägskoppling till hamnen ..................................................................................................................... 29 

Transportstrategi ....................................................................................................................................... 29 

Hamnutveckling ......................................................................................................................................... 29 

 

  



3 
 

MÅL FÖR GODSTRANSPORTER OCH LOGISTIK 
I detta avsnitt redogörs för de målsättningar som 
kopplas till godstransporter och logistik från 
internationell nivå till lokal nivå. 

Agenda 2030 och globala målen 
Frågorna i detta PM knyter an till de globala 
målen 8, 9, 11 och 13 och 14. Framför allt mål 9 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
påverkas av detta område. Mål 11 Hållbara 
städer och samhällen, mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna samt mål 14 Hav och 
marina resurser påverkas mer indirekt. 

 

 

 

Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur 

Målet handlar om att bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation. 
Delmålet 9.4 Uppgradera all industri och 
infrastruktur för ökad hållbarhet fokuserar på att 
anpassa och bygga ut industrin och 
infrastrukturen för att bli mer hållbar och 
resurseffektiv, samt utveckling av rena och 
miljövänliga tekniker och industriprocesser.  

Målet är av relevans för Karlstads kommun som 
utgör en part i arbetet med överförflyttning av 
godstransporter från väg till mer klimatvänliga 
alternativ som järnväg och sjöfart.  

 

Nationella mål 
Nationell godstransportstrategin 
Den nationella godstransportstrategin ”Effektiva, 
kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – 
en nationell godsstrategi” anger flera 
godstransportpolitiska mål. Bland annat att en 

överflyttning från godstransporter på väg till 
järnväg och sjöfart ska främjas. I regerings-
uppdraget från 2019 togs en rapport fram med 
62 åtgärder för ökad inrikes sjöfart/ närsjöfart. 
Ambitionen i rapporten är att ”dubblera den 
trafik som idag går på inre vattenvägar…”.  

Regeringens målsättning är att Sveriges 
inrikestransporter ska minska klimatutsläppen 
med 70% till år 2030 jämfört med 2010 och vara 
helt fossilfria till 2045.  

 

Nationell plan 
Innan planläggningsprocessen för ett 
infrastrukturprojekt påbörjas görs en ekonomisk 
planering över vilka projekt som ska prioriteras 
av Trafikverket. Den nationella planen för 
transportsystemet 2018-2029 innehåller 
åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett 
modernt och hållbart transportsystem som 
omfattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart. 
Sträckningen Laxå-Kil samt Laxå-Arvika, som 
passerar Karlstad, står som namngivna 
investeringar under perioden för mötesstationer 
och kapacitetsförstärkningar.  

  

 

 

 

Den nationella godstransportstrategin 
ska: 

– Bidra till att de 
transportpolitiska målen nås 

– Stärka näringslivets 
konkurrenskraft och 
transporteffektivitet  

– Främja en överflyttning av 
godstransporter från väg till 
sjöfart och järnväg 
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Regionala mål och dokument  
Värmland har en ambition om att vara 
klimatneutralt senast år 2030 och ett prioriterat 
område är godstransporter på båt och tåg. 1 

Vision för godstransport i Värmland  
I visionen för godstransporter i Värmland, 
Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara 
godstransporter – för ett växande Värmland, lyfts 
tre projektmål. Varje projektmål har i sin tur 
brutits ner i flera specifika mål: 
 
Mål 1. Minska godstransporternas miljö- och 
klimatbelastning: 

• I ett 2030-perspektiv ska utsläppen av 
växthusgaser från godstransporter 
minska mer i Värmland än i riket som 
helhet, minst 70%. 

• I ett 2040-perspektiv ska Värmland ligga 
i nivå med klimatmålet, dvs 0% utsläpp 
av växthusgaser från godstransporter. 

• Minskad negativ omgivningspåverkan 
från godstransporter för känslig 
markanvändning. 

 
Mål 2. Verka för en överförflyttning av gods från 
väg till järnväg och sjöfart: 

• Andelen långväga godstransporter på 
väg i Värmland ska inte vara högre än på 
nationell nivå. 

• Järnväg och sjöfart ska tillsammans ta en 
överförflyttning motsvarande 4 miljoner 
ton från vägtransporter för att ligga i 
linje med nationell nivå. 

• All nettoökning av långväga gods ska 
transporteras via järnväg och sjöfart. 

 
Mål 3. Förbättra den trafikslagsövergripande 
godshanteringen:  

• Utveckling och underhåll av noder för 
omlastning av gods samt anslutande 
transportinfrastruktur till dessa.  

 

ÅVS Gods Värmland 
Trafikverket startade hösten 2019 upp en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS), Gods i Värmland 
parallellt med en fördjupad utredning dubbelspår 

Värmlandsbanan. Åtgärdsvalsstudien syftar bland 
annat till att utreda möjligheten till att 
genomföra en överflyttning av gods från väg till 
järnväg och sjö. Den syftar även till att undersöka 
möjligheten till att lokalisera en kombiterminal 
eller motsvarande i länet där Karlstad utgör viktig 
nod. I ÅVS:en har även tillgängligheten på 
Värmlandsbanan, Skoghallsbanan, 
Fryksdalsbanan och Norge-/Vänerbanan 
diskuterats med en extra fördjupad utredning 
kring dubbelspår och studier av kapacitets-
höjande åtgärder på Värmlandsbanan. 
Projekttidplanen för detta är december 2019 - 
dec 2020. 
 
I ÅVS:en konstateras att Värmland har en mycket 
omfattande andel godstransporter via lastbil i 
jämförelse med övriga regioner. En överflyttning 
av gods från väg till järnväg och sjöfart är därför 
högt prioriterat och totalt skulle 3,9 miljoner ton 
gods behöva flyttas över för att uppnå en 
nationellt jämförbar nivå.  
 

 
 

Värmlandsstrategin  
Region Värmlands visionsarbete 
Värmlandsstrategin är en strategi för hur hela 
Värmland ska utvecklas fram till 2020 och 
fokuserar på hållbar utveckling och tillväxt. Ett av 
effektmålen som punktats upp är Öka 
godsmängden som transporteras på Vänern. I 
stundande skede håller Region Värmland på att 
ta fram en ny Värmlandsstrategi för 2040 som 
ska stå klar 2021.  
 

 
1 Underlag till informationsmöte – Fördjupad utredning dubbelspår 
Värmlandsbanan & ÅVS Gods Värmland. 2020-06-10 Trafikverket 

Värmland bör göra en överflyttning av gods 
från väg till järnväg och sjöfart. Ca 3,9 miljoner 
ton/per år (10 600 ton/dag) behöver flyttas för 
att avlasta vägnätet. Förslaget till omfördelning 
i ÅVS:en innebär:  

- 1,5 miljoner ton till järnväg (4000 
ton/dag) 

- 2,4 miljoner ton till sjöfart (6600 
ton/dag) 
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Kommunala mål  
Strategisk plan  
Karlstads kommuns strategiska plan lyfter fram 
de fyra viktigaste pusselbitarna: En kommun för 
alla, En kunskaps och tillväxtkommun, en 
miljösmart kommun samt en attraktiv 
arbetsgivare. Under ”En miljösmart kommun” 
står att Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun. Målet med kommunens 
miljöarbete är att Karlstad ska växa och bli större 
men samtidigt vara miljömässigt hållbar.  
Kommunens strategiska plan är kopplade till de 
globala målen och Agenda 2030. 

 
Trafikplan 
Karlstads kommun upprättade 2014 en trafikplan 
där man formulerade olika arbetsområden 
gällande riktlinjer för trafiken inom kommunen. I 
Arbetsområde 8 – Hållbar godsförsörjning skriver 
kommunen att effektiva godstransporter är 
viktigt för Karlstads utveckling och att det är 
viktigt att skapa en struktur för en framtida 
hållbar godshantering i Karlstad.  
 
Målet för logistik och godstransporter är att 
genom ständiga förbättringar bidra till en ökad 
välfärd och internationell konkurrenskraft som 
utgår från hållbara lösningar. Utmaningen ligger i 
att utforma logistik- och godstransportsystemen 
så att de har så liten negativ effekt på 
människors livskvalitet som möjligt och samtidigt 
kan fortsätta att dra nytta av transporternas 
positiva effekter på tillväxt och välfärd. 

 
Kommunstyrelsen 
Den 21 januari 2020 antog Kommunstyrelsen 
motionen: ”Förslag på ägardirektivet för 
Vänerhamn AB”. I den anges verksamhetsmålet 
att vänersjöfartens godsvolymer ska fördubblas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget ska verka för att de totala, årliga 
godsvolymerna som fraktas på Vänern 

och som hanteras av Bolaget fördubblas 
till år 2030 jämfört med 2015 års nivå. 

Kommunstyrelsen januari 2020. 
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GODSVERKSAMHET FRÅN NATIONELL TILL LOKAL NIVÅ 
I detta avsnitt beskrivs på ett övergripande vis 
hur godsverksamheterna ser ut i Sverige, från 
nationell nivå, på regional nivå i Värmland och 
sedermera på lokal nivå i Karlstad.  

Nationellt 

Trafikverkets basprognos pekar mot att allt 
godstransportarbete kommer öka med 64% till år 
2040, samtidigt måste klimatutsläppen i 
branschen minska, vilket är en utmaning. En 
omställning från lastbilstransport till järnväg och 
sjöfart är en viktig del att arbeta med, inte minst 
för att nå miljömålen. I flera fall kompletterar de 
olika transportsätten varandra genom olika 
upplägg, kallat multimodal transport. Inrikes 
dominerar lastbilen som transportsätt, medan 
sjöfarten dominerar utrikes (export och import). 
Järnvägstransporter spelar en viktig roll för 
malm- och ståltransporter inrikes. Gods-
transporter via luftfart används främst för varor 
av ett högt värde eller för varor som behöver 
komma fram snabbt och kombineras främst med 
persontransport.  

Transportbehov och lösningar varierar mellan 
olika branscher. Lastbilstransporten är flexibel 
och dominant när det gäller att komma ut direkt 
till kund inom tex skogsbruk. Ett vanligt scenario 
är att timmer hämtas på lastbil hos skogsägaren 
och sedan lastar om till järnväg eller sjöfart för 
vidare transport till de stora svenska bruken. 
Omkring 8 procent eller 28 miljoner ton av det 
gods som går inrikes med lastbil transporteras 
längre än 300 kilometer, vilket är ett avstånd som 
ofta nämns när man pratar om konkurrens-
situationen mellan att flytta över gods från väg 
till järnväg och sjöfart. En nackdel för sjöfarten är 
den långa ledtid man har jämfört med tåg och 

 
2 Åtgärdsvalsstudier i Värmland. Trafikverket 2019-07-01  

lastbil. Mellan Kristinehamn och Göteborg tar det 
med lastbil eller tåg ca 4h medan samma rutt tar 
med båt 16h.    

Regionalt 
ÅVS gods Värmland 
Hösten 2019 inledde Trafikverket 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Gods i Värmland. I 
samband med ÅVS-arbetet sker även en parallell 
fördjupad utredning kring dubbelspår på 
Värmlandsbanan. ÅVS Gods i Värmland 
inkluderar samtliga trafik- och transportslag för 
gods – väg, järnväg och sjöfart. 

Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att 
man analyserar alla åtgärder i fyra steg och 
undersöker hur transportsystemet kan användas 
bättre innan man föreslår att bygga om eller nytt.  
Det som kommer att utredas i ÅVS Gods i 
Värmland är bland annat: 

• Överflyttning av gods från väg till järnväg 
och sjöfart.  

• Gods på järnväg till och från Karlstad med 
koppling till flera verksamhetsområden, 
bland annat godshantering i Välsviken och 
anslutningsspår till Karlstads hamn. 

• Tillgänglighet mellan Värmlandsbanan och 
Skoghallsbanan väster om Karlstad C. 

• Tillgänglighet mellan Värmlandsbanan och 
Norge/Vänerbanan väster om Kil. 

• Gods på järnväg- och sjö i anslutning till 
Kristinehamns hamn.2 

• Behovet att förbättra den 
trafikslagsövergripande godshanteringen. 

ÅVS:en var på remiss hösten 2020 och beräknas 
vara färdig december 2020. Noterbart är att en 
åtgärdsvalsstudie endast är en förstudie och ett 
underlag till kommande åtgärder och planering.  

Godsverksamhet i Värmland 
Länet domineras av tung basindustri inom främst 
skogs- och pappersmassaindustri samt 
stålindustrin. Värmland är tredje största län sett 
till andelen utrikes export. Dock är importsidan 
historiskt sett svagare. 

…Sveriges inrikestransporter ska 
minska klimatutsläppen med 70 % 
till år 2030 jämfört med 2010 och 
vara helt fossilfritt 2045. 
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Källa: Trafikverket ÅVS gods i Värmland  

Karlstadsregionens kluster 
I Karlstad finns sätena för regionens 
klusterbildningar. Karlstads utveckling är viktig 
för Karlstadsregionen och länet i sin roll som 
tillväxtmotor. Primärt finns tre kluster - Compare, 
Paper Province och IUC/Stål & Verkstad - som 
tillsammans utgör nationella och internationella 
kompetenscentrum inom sina branscher. 
Compare består av företag inom den digitala 
sektorn. För godstransporter i länet är det 
framför allt Paper Province och IUC/Stål och 
Verkstad som kan kopplas till värmländsk export 
och import.  

Paper Province dominerar med sina industrier 
inom skogs- och pappersbruk. Stora Enso vid 
Skoghalls bruk och Forshaga samt Billerud 
Korsnäs vid Gruvöns bruk i Grums är två 
världsledande aktörer inom tillverkning av 
förpackningar, emballage och kartong. Flera av 
de största aktörerna inom Paper Province har 
dessutom skapat egna logistiklösningar, som tex 
Stora Enso och deras SECU-tåg. Andra viktiga 
aktörer inom Paper Province är Valmet, Nordic 
Paper, Tetra Pak och Moelven.  

IUC/Stål och Verkstad är ett viktigt kluster för 
företagen inom stål- och verkstadsindustrin i 
Värmland. En av de stora aktörerna är Uddeholm 

i Hagfors som tillverkar stålprodukter ämnat för 
verkstadsindustrin.  

Lokalt 
Godsverksamhet i Karlstad 
En betydande del av godsverksamheten i Karlstad 
är kopplat till hamnen och industriområdena vid 
Örsholmen och Kalvholmen där det också är 
mycket trafik i omlopp. Hamnen har sjöfart men 
fungerar i stort som en torrhamn (eng. dry port) 
till Göteborg, vilket innebär att godset i hamnen 
är kopplat till Göteborgs hamn via järnväg eller 
lastbil. Mycket gods på sjöfarten går från Valmet 
och OK/Q8 tar emot i princip alla sina produkter 
(eldningsolja och diesel) på båt. På Örsholmen 
finns flera logistikaktörer såsom LBC frakt, DHL, 
Schenker, Beves och Färskvarucentralen som 
tillsammans distribuerar mycket gods in och ut ur 
Karlstad. In på Örsholmen går även ett 
industrispår med tre kunder (Stena, Valbruna och 
Arcelor Mittal).  

Verksamhetsområden i Karlstads kommun 
Marktillgången för verksamheter har i Karlstad 
länge varit eftersatt. Efterfrågan på mark för 
industri- och logistikverksamhet är stor när det 
gäller Karlstad tätort. Förutom industriområdena 
vid Örsholmen, Lamberget och Vänerpiren, finns 
andra större verksamhetsområden i det 
nyexploaterade Bråtebäcken öster om Karlstad, 
Ilanda (Skåre) och Våxnäs industriområde i västra 
delen av Karlstad. Eriksberg (nordväst om 
Bergviks handelsområde) är under planering.  

I de mindre tätorterna finns större 
verksamhetsområden i östra Molkom, Vålberg 
och södra Skattkärr.  

Liksom verksamhetsområdena genererar även 
handelsområdena vid Bergvik, Riksdalern, Våxnäs 
och Välsviken omfattande tunga transporter.  
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GODSSTRÖMMAR 
I Detta avsnitt beskrivs godsströmmarna som 
finns. Först utifrån en geografisk beskrivning från 
nationell till lokal nivå. Därefter beskrivs 
strömmar per transportslag.  

Geografiska godsströmmar 
Nationella godsströmmar 
Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton 
gods inom, till eller från Sverige. Den svenska 
basindustrin ligger bakom den största delen av 
exporten där malm och petrokemiska produkter 
utgör nästan hälften av svenska exporten. Malm, 
petrokemiska produkter, stål, virke, 
pappersmassa och papper står för hela 85 
procent av svensk export. Den svenska importen 
består till största del av petrokemiska produkter 
och råolja som tillsammans utgör cirka hälften av 
importerat gods i ton. År 2017 exporterades 
svenska varor till ett värde av ca 1 430 miljarder 
kronor, medan man importerade varor för ca 1 
314 miljarder kronor. Sverige har en stark 
industri som har stor betydelse för utvecklingen 
på transportområdet. Endast fordonsindustrin 
sysselsätter omkring 120 000 personer som inte 
bara sköter import och export av svenska råvaror  

 

utan även skapar förutsättningar för utvecklingen 
av elfordon eller fordon som drivs på 
förnyelsebara bränslen. Den svenska tåg- och 
järnvägsindustrin sysselsätter nära 25 000 
personer, medan hela det svenska 
sjöfartsklustret sysselsätter omkring 100 000 
personer. Inom landet utgjordes 90 procent av 
transporterna år 2016 av tunga lastbilar. 
Utrikestransporterna utgjordes samma år till 70 
procent av sjöfarttransporter. 

Prognoser visar på att godstransporter kommer 
öka framgent samtidigt som utsläppen behöver 
minska avsevärt fram till 2030. 

 

  

Förväntad ökning av godstransportarbete nationellt för olika trafikslag mätt i miljarder tonkilometer/år. (Källa Trafikverket 2020) 
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Godsströmmar i Värmland 
Industrin i Värmland domineras av tung skogs- 
och stålindustri som exporterar en hög andel av 
produktionen. Värmland är det tredje största 
länet i Sverige sett till andelen utrikestransporter, 
där det är huvudsakligen träprodukter som 
transporteras långa sträckor. Godset i Värmland 
transporteras till mycket stor utsträckning på 
lastbil, där en betydande del transporteras på 
E18. Även Värmlandsbanan har en stor andel 
godstransporter. Väg- och järnvägstrafiken går 
främst i väst-östlig samt nord-sydlig riktning där 
Göteborgs hamn är en viktig start- och målpunkt. 
Störst godsmängder genereras i Karlstads-
regionen där drygt 30 % av både den 
konsumerade och producerade godsmängden 
hanteras. Viktiga godsstråk för godsmängder är 
Värmlandsbanan, Fryksdalsbanan,Norge-/ 
Vänerbanan, Bergslagsbanan för järnväg samt 
E18, E45, vägarna 61, 62 och 63 samt väg 26. Vad 
det gäller farlederna på sjön så är det främst 
hamnarna i Kristinehamn, Karlstad och Grums 
(Gruvön) som är frekventa mål för 
godstransporter till och från Göteborgs hamn via 
Trollhätte kanal och slussystem.  

 

 

Relativ godsmängd (konsumtion/produktion) i utvalda stråk. K står för konsumtion och P för produktion (Trafikverket 2013). 

Godsmängd per trafikslag i Värmland 2013 

Utpekade stråk för TEN-t (Transeuropeiska transportnätverket). 
Värmlandsbanan (grönmarkerat) och E18 (bred röd linje) ingår i det 
övergripande nätet. OBS endast inre vattenvägar på Vänern är utpekade som 
stomnät eller övergripande nät i TEN-t, ingen av de värmländska hamnarna i 
Vänern är utpekad av TEN-t. 
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Godsströmmar i Karlstad hamn  
Redovisningen av godsströmmar i Karlstad 
fokuserar på ett avgränsat område kring Karlstad 
hamn. Karlstad hamns verksamhet genererar: 

- Cirka 100 fartygsanlöp per år 
- Cirka 20 000 godsvagnar per år  
- Cirka 25 000 lastbilar per år.  

 

 

 

 

 

 

Godsströmmar kopplade till Yttre hamn, Vänerhamn som är markerat innanför blå cirkel.  
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Godsströmmar per transportslag 
Sjöfart 
Sjöfarten är internationell till sin karaktär och har 
en viktig roll för Sverige för transporter av import 
och exportgods. Vänersjöfarten är starkt kopplad 
till Göteborgs hamn liksom värmländsk 
godshantering i stort. Det vanligaste 
transportsättet för import är via sjöfartyg från 
Europa eller globalt. Göteborgs hamn är norra 
Europas största och enda hamn som kan ta emot 
de största godsfartygen.  

En stor del av allt gods som kommer till 
hamnarna i Vänern är omlastat i Göteborg. För 
Karlstads hamn är dock en övervägande 
majoritet av godset landgods med tåg eller 
lastbil, till eller från Göteborgs hamn. Det är inte 
mycket gods som lastas om från båt till båt i 
Göteborgs hamn utan de flesta fartyg som 
anlöper i Vänern är omlastade i Europa. 
Trafikverket har gjort utredningar för att 
säkerställa statusen på slussarna som går på 
Trollhätte kanal och gjort bedömningen att 
slussarna ej är farbara efter 2030.    

Vänerhamn AB sköter driften och underhåll av 
samtliga utmarkerade kajer som ligger på 
kommunal mark och som arrenderas av 
Vänerhamn. Totalt sett togs cirka 130 
fartygsanlöp emot i samtliga kajer tillsammans år 
2019. Hamnarna i Karlstad har en total kajlängd 
på 1600 meter som tidigare år hanterat betydligt 
större godsmängder än nuvarande volymer. 

  

Yttre hamn – Karlstads hamn 
Yttre hamn har i huvudsak två kajer, 
Wermlandskajen och Styckegodskajen, som 
fungerar för att lasta och lossa gods på/från 
fartyg. Mycket lite gods lastas från båt till tåg och 
vice versa. En avgörande andel av sjögodset som 
hanteras på Yttre hamn består av bulkgods och 
till viss mån styckegodsprodukter. Hamnen har i 
stort sett ingen containerhantering på sjö. På 
Wermlandskajen förvaras idag bulkgods såsom 
salt, glas, flis mm. På den andra kajen, 
Styckegodskajen lastas virke, stål, papper mm.  

KMW-kajen – Lambergets kaj 
En aktör (Valmet) på Lamberget använder KMW-
kajen för uttransport av gods till kunder över hela 
världen som endast kan transporteras sjövägen. 
Godsmängden är något varierande men 
uppskattas till ca 1500 ton per år.  

Oljehamnen – Kalvholmen 
Oljehamnen har två aktörer på området varav 
den ena tar alla in sina råvaror med fartyg, 
medan den andra i huvudsak tar in råvaran med 
tåg men också kompletterande med fartyg 
enstaka gånger per år. På oljehamnen används 
endast en av tre pirer i dagsläget. Cirka 25-30 
båtar ankommer varje år med diesel och 
eldningsolja, medan den andre aktören tar in 2-3 
båtar per år. Råvarorna lagras och förvaras i 
cisterner på oljehamnen och körs sedan ut med 
tankbilar och försörjer stora delar av Värmland 
och närliggande regioner med diesel och 
oljeprodukter.  

Ca 100 
anlöp per 

Ca 30 anlöp 
per år 
 

Wermlandskajen 

Styckegodskajen 

KMW-

Oljehamn tre 
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Järnväg 
Värmland trafikeras av flera järnvägsbanor där 
vissa trafikeras av såväl person-som godståg 
medan andra endast har godstrafik. 
Värmlandsbanan, Norge-/Vänerbanan, 
Bergslagsbanan, Inlandsbanan, Fryksdalsbanan 
samt Skoghallsbanan ingår alla i den statliga 
järnvägsinfrastrukturen med viktiga funktioner 
för en fungerande värmländsk godshantering. De 
största godsmängderna i Värmland genereras i 
Karlstadsregionen som är starkt kopplat till skogs- 
och pappersindustrin men även bulkgods såsom 
sten och grus. Sedan oljehamnen återigen sattes 
i bruk 2018 transporteras en betydande del olja 
med fartyg.  

 
Järnvägsstråk i Värmland 

Intermodal godstrafik 
Den intermodala godstrafiken har haft en positiv 
utveckling på Värmlandsbanan där det finns flera 
förbindelser med koppling till Värmland. Som tex: 

• Vänerexpressen som förbinder 
Kristinehamn och Karlstad med Göteborgs 
hamn. 

• Oslo – Narvik – Arctic Rail Express (ARE) 
och North Rail Express (NRE) 

• Brings tåg för IKEA från centrallagren i 
Torsvik/Älmhult till Norge via logistiknavet 
Alnabru. 

• Benders/TÅGABs transporter av färdiga 
produkter i riktning mot norska marknaden 
samt insatsmaterial till produktionen i 
Sverige från Norge.  

• Stora Ensos koncept (NETSS) omfattar 
bland annat transporter av färdigvaror från 
pappersbruken i Grums (BillerudKorsnäs) 
och Skoghall/Forshaga via Göteborgs hamn 
och Zeebrugge till den europeiska 
marknaden. 

• Det så kallade oljetåget som används av 
företaget St1 för leveranser från Göteborgs 
hamn till Värmland.  

Hinder för utveckling  
Det är främst tre faktorer som hindrar ytterligare 
utveckling att höja kapaciteten av 
godstransporter på Värmlandsbanan:  

- 1. Begränsad kapacitet och därmed 
långa transporttider på Värmlandsbanan 

- 2. Bristande möjligheter att vända 
godståg i Kil mellan Värmlandsbanan och 
Norge-Vänerbanan (begränsad kapacitet 
på Kils bangård och begränsningar i 
tåglängd). 

- 3. Begränsad kapacitet på terminalen 
Alnabru i Oslo.  

Det finns i regel två olika typer av godstransport 
på tåg; systemtåg och terminaltåg. Systemtågen 
kör hela tåg med ett varuslag som har en och 
samma målpunkt, tex oljetågen eller 
vedtransporter. Terminaltågen består av 
vagnslaster där flera vagnar med olika slutkunder 
plockas ihop. För systemtågen har godsmängden 
ökat snabbare än antalet tåg vilket kan vara 
anledningen till att normalgodståget i Värmland 
idag är ungefär 20-25 procent tyngre än 
normalgodståget i Sverige. Bristen på tex 
Värmlandsbanan leder till att varje tågtransport 
effektiviseras (både längre och tyngre tåg).  

Person- och godstransporter i tågplan under ett 
vardagsmedelsdygn år 2018. (Källa Trafikverket 2019) 



13 
 

Internationella, nationella och regionala 
järnvägar 
Värmlandsbanan 
Värmlandsbanan sträcker sig mellan Laxå i 
Örebro län till Charlottenberg vid riksgränsen i 
väst. Den ca 209 km långa banan är en av 
Sveriges mest trafikerade enkelspåriga 
järnvägsbanor. På sikt planeras 
dubbelspårsutbyggnad, i vilket särskilt 
Kristinehamn-Arvika har studerats i Fördjupad 
utredningen Värmlandsbanan (Trafikverket 2020) 
som en fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-
Oslo. Mest trafikerade sträckan är Karlstad-Kil där 
flera godståg går med start- och målpunkt 
Stockholm, Göteborg, Oslo och Narvik. Karlstad 
och Kil är även de två största naven för 
järnvägsgods i Värmland. Karlstads kommun är 
inne i en fas där man utvecklar ett nytt 
resecentrum och ämnar flytta bort tåggodset 
från Karlstad C till förmån för ökade tidsvinster 
för persontrafiken och koppling mellan buss och 
tåg. Karlstads C används idag för tåg som ska ta 
sig ner till Karlstads hamn, lokvända för vidare 
transport till/från Skoghalls bruk samt som 
genompassage för gods- och persontrafik. Kils 
bangård är ett nav där såväl Värmlandsbanan 
som Norge/Vänerbanan, Bergslagsbanan och 
Frykdalsbanan knyts samman.  

 

Norge-/Vänerbanan 
Norge-/Vänerbanan går mellan Göteborg och Kil 
och trafikeras till stor del (40 %) av 
godstransporter. Järnvägsspåret är länken till 
Göteborg för godset som lastas i Karlstads hamn 
och Skoghalls bruk och sen går ut på 

Värmlandsbanan mot Kil. Göteborg har 
investerat i en ny terminal (Sveaterminalen) 
inriktad på just trä- och pappersprodukter som 
kommer med järnväg från bland annat Värmland. 
Norge-/Vänerbanan knyts samman i Kil 
tillsammans med Värmlandsbanan, 
Fryksdalsbanan samt Bergslagsbanan. Dagligen 
trafikeras banan av cirka 12 godståg. Även Norge-
/Vänerbanan är föremål för utredning av 
kapacitetshöjande åtgärder i form av en ÅVS.   

Bergslagsbanan 
Bergslagsbanan ingår i det långa stråket mellan 
Göteborg och Gävle som har mycket 
godstransporter med framförallt skogsprodukter. 
Bergslagsbanan är tillsammans med Norge-
/Vänerbanan tänkt avlasta Västra Stambanan 
gällande godståg till Göteborg.  

Inlandsbanan 
Sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa 
knyts ihop av Inlandsbanan som är en 
elektrifierad bana som knyter samman Värmland 
till Gävle via Kristinehamn, Borlänge och Falun. I 
snitt trafikeras inlandsbanan av 2-3 godståg per 
dygn, vilket motsvarar cirka 40% av den totala 
trafiken på Inlandsbanan.  

Skoghallsbanan 
Skoghallsbanan går mellan Skoghalls bruk (Stora 
Enso) i Hammarö kommun och ansluter till 
Värmlandsbanan i Våxnäs. Skoghallsbanan är en 
ca åtta kilometer lång elektrifierad bana som idag 
endast har godstrafik till och från bruket i 
Skoghall. Banan är enkelspårig och saknar 
mötesstation, men har uppställningsspår vid 
bruket. Varje dag trafikeras banan av tre tåg 
vilket ger sex tågrörelser per dygn. På grund av 
tidsrestriktioner (gällande buller) får endast fem 
tågrörelser göras mellan kl 22-06 varje natt vilket 
är ett hinder för godstrafiken att köra nattetid, 
då kapaciteten på Värmlandsbanan är högre.  

Fryksdalsbanan (Torsbypendeln)  
Fryksdalsbanan går mellan Torsby via Sunne ner 
mot Kils bangård. I huvudsak transporteras 
timmer från vedterminaler i Torsby till 
BillerudKorsnäs i Grums samt gods från 
Rottneros bruk i Sunne. Fryksdalsbanan trafikeras 
av två godståg/dygn och är enkelspårig samt 
saknar elektrifiering.   

Godsflöden längs Värmlandsbanan (röd sträcka) Karta: Hitta.se 
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Kommunens järnvägsinfrastruktur 
Karlstad Central 
Karlstad central är idag navet för både person- 
och godstrafiken i Värmland. Stationen har totalt 
fyra plattformslägen varav tre spår nyttjas av 
godstrafiken. Det längsta spåret är 630 meter 
och klarar inte dagens fullängdståg (750 meter). 
Karlstad C används idag för lokvändning av tåg 
som ska ansluta till och från Skoghallsbanan samt 
till lokbyte (från el- till diesellok) för de tåg som 
ska till och från hamnen, oljehamnen samt 
Örsholmen. Tåg som kommer från/till öst måste 
också göra lokbyte/lokvändning på Karlstad C.  

I projektet Tåg i tid planerar kommunen för ett 
nytt resecentrum för persontrafik och därmed 
flyttas godshanteringen bort från Karlstad C för 
att skapa mer kapacitet för persontågen samt att 
få bort störande verksamhet centralt. Förslaget 
har varit att godstågen till och från hamnen, 
oljehamnen och Örsholmen ska ansluta via en ny 
godsbangård vid Välsviken med förbindelsespår 
till Örsholmen. ÅVS Gods Värmland har dock 
konstaterats att Välsviken inte är lämplig 
lokalisering för godsbangård, dels pga den allt 
högre kostnadsbilden man nu (efter utredningen) 
skaffat sig då spåren vid Välsviken går genom 
stora bergspartier. Tågen som ska till/från 
Skoghall får initialt fortsatt göra lokrundgång på 
Karlstad C. Ett triangelspår vid Våxnäs mellan 
Skoghallsbanan och Värmlandsbanan skulle dock 
minska detta behov. 

Karlstad Östra 
Karlstad Östra (Ö) har tre spår mellan 50 och 170 
meter och en lastkaj. Vid Karlstad Ö har ett nytt 
mötesspår byggts vid Pråmkanalen för att avlasta 
Karlstad C. Mötesspåret är tänkt minska 
konflikterna mellan persontågen som går längs 
Värmlandsbanan och godstågen som ska till/från 
hamnen. Stationen har även den enda 
plattformen i kommunen som möjliggör frilast 
vilket är viktigt ur försvarsmaktens synpunkt.  

Herrhagsbangården 
Herrhagsbangården är en statlig anläggning med 
tre elektrifierade och tre oelektrifierade spår. 
Bangården är viktig för kommunens 
godshantering på järnväg och fungerar som 
uppställningsplats av tåg och vagnar samt som 
parkering för att kunna ansluta vidare till Yttre 
hamn söderut eller mot kunderna på Kalvholmen 
och Örsholmen. Här görs även ihopsättning och 
bortkoppling av vagnar och de tåg som ska 
till/från Kalvholmen och Örsholmen måste göra 

lokrundgång här. Ingen verksamhet får ske 
nattetid (mellan 22-07) pga restriktioner kring 
buller och störningar för de närliggande 
bostäderna.  

Industrispår Karlstad tätort 
Spåranläggningarna inom Vänerhamn Karlstads 
hamnområde består av hamnspår som leder till 
fyra olika hamndelar, Oljehamnen, 
Vänerterminalen, Styckegodskajen samt 
Wermlandskajen. Spåren till Oljehamnen gränsar 
till spår som förvaltas av Karlstads kommuns 
Teknik- och Fastighetsförvaltning. Spåren till 
Vänerterminalen, Styckegodskajen samt 
Wermlandskajen gränsar till Herrhagsbangården 
som förvaltas av Trafikverket. Ansvarsområden 
för spåranläggningarna framgår av 
Trafiksäkerhetsinstruktion. Spåranläggningarna 
är öppna för alla järnvägsföretag som har 
trafikeringsrätt och trafikeringsavtal samt 
uppfyller övriga villkor enligt denna 
järnvägsbeskrivning. Största tillåtna axellast inom 
hamnområdet är 25 ton. Dessa spår är ej 
elektrifierade och kräver därför lokbyte från ellok 
till diesellok på Karlstad C alternativt 
Herrhagsbangården.  
Godstågrörelser i Karlstad tätort  
I huvudsak tre tågoperatörer är idag kopplade till 
verksamheten på Karlstad C, Karlstad Ö och/eller 
Herrhagsbangården. Operatören Hector Rail har 
enbart transporter till Skoghalls bruk och kör 
dagligen två trätåg från Norge som gör 
lokvändning på Karlstad C. Lokvändningarna tar 
stor kapacitet på Karlstad C gällande såväl antal 

Karlstad C 

Industrispår 

15 godståg/dag 
Kristinehamn-Karlstad 

 
24 godståg/dag 
Karlstad-Kil 

 

6 godståg/dag 
Karlstad-Skoghall 
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spår, plats och tidsmässigt. Även Green Cargo 
använder Karlstad C för att lokvända och 
fortsätta mot Skoghall. Varje dag avgår ett tåg 
från Skoghalls bruk som lokvänder och kör vidare 
mot Göteborg via Kil. Green Cargo kör även tåg 
till Yttre hamn, Lamberget/Kalvholmen 
(oljehamnen) samt Örsholmen. Dessa tåg måste 
samtliga byta från ellok till diesellok då 
industrispåren på Örsholmen, 
Lamberget/Kalvholmen och Yttre hamn ej är 
elektrifierade. Tåg som ska till Kalvholmen och 
Örsholmen måste lokvända på 
Herrhagsbangården. Varje dag (även helger) 
ankommer ett ”oljetåg” från Göteborg via Kil till 
Kalvholmen med 12-16 vagnar diesel och bensin. 
Oljetåget behöver inte lokvända på Karlstad C, 
men ankommer nattetid och måste parkera på 
Karlstad C i väntan på att få angöra 
Herrhagsbangården som har tidsrestriktioner 
(ingen verksamhet mellan kl 22 och 07). Green 
Cargo kör också tåg med blandat gods, s.k. 
vagnslasttåg med vagnar som samlas upp i 
Örsholmen, Lamberget/Kalvholmen, Yttre hamn, 
Herrhagsbangården och Karlstad Ö med fem tåg i 
veckan. Dessa tåg kör mycket pappersprodukter, 
men även stål, återvinningsprodukter etc. På 
Örsholmen finns tre aktörer varav två har 
intransport och en uttransport med tåg. 

Den tredje tågoperatören som är verksam i 
Karlstad är Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) 
som bland annat kör Vänerexpressens 
tågpendlar. Tågab hämtar upp gods i 
Kristinehamn, Karlstad, Åmål samt Göteborg i en 
dygnsrutt som görs 5-6 dagar i veckan. Tågen 
som kommer från Kristinehamn måste lokvändas 
och lok måste bytas på Karlstad C för att kunna ta 
sig till Yttre hamn där Vänerexpressen har sin 
omlastning. Tågab har också mycket 
genomgående godstrafik som passerar Karlstad C 
och går mellan tex Norge och Stockholm. 

Industrispår Vålberg 
Industrispåret i Vålberg kopplas ihop och går 
parallellt med Norge-/Vänerbanan innan det 
viker av och går mot djuphamnen i Älvenäs i 
söder och norrut mot fd Älvsbyhus 
industriområde nordost om Vålberg. Södra delen 
av spåret har privat ägarskap och norra delen är 
statlig. Spåret är inte elektrifierat och den 

speciellt den södra delen av spåret är i stort 
behov av upprustning. Såväl stationen i Vålberg 
som i Edsvalla har tidigare fungerat som hållplats 
för persontrafik men gör idag inget stopp för 
resande. Normalt sett passerar ca 20 godståg och 
15 persontåg Vålbergs station varje vecka på 
Norge-Vänerbanan 

 

 

Norge-
Vänerbanan 

djuphamn 

Fd Älvsbyhus 

Vålberg station 

Järnvägsspår och godstågsrörelser i Karlstad 
tätort. Svart linje visar Värmlandsbanan. Röd 
linje visar skoghallstågens rutt via Karlstad C 
(gult fält). Blå heldragen linje visar rutt ner till 
Vänerhamn och streckad blå linje visar 
godstågens rutt till Kalvholmen och 
Örsholmen via Herrhagsbangården.  

 

1 oljetåg in  
per dag 

(7tåg/vecka) 

Ca 1 tåg 
per dag 

(5tåg/vecka
 

Ca 2-3 tåg per 
dag Totalt ca 
20 000 vagnar/år 

7-8 
lokrundgångar 

per dag 
Ca 4 

lokrundgångar 
per dag 
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Kommande och behov av 
järnvägsinvesteringar  
Resecentrum 
Idag fungerar Karlstad C som såväl bangård för 
gods som persontrafik, medan man i framtiden 
vill lyfta bort godset och enbart använda 
kapaciteten på centralen för persontrafik. I en 
avsiktsförklaring, undertecknad av Trafikverket, 
Region Värmland och Karlstads kommun, från 
2017 lyftes att endast tågen till och från 
Skoghalls bruk skulle få använda Karlstad C för 
sina lokrundgångar samt att Herrhagsbangården 
på sikt bör tas bort.   

Välsviken godsbangård 
Karlstads kommun behöver på sikt hitta en plats 
som ersätter den godshantering som idag sker på 
Karlstad C och Herrhagsbangården. En 
godsbangård har flera olika funktioner som är 
nödvändiga för att få godsverksamheten att 
fungera. Tågen behöver plats och utrymme för 
att vändas och lok behöver bytas från el till diesel 
då spåren ut till hamnen ej är elektrifierade. På 
godsbangårdarna sätts vagnar ihop och bildar 
hela tåg samt kopplas isär för att fördelas ut på 
respektive ändstation. Behov finns också för 
uppställning av vagnar och för lång- och 
korttidsparkering av lok och vagnar. I anslutning 
till en godsbangård brukar också s.k. utdragsspår 
finnas för att kunna plocka undan trasiga vagnar 
och lok som behöver repareras.  

Tåg i Tid-projektet lyfte 2013 översiktligt fram 
Välsviken som ny godsbangård. Tanken var att 
den godshantering som idag sköts på Karlstad C 
istället ska flyttas över till Välsviken så att 
Karlstad C kan bli en renodlad bangård för 
persontrafik. Historiskt har Välsviken lyfts i flera 
planer som ny lokalisering med olika utförande 
för denna hantering. I ÅVS gods Värmland har det 
konstaterats att Välsviken ej är tänkbart 
geografiskt som ny godsbangård. Men med 
förutsättningarna att man efter färdigställandet 
av resecentrum flyttat bort godset från Karlstad C 
och istället tar sig till hamnen via en godsbangård 
eller liknande i Välsviken med den direkta 
kopplingen vid Karlstad Ö till Herrhagsbangården 
finns två tänkbara alternativ för 
järnvägsinfrastrukturen på Örsholmen, 
Lamberget/Kalvholmen samt Yttre hamn.  

Alternativ 1 – ny bro till hamnen 

Alternativ 1 innebär fler spår vid Välsviken för att 
lokvända och ställa upp och sätta ihop tåg vid 
Välsviken. För att ta sig till hamnen krävs nytt 
förbindelsespår mellan Välsviken och Örsholmen 
samt en ny järnvägsbro mellan Lamberget och 
Yttre hamn. För att möjliggöra att fartyg tar sig 
fram till KMW-kajen även i fortsättningen torde 
en öppningsbar bro krävas. Detta innebär även 
att spåren vid Tormestad och Herrhagen på sikt 
kan tas bort. Dock krävs triangelspår vid 
Lamberget samt någon form av spårlösning för 
att kunna vända tåg i Yttre hamn.  

 
Alternativ 2 – S-kurvan:  

Alternativ 2 innebär precis som i alternativ 1 fler 
spår vid Välsviken för att lokvända och ställa upp 
och sätta ihop tåg vid Välsviken. För att ta sig till 
hamnen krävs nytt förbindelsespår mellan 
Välsviken och Örsholmen. Detta alternativ 
innebär i stort sett att samtliga spår ligger kvar i 
befintligt skick, vilket innebär att tågoperatörerna 
får väldigt lång väg till och från hamnen, i form av 
en S-kurva.  
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Förbindelsespår Välsviken-Örsholmen 
Eftersom planerna att flytta bort godset från 
Karlstad C lyfts i Tåg i Tid projektet behövs en ny 
anslutning till hamnen från Värmlandsbanan. I 
etapp 4 har det tidigare lyfts att en godsbangård 
bör förläggas i Välsviken med tillhörande 
förbindelsespår till Örsholmen istället för att 
tågen gör lokrundgång eller byter från ellok till 
diesellok, och sätts ihop på Karlstad C. Det finns 
flera olika förslag på vart en sådan förbindelse 
ska dras vilket har lyfts såväl i ÖP2012 samt i en 
utredning gjord av Sweco 2011.    

Kartan visar fyra olika förslag på sträckningar för att förbinda Örsholmen 
med Värmlandsbanan och hamnen i östlig riktning om Karlstad (Sweco 
2011). 

 

Triangelspår Skoghallsbanan/Värmlandsbanan 

 
Förslag från ÖP12 för triangelspår mellan Skoghallsbanan och 
Värmlandsbanan 

Varje tåg som är kopplat till Skoghallsbanan 
kräver lokrundgång inne på Karlstad C då start- 
och målpunkten är Kil och vidare mot Norge och 
Göteborg. Ett sätt att slippa lokrundgången på 
Karlstad C är att bygga ett triangelspår mellan 

Skoghallsbanan och Värmlandsbanan, vilket är en 
fråga som lyfts särskilt i ÅVS Gods Värmland, men 
även redan i ÖP2012. Varje lokrundgång kräver 
omfattande kapacitet på Karlstad C. Då både 
Värmlandsbanan och Skoghallsbanan är statliga 
spår så är målsättningen att satsningen kan 
finnas med i nästa nationella plan. 

 

 

Vålbergsrakan  

 
Sträckningar för Vålbergsrakan i ÖP 2012 

Flera olika alternativa sträckningar har gjorts 
mellan Karlstad och Vålberg. I ÖP2012 ligger 
Vålbergsrakan som prioritet 3 (lägsta prioritet) av 
kommunens samtliga järnvägsinvesteringar. Fyra 
alternativa sträckningar presenteras hämtade 
från studier under 90-talet. Flera hinder har 
lokaliserats kring studier av Vålbergsrakan såsom 
dyra investeringskostnader, naturvärden och 
vissa alternativ har inte visat på tillräckligt goda 
tidsvinster. En sträcka mellan Vålberg och 
Karlstad skulle minska trycket på sträckan 
Karlstad-Kil på Värmlandsbanan och möjliggöra 
snabbare transporter via järnväg till 
verksamhetsområden i Vålberg samt öka 
chanserna att få till tågstopp för persontrafiken i 
Vålberg. I nuläget finns inte en Vålbergsraka med 
i nationell plan.  

Industrispår 
Behov av industrispår finns framför allt i 
Välsviken där Löfbergs har sitt lager. Löfbergs vill 
på sikt flytta över all sin verksamhet till 
industriområdet norr om Värmlandsbanan och få 
en järnvägskoppling in till området. Idag har 
endast rosteriet i Inre hamn koppling till 
järnvägen dit Vänerexpressen kommer med 
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råkaffebönor från Göteborg. Mellan rosteriet och 
lagerdepån i Välsviken går pendlar med lastbilar 
och även ut till kund.  

Karlstads Energi AB:s värmeverk på Heden söder 
om Välsviken har också ambitioner att få 
järnvägsanslutning för att kunna ta in flis och 
annat träbränsle istället för på lastbil. Sweco 
gjorde 2011 en översiktlig studie av möjliga 
industrispårsanslutningar till Värmlandsbanan 
innehållandes fyra olika alternativa dragningar av 
förbindelsespår mellan Värmlandsbanan i 
Välsviken och industrispåret på Örsholmen. Två 
av alternativen var dragna över Heden-området 
(se bild på föregående sida). 

Samtliga aktörer på Örsholmen som idag har 
transporter via järnväg lyfter fram 
vikten/behovet av att ha fortsatt koppling till 
järnvägen. Ett åkeriföretag på Örsholmen har 
också angett önskemål om att få 
järnvägsanslutning för att kunna omlasta mellan 
tåg och lastbil.   

Väg 
Vägnätet genom Värmland domineras av de två 
europavägarna E18 och E45 som knyter 
Värmland till storstäderna Stockholm, Oslo samt 
Göteborg. Värmland har en betydande andel 
godstransporter som går med lastbil. Andelen 
vägburen godshantering är större i Värmland än 
nationell nivå. En förklaring till det är dels att den 
dominerande värmländska skogsindustrin och 
alla dess timmerterminaler till stor del endast kan 
nås med lastbil.  

 

Andel utrikes och inrikes transporterade godsmängder 
fördelat på väg, järnväg och sjöfart i Sverige respektive 
Värmland. Källa: Trafikverket. 

 

Viktiga vägar i kommunen 
Europavägarna E18 och E45 
E18 mellan Stockholm och Oslo är den mest 
trafikerade leden som går igenom Värmlands län. 
E18 är viktig för såväl person- som 
godstransporter. E45 förbinder Värmland med 
Göteborg och har mycket tung trafik som går 
mellan Göteborg via Sunne, Torsby och norrut 
mot Norge och Dalarna. Såväl E18 som E45 är 
internationellt prioriterade vägar i TEN-T där E18 
utgör en del av stomnätet och övergripande 
nätet, medan E45 tillhör det övergripande nätet.  

Riksvägarna 61, 62, 63 och 26 
Väg 61 mellan Karlstad och norska gränsen är ett 
viktigt godsstråk. 61:an går nästan parallellt med 
Värmlandsbanan och brukar nämnas i 
gemensamma sammanhang. Både den 
konsumerade och producerade godsmängden i 
stråket uppgår till ca en miljon ton, vilket 
motsvarar ca 10 % av länets totala godsmängder. 
Det som karakteriserar detta stråk är att det 
både konsumeras och produceras gods inom fler 

De funktionellt prioriterade vägnäten som är utpekade av 
Trafikverket som viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet avseende lastbilar, bussar och personbilar. 
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varugrupper. Utöver skogsbruksprodukter 
konsumeras även grus och sten, 
kol/råpetroleum/naturgas och maskiner och 
apparater. Produktionen utgörs av grus och sten, 
trä/massa/papper, byggmaterial (ickemetalliska 
mineralprodukter), metaller och 
maskiner/apparater.  

Väg 62 går mellan Karlstad och Värmlands läns 
nordligaste del, norr om Sysslebäck och Höljes. 
Skogsbruksprodukter och trävaruprodukter utgör 
i detta stråk de dominerande varuslagen. 

Stråket längs väg 63 mellan Karlstad och Filipstad 
omfattar 359 arbetsställen. I stråket hanteras ca 
3 % av länets godsmängder. Störst godsmängder 
återfinns inom varugruppen grus och sten, vilket 
till viss del kan härledas till grus och bergtäkter i 
Filipstadsområdet. En annan varugrupp som 
särskiljer sig från andra områden är livsmedel, 
vilket förklaras av att det finns ett antal större 
livsmedelsproducenter inom stråket, t.ex. Barilla 
och OLW. 

Riksväg 26 går via Kristinehamn, Storfors, 
Filipstad och Lesjöfors mot Vansbro i norr och 
kopplas samman med E20 mot Göteborg. Även 
utmed detta stråk fraktas mycket trä- och 
pappersprodukter, mycket tack vare att Nordic 
Papers bruk i Bäckhammar ligger i Kristinehamns 
kommun.  

Lederna Hammaröleden 236, Skoghallsvägen 554 
& väg 240 
Hammaröleden (236) är utpekat som ett 
funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter då mycket lastbilstransporter 
går till och från Skoghalls bruk. Leden är statlig 
och trafikeras också till stor del arbetspendlare. I 
snitt går ca 160 lastbilar med ved och flis per dag 
till Skoghalls bruk längs Hammaröleden medan 3-
4 lastbilar går motsatta vägen mot Vänerhamn 
från Skoghall med pappersgods varje timme. 
Leden trafikeras också av mycket transporter av 
farligt gods. Hammaröleden är dock enda led 
som tillåter tung trafik enligt BK4 (74 tons 
bärighetsklass) klassningen. Den andra leden från 
E18 ner till Skoghalls bruk, Skoghallsvägen (554) 
saknar BK4 klassning på Karlstads kommuns del 
av sträckningen. Leden är statlig på Hammarö 
kommuns sida, men övergår till kommunalt 
väghållarskap fram till anslutningen till E18. Den 
statliga vägen 240 har mycket tung trafik och 

leder från Väse mot Molkoms industriområde 
och vidare norrut.  

BK4 viktigt för godstransporter på väg 
Bärighetsklass BK4 innebär att fordon med max 
74 tons bruttovikt tillåts trafikera en väg, bro 
eller dylikt. Lastbilar med BK4-klassning klarar 
större volymer vilket är en fördel i län som 
Värmland som har många råvarubaserade 
industrier inom skogsbruk och stål- och 
järnindustrin där lastbilstransport är det enda 
möjliga transportsättet för att ta sig fram. Dock 
krävs insatser för att stärka upp viktiga godsstråk 
som klarar av de tyngre lastbilarna. 
Skoghallsvägen behöver stärkas (alternativt 
behöver bärigheten säkerställas genom mätning) 
upp på flera ställen vid kopplingen E18 och 
Ullebergsleden (som sedan kopplas ihop med 
Skoghallsvägen). Skulle sträckan Ullebergsleden 
och Skoghallsvägen säkerställas för BK4-lastbilar 
skulle många av råvarulastbilarna med målpunkt 
Skoghalls bruk kunna flyttas över till denna led 
istället för den högt trafikerade Hammaröleden, 
236 som idag är den enda led som tillåter BK4 
hela sträckan mellan Skoghalls bruk och E18. 
Efterfrågan finns även att BK4-klassa broar och 
övergångar inne på industriområdena 
Lamberget, Örsholmen samt värmeverket på 
Heden för att på sikt få ner antalet transitfordon 
och säkerställa en klimateffektivare 
godstransport.  
 

Kommande väginvesteringar  
Östra förbindelsen 
För att förbättra framkomligheten för trafiken 
mellan E18 och Hammarö kommun så finns 
förslag på att göra en ny transportled som 
sammankopplar Hammaröleden med 
Välsviksleden. I översiktsplan 2012 föreslås två 
alternativa sträckningar över Örsholmen genom 
Lamberget. 
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Källa: Översiktsplan 2012 

Sedan 2019 håller en ny bro mellan Örsholmen 
och Kalvholmen på att byggas som en förlängning 
av Kalvholmsgatan för att på sikt ersätta 
Elverumsbron som i framtiden ska enbart 
trafikeras av gång- och cykeltrafikanter. Planerna 
för en ny östlig förbindelse är dock i 
planeringsstadiet och fler alternativa sträckningar 
kan tillkomma.  

Behov av planskildheter 
Söder om Herrhagsbangården  
Söder om Herrhagsbarngården korsas mycket 
biltrafiken på Hammaröleden med 
järnvägstransporterna till och från hamnen vilket 
utgör problematik på flera sätt. 
Järnvägsövergången kan utgöra såväl en fara som 
att bidra till köbildning när långa tåg angör eller 
lämnar hamnen. Herrhagsbangårdens spår är 
dessutom inte tillräckligt långa för att klara av de 
långa tågen vilket ställer till problem när de långa 
tågen lämnar hamnen för uttransport. En 
planskildhet skulle kunna motverka denna osäkra 
övergång som skapar köbildning och trängsel på 
Hammaröleden.  

Norr om Herrhagsbangården/Tormestad 
Även norr om Herrhagsbangården finns behov av 
planskildhet där tågen som lämnar/ankommer 
bangården från godsaktörer på Lamberget och 
Örsholmen korsar Hammaröleden vid den gamla 
Preem-macken. Järnvägsspåren korsar 
trafiklederna även på flera ställen ut mot 
Kalvholmen och Örsholmen.  

 

Godsströmmar på väg i Karlstad tätort 
En stor del av godstransporterna som passerar 
igenom, utgår ifrån eller ankommer till Karlstad 
tätort har anknytning till verksamhetsområdena i 
Vänerhamn (yttre hamn), Lamberget/Kalvholmen 
samt Örsholmen. Flera åkerier och logistikaktörer 
huserar på Örsholmen där gods ankommer, 
lagras, omlastas och körs ut i många fall av flera 
mindre bilar. Ett vanligt scenario är att en tyngre 
lastbil med släp kommer med gods om 20 ton 
och som sedan lastas om och körs ut med lätta 
lastbilar, budbilar till kunder i Karlstad med 
omnejd. En del åkerier fungerar även som 
pendlar åt större företag eller företag med behov 
av transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringarna markerar vart det finns särskilt stort behov av 
att separera järnvägsspåren från biltrafiken genom att 
anlägga planskildheter.  
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Antalet tunga transporter ÅDT. (Inkluderar även 
busstrafik). Uppgifter tagna ur Trafikverkets nationella 
vägdatabas, mätningarna är gjorda någon gång mellan 
2017-2019. 

 
Yttre hamn – Vänerhamn 
Vänerhamn har uppgett att år 2019 hade man 
25 000 lastbilsrörelser på sitt arbetsområde på 
Yttre hamn vilket motsvarar ca 100 
lastbilsrörelser per dag (räknat på 250 
arbetsdagar/år). I hamnen omlastas, lagras och 
stuvas gods som senare körs ut via tåg, båt eller 
lastbil. Den vanligaste omlastningen sker mellan 
lastbil och tåg eller vice versa. Vänerexpressens 
tågpendlar går dagligen till och från Göteborg 
med gods som lastas och lossas på 
Vänerterminalen i Karlstad, men också i 
Kristinehamn och Åmål. Lastbilsgods ankommer 
till Vänerterminalen från främst norra och västra 
Värmland samt Karlstad och körs vidare mot 
Göteborg med tågpendeln. På samma sätt 
anländer gods med tågpendlarna från Göteborg 
och körs vidare ut på lastbil till kunder i Karlstad 
samt norra och västra Värmland. Varje dag avgår 
resp. ankommer 20-30 lastbilar med gods till och 
från Vänerterminalen som är kopplade till 
Vänerexpressen. En betydande del papper 
hanteras och lagras i flera av de stora magasin 
som finns på Yttre hamn. Hamnen fungerar i 
stort sett som en omlastningsplats för landgods 
då nästan 75-80 procent av hanteringen i 
hamnen sker via tåg eller lastbil.  

Lamberget/Kalvholmen – Oljehamnen  
Nordvästra delen av Lamberget har 
bostadsbebyggelse, i övrigt består Lamberget och 
Kalvholmen av verksamheter av olika slag (främst 
industri och bygg) samt en motorstadion.  
Mycket gods transporteras ut från oljehamnens 
två aktörer med 35-45 tankbilar med släp varje 
dag (lite färre på helger). Oljehamnens råvaror 
transporteras in antingen via båt eller tåg. På 
Kalvholmens sydspets har Vänerhamn hyrt ut sin 
mark till diverse biobränsleföretag som endast 
ankommer och fraktas via lastbil. Även på 
Lamberget och Kalvholmen finns flera vägar som 
korsas av järnväg och väg.   

Örsholmen 
Örsholmen är ett verksamhetsområde med 
många privata åkerier, byggföretag, industrier, 
företag med uthyrning inom bygg och maskin, 
industrihotell och flera andra funktioner. Mycket 
tung trafik utgår härifrån och använder främst 
Välsviksleden för att ta sig till och från E18 eller 
Västanvindsgatan för att via Hammaröleden (väg 
236) ta sig till E18, väg 63 osv. Således färdas 
mycket gods på dessa vägar då många aktörer 
har omlastning på Örsholmen med större 
leveranser som kommer med tung lastbil och 
lastas om till flera lättare bilar. Från Örsholmen 
utgår också flera pendlarbilar som kör gods 
mellan två eller flera andra punkter för att sen 
”parkera” bilen på uppställningsplatsen. 
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UT: 35-45 
tankbilar/dag  

(25-35 
tankbilar/dag på 

Ca 100 
lastbilar/dag* 

 
 
 
 

Transporter IN: 
>158 lastbilar/dag 

Transporter UT: 
>250 lastbilar/dag 

** 

*Siffran beräknad på Vänerhamns uppgift om 25 000 lastbilar/år (räknat på 250 arbetsdagar).  
** Det inringade området har många aktörer som jobbar med logistik, omlastning och transport även på andra områden vilket 
innebär att chauffören utgår från Örsholmen och kör en pendel med flera turer mellan två andra punkter (som tex mellan 
Vänerhamn och Skoghalls bruk). Noterbart är långt ifrån samtliga aktörer inom branschen ingår i beräkningarna.   
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Logistikterminal 
I ÅVS Gods Värmland har frågan kring en större 
logistikterminal, kombiterminal lyfts. I tidsskriften 
Intelligent logistik har man gjort en rankinglista 
över Sveriges logistiklägen och kommit fram till 
att Värmland utgör en vit fläck på kartan då 
regionen saknar en öppen kombiterminal.  

Intelligent logistik har gjort en undersökning 
baserat på sex kriterier som styr vart på listan 
man hamnar i form av ett poängräkningssystem. 
Dessa är: yta, flöden/geografi, infrastruktur, 
kompetens, klimat och mark.  

Trafikverket har i ÅVS Gods Värmland konstaterat 
att det finns ett behov av en större central för 
omlastning någonstans i Värmland. Man har 
genomfört intervjuer med godsaktörer runt om i 
regionen och kunnat konstaterat att detta är en 
brist. 

 

Alternativa logistikkluster Värmland (källa Trafikverket 
ÅVS Gods Värmland) 

I utredningen ÅVS Gods Värmland konstaterades 
att det finns fyra tilltänkta fokusområden för en 
ny gods- och logistiknod i Värmland.  

- Värmland Öst – Kristinehamn har 
tillgång till sjöfart och järnvägsspår in till 
hamnen samt ett nära läge vid E18. 
Kunder: Dalarna och Örebro län 

- Värmland Centralt – ett centralt läge i 
Karlstads hamn där samlade 
transportslag finns för sjöfart, järnväg 
och väg. Närhet till Värmlandsbanan och  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E18. Kunder: Norra och västra Värmland 
samt Norge. 

- Värmland Mitt – Fem olika tänkbara 
lägen Våxnäs, ilanda, Hynboholm, 
Epadalen och Östra Stenåsen)pekas ut 
mellan Karlstad och Kil längs 
Värmlandsbanan och Rv 61 samt till viss 
del även Karlstads flygplats.  

- Värmland Väst – Vålberg/Älvenäs ligger 
utefter Norge-/Vänerbanan samt har 
god koppling till E18 och E45. I Älvenäs 
finns numera en privat hamn öppen för 

Karlstad/Kristinehamn på 25:e och sista plats i 
undersökningen Sveriges bästa logistiklägen 
2020 (Källa: Intelligent logistik 2020). 
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sjöfart och med industrispår som går 
mellan hamnen ända upp till logistikytor 
i Vålberg.  

Kriterierna för att skapa en värmländsk godsnod 
är många, men fastställt är att den ska inrymma 
en ny tågbildningsplats, kombiterminal samt 
logistikytor. Ambitionsnivån bör minst vara en 
markyta om ca 50 000 m² för 
tågbildningsplatsen, ca 100 000 m² 
kombiterminal samt en sammanhängande 
logistikyta för etablering av centrallager och 
andra logistiktjänster ca 850 000 m².   

Tidigare planer på logistikterminal i 
Karlstad 
Frågan om en större omlastningterminal för gods 
har historiskt väckts i flera av kommunens 
översiktsplaner och strategiska arbeten. Ilanda 
industriområde och Välsviken har genom åren 
nämnts i sammanhanget som en tänkbar 
lokalisering för en större godsterminal. Funktion 
och storlek har varierat över område och tid.  

Frågan kring Välsviken har väckts bland annat i 
samband med Tåg i Tid-projektet, men i detta 
sammanhang har fokus snarare legat på en plats 
för tågvändning och tågbildning än omlastning 
och lagringsytor.  

Ilanda lyftes redan i ÖP97 som tänkbar 
lokalisering för en logistikterminal, men bristen 
på kommunägd mark i området har nämnts som 
ett hinder för detta. År 2017 ritade Sweco på en 
logistikpark i Ilanda, där processen inte 
fullföljdes. Logistikparken skulle bl.a. ha ett lager 
på 150 000 m² och mötesspår in på området för 
att kunna ta emot tåggods.  

  

Förslaget område för logistikpark i Ilanda.   

 

Vänerterminalen i Karlstads hamn 
I hamnen finns kommunens enda kombiterminal, 
Vänerterminalen. Vänerexpressen har 
omlastning i Vänerterminalen mellan tåg och 
lastbil med en daglig pendel (5-6 dagar/vecka) 
mellan Kristinehamn och Göteborg. Tågen går en 
pendel med lastning och lossning i Kristinehamn 
(Hällefors) – Karlstad -Åmål – Göteborg – Åmål – 
Karlstad – Kristinehamn (Hällefors).  

Vänerterminalen i Karlstad är Vänerhamns 
största resurs för lagring och godshantering. På 
uppdrag av kunder magasineras, bearbetas och 
omlastas i första hand pappersprodukter mellan 
olika lastbärare. På Vänerterminalen tas lastbilar 
emot 20 timmar per dygn, året om. 

Järnvägsspår löper ända in i terminalen vilket gör 
det möjligt att klara all lastning under 
tak. Vänerterminalen har också egna kajplatser 
och kapacitet att hantera mer än 800 000 ton 
gods per år. 
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Kombiterminaler i svenska 
kommuner 
Eskilstuna: Eskilstunaregionen ligger på 6:e plats 
över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019. 
Kombiterminalen ligger inne i Eskilstuna och 10 
km öster om Eskilstuna ligger Kjula Logistikpark 
utmed E20 med två anslutningar till industrispår 
och närhet till flygplats. Logistikparken har 
dessutom ledig mark att erbjuda i anslutning till 
terminalen vilket är gynnsamt för aktörer som vill 
upprätta centrallager och egna lagerlösningar i 
närheten eller i terminalen. I Kjula byggdes en 36 
000m² stor logistikanläggning 2019 där en 
tredjedel är uthyrd till DHL medan 24 000 m² är 
ledig för intressenter.  

Falköping tillhör det starka logistikklustret i 
Skaraborgsregionen där även Skara, Götene, 
Mariestad, Tibro, Skövde och Lidköping ingår. 
Skaraborgsregionen har nära kontakt med 
Göteborgsregionen och bra järnvägsförbindelser 
med Göteborgs hamn. Skaraborg logistic center 
har sitt säte norr om Falköping med en 
kombiterminal med koppling till västra 
stambanan mot Göteborg och tillgång till en 
torrhamn. En viktig aktör som satsar stort är Jula 
som håller på att bygga ut sitt centrallager i Skara 
till totalt 178 000 m2. Utbyggnaden av Julas 
centrallager stärker Skaraborgsregionens 
ställning som viktig knutpunkt för 
logistikverksamhet.  

Sundsvalls hamn är idag en av Sveriges största 
skogsindustrihamnar. I centrala Sundsvall låg 
tidigare en kombiterminal som nu bestämts ska 
flytta till Tunadalshamnen där också en 
containerhamn ska anläggas för att kunna få 
bättre koppling mellan transportslagen väg, 
järnväg och sjöfart. Med en kombiterminal i 
anslutning till hamnen kan mer gods flyttas över 
från väg till järnväg och sjöfart. På det sättet kan 
man möta det ökade godstransportbehovet på 
ett miljömässigt hållbart och effektivt sätt. 
Logistikparken hade byggstart 2020 och beräknas 
stå färdig 2023.  

Katrineholms logistikcentrum är ett 
utvecklingsområde som består av en miljon 
kvadratmeter mark för etablering av 
logistikverksamheter. Katrineholm har ett 
välfungerat järnvägssystem till och från 
Göteborgs hamn och fungerar därför som en 
torrhamn till Göteborg. Logistikområdet har två 
terminaler, en nordlig kombiterminal och en 
sydlig vagnslastterminal, för lossning och lastning 
av gods. Terminalerna är båda elektrifierade och 
klarar fullånga tåg. Kombiterminalen 
marknadsför sig som ”en av Skandinaviens 
största kombiterminaler i Sveriges närmaste 
transportläge”. Katrineholm Rail Point (KRP) har 
även inlett ett samarbetsavtal med Copenhagen 
Malmö Port i syfte att utveckla 
godstransporterna på järnväg mellan Malmö och 
Katrineholm.  
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Trender och framtida utveckling 
Detta avsnitt beskriver ett urval av såväl globala 
som nationella trender som idag påverkar och på 
sikt kommer påverka godstransporterna.    

Logistikkluster och regionala 
samarbeten  
Att kommuner eller regioner har satsar mer på 
att skapa sig stora logistikterminaler har allt mer 
blivit en tillväxtfråga i kampen om de stora 
företagen och aktörerna på marknaden. Stora 
centrallager förläggs gärna intill järnvägsspår och 
stora betydande godsstråk för att snabbt och 
kunna lasta och lossa gods till kunderna. Ledig 
mark och möjlighet till expansion intill 
logistikterminaler är också något som efterfrågas. 
Enorma logistikkluster växer fram och lockar 
jätteaktörer, nu senast Amazon i Eskilstuna. 
Projekt och samarbeten mellan regioner för att 
få till samlade lösningar och dra nytta av 
varandras hamnar är också vanligare idag.   
 

Ökade krav på samordning  
E-handel 
Kraven på att transporterna samordnas genom 
omlastningscentraler ökar i takt med E-handelns 
framfart. Tack vare E-handeln ökar ”sista milen” 
transporterna vilka också är de dyraste och minst 
effektiva. Ett vanligt scenario i de inre 
stadskärnorna är att halvfulla lätta lastbilar med 
icke fulltecknade rutter kör omkring på trånga 
gator i de inre stadskärnorna och i 
bostadsområden för att nå ut direkt till kunden.  
E-handeln kan också öka det privata bilresandet 
centralt då paket ska hämtas ut hos 
paketombuden.  

Samordnad varudistribution 
Många kommuner arbetar med samordnad 
varudistribution vilket innebär att leverantören 
kör varorna till en samordningscentral, varifrån 
varor körs ut till olika enheter för att minska 
antalet transporter. Tanken är att på så sätt 
arbeta för hållbarare transporter och få ner 
antalet tunga lastbilar i centrala och trånga lägen. 
Framför allt ”lättare” varor är föremål för denna 
typ av hantering, såsom kläder, sportartiklar, 
kontorsmaterial, verktyg, livsmedel etc.  
 

Framtidens transportsätt 
Med målet om fossilfria transporter 2045 
behöver stora förändringar göras i det svenska 
transportsystemet som idag har mycket hög 
andel lastbilstrafik. Automatiseringen har kommit 
långt i fallet med maskiner, truckar och andra 
hjälpmedel. Även godstransporten har tagit 
steget in i automatiseringen för att få en 
kostnadseffektivare och mer hållbart 
transportsystem. 

Väg 
En rapport (2019) visar att Sverige ligger högt 
upp i världsrankingen när det gäller statens 
benägenhet till förändring, kapacitet till 
innovation och konsumenters nyttjande av ny 
teknik. Svenska politikers inställning till vinsterna 
med självkörande fordon i form av ökad 
trafiksäkerhet, effektiva och hållbara alternativa 
transportsystem är generellt positivt. Men 
lagändringar och investeringar i självkörande 
fordon och intelligenta vägar (tex elvägar som 
laddar elfordon medan de kör) samt infrastruktur 
behöver göras för att få till en förändring. Elvägar 
testas på flera platser i Sverige, självkörande 
lastbilar likaså. Transportstyrelsen uppger att de 
första testerna med tunga självkörande lastbilar 
på en lång sträcka med hög hastighet i Sverige 
kommer genomföras under våren 2021. Ett 
annat argument för de förarlösa lastbilarna är 
den framtida bristen på chaufförer som förutspås 
kommer drabba transportsektorn.  

Järnväg 
Järnvägstransporterna är idag det mest hållbara 
sättet att transportera gods tack vare de 
elektrifierade stambanorna över Sverige.  
Järnvägen har de lägsta andelen koldioxidutsläpp 
inom EU, men långt ifrån alla spår är 
elektrifierade. Industrispår och spår av privat 
eller kommunalt ägande har vanligtvis spår som 
endast diesellok kan framföras på. Idag finns s.k. 
duolok eller hybridlok som både drivs av el och 
diesel vilket innebär en effektivare och snabbare 
godshantering när godstågen ska växla in sig på 
industrispåren från stambanorna.  
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Sjöfart 
Sjöfarten sägs ofta vara det mest miljösmarta 
sättet att frakta gods tack vare sin 
volymkapacitet, men fartygen står ändå för stora 
utsläpp i luft och hav. Genom att blanda in 
klimatneutral biogas hoppas man reducera 
koldioxidutsläppen även på sjö och hav. Även 
inom sjöfarten tittar man på förarlösa 
fartygsenheter för att köra gods över hav och sjö 
utan besättning. Eftersom de nya förarlösa 
båtarna kör effektivare och betydligt lättare än 
manuellt drivna båtar blir de inte lika 
miljöskadliga som äldre fartyg. Mindre besättning 
innebär mindre behov av kök, avlopp och mer 
plats för gods.  

Luftfart 
Inom flygfrakten spås drönarna kunna 
revolutionera och driva tillväxten inom 
framförallt E-handeln. Tillsammans med brist på 
piloter är drönarna dessutom bra lämpade för 
den typen av gods som ökar alltmer och med 
kunder som ställer allt högre krav på snabba 
ledtider.  
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Reflektioner och utmaningar 
Detta avsnitt presenterar några slutsatser och 
kommande utmaningar som kommunen kommer 
att ställas inför. 

Överflyttning från väg till 
järnväg och sjöfart 
En tidig slutsats som gjorts inte minst i arbetet 
kring Gods Värmland är att en överflyttning av 
transporter från väg till järnväg och sjöfart är av 
största vikt för att uppnå klimatmålen. Rapporter 
visar att Värmland ligger långt ifrån de nationella 
målen när det kommer till transporter via lastbil. 
För att nå upp till nationell nivå behöver 
Värmland lägga över 3,9 miljoner ton gods per år 
till järnvägen och sjöfarten där hela 2,4 miljoner 
ton bör flyttas över till sjöfarten enligt rapporten. 
Värmlands andel sjötransport är dock mycket 
liten, 2 procent jämfört med 11 procent 
nationellt. Dock fraktas hela 78 procent av allt 
gods på de värmländska vägarna medan 
motsvarande siffra för Sverige är 64 procent.   

Den värmländska basindustrin är enligt tradition 
starkt bunden till lastbilstransporten och ett 
problem är att många av de vedterminaler och 
upplag som finns inom regionens gränser endast 
nås via lastbil. Som transportslag är lastbilen 
överlägsen sjöfarten med såväl snabbare 
ledtider, transport hela vägen mellan fabrik och 
kund samt billigare då sjöfartens avgifter och 
hamntaxorna ständigt höjs för vänersjöfarten. 
Dock klarar fartygen överlägset mycket större 
volymer och kan köra direkt från hamn i Vänern 
till internationella slutkunder utan omlastning i 
Göteborgs hamn. För att dessutom nå de 
uppsatta målen om fossilfria transporter 2045 är 
en överflyttning från väg till sjöfart och järnväg av 
hög prioritet.  

Problemen med järnvägstransporterna är fortsatt 
kapacitetsbristerna på de överbelastade 
järnvägsspåren, inte minst på Värmlandsbanan 
som är en av Sveriges högst belastade 
enkelspåriga järnvägsbana. 

Logistikterminal 
I dialogen med aktörerna och näringslivet kan det 
konstateras att det finns ett stort behov av en 

gemensam omlastningscentral i anslutning till 
hamnen och sjöfarten. Aktörerna ser ett värde i 
att kunna samla transportslagen väg, järnväg och 
sjöfart i anslutning till en större logistikterminal. 
Efterfrågan finns även på logistikytor i anslutning 
till en sådan omlastningscentral och det är en 
växande trend i Sveriges regioner. Kombi-
terminaler byggs med möjligheter att lagra, 
omlasta och samordna godstransporterna med 
hållbara och långsiktiga logistiksystem, ofta med 
någon stor aktör som har centrallager i närheten.  
I arbetet med ÅVS gods Värmland har det 
konstaterats att det finns stor efterfrågan på en 
samlad logistiknod i Värmland, där flera 
alternativ lyfts i Karlstads kommun. Kristinehamn 
har lyfts som alternativ, men i dialogerna har det 
konstaterats att Karlstad har sina kunder i västra 
och norra Värmland samt Norge, medan 
Kristinehamns kunder återfinns i Dalarna, 
Kopparberg och österut mot Örebro. Värmlands 
starka koppling till Göteborg med gods från 
Norge och nordvästra Värmland som idag 
produceras och omlastas i Karlstadsregionen 
tycks därför bäst hamna i Karlstad med omnejd.  

Alternativ från ÅVS Gods i Värmland med kommentarer 
om strömmar och prioriteringar.  

Även om en kombiterminal eller logistikterminal 
skulle placeras i ett hamnläge för att samla de tre 
transportslagen behöver inte detta utesluta 
möjligheterna att i ett steg 2 fokusera på en 
”ren” landlogistikterminal, tex mellan Karlstad 
och Kil. En landlogistikterminal i anslutning till 
Karlstads Airport i Hynboholm skulle öka 
möjligheten att använda flygfrakt tillsammans 
med transporter på väg och järnväg. Stråken 
förbi Ilanda (Värmlandsbanan, väg 61 och 62) är 
dessutom idag tunga godsstråk.  
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Järnvägskoppling till hamnen 
Behovet är stort i kommunen att hitta en lösning 
för att hitta en ny järnvägskoppling till hamnen. I 
och med att godshanteringen planeras bort från 
Karlstad C behöver denna hantering skötas på 
annan bangård. Karlstads C kommer 
fortsättningsvis kunna hantera de lokvändningar 
som ska göras till och från Skoghalls bruk, men 
om ett triangelspår byggs i Våxnäs mellan 
Skoghallsbanan och Värmlandsbanan kommer 
inte heller detta behövas på Karlstads C.  

Den hantering som behöver skötas på annan 
plattform är tågbildning, isärplockande av 
vagnar, byte från el- till diesellok och vice versa, 
reparation och uppställning av trasiga lok och 
vagnar, mellanlagring av tomvagnar, 
långtidsparkering, lokvändning för tåg som ska till 
och från hamnen och byta riktning osv. Länge har 
Välsviken varit lokalisering av en ny godsbangård, 
men i rapporten för ÅVS Gods Värmland lyfter 
Trafikverket läget som olämpligt bland annat pga 
behovet av stora bergssprängningar. En 
fördjupad utredning kommer att påbörjas under 
2021 i frågan för att hitta en lämplig lösning. Då 
tågen som ska till hamnen ej fortsatt kommer 
kunna sköta lokbyten, tågbildning och 
isärplockning på Karlstads C och åka vidare mot 
Herrhagsbangården är det mycket viktigt för 
sjöfarten att ges en ny funktionell anslutning som 
inte belastar Värmlandsbanan negativt. Inom 
ramen för översiktsplanearbetet med hamnen 
har alternativa lösningar för en 
överlämningsbangård prövats i närområdet kring 
Välsviken som innebär mindre bergsprängning 
men samtidigt ger funktionella lösningar mot 
hamnen. Detta kommer att utredas vidare under 
hösten 2021.  

Ett annat problem är att Herrhagsbangården ej 
har kapacitet att klara fullängdståg (750 meter) 
då längsta spåret är ca 390 meter kommer det 
innebära att för långa tåg på Herrhagsbangården 
stoppar upp vägtrafiken såväl norr som söder om 
bangården. Hammaröleden är redan idag 
överbelastad och utgör en flaskhals under 
pendlingstider då såväl tågbommar, tung 
lastbilstrafik och arbetspendlare samverkar till 
köer på leden.  

Som redogörs i PM:ets järnvägsavsnitt finns två 
tänkbara alternativ för tågen att ta sig till 
hamnen vid en ny koppling mellan Välsviken och 
Örsholmen. Det första alternativet med en 
järnvägsbro mellan oljehamnen och Yttre hamn 
innebär stora investeringar i form av en 
öppningsbar järnvägsbro över lambergskanalen 
för att båtarna som ska till och från KMW-kajen 
ska kunna passera. Det gods som skeppas ut från 
den kajen är av unikt slag och behöver extra 
starka kranar för att klara den tyngd och storlek 
godset kräver. Detta gods kan endast fraktas 
sjövägen pga sin storlek. Detta alternativ innebär 
även att ytterligare spår behöver anläggas inne i 
hamnen för att tågen ska kunna vändas och köras 
ut samt ny spårdragning för att kunna åka raka 
vägen mellan oljehamnen och Örsholmen. Detta 
alternativ innebär emellertid att spåren vid 
Tormestad och Herrhagsbangården kan tas bort 
till förmån för stadsutveckling.  

Den andra alternativet (S:kurvan) innebär att alla 
spår ligger kvar och godstågen får väldigt lång 
väg från Värmlandsbanan till hamnen vilket 
innebär ökade kostnader, trafikfarliga övergångar 
och ett ineffektivt transportsätt. Dessutom 
behöver ytterligare ett triangelspår anläggas 
öster om Valmet för att tågen ska kunna ta sig till 
oljehamnen utan att behöva backa in på 
området. Denna lösning innebär vidare att 
stadsutveckling ej är möjlig i Tormestad.   

Transportstrategi 
Med bakgrund av godstransporternas framtida 
behov med omflyttning mot järnväg och sjöfart, 
ökad E-handel och framtida logistikterminaler 
behövs ett en gemensam kommunal strategi 
inför framtiden. Det finns därför ett behov av att 
på sikt uppdatera en kommunal 
transportstrategi. 

Hamnutveckling 
Med tanke på den ökning som sjöfarten kan 
tänkas stå inför, så har kommunen inlett en 
utredning kring hamnens läge, kapacitet och 
framtid. Ett kunskapsunderlag som fokuserar 
enbart på hamnen ska arbetas fram inom ramen 
för översiktsplanen, det blir en fortsättning och 
del 2 av detta PM. 
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