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Förord
Ökad internationell tillgänglighet är en nödvändighet för att behålla och utveckla såväl
Stockholmsregionens som hela Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet. Genom att
stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov av och tillgång
till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas, tillväxten i internationell turism främjas och möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft och
viktiga utländska investeringar förbättras. Att stärka den hållbara internationella
tillgängligheten är även en central strategi i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholms län, RUFS 2050.
Internationell tillgänglighet handlar inte bara om persontrafik. Även godstransporter
är av stor betydelse för flygförbindelsers etablerande och långsiktiga överlevnad samt
Stockholmsregionens och Sveriges exportmöjligheter. Infrastrukturen för godstransporter i Stockholmsregionen är också direkt kopplad till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och dess logistikhierarki med benämningar som core och comprehensive
networks samt EU:s transpolitiska mål.
Föreliggande arbetsmaterial syftar därför till att undersöka Rosersbergs logistikcenters
betydelse för den internationella tillgängligheten, dess roll för godstransporter och
möjligheter att klättra i TEN-T hierarkin och vad det skulle betyda för Arlanda och
regionens internationella tillgänglighet. Materialet ger även konkreta förslag att arbeta
vidare med.
Vår förhoppning är att genom föreliggande arbetsmaterial bidra till att stärka Connect
Swedens arbete och på så vis ta ytterligare steg mot en stärkt hållbar internationell
tillgänglighet för Stockholmsregionen och Sverige.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

I syfte att stärka arbetet med att förbättra Stockholms internationella tillgänglighet bildades
Connect Sweden år 2013. Connect Sweden är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och
offentliga organisationer med fokus på att etablera nya interkontinentala flygförbindelser och
stärka den internationella tillgängligheten. Region Stockholm är tillsammans med Swedavia,
Stockholm Business Region, Visit Sweden exempel på medfinansiärer och aktörer i Connect
Sweden.
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Bakgrund
Stockholmsregionens internationella tillgänglighet bidrar till regionens ekonomiska,
kulturella och sociala utveckling som har betydelse såväl för befolkningen i regionen
som för näringslivet och inresande turism.
Företag i Stockholmsregionen är starkt beroende av transporter för att få samma
tillgång till exempelvis kunder och marknader som företag i många andra delar av
världen.
Internationell tillgänglighet är ett medel för att stärka förutsättningarna för ett
exportberoende land i en allt mer globaliserad värld. Ökad internationell tillgänglighet
är en nödvändighet för att behålla och utveckla såväl Stockholmsregionens som hela
Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet. Genom att stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov av tillgång till viktiga internationella exportoch samarbetsmarknader mötas, tillväxten i internationell turism främjas och möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft och viktiga utländska investeringar
förbättras.
I syfte att stärka arbetet med att förbättra Stockholms internationella tillgänglighet
bildades Connect Sweden år 2013. Connect Sweden är ett samverkansprojekt mellan
näringslivet och offentliga organisationer med fokus på att etablera nya interkontinentala flygförbindelser. Medfinansiärer och aktörer i Connect Sweden är Swedavia,
Stockholm Business Region, Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm och
Visit Sweden.
I förordningen om ett sammanhållet Europa (Connecting Europe Facility, CEF) finns
regelverk för EU:s medfinansiering av investeringar i transportsystemet som avser
budgetperioden 2014–2020. Senast 2023 ska en översyn av stomnätet ske. I TEN-T
definieras den urbana knutpunkten (Urban main nodes) Stockholm som bestående av
Värtahamnen/Stadsgården, Årsta kombiterminal, Stockholms Central samt flygplatserna Arlanda och Bromma samt Nynäshamns hamn. Arlanda inkluderas i egenskap
av regionens storflygplats. Stockholm Nord Logistikcenter, Rosersberg, ingår inte i
den urbana knutpunkten Stockholm trots att kombiterminalens funktionalitet är att
försörja denna knutpunkt.

Syfte
Syftet med denna rapport är att studera Rosersbergs logistikcentrums betydelse för
den internationella tillgängligheten i Stockholm och dess roll för godstransporter i
Stockholmsregionen. Studien belyser vad det betyder att Rosersberg i nuläget är
definierat som ”comprehensive” och om det finns förutsättningar att Arlanda-Rosersberg inom ramen för TEN-T snarare ses som en helhet och som en del av stomnätskorridoren (core-nätverket).

ROSERSBERG LOGISTIKOMRÅDE OCH INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET

5

Mer specifikt belyses vad det ur ett tillgänglighetsperspektiv betyder att Arlanda
är utpekat som core i TEN-T och om det är en brist att Rosersberg är utpekat
comprehensive. Hur kan arbetet med TEN-T utvecklas för att stärka Arlandas position
och hur skulle Rosersberg som core kunna bidra till att stärka Arlandas roll för den
internationella tillgängligheten i Stockholmsregionen? Slutligen presenteras också
konkreta förslag att jobba vidare med.

6

ROSERSBERG LOGISTIKOMRÅDE OCH INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet Arlanda
Arlanda är Sveriges största flygplats och huvudflygplats för inrikes- och utrikestrafik.
Arlanda är utpekat som riksintresse för kommunikationer och är en del av Europeiska
Unionens stomnät för infrastruktur, TEN-T Core Network.
Flygplatsen erbjuder ett linjeutbud med drygt 170 destinationer nationellt och internationellt. Utöver reguljär trafik hanteras även charter- och fraktflyg vid flygplatsen.
Sverige är störst i Skandinavien på flygfrakt med ca 300 000 ton per år mestadels
drivet av en stark exportmarknad. Arlanda är störst vad gäller flygfrakt i Sverige och
står för ca 63 procent det flugna godset.

Flygfraktens betydelse för den internationella
tillgängligheten
Gods som hanteras vid flygplatsen transporteras i tre olika transportupplägg, varav två
lastas antingen på dedikerade fraktflygplan (All Cargo) eller i transportutrymmet på
passagerarflyg (Pax-belly). Det tredje transportupplägget, som idag är det dominerande
för flygplatsen, är lastbilstransport till en närliggande flygplats för omlastning till flyg
(transfer). Arlanda är ett nav för transfer och enligt Draft Masterplan1 förväntas den
största ökningen ske inom Transfer, följt av Pax-belly och minst ökning förväntas inom
All Cargo.
Gods som flygs är oftast tidskritiskt och/eller högvärdigt gods. Ett ton gods som flygs
har i snitt ett värde av 2,8 miljoner. För tjänsten flygfrakt beräknas ett ton gods ha motsvarande ett transporttjänstvärde på drygt 38 000 kronor vilket kan jämföras med exempelvis sjöfrakt där motsvarande värde uppgår till 761 kronor per ton2.
Flygfraktmarknaden är starkt förknippad med tillväxtmarknader och utrikeshandelns
utveckling, och är därför svårbedömd. Ökningstakten för den globala flygfrakten har
historiskt legat under världshandelns utveckling. Dock har, efter den ekonomiska återhämtning som skett efter recessionen under 2008–2013, flygets utveckling legat i linje
med världshandelsmarknaden utvecklingstakt. 2015 låg världshandelns utveckling på
2,1 procent och flygets på 2,2 procent, en prognos framtagen av Boeing pekar mot att de
båda marknaderna kommer att följas åt under perioden 2016–20203

1
2

3

Draft Masterplan Stockholm Arlanda Airport 2017.
Beräkning av genererat transporttjänstvärde baseras på data från Trafikanalys (sjötrafik 2015; flygtrafik 2015), SCB
”Betalningsbalans 2016”, IATA. Källa: Sjö och flygfrakt i Västsverige, Nyttoeffekter av internationella transporter.
Boeing and IHS Global Insight Trade Forecast dated September 2016.
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Figur 1. Jämförelse mellan utveckling i världshandeln och
utveckling av flygfrakt globalt.

Källa: Boeing and IHS Global Insight

Detta indikerar en årlig ökningstakt på 3,7 procent. Det stämmer väl överens med
prognosen i Draft Masterplan Arlanda där ökningen beräknas till 3,6 procent årlig
ökning (Figur 2).
Flygfrakten har även stor betydelse för flygets möjlighet att attrahera flyglinjer
eftersom det bidrar till att täcka kostnaderna för flyglinjen.

Figur 2. Flygfraktprognos Arlanda

Källa: Swedavia Draft Master Plan
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Rosersberg logistikcenter
Stockholm Nord Logistikcenter har under de senaste tio åren etablerats och vuxit på
västra sidan av Ostkustbanan och strax sydväst om Rosersbergs samhälle. Området
ligger med ett bra logistikläge nära E4:an och endast 30 km från Stockholm city.
Utöver nuvarande utbyggnad på järnvägens västra sida, finns ytterligare ytor, om än
klart mindre, på andra sidan järnvägen där viss etablering är möjlig och har skett.
I området ligger även kombiterminalen Stockholm Nord som erbjuder omlastning
av enhetsberett gods (containrar, trailers och växelflak) mellan tåg och lastbil med
nyinstallerade portalkranar. I dagsläget utgörs trafiken till kombiterminalen av tåg
från Yilports containerterminal i Gävle och en tågpendel från norra Tyskland.
Utöver kombiterminalen finns på området ett relativt stort antal företag etablerade
inom ett flertal olika branscher, vilket beskrivs i stycket nedan. Fullt utbyggt kommer
Stockholm Nord Logistikcenter att vara ett av de största logistikområdena i Storstockholmsområdet.

Rosersbergs funktioner idag
Med tanke på områdets läge och goda kopplingar till Arlanda flygplats samt central
väg- och järnvägsinfrastruktur inklusive kombiterminal, är det naturligt att logistikintensiva verksamheter har etablerat sig här. Exempel är åkeri- och speditionsverksamheter som DHL, Schenker, Samdistribution och PostNord.
En annan grupp av logistikintensiva verksamheter som är framträdande är centraloch distributionslager samt tredjeparts logistikföretag såsom Dustin, Lidl, Nokian,
BASF och Baxter Medical. Därtill finns det återvinningsverksamhet i området som
också genererar mycket vägtransporter.
Ytterligare en kategori av företag, som har en del transporter men sannolikt inte utnyttjar alla tillgängliga transportslag, är byggrelaterade verksamheter. Dessa har nytta av
en placering i ett område med allmänt hög nivå av byggande i omlandet. Exempel här
är Swerock som har några verksamheter i området, bland annat betongdistribution.
Vidare finns Pon Equipment som säljer och hyr ut arbetsmaskiner.
I området finns också en relativt stor andel företag etablerade, som inte är att betrakta
som logistikintensiva och som inte har samma uppenbara verksamhetsknutna nytta av
läget som ovan nämnda exempel. Exempelvis finns det företagshotell med mindre handels-, service- och konsultverksamheter som genererar få eller inga tunga transporter.
En intressant del i områdets infrastruktur är den med elskena i vägbanan elektrifierade
vägen mellan Rosersberg och Arlanda flygplats (2 kilometer av väg 893). På denna
eRoadArlanda ska bland annat en elektrisk lastbil gå i skytteltrafik med flyggods mellan
Arlanda och PostNord på Rosersberg.
Projektet stödjs av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city
Stockholm, KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.
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TEN-T Core-nätverket
Inom ramen för EU:s arbete med Trans-European Transport Network (TEN-T) är ett
Core-nätverk utpekat, som ska länka samman urbana noder, hamnar, flygplatser och
andra terminaler med strategiska väg-, järnvägs-, inlandssjöfartsstråk och marina samt
flygförbindelser. Detta nätverk syftar till att möjliggöra effektiva, säkra och högkvalitativa multimodala transportkedjor för gods och passagerare.
Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av en
svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk
aktör.
Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som
beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild
funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.
CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska
nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om
TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.
CEF-ansökan 2017 är stängd och det är inte klart när utlysningen av CEF 2018
kommer.
Core-nätverket baseras på tre centrala delar:
• Förbättrade gränsöverskridande förbindelser och elimination av flaskhalsar
• Integration av olika transportslag i multimodala transportkedjor
• Främjande av teknisk interoperabilitet
Totalt har nio korridorer i Core-nätverket definierats, som alla omfattar mellan fyra och
fem olika medlemsstater och samtliga transportslag.
Av störst relevans för Sverige är ”Scandinavian-Mediterranean corridor”, som
åskådliggörs i rosa i Figur 3 nedan.
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Figur 3. Scandinavian-Mediterranean TEN-T core network corridor (rosa).

Källa: European Commission – Core Network Corridors, Progress Report of the European Coordinators

I Figur 4 nedan åskådliggörs de delar av järnvägsnätet som är core-klassificerade för
gods- respektive persontrafik. Och av den vänstra kartan framgår det att Årsta, men
inte Rosersbergs, kombiterminal ligger utefter ett järnvägsstråk med core-klassning.
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Figur 4. Core networks för järnväg avseende gods respektive persontrafik

Källa: Trafikverket

Klassificering av kombiterminaler och ett antal
infrastrukturobjekt i Storstockholmsområdet
Klassificering i core respektive comprehensive av centrala infrastrukturobjekt
(stråk och noder) i Storstockholmsområdet illustreras i Figur 5 nedan. När det gäller
terminalerna i Årsta respektive Rosersberg framgår det i figuren att endast den
förstnämnda idag har core-status. Vidare – av betydelse för kombiterminalen i
Rosersberg – är även Ostkustbanan klassificerad som comprehensive för godstrafik
men core för persontrafik.
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Figur 5. Core- och comrehensive-klassificerade noder
och stråk i Storstockholmsområdet

Nedanstående Figur 6 visar, utöver Rosersberg och Årsta, landets core- och
comprehensive-klassade kombiterminaler.
Figur 6. Core- och comprehensive-klassade kombiterminaler i Sverige
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Identifiering och utpekande av core- och
comprehensive-noder
Identifiering och utpekandet av Core-nätverket sker enligt de övergripande steg som
illustreras nedan i Figur 7.
Figur 7. Övergripande steg vid identifiering och utpekande av Core-nätverk

Core-nätverket grundar sig på comprehensive-nätverket, vilket – till stor del – utgår
från varje medlemslands nationella planer samt ett antal definierade kriterier för
noder, vilka åskådliggörs i Figur 8.
Figur 8. TEN-T:s planeringsmetodologi för identifiering av noder (comprehensive)

Rosersberg som multimodal logistikplattform är, som nämnts ovan, idag klassificerad
som comprehensive. Det är troligtvis uppfyllandet av villkoret ”kopplingen till tre
modala nätverkskomponenter” som är skälet till denna klassning. Övriga villkor
uppnås ej.
För att komma i fråga som del av Core-nätverket finns ytterligare kriterier som ska
uppfyllas, och kriterierna framgår av Figur 9 nedan. Värderingen mot kriterierna för
core tyder på att Rosersberg kan uppfylla ett av kriterierna genom kopplingen till
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Stockholm som Urban main node och det sekundära villkoret för ”Främsta noderna för
godstrafik” att Rosersberg är ”En översjö- eller inlandshamn eller en intermodal terminal lokaliserad i anslutning till en ”Urban main node” (markerad i grönt i Figur 9).
Figur 9. TEN-T:s planeringsmetodologi för identifiering av noder (core)

Värdering av Rosersberg
En genomgång av aktuella kriterier för att klassas som comprehensive eller core åskådliggörs i matrisen nedan (Figur 10) med kommentarer om i vilken grad Rosersberg
uppfyller dessa.
Figur 10. Sammanställning av krav och uppfyllnad av dessa gällande
Rosersbergs kombiterminal
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Av ovanstående kan konstateras att vad gäller kraven ovan är Rosersbergs uppfyllande
av dessa:
• Osäkert om Rosersberg uppfyller:
- Transshipment > 800 kton per år (comprehensive)
• Rosersberg uppfyller inte:
- Är den främsta kombiterminalen inom NUTS2-regionen OCH är ansluten till
minst två modala nätverkskomponenter inom TEN-T (comprehensive)
- Intermodala terminaler (väg/jvg) som är lokaliserade i direkt anslutning till corejärnvägsnätet för gods alternativt i anslutning till en översjö- eller inlandshamn
(inom samma kommun) (core)
• Rosersberg uppfyller:
- Koppling till tre modala nätverkskomponenter inom TEN-T (comprehensive)
- Är en översjö- eller inlandshamn alternativt en kombiterminal som är del av en
“Urban Main node” (core)

Summering av Rosersbergs TEN-förutsättningar
Av ovanstående framgår att Rosersbergs nuvarande godsvolymer, jämfört med 800
kton per år, är osäkra och i underkant, och det talar emot en core-klassificering enligt
detta kriterium. Ett problem som kan hindra tillväxt är att tillgängligheten för tåg från
Göteborgs hamn är dålig, eftersom tåg från Västra Stambanan måste passera genom
Stockholms Central och tåg via Mälarbanan måste gå ner och vända vid Tomteboda.
Detta gör att ledtiden till och från Rosersberg blir för lång för att man ska kunna hinna
runt med ett tågomlopp på ett dygn. Idag går en daglig hamnpendel med containrar
från Göteborg till Årsta kombiterminal, som man hinner med på ett dygn, men ingen
till Rosersbergs kombiterminal. Det borde dock finnas volympotential för gods via tåg
även till Rosersberg.
Ytterligare en aspekt som rör kravet på transshipment-volymer över 800 kton per år är,
att det enbart är ett viktmått som inte tar hänsyn till varuvärden. För en godsnod i
huvudstadsområdet som har koppling till flyggods – såsom Rosersberg – borde detta
krav kunna ersättas eller kompletteras med hänsynstagande till hanterade varuvärden.
I Rosersbergs omland präglas eller domineras näringslivet knappast av bulkbetonade
varuslag, utan snarare av högvärdigt, tidskritiskt gods.
Kriterier som Rosersberg idag inte uppfyller är att den inte är den främsta kombiterminalen inom NUTS2-regionen och att den inte är lokaliserad i direkt anslutning till
core-järnvägsnätet för gods (Ostkustbanan är comprehensive) alternativt i anslutning
till en översjö- eller inlandshamn (i samma kommun).
Däremot verkar det som om Rosersberg teoretiskt sett skulle kunna vara en core-node
utifrån värderingsfaktorn ”kombiterminal som är del av en Urban Main node”.
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Om Rosersberg kan få denna klassificering samtidigt som Årsta också är core är dock
osäkert. Om det endast kan finnas en core-klassad multimodal logistikplattform i Storstockholmsområdet, är det ovisst om Rosersberg kan få den klassificeringen eftersom
de hanterar mindre godsvolymer än vad Årsta gör.
En förstärkt koppling till Arlanda skulle möjligen kunna stärka Rosersbergs möjligheter
att klassas som core, och det tas upp i nästa kapitel.
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Förstärkt koppling Rosersberg-Arlanda
En förstärkt koppling mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde i
allmänhet och kombiterminalen i synnerhet skulle kunna vara positivt för såväl flygplatsen och dess operationella förutsättningar som för kombiterminalens
utveckling och dess TEN-klassificering.

Kan Rosersberg bidra till att stärka Arlanda?
Effektiviserad och säker flygfrakt med god tillgänglighet till internationella flyglinjer
är viktigt för svenskt näringsliv och dess utveckling. Vidare är flygfrakt en väsentlig del
av att upprätthålla ett omfattande flyglinjenät, vilket är till gagn för passagerartrafiken.
Att utveckla Rosersberg till en ”Landport” för Arlanda – precis som flera kombiterminaler i Sverige är ”Dryports” för Göteborgs hamn – skulle stärka Arlanda på flera sätt.

Förstärkt operationell koppling
Som tidigare beskrivits byggs den elektrifierade vägen mellan Rosersberg och Arlanda
flygplats (2 kilometer av väg 893). På denna eRoadArlanda ska bland annat en elektrisk
lastbil gå i skytteltrafik med flyggods mellan Arlanda och PostNord på Rosersberg. Hur
stor del av de totala flyggodsvolymerna denna bil kommer att transportera är oklart.
Elvägen torde vara högst intressant även för övrigt flyggods som hanteras i Cargo City
av bland andra Menzies Aviation. Detta hämtas/lämnas – i varje fall tidigare – i stor
utsträckning av bland andra Schenkers och DHL:s distributionslastbilar, från/till deras
terminaler i Rosersberg, vilket ger upphov till en hel del vägtrafik. Eftersom väldigt lite
flyggods lastas om till flygplan vid Arlanda, skulle – i varje fall teoretiskt sett – belly
containrar kunna köras mellan Arlanda och Rosersberg i ett eldrivet HCT-fordon (high
capacity truck med exempelvis dubbla trailers) och brytas/lastas i Rosersberg istället
för i Cargo City inom flygplatsområdet.
En sådan lösning skulle kunna bidra till förbättrade gränsöverskidande förbindelser
samt integration av olika transportslag i multimodala transportkedjor genom att
koppla flyggodset till intermodal trafik via kombiterminalen. Detta har en rad fördelar:
• Minskade emissioner från trafik inom Arlanda vilket skulle kunna ge ökat utrymme
upp till tillåtet utsläppstak.
• Färre lastbilsrörelser inom ett relativt högtrafikerat område genom konsolidering
av last.
• Värdefull mark blir tillgänglig för utveckling inom Arlandas område då Cargo City
och Logistic City avlastas, se Figur 11 nedan.
• Ledtiden bör kunna kortas då hantering och sortering sker vid terminalen i
Rosersberg och inte inom Cargo City. Detta bidrar till effektivare flygfrakt.
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Figur 11. Områden inom Arlanda flygplats

källa: DRAFT MASTERPLAN STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT, Swedavia 2017

Med en förstärkt koppling genom landport och elvägen enligt ovan, kan Rosersberg operationellt knytas närmare Arlanda flygplats. Det skulle kunna innebära att begreppet
”i anslutning till en översjö- eller inlandshamn (i samma kommun)” enligt stycke 0
ovan eventuellt skulle kunna utvidgas till att även omfatta godsflygplats = lufthamn,
något som skulle kunna främja en core-klassificering av Rosersbergs kombiterminal.

Fördelar med att Rosersberg klassas som core?
En klassificering av Rosersbergs kombiterminal som core skulle ge förbättrade möjligheter för stöd till infrastrukturinvesteringar i anslutande infrastruktur. Som nämnts
tidigare är Rosersbergs kombiterminal och hela logistikområdet mycket väl knutet
till E4:an (core), medan anslutningen enligt ovan till järnvägen är svagare. Inte enbart i
förhållande till att Ostkustbanan är comprehensive (godstrafik) istället för core, utan
också på grund av den långa och tidskrävande tillfarten västerifrån till terminalen, se
sid. 17.
Av Figur 12 nedan framgår hur Mälar- och Ostkustbanorna har en V-form in mot
Tomteboda där de knyts samman. En ny järnvägssträckning på knappt 9 km mellan
de båda banorna i Kungsängen-Rotebro-området skulle kunna förkorta anlöpstiden
för godståg västerifrån väsentligt jämfört med tågvändningen i Tomteboda. Detta skulle
sannolikt positivt kunna påverka godsöverföringen till järnväg och intermodala transportvolymer till Rosersbergs kombiterminal. I figuren visas en hypotetisk, ej utredd
sträckning, med en blå linje.
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Figur 12. Eventuell framtida länk mellan Mälar- och Ostkustbanan
(konceptuellt ritad i blått)

Utöver nyttan för godstågstrafiken skulle en ny förbindelse innebära förbättrad
potential för persontrafikresor med tåg från Västerås, Enköping och andra orter norr
om Mälaren till Arlanda, vilket skulle kunna ersätta en hel del bilburna resor dit,
och eventuellt vidare till Uppsala.
Mälardalsrådet har konstaterat att det bland nodstäderna i Mälardalen i dagsläget enbart är Uppsala som når Arlanda och Stockholm inom en timmes restid med kollektivtrafik. Deras bedömning är att restiderna generellt behöver minska med 30–50 procent
i järnvägsstråken in mot huvudstaden och till Arlanda om transportsystemet ska bidra
till en utvecklad internationell konkurrenskraft och attraktivitet för länen i StockholmMälarregionen. De konstaterar också att om Rosersberg ska fortsätta växa som logistikcentrum så behövs en bättre anslutning till järnvägsnavet i Hallsberg. Ett förslag som
diskuterats i det sammanhanget är Arosstråket – en ny järnväg med ospecificerad dragning som bättre skulle koppla samman Mälarbanan och Rosersberg.
En länk mellan Mälar- och Ostkustbanorna skulle kunna få stor positiv inverkan på
såväl gods- som persontrafiken på järnvägen och i båda fallen stärka Arlanda flygplats.
Ur persontrafiksynpunkt är Ostkustbanan redan idag klassad som core, vilket skulle
tala för ökade möjligheter för anslutande infrastrukturlösningar likt den som beskrivs
här. Om Rosersbergs kombiterminal vore core, skulle även det kunna främja delfinansieringen av de objekt som beskrivs.

Kan Rosersberg bidra till att stärka Stockholm
En utveckling av kombiterminalen i Rosersberg och dess anslutningar kan bidra till
försörjningen av norra Storstockholmsområdet genom bland annat tågpendlar från
Göteborgs hamn, utöver befintlig kombitrafik från Gävle hamn. Vidare har pendlare
från Centraleuropa med den ovan förslagna järnvägslänken en mer rationell tillfart än
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via Stockholms Central och kan då sannolikt öka i antal. Tillgången till multimodala
transportkedjor och gränsöverskridande transporter kan därmed ökas.
Med en förbättrad tillgänglighet och hastighet/räckvidd via järnväg och ett undan för
undan växande linjenät, kan Rosersbergs kombiterminal bli en allt viktigare nod även
för flyggods in till och ut från Arlanda flygplats. Det gagnar både näringslivet i flygplatsens omland och möjligheterna till nya transportlösningar för den tilltagande
e-handeln. Möjligheterna för och takten på denna utveckling beror i viss mån på om
Rosersberg klassas som core eller inte.
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Förslag att jobba vidare med
Core-nätverket beslutas inom ramen för EU:s arbete med Trans-European Transport
Network (TEN-T) och bygger på förslag från medlemsstaternas regeringar. EU-kommissionen fastslog nyligen i sitt förordningsförslag att inte till fullo följa den svenska
regeringens förslag om att förlänga stomnätskorridoren ”Skandinavien – Medelhavet”
från Stockholm, såväl norrut till Haparanda som västerut till Oslo via Örebro. Kommissionen valde att endast rekommendera en förlängning norrut längs norrlandskusten till Haparanda samt västerut till Narvik. Nu pågår trepartssamtal mellan Europeiska rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen i syfte att fastslå förordningen
som när den är beslutad ska gälla från den 1 januari 2021 och fram till 2027.
Det huvudsakliga syftet från regeringens sida var att fler infrastrukturprojekt ska ges
förutsättningar att ansöka om medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat
Europa, CEF, samt att göra det möjligt för berörda regioner att samverka i det transeuropeiska korridorsforum som finns inrättat för varje stomnätskorridor. Forumet leds av
den europeiska samordnaren och kan, utöver medlemsstaterna, även ha medlemmar
som representerar exempelvis regioner, infrastrukturförvaltare, företrädare för järnvägstransportkorridorer, hamnar, flygplatser, järnvägsterminaler, användare och andra
intressenter. Syftet med forumet är att förbereda och följa upp genomförandet av de
åtgärder som fastställs i åtgärdsplanen.
Eftersom stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser) och särskilt anslutningsplattformarna mellan
trafikslag (havshamnar, inre hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler) var det en
rimlig bedömning att regeringens förslag, om det genomförs, skulle innebära att både
Ostkust- och Mälarbanan blir delar av core-järnvägsnätet för gods. Rosersberg skulle
därmed ha uppfyllt ytterligare ett kriterium för att klassas som core, vilket i så fall
stärker argumenten för en bättre koppling genom en ny länk mellan Ostkust- och
Mälarbanan ytterligare.
Den främsta fördelen med att integrera Rosersbergs logistikcentra i core-nätverket är
att eventuella investeringar som kan öka kapaciteten på Rosersberg och anslutande
infrastruktur ges högre prioritet och bättre förutsättningar till medfinansiering från
CEF. Detta bidrar till att eliminera flaskhalsar och förbättra gränsöverskridande delar
av transportsystemet, vilket i sin tur kan stärka Arlandas roll och regionens internationella tillgänglighet samtidigt som tillgängligheten till och från Arlanda är av nationell
betydelse. I bedömningen om Rosersberg ska integreras i core-nätverket är det dock
dess förutsättningar att bidra till EU:s övergripande transportpolitiska mål som är det
avgörande. Utifrån målsättningen om att integrera Rosersberg i core-nätverket föreslås
ett antal åtgärder och aktiviteter som man kan arbeta vidare med:
1. Utarbeta en plan för processen med att integrera Rosersberg som core.
Ett viktigt första steg i detta arbete är att kvantitativt visa hur ökad kapacitet på Rosersberg kan bidra till de EU-gemensamma transportpolitiska målen och det övergripande
målet med TEN-T: att koppla samman de europeiska ländernas transportnät, att
främja multimodal integration, att eliminera flaskhalsar och tekniska hinder som finns
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mellan EU-medlemsstaternas transportsystem för att på så sätt stärka unionens sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållning. Rosersberg bör också sättas in i
sammanhanget av att stråket Ostkustbanan och Europaväg 4 genom Rosersberg och
Arlanda är av nationell, storregional och regional betydelse för tillgängligheten till
gods- och persontransporter.
2. Analys och kartläggning av brister och utmaningar.
Kartläggning av eventuella brister och utmaningar i transportsystemet utifrån nuläget
men också utifrån den utveckling vi kan räkna med framöver utifrån förväntad befolkningstillväxt samt de investeringar i bostäder och transportsystem som är planerade.
Utifrån nuläget och framtidsbilden går det att identifiera utmaningar och behov kopplade till hela regionens godstransporter samt vilken roll Rosersberg kan spela för att
möta samhällets behov av transport- och logistiktjänster och av integrerade multimodala transportkedjor. Men även att bidra till att minimera negativa effekter. Inom
ramen för detta arbete kan man exempelvis utreda om det finns underlag för HCT
mellan Arlanda och Rosersberg.
3. Identifiering av åtgärder.
Utifrån analysen och kartläggningen av brister och utmaningar är det möjligt att identifiera eventuella åtgärdsbehov. Ett exempel är behovet av en förbättrad koppling mellan
Mälar- och Ostkustbanan.
4. Underlag och samarbeten inför en eventuell ansökan om stöd från CEF.
CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till TEN-T. CEF Transport ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Det är viktigt att vi förbereder
ansökningar om stöd från CEF i god tid.
Underlag och material finns på INEA:s hemsida. Trafikverket har en särskild funktion,
CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna. Alla ansökningar inom CEF förutsätter
regeringens godkännande. Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från CEF om transporter som upprättas av en svensk aktör, eller där
en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.
De prioriterade områdena för 2017 listas nedan i Figur 13. De områdena som är av
särskilt intresse för Rosersberg och Arlanda är markerade i rött där ”Innovation and
new Technologies” är klart intressant och innehåller stora belopp. Även ITS är intressant och kan appliceras på elvägen, HCT etc.
Prioriteringarna för nästkommande ansökningsperiod är i skrivande stund inte
publicerade.
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Figur 13. Prioriterade områden av CEF
Prioriteringar

Miljoner EUR

Core Network Corridors

450

Other sections of the Core Network

100

Rail interoperability

50

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

100

Innovation and new technologies

490

Safe and secure infrastructure

10

Single European Sky – SESAR

40

Intelligent Transport System for Road (ITS)

40

Motorways of the Sea (MoS)

40

Nodes of the Core Network

10

Multimodal logistics platforms

20

Totalt

1 350

Från 2021 antas en ny budget för CEF vilket torde innebära att en ny förordning om
CEF ersätter den befintliga. Inför nästkommande budget kan det finnas möjlighet till
översyn och justeringar av stomnätskorridorerna. För Stockholmsregionens del kan
detta vara mest relevant när det gäller definitionen av en urban knutpunkt.
5. Påverkansarbete.
Påbörja ett påverkansarbete kopplat till de pågående trepartssamtalen om den kommande
förordningen för stomnätskorridorerna. Det bör även påpekas att detta påverkansarbete bör påbörjas omedelbart eftersom kommissionen sannolikt vill avsluta dessa samtal innan det kommande valet till Europaparlamentet 2019.
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Sammanfattande kommentarer
Frågeställningarna i denna rapport handlar om vad det ur ett tillgänglighetsperspektiv
betyder att Arlanda är utpekat som core i TEN-T medan Rosersberg är utpekat som
comprehensive. Hur skulle arbetet med TEN-T kunna utvecklas för att stärka Arlandas
position och hur skulle Rosersberg kunna bidra till att stärka Arlandas roll för den
internationella tillgängligheten i Stockholmsregionen?
Investeringar kopplade till Rosersberg kan förbättra den internationella tillgängligheten. Flygfrakten är av stor betydelse för den internationella tillgängligheten då den
bidrar till att täcka kostnaderna för flyglinjer och att fler linjer kan trafikeras med lönsamhet. Även om flygfrakten är relativt liten i volym räknat så är det ofta högvärdigt
och tidskritiskt gods som flygs. Investeringar som förbättrar tillgänglighet och effektivitet kan utveckla Rosersbergs kombiterminal till en allt viktigare nod för flyggods till och
från Arlanda. En sådan utveckling skulle gynna näringslivet i Stockholmsregionen i
allmänhet och i flygplatsens omland i synnerhet. Det skapar också möjligheter till nya,
effektivare transportlösningar för e-handeln.
En utveckling av kombiterminalen i Rosersberg och dess anslutningar kan också bidra
till godsförsörjningen av norra Storstockholmsområdet genom bland annat tågpendlar
från Göteborgs hamn, utöver befintlig kombitrafik från Gävle hamn.
Om, och i så fall när, den här potentialen kan realiseras beror i viss mån på om Rosersberg klassas som core eller inte. Om Rosersbergs kombiterminal skulle klassificeras
som core förbättras möjligheterna för att få finansiering via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Med tanke på att målet är att TEN-T Core-nätverket ska vara slutfört
år 2030 innebär en core-klassning sannolikt att investeringar i anslutande infrastruktur ges högre prioritet och kan tidigareläggas.
Rosersbergs kombiterminal och logistikområdet är mycket väl knutet till E4:an (core),
medan anslutningen till järnvägen är svagare. Det beror dels på att Ostkustbanan är
comprehensive (inte core) vad gäller godstrafik, och dels på den långa och tidskrävande
tillfarten västerifrån. Investeringar för en förbättrad koppling mellan Mälar- och
Ostkustbanan är en fråga av strategiskt stor vikt för utvecklingen av Rosersberg.
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