
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--19/002--SE

Utredning av intermodala
transporter för

materialtransport inom
byggbranschen

Niclas Väinölä

Bengt Wong

2019-05-27



LiU-ITN-TEK-G--19/002--SE

Utredning av intermodala
transporter för

materialtransport inom
byggbranschen

Examensarbete utfört i Logistik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Niclas Väinölä
Bengt Wong

Handledare Anna Fredriksson
Examinator Micael Thunberg

Norrköping 2019-05-27



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Niclas Väinölä, Bengt Wong



 

 

Linköping Universitet, Campus Norrköping 

Samhällets Logistik 

Vårterminen 2019 

 

 

 

 

Utredning av intermodala transporter för 
materialtransport inom byggbranschen 

 
Niclas Väinölä & Bengt Wong 

 



 

i 

 

Sammanfattning 

I dagsläget är vägtransporter det mest använda transportmetoden inom byggbranschen på 
grund av en kombination av flexibilitet, kostnadseffektivitet och kort ledtid jämfört med andra 
transportmetoder. Vägtransporter är dock en av de transportmetoder som bidrar med den 
högsta mängden externa effekter genom bland annat negativ miljöpåverkan, buller och ökad 
trafik. Det är därför viktigt att uppmuntra till andra transportmetoder inom byggbranschen för 
att minska transporternas externa effekter, speciellt då regeringen har satt som mål att minska 
transportsektorns negativa miljöpåverkan inom Sverige. 

Ett av alternativen är intermodala transporter med båt och lastbil där gods transporteras via 
båt under längre sträckor och sedan lastas om för att transporteras kortare sträckor från hamn 
till byggplats. Detta hade tillåtit transporten att behålla mycket av den flexibilitet som lastbilar 
erbjuder i dagsläget medan man kraftigt kan minska externa effekter genom att sköta stora 
delar av transporten med båt. Nackdelen med intermodala transporter är dock att det ofta 
tillkommer extra omlastningsmoment vilket ofta är kostsamma och tidskrävande vilket gör det 
till ett oattraktivt val inom byggbranschen. Inom byggbranschen råder det även en kultur som 
starkt föredrar vägtransporter vilket tros bero på att det inte finns några incentiv att välja andra 
transportmetoder samt på grund av att sjöfartslogistik inte är särskilt etablera inom Sverige 
vilket gör det mycket enklare att samordna vägtransporter i jämförelse med sjötransporter. 

Syftet med denna rapport är därför att göra en totalkostnadsanalys i två olika scenarion där en 
analys görs av transporten från fabrik till byggplats med lastbil samt intermodala transporter 
för att kunna jämföra de två olika alternativen. Utöver detta kommer andra icke-kvantitativa 
för och -nackdelar att undersökas för att få en djupare förståelse för vad som påverkar valet 
mellan de olika transportmetoderna. 

De kostnader som undersöks i rapporten är kostnader för hantering, lön för transportörer, 
bränsle, lots, anlöp och andra övriga kostnader som i detta fall blir färjekostnader och 
varningsbilskostnader för lastbil. I båda scenarierna blir intermodala transporter dyrare vilket 
främst beror på lots och -farledsavgifter som tillämpas på sjöfart i svenska vatten samt 
hanteringskostnader som tillkommer vid omlastningsmomenten. Lots och -farledsavgifterna 
sätts av sjöfartsverket och har under de senaste åren höjts vilket har mötts av stark kritik av 
aktörer inom svensk sjöfartslogistik. Utöver detta blir hanteringskostnaderna dyrare än med 
annat gods som följer ISO-standard på grund av att husmodulerna och betongelementen som 
undersöks i scenarierna är större än ISO-standard vilket innebär att godsen är så kallade Out-
of-gage vilket leder till ökar kostnaden. De undersökta godsen kan heller inte hanteras med 
ISO-utrustning i hamn vilket innebär att man manuellt måste fästa vajrar i godset vilket leder 
till en tids och -kostnadsökning inom hanteringsmomentet som är ca 2–2.5 gånger större än 
gods som följer ISO-standard. 

Trots att intermodala transporter är dyrare har de några fördelar jämtemot vägtransporter. 
Bland annat kommer man att kunna mellanlagra gods i hamnen vilket blir billigare än att 
stoppa en hel lastbilskonvoj om det exempelvis blir byggstopp. Mellanlagring i hamnen 
tillåter även JIT leveranser till byggplatsen. Hamnen frigör dessutom yta på byggarbetsplatsen 
vilket troligtvis kommer att vara viktigt i framtiden. Det går även att lasta mer gods på båt i 
jämförelse med lastbil vilket minskar mängden externa effekter per transporterad modul.  
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Trots intermodala transporters fördelar kommer man fortfarande att behöva minska deras 
kostnad för att göra dem till ett mer populärt val inom byggbranschen. Då man inte kan 
påverka godsets storlek och på så sätt Out-of-gagekostnader inom hantering föreslår vi att 
byggföretagen integrerar lastbärare direkt i husmoduler och betongelement för att man ska 
kunna hantera godset med ISO-utrustning. Detta hade minskat hanteringskostnaderna avsevärt 
då ett tidskrävande och kostsamt moment i hanteringen är att manuellt fästa vajrar med vilket 
man lyfter godset. Andra kostnader som det finns potential att minska är lots och -
farledsavgifter vilket i dagsläget styrs av sjöfartsverket. Det är kontraproduktivt att dessa 
kostnader fortsätter höjas dels då regeringen har som mål att minska transportsektorns 
negativa miljöpåverkan samt då det inte finns någon jämförelsebara kostnader utomlands 
vilket göra svenska sjöfartslogistik mindre konkurrenskraftig. 

Andra alternativ som inte hade minskat hanteringskostnaderna är att införa begränsningar på 
externa effekter av transporter samt införa redovisningsplikt av transporters externa effekter. 
Vi tror dock att detta alternativ hade varit särskilt populär inom byggbranschen då det agerar 
mer som en piska än en morot. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Klimatet är en av regeringens högsta prioriteringar. För att minska påverkan i miljön har en 
klimatstrategi tagits fram där effektivisering godstransporter utgör en stor. Strategin för 
godstransporter är att öka transporteffektivitet, och detta utförs genom samordning, 
samhällsplanering och även övergångar till förnybara drivmedel, utveckla energieffektivare 
fordon och främja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och järnväg. Det finns 
kapacitet i sjöfarten och järnvägen som i dagsläget inte används. Dessa transportmedel kan 
leda till ett konkurrenskraftig och smart framtida godstransportsystem. (Regeringskansliet, 
2018) 

Byggbranschen är i ständigt behov av nytt byggmaterial för att kunna bedriva sin verksamhet 
och är därmed även beroende av att leveranser sker som planerat. I dagsläget sker många 
transporter inom byggbranschen endast via väg. Detta beror på att väg som transportmedel i 
dagsläget är ett av de mest flexibla som stödjs av utvecklad infrastruktur som ger leverantören 
relativt stor frihet i vilken rutt som ska användas. Transportrutter med väg kan generellt även 
ändras lätt om exempelvis en väg stängs av jämfört med andra transportmedel som 
exempelvis järnväg och sjöfart (Heljedal, 2013). Denna flexibilitet har ofta stor betydelse för 
kunderna inom byggbranschen då leveranspunkterna, vilka ofta är byggplatserna själva, inte 
alltid ligger i anslutning till anläggningar som kan ta emot leveranser från järnväg eller sjöfart. 

Nackdelen med att endast sköta leveranser via väg är att det kan ha stor negativ miljöpåverkan 
i form av koldioxid och andra utsläpp, det ökar även mängden trafik vilket i sin tur påverkar 
framkomligheten och medför buller. En av huvudfrågorna är hur man ska behålla 
flexibiliteten som finns med vägtransporter och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan. 
Ett alternativ till detta är intermodala transporter, detta innebär att man kombinerar 
transportmedel vilket i detta fall är väg och sjöfart. Tanken är att man ska använda väg för 
kortare sträckor där sjöfart inte kommer fram medan sjöfarten används för att transportera 
godset under längre sträckorna. Detta kan åstadkommas antingen genom att lasta om godset 
från vägen till båt eller att helt enkelt transportera hela leveransen på båt. (Heljedal, 2013) 

Behovet av att skifta transporter från lastbilar som drivs med fossila bränslen styrks bland 
annat av undersökningar som visar att cirka 20% av all transporterad vikt i Sverige 
transporteras till och från byggarbetsplatser. Dessa transporter bidrar till  negativa miljöutsläpp 
som koldioxid med kväveoxider som leder till försurning av sjöar och andra vattendrag samt 
övergödning av mark och hav. Mängden transporterat gods förväntas öka med mer än 50% 
mellan år 2000 och 2020. Det innebär även att dessa transporters påverkan kommer att öka 
med åren. På grund av detta är det viktigt att undersöka olika transportalternativ som kan vara 
mer hållbara ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Ett av dessa alternativ är 
intermodala transporter vilket kommer att undersökas i denna rapport. (SBUF, 2010) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Examensarbetet är skrivet på uppdrag av SSPA i Göteborg och är menat att undersöka vilka 
möjligheter det finns att ersätta transporter via land med vattenbaserade transporter för 
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byggmaterial. Det ska även undersöka om det finns möjlighet till en kombination av dessa 
transportalternativ i olika scenarier vilka sedan kommer att sammanställas i en 
totalkostnadsanalys. Totalkostnadsanalysen kommer att användas för att jämföra när det är 
lönsamt att använda sig av intermodala transporter över vägtransporter för byggmaterial.  

Vidare behöver försörjningskedjorna för två olika scenarion undersökas för att kunna 
bestämma vart i försörjningskedjan man kan använda sig av transporter via vattenvägar. Ett 
av dessa scenarion kommer att undersöka transporten av husmoduler från Lindbäcks i Piteå 
till Inre hamnen i Norrköping. Det andra scenariot kommer att undersöka transporten av 
betongelement i form av väggar från AS-E Betoonelement Tallinn till Inre hamnen. SSPA har 
även efterfrågat en enklare excelmodell som kan användas för att snabbt få en uppskattning 
om hur ändringar i transportupplägget kommer att kunna påverka kostnaderna för 
transporterna. 

De två byggmaterial som kommer att undersökas är byggmoduler av trä och betongelement i 
form av väggar. Anledningen till att dessa två har valts beror på att de i dagsläget används i 
stor utsträckning i byggprojekt. Dessa moduler produceras i fabrik och transporteras därefter 
till byggarbetsplatsen där de monteras, på så sätt kan man genomföra arbetet på 
byggarbetsplatsen snabbare jämfört med att bygga allt från grunden på plats. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att jämföra transporter via land och transporter via vattenvägar för två typer av 
byggmaterial. Förklara vilka för- och nackdelar som uppkommer med respektive alternativ. 
En totalkostnadsanalys på de olika alternativen och de två scenarierna kommer tas fram för att 
kunna se och identifiera skillnader, och ifrån analysen ta fram de lönsammare alternativen. En 
Excelmodell ska tas fram som ger överblick av hur kostnader för transporter kan komma att 
ändras beroende på de utvalda kostnadsposterna. 

De frågeställningar nedan har som syfte hjälpa projektgruppen att uppnå rapportens mål. 
Syftet med frågeställning 1 är att belysa de faktorer som är viktiga att ta i hänsyn när man 
genomför en totalkostnadsanalys för sjöfartstransporter. I denna frågeställning inkluderar det 
bland annat att ta fram de kostnadsposter som kommer användas i frågeställning 3. 

Syftet med frågeställning 2 är att belysa de för och -nackdelar som upplevs med olika 
transportmedel av aktörer som är verksamma inom transportmarknaden i dagsläget. Detta 
kommer bland annat användas senare i diskussionen. 

Syftet med frågeställning 3 är att tillämpa den teori som tagits fram genom frågeställning 1 på 
två scenarier som tagits fram. Detta är då menat att ge en bild över vilka kostnader som ingår i 
ett verkligt scenario och även hur det påverkar valet av transportmetod som en leverantör kan 
stå inför. 

1) Vilka faktorer och kostnadsposter bör inkluderas i en totalkostnadsanalys av 
intermodala transporter?  

2) Vilka för- och nackdelar finns i de olika transportmetoderna för byggmaterial? 
3) Vilka av de undersökta transportmetoderna är mest ekonomiskt lönsamt samt har 

minst negativa miljöutsläpp?  
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1.4 Avgränsningar 

Ekologisk påverkan kommer undersökas i mån av till gängliga data. Om det exempelvis finns 
data tillgänglig om den använda fartygsmodellens bränsleförbrukning kommer bland annat 
co2 utsläpp kunna beräknas, om denna information inte hittas kommer NTMcalc att användas 
för att uppskatta miljöpåverkan.  Vidare kommer rutterna att planeras för att effektivisera 
transporten i de utvalda scenarierna och de utvalda faktorerna kommer inte att tillämpas i 
andra fall. 

I examensarbetet kommer även endast undersöka om det finns en möjlig rutt som uppfyller de 
ställda kraven. Det kommer därför alltid antas att det finns en transport tillgänglig vid 
omlastning eller vid annat byte som direkt kan fortsätta transporten av materialen efter att 
denna omlastning eller byte har skett.  

Vidare undersöks endast kostnaden för den sträcka som godset transporteras. Exempelvis 
undersöker vi i rapporten ett scenario där båten ska transportera gods från Muuga hamn i 
Riga. Vi kommer då att anta att båten redan väntar i hamnen och kommer inte att ta hänsyn 
till kostnader som uppstår innan lastning sker, exempelvis anlöpsavgifter till Muuga utan 
lasten av antingen husmoduler eller betongelement. Andra kostnader som inte kommer att tas 
med i beräkningarna är trängselskatter, sociala avgifter, försäkringar, prisskillnader mellan 
olika länder vi utgår ifrån den data vi har fått tillgång till och investeringskostnader på grund 
av begränsade resurser.  

Vid de undersökta intermodala transporterna antar vi att hamnen har den kapacitet att 
mellanlagra alla transporterade moduler. Vi här även antagit att fartygen behåller samma 
hastighet utöver hela transporten, eftersom beroende på vädret och lastens vikt går transporter 
fortare eller långsammare och det vi söker är ett medel för att kunna basera vår totalkostnad 
på. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångsätt och de metoder som används i examensarbetet. 

2.1 Metodteori 

Under kapitlet redovisas teorin för rapportens genomförande. 

2.1.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie är en granskning av litteraturen inom rapportens berörda område. Vilket 
detta område är skall tidigt definieras i rapporten, vanligtvis i avgränsningar eller dylikt. För 
hög tillförlitlighet skall vetenskapliga artiklar användas och i form av originalartiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Det är viktigt att litteraturstudier görs innan genomförande av rapporten sätts igång. Enligt 
Forsberg och Wengström (2015) finns tre olika sätt att göra en litteraturstudie; allmän 
litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. Allmän litteraturstudie 
innebär som namnet tyder; en överblick av litteraturen som skall användas, sammanställning 
av bakgrundsinformation. Fördelar med denna metod är att den tydliggör för läsaren 
problembakgrunden, analyser och beskrivande delar i rapporten. Det allmänna litteraturstudie 
brister i är grunden för systematisk litteraturstudie, det vill säga ett systematiskt perspektiv. 
En systematiskt litteraturstudie kräver god kvalité och omfattande litteraturunderlag för att 
slutsatser och bedömningar skall kunna göras. I denna typ av litteraturstudie är all litteratur, 
fakta och bevis kopplad till studerat området relevant. Systematisk litteraturstudie är lämplig 
att använda för praktiska syften och mål, och även vid test av olika hypoteser. (Forsberg & 
Wengström, 2015) 

För att erhålla denna information måste sökverktyg användas. Enligt Forsberg och 
Wengström (2015) är begreppsanalys inbakat i litteraturstudien och ingen metod i sig. 
Begreppsanalys går ut på att analysera begrepp som är relevant i ämnat studieområde för 
tydliggöra och få en absolut förståelse för begreppen. Detta görs genom att studera litteratur 
och ordböcker för att sedan kunna göra en begreppsbestämning. Enligt Hartman (2014) är 
sökord viktigt att tänka på innan man börjar sökning i databaser. Breda sökord kan ge för 
många träffar på artiklar och texter. Medan för specifika och korta sökord kan ge för få 
träffar. Om artiklar inte hittas är ett alternativ att dela upp söktermerna i flera sökningar. När 
en överblick av ämnet är tydligt, specificeras sökorden och deras kombinationer. Om en 
intressant artikel hittas kan sökningen fortsätta med hjälp av de referenser artikeln refererade 
till. (Hartman, 2004) 

 

2.1.2 Intervju 

Det finns olika typer av intervjuer. Gemensamt för typerna av intervjuer är att deras syften är 
att skapa en kvalitativ grund i kontrast med resultat och slutsatser endast baserad på data. De 
vanligaste formerna av intervju som nämns i litteratur är; ostrukturerad-, strukturerad- och 
halvstrukturerad intervju. Ostrukturerade intervjuer eller öppna intervjuer innebär att 
intervjuaren ställer relativt övergripande frågor inom studieområdet som den intervjuade kan 
svara fritt på. Denna typ av intervju ger mycket information och behöver nödvändigtvis inte 
något manus då intervjun inte följer ett mönster som går att förbereda sig på. Det svar som 
söks är hur den intervjuade personen upplever något. Strukturerade intervjuer eller styrda 
intervjuer utformar sig vanligtvis genom ett flertal frågor i en bestämd ordning. Den 
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intervjuade har sedan alternativ att välja mellan bland de bestämda svaren. I denna form av 
intervju behövs vanligtvis ett manus och svaren blir lätta att analysera, men informationen är 
mer avgränsat och mer relevant då ett visst resultat söks än att erhålla mer eller ny 
information inom det studerade området. Det svar som söks är hur den intervjuade personen 
upplever en viss situation eller ett moment.  (Alvesson, 2011; Lantz, 2013) 

Det finns två typer av intervjufrågor; ”slutna frågor” och ”öppna frågor”. Slutna frågor 
kännetecknas svar som ja och nej, medan öppna frågor har inga begränsningar. (Lantz, 2013) 
Slutna frågor är lätta att analysera, men i kontrast till kvalitativa intervjuer vilket är öppna för 
vad intervjupersonen tycker är relevant och viktigt att tala om. (Alvesson, 2011) 

En bra intervju har ett opartiskt förhållningssätt i frågor, begrunda sig i fakta och utformar för 
ett rättvisande svar. Precis som i litteraturstudie är det lika viktigt att studera/genomföra ett 
flertal liknande artiklar/intervjuer för att öka och säkerställa kvaliteten av informationen som 
erhållits. Genom att sedan kritiskt granska svaren i relation till frågorna som ställts kan 
förbättringar göras och därmed få ett mer rättvisande svar. (Lantz, 2013) 

 

2.1.3 Metod för reliabilitet, validering och triangulering 

För att projektet ska få ett resultat som eftersöks och att totalkostnadsanalysen är gjord för rätt 
ändamål från projektstart till slut behöver arbetet utföras med reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet definieras; resultat som är konsekvent över en lång tidsperiod, representerar den 
totala populationen som studeras och om samma resultat kan nås av att utföra samma 
undersökning med liknande forskningsmetoder anses resultatet pålitligt. (Golafshani, 2003). 
Validering är en utvärdering om huruvida modellen är rätt byggd, med det innehåll som 
kunden har begärt från projektet. Begreppet definieras; bestämmer om forskningen verkligen 
undersökte det den var avsedd att undersöka och hur sanningsenliga resultaten är. Det handlar 
om att använda rätt forskningsverktyg för rätt tillfälle. (Kelton, Sadowski, & Sadowska, 2002) 

Triangulering är en strategi/metod för att förbättra projektets pålitlighet och giltighet eller 
utvärdera resultatet. Det finns olika sätt att utföra triangulering; intervjua personer med olika 
relationer till problemet, olika forskare med olika yrken deltar i datainsamling, 
teoritriangulering och använda flera informationskällor för att genomföra undersökning. 
Triangulering användas för att eliminera glorifiering/fördom för att få en så giltig lösning som 
möjligt. (Golafshani, 2003) 

 

2.1.4 Kostnadsmodellering och förändringsarbete 

För att få fram en kostnadsanalys som uppfyller målet kommer en så kallad 
totalkostnadsdifferensanalys genomföras. En differensanalys skiljer sig ifrån en 
totalkostnadsanalys då man undersöker hur olika kostnadsposter förändras istället för att 
genomföra analysen med olika kostnader. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

De kostnader som har valts för att undersökas i detta fall är de kostnader som har en direkt 
relation till transportkostnaden. De utvalda kostnadsposterna är administrativa kostnader i 
form av lönekostnader, bränslekostnader, hanteringskostnader, lotsavgifter samt 
farledskostnader. För motiveringen av dessa val och mer bakgrundsinfo se kapitel 3.6 samt 
3.4. 
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2.2 Projektets flödesschema för metod 

Projektets metod för att samla information följer mönstret nedan, se figur 1.  

 
Figur 1 - Arbetsprocess för examensarbetet. 

I steg 1 vilket är litteraturstudier kommer vi att leta efter litteratur som kan ge oss stöd för 
teorin och datainsamlingen. Den eftersökta data kommer att vara information som hjälper oss 
att genomföra totalkostnadsanalysen, exempelvis godshanteringskapacitet i ton/timme för en 
hamn. 

I steg 2a vilket är datainsamling ska vi samla in data för användning i totalkostnadsanalysen 
genom att intervjua personer som kan ge relevant data. Kompletterande data kan även hämtas 
från andra relevanta källor, exempelvis hamntaxor eller vetenskapliga rapporter. Den 
eftersökta kompletterade data kommer att vara data som kan användas för att besvara 
eventuella frågor som inte kunnat besvaras genom intervju och kommer troligtvis vara i 
formen av akademiska rapporter eller annan studentlitteratur. 

I steg 2b vilket är databehandling/rapportskrivande kommer vi att behandla den data som 
samlats in under steg 2a för att genomföra totalkostnadsanalysen och excelmodellen. Under 
detta steg kommer även rapporten att skrivas. Steg 2b kommer att börja ett litet tag efter 2a 
men efter detta kommer de två stegen i princip gå parallellt då det kan behöva samlas in 
kompletterande data för totalkostnadsanalysen.  
  
Steg 3 är slutleverans. Det innebär helt enkelt att vi levererar rapporten med 
totalkostnadsanalysen och modellen till examinatorn efter handledarens godkännande. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskrivs projekts genomförande för att kunna besvara frågeställningarna. 

2.3.1 Litteraturstudier 

Projektet har använt sig av både allmän litteraturstudie och systematisk litteraturstudie, men 
projektgruppen började med en mer allmän litteraturstudie eftersom mer kunskap kring 
området krävdes för att kunna utföra beräkningar kring scenarion. Allmän litteraturstudie har 
bidragit med kunskap inom intermodala transporter och förståelse för byggbranschens 
materialförsörjning och de rudimentära skillnaderna mellan väg- och vattentransporter. Den 
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kunskapen har även givit en teoretisk överblick på den intermodala transportens fördelar, 
nackdelar, kostnader och hinder. De källor som har används har erhållits med hjälp av sökord; 
Intermodala transporter, bygglogistik, kombitransport, vattenvägar inom logistik, svenska 
vattenvägar, transport logistics, sjöfartstransport och sjöfartslogistik, Container port efficiency 
och Shipping logistics management. Dessa sökord har testats i Linköpings universitets 
sökmotor; Unisearch och Google Scholar. De tryckta källorna som har använts har lånats ifrån 
Linköping universitets bibliotek. 

Längre fram i arbetet har projektgruppen tagit hjälp ifrån handledaren, byggmästare och 
hamnmästare där mer djupgående kunskap har behövts. Dessa personer presentera i kapitel 
2.3.2. Det rör sig mer om kunskap kring hur material faktiskt förflyttas, vilka kostnader som 
finns för hamnen och byggföretag vid transport och lagring, fartygens kapacitet, produktens 
dimensioner, vikt etc. 

 

2.3.2 Intervju 

De intervjuade är: Lennart Hammarbäck och Fredrik von Elern från WSP, Ola Hjärtström och 
Magnus Grimhed från Norrköpings Hamn, Lars Wallgren från Lindbäcks och Martin 
Svanberg från SSPA. De nämnda arbetar antingen för en hamn, byggföretag eller forskar 
inom sjöfartslogistik och besitter kunskap och data projektet behöver. 

Projektet har använt sig av ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer med både öppna 
och slutna frågor. Frågor som ställdes kan ses i bilaga 1. Slutna frågor har använts för att få 
tag på information om kapacitet och kostnader. Öppna frågor har använts där litteraturstudien 
är begränsad och där projektgruppen anser mer kunskap är nödvändigt. De intervjuer som 
utfördes hade ett format där diskussion kring intermodala transporter var i fokus. Syftet var att 
få en förståelse för den intervjuades kunskap om intermodala transporter, deras perspektiv på 
intermodala transporter i dagsläget och vad som behöver göras/implementeras/förändras för 
att intermodala transporters nytta ska kunna tas del av. Mot slutet av varje intervju ställdes 
mer slutna frågor för att få svar på det som inte diskuterats, och där specifik information/data 
är nödvändigt för projektet.  

Under projektets gång har fler frågor dykt upp och då har projektgruppen fått tillstånd att 
maila de intervjuade om nödvändiga data. Då har mer specifika frågor ställts kring 
information om mått, vikt, dimension och kapacitet för fartyg och terminal, det som berör 
beräkningarna.  

2.3.3 Reliabilitet, validering och triangulering 

Projektet har gjort antagningar kring lastbilens egenskaper, utsläpp ifrån de olika 
transportmetoderna och servicehastigheten på fartyget som används. Dessa antagningar har 
gjorts där data inte har funnits tillgänglig och har därför tagits fram genom litteraturstudier. 
Servicehastigheten för fartyget har tagits fram med hjälp av ett annat liknande fartyg med 
samma dödviktstonnage och motor. Utsläppen har antagits med NTM kalkylators 
utsläppsvärden och lastbilens egenskaper har tagits fram genom att undersöka flera lastbilar, i 
detta fall Volvos lastbilar för att kunna sätta ett medelvärde kring lastbilens egenskaper.  

Projektgruppen har samlat in data ifrån olika aktörer, flera av dessa aktörer har sett de värden 
projekten använt sig av och tyckt att dem är valida. För att verifiera att syftet är inom SSPAs 
uppdrag har projektgruppen varit i kontakt med Martin Svanberg och fått de bekräftat. 
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Projektgruppen har intervjuat personer med olika relationer till problemet för att få en så 
rättvis överblick över problemen, de för-/nackdelar som finns med intermodala transporter 
och eventuella förändringar som behöver ske. 

2.3.4 NTMcalc (Nätverket för Transporter och Miljön) 

NTMs kalkylator används främst av köpare och säljare av transporter. Kalkylatorn tillåter 
användaren att beräkna transporters påverkan i miljön. Det finns två kalkylatorer att välja 
mellan, enkel och avancerad. Projektet kommer att använda sig av den enkla kalkylatorn, 
eftersom endast CO2-utsläpp av transporterna kommer att beräknas.   

NTMs kalkylator har använts för att identifiera relevanta rutter och beräkna transportmedlens 
sammanlagda miljöpåverkan för de studerade rutterna. De värden som tagits fram ska ge 
modellen en tillförlitlig beräkning av de två scenarions utsläpp. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som ingår i examensarbetets teoretiska referensram. Kapitlen 
om Logistik och Bygglogistik är skrivna på ett generellts sätt. Kapitlet om transportlogistik 
går däremot in mer på djupet för att ge en tydlig bild av hur de olika transportmedlen förhåller 
sig till scenarierna i denna rapport. 

 

3.1 Logistik 

Logistik handlar om flöden mellan företag och konsumenter från råvara till slutkund. De olika 
flödena är monetära-, material-, person- och informationsflöden. För att få slutprodukten att 
nå kunden krävs tjänster kring distribution och marknadsföring kopplade till slutprodukten 
och det är dessa tjänster logistiken avser att effektivisera och utföra på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt. (Lumsden, 2012) 

Ett företags lönsamhet går hand i hand med logistik. Genom att planera, lagra och styra 
förflyttningar kan kostnader relaterat till nämnda minska och medföra ökad effektivitet och 
service, vilket i sin tur även kan öka värdet i slutprodukten. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 
2013) 

De faktorer ett företag ska se på för att förbättra sin logistik är den leveransservice kunderna 
har krav på. Leveransservice omfattar före, vid och efter leveransen av produkten. Före 
leverans omfattar tydlighet gentemot kunden, vad den kan förvänta sig av service, 
tillgänglighet, hur flexibel man är vid speciella behov eller förseningar och sist men inte minst 
kostnaderna för servicen. I vissa fall är kostnaderna förhandlingsbara och då bör företagen 
vara tydliga med denna information. Logistiken för ”före leverans” underlättar affärer som i 
sin tur kan bidra till fler kunder. Vid leveransen är följande faktorer viktiga att tänka på; 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet. De faktorerna omfattar hur väl ett 
företag förhåller sig till den leveransservice man avser att kunna utföra. Att leverera rätt 
produkter, rätt antal och till rätt leveranspunkt. Efter leveransen avser företagets förmåga att 
hantera retur, klagomål, reservdelar och garanti. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Leveransservice delas upp i leveransserviceelement, de faktorerna visas i figur 2. 

 

Figur 2 - De 6 olika leveransserviceelementen. 

 

Ledtid omfattar i stora drag tid från orderläggning till mottagen leverans. Alla de aktiviteter 
som ingår i detta steg kan sedan delas in i olika genomloppstider (GLT). Exempelvis från 
orderläggning är nästa aktivitet ordermottagning, därefter plockning, emballering, lastning, 

Ledtid (leveranstid)

Leveranspålitlighet

Leveranssäkerhet 

Lagertillgänglighet

Information

Flexibilitet/kundanpassning
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transport, lossning etc. Alla dessa aktiviteter hanteras olika vid olika fall. Alla dessa olika 
aktiviteter utgör ledtiden. Leveranspålitligheten är tillförlitligheten i ledtiden. Företag vill 
givetvis undvika förseningar av leveranser men även för tidiga leverans är oönskade. Flera 
kunder har prioritet för leveranspålitligheten framför kort ledtid. Leveranssäkerhet avser att 
leverera rätt vara av rätt kvalitet och mängd. Lagertillgänglighet avser förmågan att kunna 
levererar direkt ifrån lager/butik. Vid fall då produkter tillverkas mot kundorder är denna 
serviceelement inte relevant. Information avser information som gör det lätt att göra affärer 
med företaget och information om kunders efterfrågan som gör att planeringen kan göras med 
bättre framförhållning. Flexibilitet/kundanpassning avser företagets förmåga att anpassa sig 
till förändringar av leveranser exempelvis snabbare leveranser och speciella krav på 
leveranser. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

 

3.2 Bygglogistik 

Bygglogistik omfattar planering, organisering, koordinering och kontroll av materialflöden 
från anskaffning av råvara till färdig produkt (Agapiou, Clausen, Flangan, Norman, & 
Norman, 1998). Enligt Vrijhoef och Koskela finns det tre faktorer som försvårar 
byggbranschens materialflöde. Första är att produktionen består av en tillfällig fabrik. Det vill 
säga att produktionen sker på byggarbetsplatsen och inte i en tillverkningsfabrik. Andra 
faktorn är att byggmaterial tar upp stora ytor för både hantering och lagring. I byggprojekt 
finns inte mycket av dessa att tillgå. Tredje faktorn är som tidigare nämnt att det är en ny unik 
produkt som ska färdigställas, det vill säga att försörjningskedjan är temporär. Fler 
identifierade hinder är att varje produkt skiljer sig ifrån varandra; längd, höjd, bredd, vikt. 
dimensioner etc. vilket sin tur motverkar produktiviteten på byggplatsen. Varje byggprojekt 
skiljer sig åt och kräver vid flera fall specifika produkter. Det blir därför svårt att 
standardisera produkter och att utforma rutiner för arbetsprocesser. (Agapiou, Clausen, 
Flangan, Norman, & Norman, 1998) Studier visar dock att det finns utrymme för förbättringar 
och en estimering upp mot 20% minskade byggkostnader vid välplanerade transporter och 
logistik till och från byggplats. (Dubois, Hulthén, & Sundquist, 2018; Lindén & Josephson, 
2013) 

Beroende på byggprojektet krävs det alltid olika mängder byggmaterial, det vill säga sten, 
grus, material etc. Detta förses vanligtvis av flera olika aktörer, vilket gör koordinering av 
transporter till byggplats viktig för att processen ska vara så effektiv som möjligt. Det behövs 
även transporter och hantering efter bygget, av det som blir över, avfall, pallar, emballage etc. 
Det finns ett flöde av material in och ett för avfall. Enligt Shakantu et al. (2008) finns det 
ingen koordinering mellan företag som transporterar material in på byggplatsen och de som 
hanterar avfall. De olika företagen för både material och avfall har sina egna fordon, scheman 
och rutter som dem följer. Detta skapar flaskhalsar i transportsystemet och belastar den 
befintliga trafiken. (Shakantu, Muya, Tookey, & Bowen, 2008) 

Det hanteras, lyfts och transporteras stora mängder material varje dag på själva 
byggarbetsplatserna. Det sker även en intern materialhantering på arbetsplatsen. Nya material 
och byggdelar transporteras till bygget och transporteras sedan till särskilda materialupplag. 
Vissa byggdelar lyfts på plats och monteras direkt vid leverans och andra byggdelar lagras i 
ett mellanlager på själva arbetsplatsen. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
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Inom byggbranschen är informationsflödet essentiellt för hög produktivitet. Ofullständigt 
informationsflöden påverkar materialflöde som i sin tur resulterar i slöseri av byggmaterial 
och förseningar av leveranser. Enligt Agapiou et al. (1998) kan det undvikas genom att vid 
början av planeringen av ett bygge ha logistiken i åtanke. Hinder för att genomföra detta är att 
byggbranschen skiljer sig ifrån tillverkningsindustrin. Monotona arbetssätt med specifika 
tillverkningsmaskiner och standardiserade processer som industrin har att göra med, finns inte 
inom byggbranschen. Det skiljer också sig i grundläggande faktorer som miljö, kultur och 
även operativa skillnader (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010).  

Allt fler folk flyttar till tätort visar studier. Detta sätter krav på byggföretag och i vilken 
utsträckning bygglogistiken används i tätorten. I och med att materialen för bygge 
transporteras via samma begränsade vägar som befolkningen använder belastas vägarna 
ytterligare. Fler negativa effekter av transporter i tätort är utsläpp av koldioxid, buller och 
ökade risker för olyckor. Transportlösningar till urbana byggprojekt finns men då krävs det en 
vilja att samarbeta mellan flera olika parter och tillgodose deras behov samtidigt som ett 
gemensamt mål ska nås. För att underlätta svårigheterna med materialflöden har 
transportlösningar tagits fram. (Janné, 2018) 

 

3.2.1 Bygglogistiklösningar 

Just-in-time med checkpoint är en bygglogistiklösning som används för att koordinera just-in-
time leveranser till byggplats genom planering och styrning (Janné, 2018). Just-In-Time (JIT) 
är en filosofi som Toyota introducerade i sin produktion under sent 70-tal. Filosofin bygger på 
att driva produktionen med ett minimalt lager genom att leverera rätt gods i rätt mängd i rätt 
tid. Metoden utvecklades för att minimera slöseri och förbättra effektivitet i 
produktionsprocessen. JIT bygger dock på att kommunikationen mellan kunden och 
leverantören fungerar väldigt bra då det är ett krav för att leveranserna ska ske som planerat. 
Dålig kommunikation kan exempelvis leda till att leveranser inte kommer som planerat och 
med de låga lagernivåerna JIT medför kan det då bli ett problem. (Lai, Lee, & Ip, 2003) 

En checkpoint inom bygglogistik är en lageryta i nära anslutning till byggområdet där alla 
leveranser leds. Vid checkpointen mottags och kontrolleras leveranser ständigt, då just-in-
time innebär låga lagernivåer krävs det en ständig kontakt mellan leverantör, chaufför och 
personal på byggarbetsplatsen. En checkpoint i sig är också en bygglogistiklösning, men 
tanken med JIT med checkpoint är att leverera till checkpoint och sedan vidare det 
nödvändiga materialet precis innan det behövs i bygget. På så sätt kan man hålla låga 
lagernivåer och använda yta till andra ändamål. (Janné, 2018) 

Bygglogistik center (BLC) är en bygglogistiklösning som används för att konsolidera 
transporter vid en samlingspunkt en bit ifrån slutdestinationen. Syftet med denna lösning är 
bland annat att effektivisera transporter på den sista sträckan genom att öka fyllnadsgraden 
samt används även för att minska antal transporter i området och på så sätt minska trängsel 
som eventuella transporter kan bidra till. En annan effekt av CLC är att mindre personal kan 
behövas för att lossa transporter då det blir färre transporter. CLC används ofta i tätbebyggda 
områden för att minska byggtransporters negativa effekter som exempelvis lokala utsläpp, 
trängsel och buller som uppstår på grund av dessa transporter. (Janné, 2018) 
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3.3 Transportlogistik 

Målet med transportlogistik kan summeras i att man vill kunna organisera en transport så att 
den levererar rätt vara, i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad. Dessa faktorer tar inte i 
hänsyn faktorer som negativ miljöpåverkan utan detta är något som i de allra flesta fall räknas 
vid sidan av med annan data. (Conlogic AB, 2013) 

Det är även skillnad på ingående och utgående transporter inom transportlogistik. Ofta läggs 
mycket planering på att effektivisera utgående transporter medan man ofta låter eventuella 
leverantörer sköta inleveranser. Detta innebär att transporter i sådana fall förbättras för att 
möta leveranskrav jämfört med att förbättra resurseffektivitet. En viktig sak att notera med att 
arbeta med att effektivisera resursutnyttjandet transportlogistiken inom en verksamhet är att 
detta även kan leda till minskad negativ miljöpåverkan för transportsektorn inom företaget. 
(Conlogic AB, 2013) 

 

3.3.1 Vägtransporter 

De senaste 50 åren har vägtransporter vuxit väldigt mycket och uppgör i dagsläget en stor del 
av det totala antalet transporter. En av anledningarna till detta är den förbättring av effektivitet 
man har kunnat åstadkomma med hjälp av större lastbilar som kommit i användning sedan 
dess. En annan anledning till lastbilens ökande användning är att kraven på snabba och 
effektiva transporter har ökat med tiden. Lastbilen har kunnat uppfylla dessa krav genom att 
kunna transportera partier på över 1 ton och genom att eliminera behovet av omlastning vilket 
i sin tur minska mängden gods som skadas under transporten. De grundidéer som 
vägtransporter bygger på och lett till dess stora tillväxt kan delas in i småskalighet, flexibilitet, 
säkerhet, tillförlitlighet, service och anpassningsförmåga. (Lumsden, 2012) 

Småskalighet syftar på den lilla kapaciteten varje enskild transport har. Detta gör 
leveransmetoden lätt att anpassa för enskilda kunder och kan enkelt skalas upp för effektiva 
och direkta leveranser vilket gör metoden attraktiv. (Lumsden, 2012) 

Flexibilitet syftar på transportmetodens enkelhet att kunna ändra rutt under leveranser. Detta 
gör det lättare för lastbilar att ta sig runt vissa platser i fall av exempelvis olyckor eller icke-
fungerande infrastruktur. Utöver detta kan man lätt kombinera olika fordon och släp för att 
anpassa transporten till uppdraget. (Lumsden, 2012) 

Säkerhet syftar på den minskade risken för exempelvis skador och stöld av gods. Detta beror 
dels på den mindre mängden gods som levereras med varje transport dels för att varje 
transport har en förare som ser över denna vilket ökar säkerheten i sig. (Lumsden, 2012) 

Tillförlitlighet för lastbilschaufförer är ofta hög då föraren automatiskt har uppsyn över godset 
samt på grund av att transporter alltid beror av föraren. Det vill säga om föraren behöver ta en 
paus så stannar hela transporten upp. (Lumsden, 2012) 

Service syftar på den förbättrade kundservicen som upplevs från kundens håll då föraren som 
representant för leverantören ofta kan hjälpa till att lösa kundens problem på plats. Detta är 
något som leverantörer på senare tiden har lagt märke till och som resultat av det lagt mer 
energi på att förbättra för att nyttja deras verksamhet. (Lumsden, 2012) 

Anpassningsförmåga syftar på lastbilarnas förmåga till större frihet i sitt eget agerande. Då 
varje transport kan ses som en egen ekonomisk entitet kan de även försöka lösa problem på 
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sin egen nivå. Exempelvis kan en lastbilsförare leta efter nya leveranser att hämta om 
transportens fyllnadsgrad är låg. (Lumsden, 2012) 

Nackdelarna med vägtransporter är dock att det bidrar med negativa miljöeffekter som 
inkluderar bland annat oljud, negativa miljöutsläpp, trafikolyckor samt ett stort utnyttjande av 
land och energi. Dessa negativa faktorer som inte är direkt ekonomiska kallas för externa 
effekter. Det finns även andra nackdelar med vägtransporter, exempelvis risk för längre 
transporttider jämfört med andra transportmetoder, dålig leveranstiming samt begränsade 
tillväxtmöjligheter på grund av trängsel i trafiken som resultat av den allt växande mängden 
vägfordon. (Woxenius, 1998) 

När det kommer till lastning och lossning av vägtransporter, mer specifikt lastbilar så brukar 
detta göras med kranar eller manuellt med truckar. Lastningsmetoden som används beror på 
under vilka omständigheter transporten sker där man kan lyfta av hela containrar eller annat 
gods med kranar. Om man istället ska leverera gods till flera kunder i en och samma transport 
kan det vara bättre att lasta och lossa med truck direkt ifrån containern istället. (Kimberley 
Ports Authority, 2016) 

När det kommer till vägtransporter finns det även en del olika trailers som brukar användas 
för att kunna leverera godset. Vilken typ av trailer som används beror på godset som 
transporteras men några exempel på trailers är skåptrailer och öppen trailer och lämtrailer. 

Skåptrailer är välanpassad för transport av ömtåligt gods och gods med högt värde då de hårda 
väggarna och dörrarna gör så att man enkelt kan låsa trailer och hålla godset säkert. DSVs 
modell av skåptrailer har en kapacitet om 31 400 kg och volym om 90 m3. Dimensionerna på 
trailern är 13,62 x 2,46 x 2,7 meter i längd, bredd och höjd. (DSV, u.d.) 

Öppen trailer är helt enkelt en trailer som endast består av en golvplattform se figur 3 nedan. 
Denna trailer är användbar för att transportera gods med ovanliga dimensioner. DSVs öppna 
trailer har en kapacitet om 31 900 kg samt dimensioner om 13,62 x 2,48 meter i längd och 
bredd. (DSV, u.d.) 

 

Figur 3 - Dimension för öppen trailer (DSV, u.d.) 

Lämtrailers är en typ av gardintrailer som har reglar vilket gör det lätt att fästa gods vilket är 
viktigt vid transport av farligt gods, se figur 4 nedan. DSVs lämtrailer har en kapacitet om 
32 300 kg samt 90 m3. Dimensionerna är 13,62 x 2,48 x 2,675 meter i längd, bredd och höjd. 
(DSV, u.d.) 
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Figur 4 - Dimension för lämtrailer (DSV, u.d.) 

3.3.2 Sjöfartstransporter 

Sjötransporter är traditionellt sett väldigt kostnadseffektiva om dess lastkapacitet utnyttjas till 
dess fulla potential. Detta beror på ett antal faktorer. En av dessa är varje enskild transports 
stora lastkapacitet. Denna lastkapacitet måste dock som tidigare nämnt utnyttjas så mycket 
som möjligt. En andra faktor är tillgången till internationellt vatten är också en fördel då 
transporterna har stor rörelsefrihet, Internationellt vatten börjar vid 1 nautisk mil (ca 1852 
meter) utanför ett lands kustlinje. En tredje faktor är de, i jämförelse med andra 
transportmetoder, relativt små rörliga kostnader. För sjötransporter är det bränsle, hamn och 
farledskostnader som behöver betalas vilket gör kilometerkostnaden lägre än andra 
transportmetoder. (Lumsden, 2012) 

Sjöfartstransporter kan delas upp i tre olika serviceområden. Den första är linjefartyg, vilka 
ofta följer ett planerat schema och en planerad rutt där deras scheman kan påverka efterfrågan 
av deras tjänster. Linjefartyg består ofta av container eller andra typer av lastfartyg. Det andra 
serviceområdet är så kallade trampsjöfart, dessa fartyg erbjuder sina tjänster där det finns en 
tillfällig efterfrågan. Kallelsen trampsjöfart beror just därför på dess tendens att resa från 
hamn till hamn där deras tjänster är efterfrågade. Till skillnad från linjefartyg har dessa inget 
fast schema, istället antar de kontrakt i hamnarna som bestämmer vilken mängd gods som ska 
levereras till en plats samt deadline där betalningen beror på antalet enheter gods som 
levereras. Trampsjöfart består ofta av tankerfartyg eller bulklastare för torr gods. Den tredje 
typen av serviceområde inom sjöfart är industriella operatörer. I detta fall ägs godset och 
fartygen som används för transporten av företagen som planerar transporten. (Christiansen, 
Fagerholt, Nygreen, & Ronen, 2007) 

När man undersöker kostnaden för sjöfartstransporter brukar man ofta dela in dessa fasta och 
rörliga kostnader. En vanlig uppdelning för en totalkostnad hos en sjöfartstransport är att dela 
upp kostnaderna enlig kapital, operation samt färdkostnader. Kapitalkostnader representerar i 
detta fall de fasta kostnaderna runt införskaffningen av fartyget. Operationskostnader 
inkluderar lönekostnader för arbetare, ombord och till hamn, kostnader för underhåll samt 
försäkringar. Färdkostnader inkluderar kostnader för bränsle, livsmedelskostnader för 
besättningen, hamnkostnader samt hanteringskostnader. Bland dessa kostnadsposter kan 
kapital och -operationskostnader ses som fasta kostnader medan färdkostnader är rörliga 
kostnader som bland annat beror på transportlängden och transportens storlek. (UNCTAD, 
2004) 

I svenskt vatten råder lotsplikt vilket träder i kraft och upphör när ett fartyg passerar en 
lotspliktslinje. I Sverige måste man anlita lots inom ett antal sjöterritorier vilka är de inre 
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vatten som finns utanför kusterna, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbokanalen, 
Trollhätte kanal med Göta älv samt Ångermanälven söder om Nyland. Det är upp till 
befälhavaren på fartyget att anlita en lots som möter upp dem vid lotspliktslinjen så att lotsen 
kan ta sig ombord på fartyget och därmed bidra med sin assistans. Som generellt råd bör även 
befälhavaren av ett fartyg anlita en lots utanför lotsområde om befälhavaren bedömer att detta 
kan behövas på grund av sjösäkerhet eller miljön. (Transportstyrelsen, 2017) 

I svenskt vatten finns det inga särskilda restriktioner för djupgående fartyg utan det gäller mer 
att följa ett antal regler enligt sjöfartsverkets sjötrafiksföreskrifter. De nämnvärda reglerna 
som omfattar djupgående fartyg i sjötrafiksföreskrifterna är regel 6, 18 och 35. Regel 6 anger 
att djupgående fartyg ska hålla en säker fart i förhållande till tillgängligt vattendjup. Regel 18 
anger att djupgående fartyg ska navigera med sitt särskilda tillstånd i beaktning. Regel 35 
anger att djupgående fartyg, vid nedsatt sikt ska utge en särskild ljudsignal inom intervaller av 
högst 2 minuter. Signalen i sig ska bestå av tre ljudsignaler efter varandra där det första är 
långt följt av två korta signaler. Djupgående fartyg definieras som följande ”maskindrivet 
fartyg vars djupgående i förhållande till det tillgängliga vattendjupet och bredden av 
navigerbart vatten starkt begränsar dess möjlighet att avvika från den kurs det följer.” 
(Sjöfartsverket, 2004) 

I många fall finns det färjor som agerar som skytteltrafik mellan hamnar. Dessa färjor är i 
många fall specialanpassad för att möta behovet i den aktuella rutten vilka kan vara allt från 
storlek på färjan till lastkapacitet av passagerare eller fordon. Färjor som transporterar 
vägfordon kallas Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) fartyg och är speciellt gjorda för att uppfylla denna 
roll (Christiansen, Fagerholt, Nygreen, & Ronen, 2007).  

Load-on/Load-off (LoLo) fartyg är utrustade med kranar eller andra verktyg på skeppet för att 
kunna lasta på eller av gods utan att behöva förlita sig på kranar eller annan utrustning på 
land. LoLo fartyg har ofta väldigt stort lastutrymme på däck som kan användas på ett väldigt 
flexibelt sätt och på så sätt anpassas efter situationen. LoLo fartyg är även bra lämpade för att 
transportera gods som är för stort för att få plats i en container, exempelvis en stor bil. (Global 
Forwarding, 2013) 

 

3.3.3 Avgiftsmodellen för Handelssjöfarten i svenskt vatten 

Den 1 januari 2018 införde sjöfartsverket på uppdrag av regeringen en ny avgiftsmodell för 
handelssjöfart i svenskt vatten. Denna modell delar in avgifter för anlöp, beredskap och 
lotsning i tio nettotonnage (NT) grupper. Modellen visas nedan i figur 5. (Sjöfartsverket, 
2017) Alla kostnader för respektive NT grupp kan ses i bilaga 2. 
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Figur 5 - Avgiftsmodellen för handelssjöfart i svenskt vatten (Sjöfartsverket, 2017) 

Lotsavgiften utgörs av en fast startavgift samt en rörlig avgift som debiteras för varje 
halvtimme. Denna rörliga avgift beror på skeppets nettodräktighet, det vill säga den totala 
kapaciteten på lastutrymmet samt tiden för lotsning. (Sjöfartsverket, 2017) 

Farledsavgiften är ett samlingsnamn för beredskapsavgifter och -anlöpsavgifter. 
Beredskapsavgiften är en fast avgift som beror på fartygets NT och är menad att täcka 
sjöfartsverkets möjlighet att erbjuda lotsning dygnet runt vid den svenska kusten. 
Anlöpsavgiften är indelad i ett fartygs NT och miljöklass där miljöklassen baseras på fartygets 
Clean Shipping Index (CSI) poäng vilket är en 0–150 poängs skala. Andelen avgifter samt 
miljöklassificering presenteras i tabell 1 nedanför. (Sjöfartsverket, 2017) 

Tabell 1 - Avgifts och miljöklassificering för skepp 

Miljöklass CSI poäng Andel av anlöps och -beredningsavgift som 
ska betalas. 

A 125–150 10% 
B 100–124 30% 
C 75–99 90% 
D <75 100% 
E Ej klassificerad 100% 

 

Beredning och -anlöpsavgifter sjunker för fartyg som gör fler än 2 anlöp per månad där 100% 
betalas för de första två anlöpen, 75% för tredje anlöpet, 50% för fjärde samt 25% för femte, 
efter 5 anlöp under en månad är ett fartyg undantaget från beredning och -anlöpsavgifter. 
(Sjöfartsverket, 2017) 

 

3.3.4 Intermodala transporter 

Intermodala transporter är en transportmetod där minst två transportmedel används i en och 
samma transport. Den bakomliggande tanken är att få de miljömässiga och ekonomiska 
fördelarna med en transportmetod som används för långa distanser, exempelvis järnväg eller 
sjöfart, medan man behåller den flexibilitet som vägtransporter erbjuder. Fördelen med 
intermodala transporter jämfört med endast vägtransporter är att de minskar externa kostnader 
genom att avlasta trafiksystemet då färre fordon befinner sig på vägarna. Detta leder i sin tur 
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till mindre olyckor, buller, trafikköer, mindre slit på infrastruktur och generellt mindre 
skadliga miljöutsläpp på både global och lokal nivå. (Heljedal, 2013) 

Som en tumregel brukar kostnaden för intermodala transporter sjunka då transportsträckan, 
mängden transporterad last och frekvensen av transporter ökar. Transportsträckan för 
intermodala transporter kallas ofta Door-to-Door distans. Då det ofta ingår mer godshantering 
med intermodala transporter jämfört med andra transportmetoder behöver Door-to-Door 
distansen vara tillräckligt lång innan en intermodal transport kan anses vara mer ekonomiskt 
lönsam än andra alternativ. Den distans som krävs för att en intermodal transport är mer 
användbar än andra metoder kallas för break even distans och varierar kraftigt beroende på 
scenariot och vem man frågar. (Heljedal, 2013) 

Enligt (Heljedal, 2013) kan break even distansen variera från 90 till 1050 km, och kan mycket 
väl ligga utanför detta intervall. Enligt (OECD, 2002) är denna distans i de allra flesta fall inte 
kortare än 500 km. 

Att se en transportkedja som en kedja av aktiviteter kan vara fördelaktigt för att lätt kunna 
följa vissa leveransers väg genom ett system då man kan hålla nere omgivningens 
komplexitet. I dagsläget sker väldigt få leveranser via endast ett enda transportmedel då det i 
väldigt många fall finns ett behov av att konsolidera leveranser under transporten. Detta 
innebär att det i många fall tillkommer moment som omlastning eller samlastning av 
transporter och i vissa fall kan leveranser även behöva vänta i terminaler för att kunna skickas 
vidare. Dessa processer kan underlättas om man redan innan leveransen har lastat godset i 
standardiserade intermodala transportenheter, exempelvis containrar, kan man generalisera 
transportkedjan. Detta reducerar både tiden som krävs för omlastning och bidrar till ökad 
storskalighet för transportkedjan. Dessa aktiviteter är exempel på steg som tas för att integrera 
aktiviteter i en transportkedja vilket resulterar i något som kallas en integrerad transportkedja. 
(Woxenius, 1998) 

Generellt sett har integrerade transportkedjor ingen formell ledning. Aktiviteterna integreras 
istället via väldefinierade processer och överenskommelser mellan de inblandade aktörerna. 
Konceptet av en transportkedja går därför att illustrera enkelt då integrationen sker via 
förbindelserna mellan leverantören och kunden jämfört med om en enstaka aktör själv tar 
ansvar för att integrera aktiviteterna. (Woxenius, 1998) 

 

3.3.5 Faktorer som påverkar valet av intermodala transporter 

Geografin i Asien består till stor del av ögrupper och därför är det till större fördel att fokusera 
på att utveckla transportmedel inom flyg, sjöfart eller en intermodal transport bestående av 
exempelvis sjöfart och vägtransporter. Nordamerika är däremot en större landmassa och har 
därför inte samma behov av sjöfartsbaserade transporter, landbaserade transporter är däremot 
mer effektiva här och man ser därför en större användning av järnväg och vägar för 
transporter. (OECD, 2002) 

Ur kundens perspektiv finns det flera olika faktorer som påverkar valet av intermodala 
transporter. Bland dessa är om det finns tillräckligt bra tillgång till anläggningar där 
intermodala transporter kan lossa/lasta, hur mycket kunskap kunden har om transportmedlet 
och själva godset. Om exempelvis godset har ett bäst före datum tenderar kunden att välja ett 
flexibelt transportmedel. Bränslekostnaden hade inte en särskilt stor påverkan på valet då det 
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ofta inte är förrän en prisökning på 150–200% av bränslet som ett skifte mot multimodala 
transporter med järnväg sker. (Heljedal, 2013) 

I dagsläget spelar miljöpåverkan större roll hos en kund när de väl gör valet om 
transportmedel och arbetar aktivt för att ligga före regulationer som kan skada deras 
verksamhet genom att exempelvis begränsa skadliga miljöutsläpp. Miljöpåverkan ligger dock 
fortfarande långt efter andra faktorer som pris, transporttid och leveransprecision. En annan 
faktor som arbetar mot intermodala transporter är att företag ibland tror att ett skifte mot 
intermodala transporter kommer innebära att de behöver omorganisera sin logistiska 
verksamhet. (Heljedal, 2013) 

 

3.3.6 Hinder för implementeringen av intermodala transporter 

I dagsläget finns det ett antal faktorer som kan göra det svårt att implementera intermodala 
transporter i praktiken. Dessa faktorer är bland annat avsaknaden av nödvändig infrastruktur 
och standardisering samt att många leverantörer möjligtvis inte har tillräckligt med kunskap 
om intermodala transporter. Till skillnad från faktorer som kan påverka valet av intermodala 
transporter, vilka ofta är subjektiva och reflekterar de faktorer kunden anser vara viktiga, är 
dessa faktorerna som hindrar intermodala transporters implementering ofta mer systematiska. 
(OECD, 2002) 

Infrastruktur rör de fysiska och informationsbaserade infrastrukturen som är nödvändig för att 
intermodala transporter ska fungera överhuvudtaget. Då intermodala transporter är mer 
beroende av noder för moment som omlastning är det viktigt att det finns god anslutning till 
anläggningar där detta kan genomföras. Då intermodala transporter även i de allra flesta fall 
bedrivs av privata aktörer som inte har samma medel och tillstånd att skapa dessa anslutningar 
ligger det största ansvaret för att bygga denna nödvändiga infrastruktur hos statliga 
myndigheter. Gällande informationsbaserad infrastruktur rör detta system som gör det möjligt 
för leverantören att övervaka transporter i realtid. Detta är något som i dagsläget finns 
tillgängligt för enskilda transportmedel men i jämförelse har intermodala transporter inga 
likvärdiga system som kan ge information i realtid. (OECD, 2002) 

Standardisering rör användandet av pallar, containrar och lastenheter som används inom 
transporter, i dagsläget är dessa inte standardiserade mellan länder i någon större utsträckning 
vilket försvårar läget för intermodala transporter. Detta är inte ett lika stort problem för 
enskilda transportmedel då det inte finns något omlastningsmoment i leveransen men för 
intermodala transporter är det väldigt viktigt för att kunna effektivisera processen och därmed 
göra den mer attraktiv. Trots den stora vikten av att standardisera dessa enheter är det svårt att 
förverkliga på grund av faktorer som restriktioner på infrastruktur, den ökande storleken på 
containrar inom sjöfart och den generella preferensen för vägtransporter. (OECD, 2002) 

När det kommer till kunskap är det i dagsläget många leverantörer som helt enkelt inte vet om 
att intermodala transporter finns som alternativ till vägtransporter. Detta syns bland annat 
genom den tillväxt inom tredjepartslogistik som skett under de senaste två decennierna som 
resultat av de modala transporternas komplexitet. Dessa tredjepartslogistikföretag har haft 
möjlighet att växa bland annat genom att sammanlänka modala transportsystem och har på så 
sätt skapat intermodala transportkedjor vilket även gör dessa företag de bäst lämpade att 
utveckla kunskapen inom intermodala transporter. (OECD, 2002) 
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En annan nackdel med sjöfartstransporter är att utsläppet av kväveoxider och partiklar är 
större än vägtransporter. Trots att mängden växthusgaser är mindre med båt har de fortfarande 
en betydande negativ miljöpåverkan och man bör därför undersöka hur man kan minska dessa 
utsläpp. Omlastningsmomentet är även en nackdel för sjöfart under kortare sträckor då det tar 
tid och kostar pengar, detta kan leda till dålig fyllnadsgrad om man ska hålla en hög frekvens 
av transporter som kan konkurrera med vägtransporter. Flexibiliteten är även ofta sämre med 
sjöfartstransporter då man inte har samma valmöjlighet till rutter utanför öppna hav vilket kan 
leda till förseningar om exempelvis en vattenväg skulle stängas ner då fartyget inte kan 
dirigeras om. (Garme, o.a., 2017) 

 

3.4 Totalkostnadsanalys inom logistik 

En totalkostnadsanalys kan användas för att undersöka hur kostnaden för en eller flera 
alternativa förändringar hade påverkat en hel verksamhet genom att ställa kostnaden för 
alternativet mot nollalternativet, totalkostnadsanalysen roll är helt enkelt beskriva storleken av 
de ekonomiska effekterna som ett alternativ hade haft. En kostnadsanalys innebär att man 
undersöker hela processen för ett alternativ och beräknar den uppskattade kostnaden via ett 
antal kostnadsposter som identifierats. Vilka kostnadsposter som behöver beräknas är inte 
alltid satt i sten och varierar baserat på situationen. De fem klassiska kostnadsposterna man 
brukar ta upp inom logistik är Lagerföring, Lagerhållning/hantering, Transport, 
Administration och Övriga kostnader. Övriga kostnader kan inkludera kostnader som 
information, emballage och material. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

När man väl genomför en totalkostnadsanalys bör det första man gör vara att tänka på vilka 
kostnadsposter som berörs. Man utgår ifrån teorin fem poster som nämnts tidigare men detta 
innebär inte att dessa nödvändigtvis behöver tas med om de inte påverkas i någon 
utsträckning som inte är större än marginell. Om man ska undersöka en viss kostnad är det 
oftast även bra att dela upp den i flera moment. Om man exempelvis transportkostnader är 
den huvudsakliga kostnadsposten som ska undersökas i ett scenario kan det bli allt för 
generellt om man inte delar upp den i flera underliggande kostnadsposter. Detta innebär att 
man i varje fall bör skapa en kostnadsanalys för varje specifikt scenario och identifiera de 
kostnadsposter som kommer att påverkas av det alternativ som undersöks. För att göra detta 
kan man utgå ifrån de systemgränser som gäller för alternativet och även de resonemang som 
använts för dessa gränser. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Generellt brukar man påbörja totalkostnadsanalysen i steg 3 i processen som visas i figur 6 
nedan, dvs Jämför nuläget med alternativet. Detta bygger då på att steg 1 och 2 redan är 
genomförda. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 
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Figur 6 - Stegen i ett förändringsarbete 

3.5 Hållbarhet 

När man pratar om hållbarhet inom logistik brukar man prata om det ur tre olika perspektiv. 
Dessa är ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet och tillsammans utgör dessa tre 
perspektiv ett slutmål som är menat att bidra till verksamheters lönsamhet, bygga ett 
långsiktigt hållbart samhälle. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Ekonomisk hållbarhet syftar på att man ska hushålla med ekonomiska resurser. Detta ska ske 
genom att effektivisera flöden så att man kan prestera väl till en verksamhets ekonomi. 
Tanken är att lönsamma verksamheter sedan bidrar till samhällets ekonomi genom att 
exempelvis bidra med jobb och företagsskatt. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Social hållbarhet syftar på den strävan efter ett dynamiskt och stabilt samhälle där alla 
människors grundläggande behov, exempelvis hälsa och säkerhet, uppfylls. I dessa frågar bör 
även frihet från diskriminering och yttrandefrihet ingå. Dessa frågor kan vara viktiga att ställa 
vid köp från lågkostnadsländer där det inte finns samma standard för arbetsskydd. Detta kan 
inkludera under vilka förhållanden som exempelvis materialhantering och produktion sker. 
(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Ekologisk handlar om att en verksamhet ska hushålla med naturresurser och aktivt försöka 
minska sin negativa miljöpåverkan. I detta område har logistiken en stor påverkan i form av 
exempelvis transporter men det kan även tillämpas på exempelvis produktionen av varor. 
(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

 

1: Klargör 

förutsättningar 
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2a: Beskriv och 
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3.6 Hur skulle en totalkostnadsanalys för sjöfart se ut? 

När man tittar på transportkostnaden för en sjötransport är det kostnaderna relaterade till 
själva transporten och godset som är intressant. De kostnader som kommer att undersökas kan 
då vara exempelvis bränsleförbrukning, godshantering, farledsavgifter, beredskapsavgifter, 
anlöpsavgifter samt lotsavgifter. Det kommer även ta i hänsyns till vilken miljöklass fartyget 
ligger inom enligt CSI skalan för att kunna veta om man endast behöver betala en del av 
anlöps och -beredningsavgifterna. Vidare kommer det att vara relevant att undersöka på vilka 
farleder lotsplikt är aktuellt för att kunna veta hur mycket man måste betala i lotsavgift. En 
annan faktor som kan vara intressant att undersöka är kostnaden för mellanlagring i hamn, 
detta är dock inte något som kommer att undersökas i scenarierna i denna rapport då det antas 
att godset skickas vidare direkt efter omlastning. 
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4 För och -nackdelar med sjötransporter 
I detta kapitel sammanställs informationen och den data som erhållits ifrån utförda intervjuer. 
Detta kapitel och kapitel 5 kommer vara grunden till rapportens resultat, analys och 
diskussion. 

4.1 Fördelar med användningen av sjötransporter 

I detta kapitel presenteras fördelarna med sjötransporter utifrån de intervjuades perspektiv. 

4.1.1 Fördelar rörande transport 

Enligt Hammarbäck och Elern vid WSP samt Wallgren vid Lindbäcks är en av de största 
fördelarna med sjötransporter att man helt enkelt kan skicka mycket större leveranser vid ett 
och samma tillfälle. Med båt kan Lindbäcks skicka 80–90 moduler per leverans då man kan 
stapla dessa på fartyget. I jämförelse kan en lastbil i snitt transportera ca 2,4 moduler per 
lastbil, detta innebär att man kan behöva ca 33–38 lastbilar för att transportera samma antal 
moduler som man kan transportera via fartyg. 

Enligt Wallgren  finns det längdbegränsningar i storstäder vilket innebär att vägtransporter 
måste lastas om utanför staden innan leveransen kan tas vidare in i staden. Detta undviks inte 
med intermodala transporter men omlastningen kan ske redan vid hamnen med nödvändig 
utrustning på plats och på så viss slipper man ett extra lastningsmoment. 

Enligt Svanberg vid SSPA är en annan fördel med sjötransporter att de minskar negativa 
externa effekter i närområdet till bygget. Då lastbilar bidrar väldigt mycket till trängsel och på 
så sätt även andra externa effekter som utsläpp och buller minskar sjöfarten dessa effekter då 
transporterna blir mer konsoliderade ifrån hamnen till bygget. 

 

4.1.2 Fördelar rörande hantering 

Enligt Wallgren  har sjötransporter även en fördel i hanteringen av gods då hamnen kan agera 
som ett mellanlager. Detta är viktigt då Lindbäcks inte monterar sina husmoduler under dåliga 
väderförhållanden som exempelvis hård vind eller regn. Då Lindbäcks även strävar efter att 
använda sig av JIT lösningar vid sina byggen skapar detta ett behov av att kunna pausa 
transporter under dåliga väderförhållanden då bygget står stilla. Här blir det då helt enkelt 
lättare och billigare att lasta av och mellanlagra gods i en hamn någon mil ifrån bygget 
jämfört med att pausa en lastbilskonvoj. 

 

4.1.3 Fördelar rörande kundservice 

Enligt Grimhed och Hjärtström vid Norrköping Hamn AB kommer yta och 
lagringsplatser att spela en större roll i framtiden då trängseln ökar. Då det inte kommer att 
finnas lika mycket gratis lagringsyta kommer bland annat hamnars yta att spela på samma 
villkor. På så sätt kommer hamnarna att kunna erbjuda flexibilitet och framkomlighet i sin 
kundservice i sinom tid. 
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4.2 Hinder för användning av sjötransporter 

I detta kapitel presenteras de hinder för användningen av sjötransport som de intervjuade 
upplever. 

4.2.1 Nackdelar rörande transport 

Enligt Wallgren  är kostnader relaterade till transport via sjöfart ett av de stora hindren för att 
man faktiskt ska använda sjöfart över vägtransporter. Anlöpsavgifter, farledsavgifter och 
lotsavgifter gör sjöfart mindre konkurrenskraftigt jämfört med vägtransporter, bland annat då 
det inte finns några jämförbara kostnader för vägtransporter i dagsläget.  

Leveranspålitligheten är också låg för sjötransporter. Sannolikheten att en leverans blir 
försenad är mycket högre jämfört med vägtransport. 

 

4.2.2 Nackdelar rörande hantering 

Enligt Wallgren  är hanteringskostnaden i hamnar en väldigt stor faktor när det kommer till 
att göra valet mellan sjö eller -vägtransport. Då hanteringen av gods blir ett extra moment i 
transportprocessen är detta något som både tar mer tid och kostar mer vilket enligt Wallgren 
är något som måste bli billigare. Grimhed vid Norrköping Hamn AB har sagt att detta är något 
de är medvetna om och har bland annat diskuterat att satsa på att automatisera vissa processer 
för att kunna dra ner dessa hanteringskostnader. 

En bidragande faktor till varför hanteringskostnaderna blir så höga beror på godsets natur. 
Först och främst är godset inte ISO-standardiserat vilket innebär att man inte kan hantera det 
med ISO-utrustning. Detta innebär att man manuellt måste fästa vajrar i godset vilket gör 
godshanteringen till en dyrare och mer tidskrävande process. Grimhed och Hjärström 
uppskattar att hanteringen är ca 2–2.5 gånger dyrare och mer tidskrävande på grund av att 
godshanteringen inte är standardiserad. Vidare har godset även väldigt stora dimensioner 
vilket innebär att det blir så kallat out-of-gage vilket innebär att godset tar upp mer yta än 
ISO-standardiserade lastbärare vilket även det leder till ökade hanteringskostnader 

 

4.2.3 Nackdelar rörande kundservice 

Enligt Svanberg finns det i dagsläget problem med infrastruktur som ackommoderar 
sjötransport inom Sverige. Bland annat finns det inte tillräckligt många hamnar och kajer som 
kan omsätta tillräckligt stora mängder gods. Detta grundar sig bland annat i de fysiska 
förutsättningar som behövs för en större hamn. Exempelvis måste bärigheten i marken vara 
tillräckligt stor för att kunna klara av den tunga vikten av det gods som står på kajen. Utöver 
detta spelar andra faktorer som att djupet i vattnet måste vara tillräckligt för att större fartyg 
ska kunna ta sig in. Höjden på kajkanten är även en faktor man bör ha i hänsyn då det inte 
verkar finnas någon standard inom Sverige i dagsläget vilket har resulterat i varierade höjder 
som kan skapa problem. Att bygga en kaj kan därför innebära att det blir mycket arbete då 
man kan behöva muddra och transportera dit massa som kan användas för själva kajen och 
enligt Svanberg kan kostnaden för endast en kaj variera från 3 – 10 miljoner SEK. 

Enligt Wallgren  är det även mycket enklare att anordna logistiken med vägtransporter 
jämfört med sjötransporter i dagsläget. Enligt Wallgren kan han kontakta ett lastbilsåkeri och 
ha en färdig logistik inom två dagar. Om han i jämförelse ska anordna i transport via sjö så 
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måste han kontakta en mottagarhamn, ett rederi, en speditör och ett åkeri som sköter 
transporten från hamn till byggplats för att färdigställa logistiken. Detta leder till en mer 
komplicerad planeringsprocess som involverar flera aktörer än vad vägtransporter vanligtvis 
gör.  

Enligt Grimhed och Hjärtström finns det i dagsläget en kultur inom byggbranschen som 
måste brytas för att man ska kunna utnyttja sjötransporter till sin fulla potential inom 
branschen. Då sjötransport är relativt nya finns det inte samma tillit till sjöbolag som det finns 
till vägbolag. Det handlar om pålitlighet, att leveranserna sker som planerat och inte om hur 
korta ledtiderna är. Det krävs då att man är villig att förbättra den tilliten man har till varandra 
och förstå de olika stegen i varandras kedja för materialhantering. Detta för att ändra på 
traditionen som gör att vägtransport alltid väljs. Ett annat hinder är också hur 
kommunikationen sköts. I dagsläget kommunicerar Norrköping hamn både med speditören 
och kunden som äger det transporterade godset trots att speditören ofta är deras kund. Det 
hade för Norrköping Hamns del varit lättare att endast behöva kommunicera med en aktör och 
veta vilken av dem de ska kommunicera med direkt från början. Detta hade även förankrats 
till en bättre helhetssyn för alla olika parter inblandade i transporterna. Utöver detta kräver 
sjötransporter även mer arbete när det kommer till administration vilket gör processen svårare. 
Grimhed påpekar även att deras taxa inte är ”satt i sten” och att flera av kostnaderna där i är 
förhandlingsbara. Det är dock fortfarande många som endast tittar på taxan och bortser från 
sjöfart som ett alternativ då de anser att det är för dyrt. Detta visar på den dåliga 
kommunikation och tilltro som i dagsläget finns till företag som är verksamma inom 
sjöfartslogistik. 

Enligt Hammarbäck  brister förhandlingarna med hamnar. Det sker nya förhandlingar inför 
varje leverans och priset kan variera mycket beroende på hur bra man är på att förhandla. Det 
hade enligt Hammarbäck varit mycket smidigare om man hade haft ett standardiserat 
tillvägagångssätt för att förhandla. 

 

4.3 Varför upplever både byggföretag och hamnföretag att det är enklare att ta 

lastbilar istället för sjöfart? 

Det finns konsensus mellan alla de intervjuade att de finns en kultur/tradition kring 
vägtransporter som behöver förändras. Lastbilar för godstransport började användas tidigt på 
1900-talet och har använts frekvent framöver. Transportmetoden är väldigt flexibel, 
leveranssäkerheten är väldigt hög och kostnadseffektivt vid korta distanser vilket är viktiga 
faktorer för byggföretag. Då byggprojekt oftast är temporära fabriker, frigör snabba 
lastbilstransporter mycket yta för byggområdet och underlättar planering då processen att 
införskaffa en lastbilstransport inte är komplicerad och kan utföras relativt fort. Det som 
prioriteras i dagsläget är dock hållbara, effektiva och kapacitetsstarka transportmetoder där 
lastbilen inte alltid fyller måttet, men ändå används framför andra alternativ.  

Wallgren uppger att det går mycket fortare att ordna vägtransport jämfört med sjötransport. 
Detta kan ha och göra med att man inte har vågat och vara lika villig att samarbeta, förbättra 
tillförlitligheten, lära känna varandra och förstå varandra i logistikkedjan för sjötransport 
jämfört med lastbilstransport. Om tilliten och pålitligheten inte finns mellan nämnda parter 
väljs alltid alternativet som vanligtvis används.  
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Enligt Elern och Hammarbäck ser byggentreprenörer ibland inte ens över alternativet att 
använda sig av andra alternativ än lastbil, det vill säga att kulturen har funnits länge och 
tillförlitligheten är väldigt stark för vägbolag. Vidare påpekar Elern och Hammarbäck att det i 
dagsläget inte ställs några krav på byggentreprenörer när det kommer till att ta hänsyn för 
miljökonsekvenser under transporter. Allt ansvar kring miljö läggs istället hos leverantören 
eller annan aktör som anordnar transporter vilket innebär att byggentreprenören i teorin alltid 
skulle kunna välja vilken transportmetod som helst då det inte finns några krav runt detta. 
Elern och Hammarbäck menar att denna kulturen hos byggentreprenörerna för vägtransport är 
så stark att politiskt incitament eller till och med tvång hade varit nödvändigt. Hammarbäck 
hänvisade till ett byggprojekt i London där byggföretag var tvungen att redovisa en plan av 
införskaffning av byggmaterial. En plan som redovisar hur och vad man hade tänkt 
transportera för att få tillstånd för marken. Hammarbäck menar på att byggentreprenörer 
kanske då ser över alla olika alternativ och blir mer kirurgisk vid val av transportmetod.  

 

4.4 Sammanställning av för- och nackdelar med sjötransporter 

De intervjuer projektet har utfört sammanställs i tabell 2 nedan, med faktorernas fördelar i (+) 
och nackdelar i (-). 

 

Tabell 2 - Sammanfattning av upplevda för- och nackdelar 

Aktörer/Faktorer Lindbäcks Norrköpings 
hamn 

WSP SSPA 

Transport  
(+) 

Det går att lasta en 
större mängd gods 
vid en och samma 

tillfälle. 
 

Storstad med 
längdbegränsning 

innebär omlastning 
för lastbilar utanför 

stan 

- 
Har inga egna 

transporter 

Det går att lasta 
en större mängd 
gods vid en och 
samma tillfälle. 

Minskade externa 
effekter på 

närområdet till 
byggplatsen. 

Transport 
 (-) 

Det kostar mer i 
dagsläget att använda 

sjöfart.  
 

Leveranspålitligheten 
är låg. 

- 
Har inga egna 

transporter 

- - 

Materialhantering 
(+) 

Kan använda hamnen 
som mellanlager. 
Enklare att stoppa 
leveranser under 
sämre 
väderförhållanden. 

 

- - - 

Materialhantering 
(-) 

Det kostar mer då det 
blir extra steg vid 

leverans. 

Det kostar mer då 
det blir extra steg 

vid leverans. 

- - 
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Kundservice 
(+) 

- Det finns yta och 
lagringsplatser i 

hamnen. 

- - 

Kundservice 
(-) 

Beställning av 
sjöfartsleveranser är 
mer komplicerade. 

Kommunikationen 
och tilltron mellan 
byggföretag och 
hamn är inte lika 

etablerad som 
åkeriföretag.  

Brist av standard 
i förhandling. 

De fysiska 
förutsättningarna 
finns inte i 
dagsläget. Höjd, 
djup och bärighet. 
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5 Scenarion 
I detta kapitel presenteras de scenarion som kommer att undersökas. Syftet här är att skapa 
verkliga scenarion för att sedan kunna jämföra kostnader och tidsåtgång. Vidare presenteras 
det gods som ska transporteras och även med de medel som godset kommer att transporteras. 

5.1 Scenario 1 Piteå – Norrköping 
I detta kapitel presenteras scenario 1. Detta scenario går ut på att transportera färdigbyggda 
husmoduler ifrån Lindbäcks fabrik i Haraholmen i Piteå ner till Inre hamnen i Norrköping. 
Scenariot delas upp i 1a och 1b där 1a undersöker leveransen via sjötransport och 1b 
undersöker leveransen via vägtransport för att sedan kunna jämföra dessa. 

 

5.1.1 Scenario 1a Piteå – Norrköping via sjö 

Lastningen vid Lindbäcks fabrik i Haraholmen sker med interna transporter via maffivagnar 
så kommer man inte behöva last över godset till lastbil och sedan skicka till en hamn utan 
man lastar helt enkelt allt på fartyget på en gång. Sjösträckan mellan kajen som ligger i 
anslutning till Lindbäcks fabrik i Haraholmen och Norrköping hamn är 523 nautiska mil (nm). 
Sträckan i sig kan ses nedan i figur 7. 

 

Figur 7 - Sjörutt för scenario 1a 
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Inloppet till  Norrköping hamn är ganska långt och även relativt smalt vilket kan göra det svårt 
att urskilja inloppet till hamnen. En tydligare bild på inloppet till Norrköping hamn kan därför 
ses nedan i figur 8. Den svarta linjen i figuren anger vart lotsplikten börjar, denna sträcka är 
ca 69,5 km = 37,53 nm in till Norrköping hamn och med en hastighet om 11,3 knop tar det ca 
3,3 timmar att färdas denna sträcka. 

 

Figur 8 - Inlopp till Norrköping hamn 

Vidare måste godset lastas över till vägtransport för att kunna tas ända vägen till 
Saltängsgatan i Inre hamnen i Norrköping. Detta antas göra vid Pampusterminalen vid 
Norrköping hamn som hanterar break bulk gods i hamnen, denna sträcka är 5.56 km lång. Vi 
kommer i detta scenario att använda oss av Google maps tidsberäkning för vägsträckan. 
Sträckan sker endast inom tätorten och följer hastighetsbegränsningarna noggrannare. Enligt 
Google maps tar sträckan cirka 9 minuter. Landrutten för scenario 1a kan ses i figur 9. 

 

Figur 9 - Landsträcka scenario 1a 

Kostnader som undersöks för detta scenario är godshanteringskostnader i Piteå och 
Norrköping hamn, farleds och -lotsavgifter för sjöfartsverket, anlöpsavgifter för Norrköpings 
hamn, bränslekostnad för fartyg och lastbil på respektive sträcka, lönekostnader för besättning 
och lastbilschaufför samt kostnad för varningsbilseskort för lastbil p.g.a. bred last. 
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5.1.2 Scenario 1b 

Detta scenario kommer som tidigare nämnt att undersöka kostnaden av att leverera 
husmoduler mellan samma punkter som i scenario 1a. Skillnaden här är dock att leveransen 
kommer att ske via vägtransport för vilken kostnaden kommer att kunna jämföras med 
kostnaden i 1a för att se vilket som kostar minst. I princip hela rutten för scenario 1b går via 
E4 från Piteå till Norrköping och sträckan i sig är 1002,85 km lång. Vi kommer att använda 
en hastighet på 70 km/h för alla vägsträckor förutom sträckorna där tätorten utgör större delen 
av den totala sträckan. Vid dessa fall används Google maps tidsberäkningar som tar bättre 
hänsyn till hastigheter. Den beräknade genomloppstiden för detta scenario blir då 14 timmar 
och 20 minuter. Sträckan i sig visas i figur 10 nedanför. 

 

Figur 10 - Landrutt scenario 1b 

 

5.2 Scenario 2 

Scenario 2 kommer att gå ut på att undersöka en leverans från AS-E Betoonelement utanför 
Tallinn till samma slutpunkt som i scenario 1, det vill säga Saltängsgatan i inre hamnen. 
Samma princip gäller här där scenario 1a undersöker sjötransporten medan 1b undersöker 
vägtransport som går via färja för att kunna jämföra kostnaden av dessa senare. 
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5.2.1 Scenario 2a Tallinn - Norrköping 

I detta scenario kommer betongelement att transporteras från AS-E Betoonelement utanför 
Tallinn till Muuga hamn som även det ligget utanför Tallinn. Den första landsträckan för 
scenario 2a är 35,17 km lång och tar enligt Google maps cirka 45 minuter, se figur 11. 

 

Figur 11 - Landsträcka 1 för scenario 2a 

När leveransen väl når Muuga hamn lastas den om och skickas vidare till Norrköping hamn. 
Denna sträcka är 287 nm lång och tar 25,4 timmar kan ses nedan i figur 12. 

 

Figur 12 - Sjörutt i scenario 2a 

Den sista vägsträckan för detta scenario blir då från breakbulkterminalen i Norrköping hamn 
till Saltängsgatans i inre hamnen. Denna sträcka är 5.56 km lång och tar ca 9 minuter enligt 
Google maps, se figur 8. 

 

5.2.2 Scenario 2b 

Alternativet för scenario 2a åker ifrån AS E-Betoonelement därifrån lastas betongelementen 
om till DFDS:s färja i Paldiski. Därifrån transporteras leveransen vidare till Kapellskär hamn 
som sedan tar leveransen till slutdestinationen vid Saltängsgatans Inre hamn. 
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Scenario 2a åker ifrån AS E-Betoonelement till DFDS:s färja, i Paldiski. Sträckan däremellan 
är 37,19 km lång och tar enligt Google maps cirka 32 minuter se figur 13. 

 
Figur 13 - AS E-Betoonelement till färjan i Paldiski 

Från omlastning till Färjan levereras leveransen till Kapellskär hamn, se figur 14. Denna 
sträckan är 288,07 km lång och tar cirka 11 timmar och 53 minuter enligt Google maps 
beräkningar. 

 
Figur 14 - Paldiski DFDS till Kapellskär hamn 

Vidare ifrån Kapellskär transporteras leveransen direkt vidare till slutdestinationen 
Saltängsgatan. Rutten för denna sträcka är 247,97km lång och genomloppstiden blir ca 3 
timmar och 33 minuter, se figur 15.  
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Figur 15 - Kapellskär till Saltängsgatan 

5.3 Totalkostnadsmodellering för sjötransporter i bygg 

I detta delkapitel presenteras den kvantitativa data som kommer att användas i beräkning och 
jämförelse av kostnaderna.beräkningarna inom totalkostnadsanalysen 

 

5.3.1 Dimensioner av husmoduler 

De moduler som Lindbäcks bygger och som beräkningarna för scenario 1 kommer att baseras 
på har en vikt om 1 ton/meter längd. Vidare är en modul från Lindbäcks ca 6,5 meter lång och 
har en snittbredd om ca 3,7 meter. Lindbäcks brukar ha lite distans mellan modulerna under 
transport för att minska risken för skador, denna distans brukar vara ca 5-10 cm enligt 
Wallgren och vi använder då 7,5 cm. Arean blir då 6,575 x 3,775 m ≈ 24,82 m2. Med en 
snitthöjd på 3 meter blir volymen då 24,82 x 3 = 74,462 m3. Ett exempel av en husmodul ges i 
figur 16 nedanför. 

 

Figur 16 - Dimensioner av Linbäcks husmoduler 
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Med en volym om 74,462 m3 samt vikt om 6,5 ton blir modulernas volym den begränsande 
faktorn där 88 moduler = 6552,7 m3 samt 572 ton. Man hade kunnat lasta 212 moduler innan 
nettovikten hade uppnåtts om volymen inte hade begränsat. Enligt samtal med Lindbäcks har 
det även visat sig att de kan leverera 3 husmoduler åt gången med lastbil vilket är vad 
beräkningarna kommer baseras på. Sett till den tillgängliga volym på 6 645 m3 i M/S Estemars 
lastutrymme blir fyllnadsgraden då 98,6% 

 

5.3.2 Betongelement vägg 

Betongelementeten som kommer att användas i scenario 2 har dimensionerna 3,3x5,4x0,45 
meter, volym 8,019 m3 och en vikt på cirka 8,3 ton. Dessa mått är en uppskattning då 
betongelement är kundanpassade. Informationen erhölls ifrån Patric Eriksson på Benders. 
Antal betongelement som kan transporteras på en gång på M/S Estemar begränsas av vikten. 
Beräkningen ger då 1382 ton / 8,3 ton = 166 st. Sett till båtens nettotonnage blir 
fyllnadsgraden för denna transport 99,69 %. 

När det kommer till att leverera betongelementen på lastbil har vi räknat med att leverera 2 åt 
gången vilka läggs på varandra på en 7,82 meter lastbilstrailer. Se kapitel 5.3.4 för lastbil som 
används. Inom EU exklusive Sverige och Finland får man inte överskrida en total vikt på 40 
ton med lastbil. Vi har antagit att lastbilen väger 14 ton och släpet 5,6 ton vilket ger en total 
vikt om 14+5,6+8,3*2 = 36,2 ton.  

 

5.3.3 Fartyg som används 

Det fartyg som kommer att användas för beräkningen av sjötransporten i båda scenarierna är 
M/S Estemar. Fartyget ägs i dagsläget av skepparföretaget AtoB@C Shipping och används 
bland annat för att transportera Lindbäcks husmoduler när sjötransporter används. Enligt 
AtoB@C har M/S Estemar miljöklass E vilket innebär skeppet betalar 100% av 
farledsavgifterna vid anlöp. Skeppets dimensioner hittas nedan i tabell 3. 

Tabell 3 - M/S Estemar dimensioner (AtoB@C, 2019) 

Dödviktstonnage (DT) 5 200 ton 
Lastvolym 6 645 m3 
Bruttodräktighet (GT) 3500 ton 
NT 1382 ton 
Längd 99,37 meter 
Största bredd 13,35 meter 
Djupgående 6,15 m SSW 
Antal lastrum 1 (täckningsbart) 

 

Då ingen information om M/S Estemars hastighet finns tillgänglig blir vi tvungna att utgå 
ifrån ett annat fartyg. Lunamar är ett lastfartyg med samma DT, NT och motor som M/S 
Estemar och har en servicehastighet om 11.3 knop/timme (Beiese Schiffahrt, u.d.). Detta är då 
den hastighet som kommer att användas i beräkningarna. 1 knop är en hastighet om exakt 1 
nautisk mil (nm) per timme. 

Fartyget M/S Estemar kan ses nedanför i figur 17. 
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Figur 17 - M/S Estemar (AtoB@C, 2019) 

5.3.4 Lastbil som används 

Den lastbilen vi kommer utgå ifrån är Volvo FH16. Denna lastbil har en kapacitet på 56 ton 
och en längd på ungefär 2,6 meter. (Volvotrucks, u.d.) En annan lastbil hade kunnat valts men 
då måste dess kapacitet överstiga 19,5 ton för att kunna lasta 3 husmoduler på en gång. 

En godtycklig tung lastbil med tung last drar mellan 4,99 och 6,1 liter/mil. 60 ton 4,99 
liter/mil med lastvikt 41 ton. 74 ton 6,1 liter/mil med lastvikt 48,76 ton. Vi kommer att utgå 
ifrån att lastbilen väger mellan 10 och 18 ton, avvikelsen beror på att Volvos lastbilar är 
kundanpassade och har ingen bestämd vikt. Trailern för scenario 1 vet vi väger 5,6 ton. 
(Volvotrucks, u.d.; Evans-trailers, u.d.) Trailern för scenario 2 kommer vara 7,82 meter lång 
eftersom betongelementen kan staplas på varandra och har en längd på 5,4 meter. (Förbundet, 
u.d.) Vikten på trailern antags vara likadan 5,6 ton.  

 

5.4 Kostnader 

Ifrån kapitel 3.6 kan vi konstatera att de kostnader som är relevanta att undersöka för både sjö 
och vägtransport är bränslekostnader, lön för personal, av och -pålastning och eventuellt 
administrativa kostnader. Till sjöfart tillkommer även farledsavgifter och lotsavgifter. 

 

5.4.1 Bränslekostnad 

I detta kapitel presenteras bränslekostnaden för alla scenarion. För transport med M/S Estemar 
används bränslet Gasoil DMX max 0,1% Sulphur vilket köps i Kielkanalen och kostade 640 
USD = 5920 kr per ton (mt) den 8e april, 2019. Vidare var 1 USD = 9,25 SEK 12e april, 
2019. Bränsleförbrukningen för sjöfart mäts med nautiska mil (nm) där 1 nm = 1852 meter. 
Bränsleförbrukningen för M/S Estemar är 0,028 mt/nm på öppen sjö.  

Volvo FH16 kör på biodiesel (EN15940), EN15940 är en drivmedelsstandard. (Volvotrucks, 
u.d.) Kostnaden för B100 var 12,86 SEK/liter den 15 april 2019. (Circlek, u.d.) Lastbilen 
antar vi förbränner ungefär 4,5 liter/mil i och med att den totala vikten inte kommer att 
överstiga 60 ton. (Långberg, 2015) Bränslekostnaderna för varje scenario presenteras nedan i 
tabell 4 
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Tabell 4 - Bränslekostnader 

Scenario Distans Bränsleförbrukning Bränslekostnad Kostnad, förbrukat 
bränsle 

1a 523 nm 0,028 mt/nm 5920 kr/mt 86 692,48 kr 
1b 287 nm 0,028 mt/nm 5920 kr/mt 47 573,12 kr 
2a 100,3 mil 4,5 l/mil 12,87 kr/l 5806,5 kr 
2b 3,72+24,8 = 

28,5 mil 
4,5 l/mil 12,87 kr/l 1651,31 kr 

 

5.4.2 Lönekostnader för lastbilsförare 

Lönekostnaden för lastbilsförarna har tagit fram genom allastudiers undersökning där lönen 
för en godtycklig förare ligger på 28 300 kr per månad. En godtycklig person arbetar 160 
timmar i månaden. 28 300 / 160 = 176,875 kr/h. (Allastudier, u.d.) 

 

5.4.3 Lönekostnader för fartygsbesättning 

Gällande information om besättning är detta något som vi inte lyckats hitta. Vi kommer därför 
utgå ifrån annan tillgänglig information. I ett genomfört case study undersöktes ett fartyg med 
5200 DT och fartyget hade 12 medlemmar i besättningen (Soares & Santos, 2016). Då det 
undersökta fartyget har samma DT som M/S Estemar anses detta vara ett godtyckligt antal 
besättningsmedlemmar. Vidare antas besättningen bestå av 1 kapten, 2 styrmän, 3 
sjöingenjörer och 6 matroser för att kunna täcka alla arbetsuppgifter ombord på fartyget. 
Lönestatistiken för dessa presenteras nedan i tabell 5. Samtliga löner är medellönerna för 
yrket hämtat från hemsidan Lönestatistik.se. För att få ut timlönen antas det även att en månad 
består av 160 arbetstimmar. 

Tabell 5 - Lönekostnader för besättning (Lönestatistik, u.d.) 

Roll Månadslön (SEK) Timlön SEK 
Kapten 52 100  52 100/160 = 320 
Styrman 43 942 275 
Sjöingenjör 48 730 305 
Matros 24 760 155 
Lön för antagen besättning 320 + (275*2) + (305*3) + (155*6) = 2550 kr/timme 

 

5.4.4 Färjekostnader (DFDS) 

Kostnaden för att skeppa en 14 meter lång trailer är 600 euro + BAF 
(bunkersjusteringsfaktor). Den BAF avgift vi kommer att utgå ifrån är 2.23 euro/lmn. Den 
BAF-avgiften var för april 2019. BAF-avgift reglerar svaveldioxidutsläpp där endast 
bunkerolja högst får innehålla 0,1% svavel. Lmn står för lane meter eller filmeter lastlängd. 
För last som överstiger 25 ton läggs en avgift 3 euro/ton på. Om trailerns bredd överstiger 2,6 
meter i bredd läggs ytterligare en avgift på, se tabell 6. (DFDS, u.d.) 

Tabell 6 - Överbreddskostnader 
2,61 – 3,00 m (basfrakt +20%) 
3,01 – 3,50 m (basfrakt +40%) 
3,51 – 4,00 m (basfrakt + 60%) 
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4,01 – 6,00 m (basfrakt + 80%) 
6,01 och över (på begäran) 

 

5.4.5 Hanteringskostnader fartyg 

Personen som vi har fått datan ifrån med vilket vi har beräknat de totala 
hanteringskostnaderna i hamnarna har bett oss att inte redovisa de specifika uppgifterna. På 
grund av detta kommer endast den totala kostnadshanteringen att presenteras här vilket blir 
340 766,80 kr i varje hamn. Anledningen till att denna kostnad används i varje hamn beror på 
att endast en person svarade gällande hanteringskostnaden och det är därför den enda datan vi 
har att gå på. 

 

5.4.6 Hanteringskostnader lastbil 

Genom samtal med Lindbäcks fick vi reda på att det tog ca 20 minuter att lasta en husmodul 
på lastbil. Med en genomsnittlig lön för en lagerarbetare som hanterar detta på 28 500 kr 
månaden (28 500/160 ≈ 178,2 kr/timme) kan vi beräkna kostnaden genom 178,2 kr*(1/3t) = 
58,4 kr/modul. 

 

5.4.7 Varningsbilskostnader 

Varningsbil är ett krav för transporter som är 311–450 cm breda inom Sverige (Trafikverket, 
2019). På så sätt kommer en extra kostnad för varningsbilar att tillkomma för 
lastbilstransporten i scenario 1a och 1b. 

Enligt Ladan & Andersson (2011) som undersökt kostnaden för varningsbil är ett exempel för 
kostnad på varningsbil 730 kr för påbörjad timme samt 30 kr per påbörjad mil vilket är 
kostnaden vi kommer utgår ifrån. 

 

5.4.8 Farleds, lots och -anlöpsavgifter 

I detta kapitel presenteras alla kostnader relaterade till Farled, lots och -anlöp. Alla kostnader 
för Norrköping och Piteå hamn har hämtats ur respektive hamns taxa från 2018 och 
kostnaderna för farleds och lots har hämtats ur bilaga 2. 

Farledsavgiften är en kostnad som består av två delar och tas ut när fartyget anlöper till en 
hamn. Denna kostnad baseras på fartygets GT och miljöklass vilket i vårat fall med M/S 
Estemar med GT 3500 och miljöklass E blir 30 960 kr + 9290 kr = 40 250 kr/anlöp.  

Lotsavgiften tas ut per påbörjad halvtimme och baseras även den på fartygets GT. Denna 
kostnad blir den fasta avgiften plus kostnaden för antalet påbörjade halvtimmar vilket blir 
7450 kr + 2310 kr*3,5 timmar = 15 535 kr. För att se sträckan där lots krävs se figur 9. 

Anlöpskostnaden är samlingsnamnet för alla de kostnader som uppstår när ett fartyg anlöper 
till en hamn, detta inkluderar farledsavgiften ovan. Anlöpskostnaderna som gäller för scenario 
1a och 2a presenteras nedan i tabell 7. 
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Tabell 7 - Anlöpskostnader scenario 1a och 2a 

Farledsavgift, sjöfartsverket 40 250 kr 
Anlöp, Norrköping 5,1 kr * GT (3500) = 17 850 kr 
Avfall, Norrköping 0,1 kr * GT = 350 kr 
Sludge, Norrköping 0,5 kr * GT = 1750 kr 
Båtmansavgift, Norrköping 816 kr 
Port security fee, Norrköping 0,1 kr * GT = 350 kr 
Summa 61 366 kr/anlöp  

 

För scenario 1a tillkommer en passageavgift genom pitesundet om 3,55 kr/GT vilket ger en 
kostnad på 12 425 vilket ger en total anlöpskostnad om 12 425 kr + 61 366 kr = 73 791 kr i 
scenario 1a. 

 För scenario 2a finns det ingen kostnad relaterad till att lämna Muuga hamn och 
anlöpskostnaden blir då 61 366 kr/ anlöp. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av totalkostnadsberäkningarna i form av kostnad, tid och 
miljöutsläpp. 

6.1 Scenario 1a 

Här presenteras resultaten för scenario 1a. I tabell 8 nedan kan de undersökta 
kostnadsposterna och den totala kostnaden ses. 

Tabell 8 - Kostnadsresultat Scenario 1a 

Scenario 1a – Intermodala transporter  

Godshanteringskostnader SEK 

Piteå                     340 766,80 kr  

Norrköping                     340 766,80 kr  

Summa                     681 533,60 kr  

  
Anlöpskostnader  
Farled, sjöfartsverket                        40 250,00 kr  

Anlöp, Norrköping                        17 850,00 kr  

Avfall, Norrköping                             350,00 kr  

Sludge, Norrköping                          1 750,00 kr  

Båtmansavgift, Norrköping                             816,00 kr  

Ports security fee, Norrköping                             350,00 kr  

Passageavgift, Pitesundet                        12 425,00 kr  

Summa                        73 791,00 kr  

   

Lotsavgifter   

Fast avgift                          7 450,00 kr  

Tidskostnad (Perioder om 30 min)                          8 085,00 kr  

Summa                        15 535,00 kr  

  

Bränslekostnader  

Bränsle, fartyg                        86 692,48 kr  

Bränsle, lastbil                                32,19 kr  

Summa                        86 724,67 kr  

  

Lönekostnader  
Lön, fartygsbesättning                     118 022,12 kr  

Lön, lastbilschaufför                                26,55 kr  

Summa                     118 048,67 kr  

  
Varningsbilskostnad  

Kostnad för varningsbil                             910,00 kr  
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Kostnad fartygstransport                     975 574,20 kr  

Kostnad lastbilstransport                             968,74 kr  

Kostnad per modul                        11 408,98 kr  

 

I tabell 9 nedan presenteras tidsresultatet för scenario 1a. 

Tabell 9 - Tidsresultat scenario 1a 

Tidsåtgång  

Moment Tid (timmar) 

Lastning, Piteå 8,8 

Lastning, Norrköping 8,80 

Fartygstransport, Piteå - Norrköping 46,28 

Lastbilstransport, Norrköping hamn - Inre hamnen 0,15 

Summa tidsåtgång 64,03 h 

 

6.2 Scenario 1b 

I tabell 10 nedan presenteras kostnads och -tidsresultatet för scenario 1b. 

Tabell 10 - Resultat scenario 1b 

Scenario 1b - vägtransport     
Godshantering Piteå SEK  Tidsåtgång tid (h) 

Godshantering, Lindbäcks          178,13 kr   Lastning Piteå 1,00 

   Piteå - Inre hamnen 14,3 

Bränslekostnad   Vilotid 2,38 

Bränslekostnad, Lastbil       5 806,50 kr   Summa tidsåtgång 15,30 

     
Lönekostnad     
Lönekostnad, lastbilsförare       2 952,95 kr   3 moduler levereras på lastbil. 

   45 min vila efter 4,5 timmar körtid. 

Varningsbilskostnad     
Kostnad för varningsbil     13 956,00 kr     

     
Summa     22 893,58 kr     
Kostnad per modul       7 631,19 kr     

 

6.3 Scenario 2a 

Nedan i tabell 11 presenteras kostnadsresultatet för scenario 2a. 

 

Tabell 11 - Kostnadsresultat scenario 2a 

Scenario 2a – intermodala transporter  
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Godshanteringskostnader SEK 

AS-E Batoonelement                118,75 kr  

Muuga        660 198,60 kr  

Norrköping        660 198,60 kr  

Summa    1 320 397,20 kr  

  
Anlöpskostnader  

Farled, sjöfartsverket          40 250,00 kr  

Anlöp, Norrköping          17 850,00 kr  

Avfall, Norrköping                350,00 kr  

Sludge, Norrköping            1 750,00 kr  

Ports security fee, Norrköping                350,00 kr  

Båtmansavgift, Norrköping                816,00 kr  

Summa          61 366,00 kr  

   

Lotsavgifter   

Fast avgift            7 450,00 kr  

Tidskostnad (Perioder om 30 min)            8 085,00 kr  

Summa          15 535,00 kr  

  
Bränslekostnader  
Bränsle, fartyg          47 573,12 kr  

Bränsle, lastbil                235,77 kr  

Summa          47 808,89 kr  

  
Lönekostnader  
Lön, fartygsbesättning          64 765,49 kr  

Lön, lastbilschaufför                159,30 kr  

Summa          64 924,79 kr  

  
Varningsbilskostnad  

Kostnad för varningsbil                910,00 kr  

  
Kostnad fartygstransport    1 509 636,81 kr  

Kostnad lastbilstransport            1 305,07 kr  

Kostnad per modul            9 746,73 kr  

 

Nedan i tabell 12 presenteras tidsresultatet för scenario 2a. 

Tabell 12 - Tidsresultat scenario 2a 

Tidsåtgång  

Moment Tid (timmar) 
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Lastning, AS-E Batoonelement 0,33 

Lastbilstransport, AS-E - Muuga hamn 0,75 

Lastning, Muuga hamn. 16,60 

Fartygstransport, Muuga - Norrköping 25,40 

Lastning, Norrköping 16,6 

Lastbilstransport, Norrköping hamn - Inre hamnen 0,15 

Summa tidsåtgång 59,50 h 

 

6.4 Scenario 2b 

Nedan i tabell 13 presenteras resultatet för scenario 2b. 

Tabell 13 - Resultat scenario 2b 

Scenario 2b – vägtransport via färja     
Godshantering, AS-E SEK  Tidsåtgång tid (timmar) 

Godshantering, AS-E 118,75 kr  Lastning, AS-E 0,33 

   AS-E - Paldiski 0,53 

Färjekostnader   Paldiski - Kapellskär 11,88 

Kostnad för transport via färja 9518,72 kr  Kapellskär - Inre hamnen 3,55 

   Summa tidsåtgång 16,30 h 

Bränslekostnad     
Bränslekostnad, Lastbil 1651,31 kr    

     
Lönekostnad     

Lönekostnad, lastbilsförare 2826,1 kr    

     
Varningsbilskostnad     
Kostnad för varningsbil 3670 kr    

     
Summa  17 784,88 kr    
Kostnad per modul 8892,44 kr    

 

6.5 Utsläpp  

Utsläppen har tagits fram med hjälp av NTMs kalkylator. Där de olika sträckorna (termerna) 
summeras. Resultatet för nämnda visas i tabell 14. CO2 är den kemiska beteckningen för 
koldioxid, CO2e koldioxidekvivalent, CH4 metan och N2O dikväveoxid. Scenario 1a och 1b 
är räknat på 3 husmoduler på trailern och 88 moduler på fartyget. Scenario 2a och 2b är räknat 
på 2 betongelement vägg per lastbil och 166 moduler på fartyget. 

 

 

Tabell 14 - Utsläpp för alla scenarion (blå = fartygutsläpp) 

Scenario \ Utsläpp CO2 [kg] CO2e [kg] CH4 [g] N2O [g] 
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Koldioxid  Koldioxidekvivalent 

S1A 9,029 + 8041 8,947 + 8334 8,375 + 7189 0,3436 + 379,2 

S1B 1635 1620 1516 62,21 

S2A 47,69 + 7,427 + 
11 130  

47,25 + 7,6 + 11 154  44,23 + 6,889 
+ 9955 

1,815 + 0,2827 
+ 525,2  

S2B 49,68 + 331,2 49,23 + 328,2 46,08 + 

307,2  

1,891 + 

12,61 

∑S1A 8050 8342,95 7197,38 379,54 

∑ S2A 11 185,12 11 208,85 10 006,12 527,3 

∑ S2B 380,88 377,43 353,28 14,5 
 

Utsläpp per modul visas i tabell 15. 

 

Tabell 15 - Utsläpp per modul (blå = fartygutsläpp) 

Scenario \ Utsläpp CO2 [kg] CO2e [kg] CH4 [g] N2O [g] 

S1A 3 + 91,38 2,98 + 94,7 2,79 + 81,69 0,11 + 4,31 

S1B 545 540 505,33 20,74 

S2A 23,85 + 3,71 + 67,05 23,63 + 3,8 + 67,19 22,12 + 3,44 
+ 59,97 

0,91 + 0,14 + 
3,16 

S2B 24,84 + 165,6 24,62 + 164,1 23,04 + 153,6 0,95 + 6,31 

∑S1A 94,38 97,68 84,48 4,42 

∑ S2A 94,61 94,62 85,53 4,21 

∑ S2B 190,44 188,72 176,64 7,26 
 

6.6 Sammanfattning av resultat 

I detta kapitel sammanfattas resultaten från i scenarierna i form av tabeller för att ge en bättre 
översikt av hur kostnaderna och miljöpåverkan skiljer sig mellan scenarierna. I figur 18 nedan 
visas kostnadsskillnaden mellan scenarierna i form av ett stapeldiagram vilket ger en bra 
översikt. 
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Figur 18 – Kostnad för scenarierna 

 

I figur 19 nedan visas skillnaden i utsläpp per modul som sker i de olika scenarierna. 

 

Figur 19 – Utsläpp för scenarierna 

I figur 20 nedan redovisas kostnadsfördelningen i scenario 1a. Som vi ser enligt tabellen står 
anlöpskostnaderna för 7,6% av den totala kostnaden. Vidare står sjöfartsverkets 
anlöpskostnad för 55% av dessa 7,6% där resterande 45% tas ut av Norrköping som 
anlöpskostnader samt Piteå hamn som passageavgift i pitesundet.  
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Figur 20 - Kostnadsfördelning scenario 1a 

 

I figur 21 nedan redovisas kostnadsfördelningen i scenario 1b. 

 

 

Figur 21 - Kostnadsfördelning scenario 1b 

 

I figur 22 nedan redovisas kostnadsfördelningen i scenario 2a. Här står anlöpskostnaderna för 
4% av de totala kostnaderna och här står sjöfartsverkets anlöpskostnad för 66% av dessa 4%. 
Resterande 34% tas ut av Norrköping hamn i någon form då Muuga hamn inte har några 
kostnader relaterade till avfärd. 
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Figur 22 - Kostnadsfördelning scenario 2a 

 

I figur 23 nedan redovisas kostnadsfördelningen i scenario 2b. 

 

 

Figur 23 - Kostnadsfördelning scenario 2b 

88%

4%
1%

3%

4%

0%

Kostadsfördelning scenario 2a

Godshanteringskostnader

Anlöpskostnader

Lotsavgifter

Bränslekostnader

Lönekostnader

Varningsbilskostnad

1%

53%

9%

16%

21%

Kostnadsfördelning scenario 2b

Godshantering

Färjekostnader

Bränslekostnad

Lönekostnad

Varningsbilskostnad



 

46 

 

6.7 Känslighetsanalys 

I detta kapitel presenteras några känslighetsanalyser som påverkar det slutresultat som tagits 
fram i tidigare kapitel. 

6.7.1 Känslighetsanalys 1 – Byggstopp i 72 timmar 

Känslighetsanalyser kommer även att genomföras på de scenarier som presenterats tidigare. 
Denna analys kommer anta att bygget kommer att stå still i 72 timmar och att man på så sätt 
måste pausa transporterna, på så sätt tillkommer även 72 timmar till alla scenariers 
leveranstider. För sjötransporterna innebär detta att de kan anlöpa till nästa hamn och lasta av 
godset för mellanlagring och slipper på så sätt betala extra lönekostnader för ett stopp. För 
vägtransporterna däremot kommer det att behövas betalas lönekostnader under detta stopp då 
lastbilsförarna fortfarande är i tjänst. 

För scenario 1a tillkommer en mellanlagringskostnad på 13 200 kr och i scenario 2a är 
mellanlagringskostnaden 24 900 kr, de specifika kostnaderna för mellanlagring presenteras 
inte på grund av samma skäl som i kapitel 5.4.5. Om man fördelar kostnaden för 
mellanlagringen jämnt mellan alla moduler blir kostnaden per modul i scenario 1a 11 558,98 
och i scenario 2a blir 9896,73 kr/modul. 

För scenario 1b och 2b tillkommer som tidigare nämnt en lönekostnad om 72 timmar * 177 kr 
= 12 744 kr då förarna fortfarande är i tjänst. Jämnt fördelat över alla moduler blir den nya 
kostnaden för scenario 1b och 2b 11 738,58 kr/modul samt 15 264,44 kr/modul.  

Vid stopp av leveranser till bygget visar vår känslighetsanalys att för scenario 1 behöver 
leveransen stå i cirka 69 timmar för att kostnaderna ska bli lika för båda transportmetoderna 
och för scenario 2 behöver leveransen stå i cirka 11 timmar för att kostnaderna ska bli lika. 
Detta visar på att leveranser via fartyg har en mindre påverkan i kostnader vid oväntade stopp, 
dock är tiden leveranserna behöver stå väldigt länge innan det börjar bli mer värt att använda 
sig av sjöfart.  

 

6.7.2 Två moduler (7 meter långa) transporteras i scenario 1b 

Skillnaden mellan att kunna endast kunna transportera två moduler jämför med tre moduler i 
scenario 1b är väldigt liten. Exempelvis hade man endast kunnat transportera två moduler om 
dessa var 7 meter långs jämfört med 6,5 meter långa vilka de är i ursprungsscenariot. Detta är 
relevant att undersöka då det enligt Lindbäcks verkar finnas en trend i att mer och mer av de 
levererade husmodulerna har större dimensioner vilket kan komma minska antalet moduler 
man kan transporter på ett och samma lastbilsekipage.  

Om vi endast transporterar två husmoduler i stället för tre i scenario 1b blir 
transportkostnaden per modul 11 447 kr. Om man jämför denna kostnad med kostnaden i 
scenario 1a vilket blir 11 409 kr ser vi att med detta nya resultat blir scenario 1a det mer 
lönsammare av alternativen. Detta visar på att lastbilstransporterna är känsliga för 
minskningar i mängden transporterade moduler då man har färre moduler att fördela 
kostnaden över. 
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6.7.3 Bättre miljöklass på fartyg 

Då det undersökta skeppet M/S Estemar har en av de sämsta miljöklasserna enligt CSI så 
betalar skeppet 100% av de farleds och -lotsavgifter sjöfartsverket. Det är därför relevant att 
undersöka hur farleds och -lotsavgifterna samt kostnadsskillnaden per modul hade förändrats 
om fartyget hade haft en bättre miljöklass. I tabell 16 nedan visas det på hur farleds och -
lotsavgifterna påverkas i scenario 1a om M/S Estemar hade varit någon av de andra 
miljöklasserna enligt CSI skalan jämfört med den miljöklass E som fartyget är nu. Miljöklass 
D redovisas inte då den klassen betalar 100% vilket är samma som klass E. 

Tabell 16 - Scenario 1a känslighetsanalys för miljöklasser på fartyg 

Miljöklass/ 
Scenario 1a 

Gammal Farled samt 
lotsavgift 

Ny farled samt 
lotsavgift 

Kostnadsskillnad 
per modul 

A (10% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 4 025 kr + 1 553,5 kr -571 kr 

B (30% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 12 075 kr + 4 660,5 kr -444 kr 

C (90% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 36 225 kr + 13 981,5 kr -63 kr 

 

Vidare visas samma kostnadsändringar för scenario 2a i tabell 17 nedanför. 

Tabell 17 - Scenario 2a känslighetsanalys för miljöklasser på fartyg 

Miljöklass/ 
Scenario 2a 

Gammal Farled samt 
lotsavgift 

Ny farled samt 
lotsavgift 

Kostnadsskillnad 
per modul 

A (10% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 4 025 kr + 1 553,5 kr -303 kr 

B (30% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 12 075 kr + 4 660,5 kr -236 kr 

C (90% av 
originalkostnad) 

40 250 kr + 15 535 kr 36 225 kr + 13 981,5 kr -34 kr 

 

Om man jämför tabellerna med varandra ser man att kostnadsskillnaden på modul skiljer sig 
mellan scenarierna trots att kostnaderna har minskat exakt lika mycket. Detta beror på 
mängden transporterat gods där man i scenario 2a kan transportera mer gods. Detta leder i sin 
tur att man har fler enheter att fördela kostnaden mellan och på så sätt blir kostnadsskillnaden 
per modul mindre för samma minskning i kostnaderna. Detta innebär i sin tur att transporten i 
scenario 2a är mindre känslig för kostnadsändringar då man har fler enheter att fördela 
kostnaden på och prisändringarna per modul kommer därför hålla sig mer stabil än i scenario 
1a. 

6.7.4 HVO Bränsle 

I denna känslighetsanalys undersöks användningen av HVO bränsle istället för diesel. I de 
ursprungs scenarier används diesel B100 12,86 SEK/liter den 15 april 2019 (Circlek, u.d.). I 
denna känslighetsanalys används HVO 17,21 SEK/liter den 3 juni 2019 (OKQ8, u.d.). I figur 
24 jämförs kostnad per modul med ursprungs scenariot och känslighetsanalysen.  
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Figur 24 - Kostnad per modul vid annat bränsle. 

I figur 24 ser vi att kostnaden för intermodala transporterna fortfarande är högre, men för 
vägtransporterna (b-scenarion) höjs kostnaden per modul betydligt mer. Då scenario 2B 
transporterar via färja blir skillnaden inte lika mycket som på 1B. 

För scenariernas utsläppsvärden har vi antagit enligt energifabriken en 33% mindre 
partikelutsläpp (Energifabriken, u.d.). Figur 25 visar utsläppen för känslighetsanalysen.  

 

Figur 25 - Utsläpp per modul för alternativ bränsle 

Som vi ser i figur 25 är intermodala transporter fortfarande ett miljövänligare alternativ. Detta 
beror på antalet moduler som kan transporteras på en gång.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

S1A S1B S2A S2B

SE
K

Kostnad per modul

HVO Diesel

0

50

100

150

200

250

300

350

400

S1A S1B S2A S2B

Utsläpp/modul

CO2 [kg] CO2e [kg] CH4 [g] N2O [g]



 

49 

 

7 Diskussion 
I detta kapitel kommer de aspekter som tagits upp tidigare att diskuteras vidare.  

7.1 Varför blir sjöfart dyrare? 

En av huvudanledningarna till att man skulle välja att använda sig av sjöfart över 
vägtransporter är att transportkostnaden per modul vanligtvis blir billigare än med lastbil. 
Analysen är gjord utifrån ett företag som Lindbäcks perspektiv. Detta beror på att det är dessa 
aktörer som faktiskt kommer att använda intermodala transporter för byggmaterial och på så 
sätt är det viktigt att belysa de faktorer som påverkar valet av transportmetod utifrån deras 
perspektiv. Trots att sjöfartstransporter i många fall är billigare än vägtransporter har det i de 
undersökta scenarierna visat sig inte vara fallet, detta beror på ett antal faktorer och några av 
dessa diskuteras nedan.  

Hanteringskostnaden tror vi dock är en av de främsta anledningarna till att sjöfarten är 
dyrare i detta fall. Detta beror främst på godset i sig vilket inte är standardiserat och även är 
större än vanligt. Detta leder till att man i hamnen måste lyfta husmodulerna och 
betongelementen med vajrar som kopplas manuellt vilket leder till en uppskattad kostnad som 
är ca 2–2.5 gånger större än om man hade kunnat hantera godset med ISO-utrustning. 

När det kommer till att sänka hanteringskostnaden så finns det några olika sätt. Som det togs 
upp tidigare har exempelvis Norrköping hamn pratat om att försöka röra sig mot att bli mer 
automatiserade för att kunna sköta godshantering under större delar av dygnet och även 
effektivare. Vidare har de även nämnt att en av deras kunder har börjat integrera lastbärare 
direkt i deras moduler genom att designa in dem i modulen själv. Genom att integrera ISO-
baserade lastbärare i modulen själv blir det, inte förvånansvärt, lättare att hantera godset vilket 
bör reflekteras i en billigare hanteringskostnad i hamnar. En annan fördel det har är att det 
kortar tiden som krävs för godshantering då det uppskattas ta ca 2–2.5 gånger så lång tid att 
hantera gods som inte kan lyftas med ISO-utrustning. Något som däremot inte går att påverka 
särskilt mycket är out-of-gage kostnaden då detta beror på godsets i sig och därmed beror 
direkt på vilka dimensioner på modulerna som krävs för byggprojektet. 

Farledsavgiften är även en faktor som har kommit på tal när det kommer till kostnaden av 
sjöfartstransporter inom Sverige. Denna avgift är något som fått stark kritik från svenska 
rederier och logistikföretag i Sverige då den under senare år har höjts och då det inte finns 
någon motsvarande kostnad i andra länder. Detta menar man då leder till att svenska 
logistikföretag som vill använda sig av sjöfart befinner sig i underläge jämfört med utländska 
företag på grund av dessa extra kostnader.  

Lotsavgiften är även en bidragande faktor till varför sjöfart blir dyrare inom Sverige. Denna 
kostnad är dock i vår åsikt rimligare då lotsar används för att guida fartyg på vissa 
svårframkomliga sträckor. Utan dessa lotsar hade troligtvis antal fartyg som går på grund ökat 
vilket hade kunnat ha allvarliga konsekvenser baserat på lasten som fartyget bär. En kritik mot 
lotsavgiften är dock att den precis som farledsavgiften har höjts under senare år. Denna 
ökning av både farledsavgiften och lotsavgiften kritiseras ofta för att motstrida den satsning 
som staten gjort på miljövänligare transporter då de extra kostnaderna avskräcker företag från 
att använda sjöfartstransporter. 
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7.2 Flexibilitet och utsläpp 

Som vi tidigare nämnt i rapporten är fördelarna många av att använda lastbil framför fartyg. 
För att ge några exempel: Anpassningsförmåga; Lastbilen har en större frihet i sitt eget 
agerande. Flexibilitet; lastbilen kan enkelt ändra rutt vid oväder eller olyckor. Småskalighet; 
lastbilen är lätt att anpassa för enskilda kunder osv. Av resultaten kan det urskiljas att tiden 
som krävs för att transportera en modul via väg är signifikant kortare än via fartyg (48,73 
timmar i scenario 1 och 43,2 timmar i scenario 2), men samtidigt levereras inte 88 eller 166 
moduler med lastbil på en gång. Hur man skall göra en rättvis jämförelse mellan tidsåtgången 
blir då svårt att utföra mellan dessa scenarion. Något viktigt att nämna är om man levererar 
flera moduler finns då möjligheten att mellanlagra i hamnen som tillåter byggföretag att 
leverera just-in-time till byggplatsen. 

Leverans med lastbil innebär en betydligt kortare ledtid och en kort ledtid tillåter företag att 
hålla en hög leveransservice. Det är inte bara ledtiden som gynnas utan leveranspålitligheten 
och leveranssäkerheten blir också högre då lastbil är mer flexibelt än fartyg. Det finns mycket 
som talar emot fartygstransporter men yta kommer att spela en större roll i framtiden. Just nu 
kan last lagras gratis i ett godtyckligt område och så kommer fallet inte vara i framtiden. Detta 
tillåter då hamnen att konkurrera om lagringsyta på samma villkor. Det finns som tidigare 
nämnt också möjlighet att mellanlagra i hamnen som dessutom har nödvändig utrustning på 
plats.   

Utsläppen för lastbilarna är signifikant högre än fartygens utsläpp. De externa effekterna för 
lastbil är tre gånger större i scenario 1 och 2 gånger större i scenario 2. Och då är det inte 
endast sett till CO2 -utsläppen utan metan och dikväveoxider blir också signifikant högre. När 
blir då kostnaderna för miljön viktig nog att ta med i beräkningen? Ett realistiskt svar hade 
varit då kostnaderna är mer eller mindre lika för de olika transportmetoderna. Just nu visar 
resultatet inte detta, men utsläppen har stora effekter som har ett stort och växande värde i 
dagens samhälle. Regeringen har även satt mål att bli fossilfritt år 2045 och godstransporter 
spelar en stor roll i detta sammanhang. Användningen av intermodala transporter i framtiden 
kommer ta utsläppen närmare målet om ett fossilfritt Sverige. 

  

7.3 Politiskt inflytande för förändring av den befintliga kulturen 

Det finns i dagsläget en kultur som gynnar användandet av lastbilar. Bland de intervjuade 
upplevs det att det hade krävts politiskt incitament för att ändra på detta. Förslag på hur det 
ska utföras är någon sorts tvång om att redovisa plan för materialanskaffning för att få 
tillstånd att bygga i området. Detta för att företag ska bli mer kirurgiska vid val av 
transportmetoder. I dagsläget väljs vid flera fall transportmetoden som är bekväm och simpel 
där endast en lur behöver lyftas och inga tankar kring dess externa effekter tas i åtanke. Detta 
har byggts upp av tradition och kultur. Man har etablerade kontakter med åkeriföretag och 
tillförlitligheten är högre till nämnda än de mer ovanliga transportmetoderna. 

Tranportförhandling med hamnen innebär givetvis längre processer, men det beror delvis på 
att marknaden för sjötransport inte är lika etablerad som för ett åkeriföretag. Med denna typ 
av politiskt incitament blir företag tvungen att se igenom alla olika alternativ. Vid fall då stora 
mängder som kan hanteras med ISO-verktyg och ska transporteras långa distanser kan 
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intermodala transporter innebära besparingar för byggföretagen. Bland de intervjuade nämns 
också att flera kostnader inte är fasta och går att förhandla. Men då krävs det att man är villig 
att sätta sig ner och förhandla. Annars faller man tillbaka till de mer bekväma 
tillvägagångssätten. I dagsläget finns det inte några sjötransportmäklare eller koordinatorer 
vad vi vet om, men under intervjun med Norrköping hamn framkom det att de hade kunnat 
tänka sig ta ansvaret för att ge kunden en översiktsbild av hela transportprocessen. Detta tror 
vi hade varit något bra som hade kunnat användas som en extra säljpunkt för sjötransport. Det 
är även oklar hur exempelvis Norrköping hamn hade kunnat ta rollen som koordinator för 
hela transportkedjan då det fortfarande är flera individuella aktörer som är inblandade i 
sjötransporten men att kunna få en översyn tror vi i alla fall är ett första steg mot det målet.  
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8 Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas svaren för de frågeställningar som ställts i kapitel 1.3. I båda 
scenarierna visade det sig att vägtransporter var billigare än intermodala transporter men 
intermodala transporter var dock mycket miljövänligare än vägtransporter sett till utsläpp per 
transporterad enhet. Att vägtransporter var billigare beror på ett antal olika faktorer, bland 
annat på att det gods som undersöktes i båda scenarierna inte var ISO-standardiserade och 
out-of-gage leder kombinationen av dessa faktorer till att hanteringskostnaderna blir väldigt 
mycket högre än med standardiserat gods. En mindre kostnadspost som påverkar resultatet är 
de farleds och -lotsavgifter som sjöfartsverket tar ut, dessa har under de senaste åren höjts 
vilket direkt går emot regeringens mål om att sänka transportsektorns miljöpåverkan. Då det 
heller inte tas ut någon motsvarande kostnad i utlandet brukar man argumentera om att dessa 
kostnader inte gör svensk sjöfartslogistik lika konkurrenskraftig som den kan vara. 

Detta examensarbete är genomfört på uppdrag av SSPA. Syftet med examensarbetet var att ge 
en grundläggande överblick av de kostnader och faktorer som idag är relaterade till sjöfart och 
i utsträckning även intermodala transporter. Examensarbetet kommer på så sätt att användas 
som underlag för vidare undersökning och/eller forskning inom området för att fortsätta 
belysa vilka faktorer som gör sjöfart till den relativt underlägsna transportmetod som många 
byggföretag ser det som idag. 

 

1) Vilka faktorer och kostnadsposter bör inkluderas i en totalkostnadsanalys av intermodala 
transporter? 

Enligt den litteratur som har undersökts och de intervjuer som har genomförts har det visat sig 
att de kostnader som är relevanta att undersöka för intermodala transporter är godshantering, 
anlöps och -farledsavgifter, lönekostnader, bränslekostnader som baskostnader. Under 
arbetets gång uppenbarat sig att andra övriga kostnader som exempelvis kostnad för 
varningsbil till lastbil på grund av bred last har varit nödvändigt. 

Man kan visserligen även göra mer detaljerade undersökningar för exempelvis 
investeringskostnader, sociala kostnader och försäkringskostnader men vi har valt att avgränsa 
oss till de kostnader som nämndes först då vi har haft en begränsad tidsplan för denna rapport. 

Andra faktorer som är relevant för en totalkostnadsanalys för intermodala transporter 
inkluderar i vårt fall är detta exempelvis fartygets miljöklass enligt CSI skalan då detta direkt 
påverkar hur mycket av sjöfartsverkets farleds och -lotsavgifter man måste betala. Om man 
ser på lite andra faktorer som är nödvändiga eller mer indirekt påverkar kostnaden kan man 
titta på exempelvis tillgången till fysisk infrastruktur som exempelvis tillgången till 
omlastningsterminaler eller järnväg då man faktiskt måste kunna få fram en transport till ett 
område och även kunna omlasta den för att kunna använda sig av dem. Standardiseringen av 
gods påverkar även totalkostnaden då otympligt och icke-standardiserat gods kan leda till 
höga hanteringskostnader vilket det har gjort i vårt fall. För att maximalt kunna utnyttja den 
storskalighet som fartyg erbjuder bör omlastningsmomentet ske så effektivt som möjligt vilket 
det kan göra med standardiserat gods som exempelvis containrar. 
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2) Vilka för- och nackdelar finns i de olika transportmetoderna för byggmaterial? 

Fördelarna med sjöfart är att det går att transportera mycket gods på en och samma gång 
vilket gör sjöfart till kostnadseffektiva transporter. Det går även att mellanlagra gods i 
hamnen för en relativt liten summa vilket innebär att man kan använda hamnen som 
mellanlager om man exempelvis ska använda sig av en JIT lösning vid en byggarbetsplats. 
Man sparar även yta på byggarbetsplatsen genom att mellanlagra i hamnen och får även 
tillgång till hamnens utrustning för att hantera sitt gods. 

Nackdelen med sjöfart är att det dyra kostnader relaterade till själva transporten. I just fallet 
med husmoduler och betongelement är att de är tunga, inte går att hantera med ISO-utrustning 
och i många fall har dimensioner som är out-of-gage. Detta innebär att hanteringskostnaderna 
i hamnen är högre än exempelvis vanliga containrar vilket reflekterar husmodulerna och 
betongelementens tyngd och otymplighet vid godshantering. I svenskt vatten tillkommer även 
anlöps och -lotsavgift vilka under senare år har höjts vilket bidrar till extra kostnader som man 
inte finner utomlands. 

Fördelarna med vägtransporter är flexibilitet, anpassningsförmåga och tillförlitlighet. Då 
lastbilstransporter kan ta sig nästan överallt där det finns väg är de inte lika begränsade i 
antalet rutter som sjöfart är. Detta innebär att vid eventuella stopp så kan de köra runt stoppet 
för att undvika förseningar. Transporten är även enkel att anpassa för varje kunds behov och 
chauffören har även lätt att hålla uppsyn över godset under transporten vilket minskar risken 
för skador under transport. 

Nackdelarna med vägtransporter är att de ofta bidrar med externa effekter som exempelvis 
utsläpp och buller i större grad än sjöfart. I dagsläget finns det dock inga begränsningar på 
externa effekter vilket hade fått leverantörer att välja sjöfart istället för vägtransporter. Detta 
tillsammans med de dyra hanterings, anlöps och farledsavgifter som tillkommer med sjöfart 
innebär att lastbil fortfarande är det huvudsakliga transportmedlet inom byggbranschen. 

 
3) Vi lka av de undersökta transportmetoderna är mest ekonomiskt lönsamt samt har minst 

negativa miljöutsläpp?  

De scenarion vi har undersökt är; Scenario 1, Haraholmen i Piteå – Inre hamnen i Norrköping. 
Och Scenario 2, AS-E Betoonelement i Tallinn – Inre hamnen i Norrköping. Scenarion är 
uppdelade i a och b där a-scenarion är intermodala transporter och b-scenarion är 
vägtransporter (ett av dem via färja). Vägtransporterna blev de mer lönsammare alternativen 
sett till kostnader. Se figur 18 för scenarions kostnadsfördelning.  Utsläppen ifrån intermodala 
transporter blev signifikant lägre än vägtransporterna. Se figur 19 för scenarions 
utsläppsfördelning.   
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9. Vidare studier 
För vidare studier skulle vi gärna se att de aspekter som inte riktigt undersöktes på djupet i 
denna rapport får lite mer uppmärksamhet. De huvudsakliga aspekterna vi tycker är värda att 
undersöka vidare är en djupare undersökning av de externa effekterna, exempelvis negativ 
miljöpåverkan samt trängsel och de påföljande effekterna som uppstår i scenarier som liknar 
de som undersökts i denna rapport. En undersökning där mellanlagring i transportkedjan är en 
större faktor hade även varit intressant att genomföra en totalkostnadsanalys av då sjöfartens 
styrkor får en större roll. Till sist hade det varit intressant att se en totalkostnadsanalys där 
man lyckas integrera lastbärare direkt i byggmodulerna eller betongelementen vilket gör att 
man kan hantera dem med ISO-utrustning. 

En bättre analys av negativ miljöpåverkan och andra externa effekter hade kunnat användas 
till sjöfarts fördel och möjligtvis övertyga privata aktörer och staten att sjöfart faktiskt är 
bättre i denna aspekt än vägtransporter. Detta hade varit särskilt viktigt för att övertyga staten 
och stoppa de avgiftsökningar inom farledsavgifter som sjöfartsverket genomfört de senaste 
åren vilket endast tjänar till att minska användandet av sjöfart för godstransport då det inte är 
lika lönsamt som att använda sig av vägtransport. Detta bör vara intressant att presentera för 
staten då deras strategi som tidigare nämnt bygger på miljövänligare transporter. 

En totalkostnadsanalys av ett scenario där mellanlagring spelar en större roll hade kunnat ge 
en inblick i hur denna styrka hos sjöfarten hade kunnat sjöfarten till ett mer attraktivt 
transportmedel i byggbranschen. Vidare tror vi att en vidare undersökning av integreringen av 
lastbärare direkt i husmoduler och betongelement är något som är intressant då det är något 
som byggföretag bör kunna göra själva för att hålla nere hanteringskostnader och få större 
användning av sjöfart. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  

Frågor till hamnmästare 

Hur fungerar en hamn? Vad är en bra fungerande hamn? (Det som söks är mer 

kunskap för terminal/hamnarbete/aktiviteter) 

Hur arbetar ni med sjötransporter idag? Vilka aktörer är inblandade? (Det som söks är 

hur processen till lastning och omlastning ser ut idag för sjötransporter. Från 
godsmottagning, lastning till kund.) 

Hur ofta används intermodala transporter jämfört med mer traditionella 

transportmedel i din erfarenhet? Skiljer sig transportmetoderna åt beroende på om 

det är lång eller -kortdistanstransporter? 

Tar Norrköping hamn emot Ro-Ro fartyg i dagsläget? Vad är din uppfattning av Ro-Ro 

fartygs effektivitet för godstransport jämfört med andra lastfartyg? 

(Det finns ju zoner for inlandssjöfart, hur påverkas era fartyg?) 

Skulle det vara svårt att samarbeta med andra transportföretag för att utöva 

kombitransport/intermodala transporter? Vad skulle krävas för en sådan 

omställning? 

Låt säga, om fler sjötransporter hade utförts i framtiden, hur skulle det påverka er 

hamn (arbetssätt, materialhantering och processer)? Positiva som negativa- 

konsekvenser. 

Hur skulle man kunna göra sjöfart mer attraktivt som transportmedel? Bättre 

hantering av material, teknik eller politik? 

Vad är det för båtar som används, vad har de för kapacitet (enheter) och vilka 

restriktioner/zoner kan de användas/måste de följa. 

Hur stor kapacitet har hamnen i dagsläget? Hur mycket gods (ton/timme) kan en 

truck/kran lasta? 

Hur många truckar/kranar används normalt för att använda för att lasta om en 

leverans? 

Hur mycket varierar hanteringen mellan standardiserade och icke-standardiserade 

transportenheter? 

Följer omlastningsprocessen några specifika moment i hamnen?  

Om ja: 

Hur ser dessa moment ut? Varför just dessa moment? 

Angående hamnavgifter, vad är det man betalar för? Vilka faktorer påverkar 

hamnavgiften för en transport? 

En logistikchef för ett byggföretag vi pratade med förra veckan har beskrivit nuläget 

med sjöfartslogistik som ett moment 22. Det finns tydligen många potentiella kunder 

som är intresserade i sjöfartslogistik men har inte gett sig in i att använda sjöfart 
utöver vägtransporter då sjöfartstransport fortfarande är en relativt ny marknad och 

man inte riktigt vet hur det fungerar än. Vad har ni för tankar kring detta och vilka råd 

hade ni gett till byggföretag i en sådan här situation? 

  



 

 

 

Frågor till logistikchef/byggmästare 

Vad har du för erfarenhet av intermodala transporter? (Har den tillfrågade kunskap om 
vad intermodala transporter är och har denne övervägt använda det i transporter?) 

Vilka faktorer påverkar ert val av transportmetoder? Vad hade krävts för att göra 
intermodala transporter till ett mer attraktivt val för er? (Vilka faktorer anser 

byggföretag vara viktigast i en transport? Låg kostnad? Pålitlighet? Ekologiskt hållbar? 

Hur skulle en omställning till intermodala transporter påverka ett byggprojekt som sker 

med dagens sätt att transportera material?? Hur skulle detta påverka era 

arbetsrutiner? 

Vilka fördelar/nackdelar tror du intermodala transporter skulle ha för byggprojekt? 

Det blir ett extra steg i leveransen med intermodala transporter, vad är er synpunkter 

på en eventuellt mer komplicerad transportkedja med lägre negativ miljöpåverkan och 

potentiellt dyrare eller billigare beroende på avstånd? 

Vad hade ni tyckt om möjligheten att samplanera en eventuell intermodal transport 

med ett annat företag om detta hade gett bättre fyllnadsgrad vilket i sin tur göra 

transporten mer effektiv/billigare? (påverkar mest sjötransporten) 

Har du hört talats om Ro-Ro fartyg? Hade ni kunnat använda er av dessa under rätt 

omständigheter? (Vi kanske behöver förklara Ro-Ro fartyg) 

Vad är det för typ av material som transporteras (vanligtvis)? 

Hur ska godset transporteras? Vad har godset för dimensioner? Vikt? Storlek?  

Får det plats i en ISO-enhet?  (Hur ser transportrutinerna ut?) 

Hur ser fördelningen mellan lång och -kortdistanstransporter ut för er? 

Finns det något samarbete i dagsläget med sjöfart för transport? I sådana fall i vilken 

utsträckning? 

Vad är det för kostnadsposter som oftast är kopplad till lastbilstransporter? (Bränsle? 

Lön för förare? Lastning/omlastning?) 

 

 

Frågor till SSPA 

Hur fungerar en hamn? Vad är en bra fungerande hamn? (Det som söks är mer 

kunskap för terminal/hamnarbete/aktiviteter) 

Hur arbetar ni med sjötransporter idag? Vilka aktörer är inblandade? (Det som söks är 

hur processen till lastning och omlastning ser ut idag för sjötransporter. Från 

godsmottagning, lastning till kund.) 

Hur ofta används intermodala transporter jämfört med mer traditionella 

transportmedel i din erfarenhet? Skiljer sig transportmetoderna åt beroende på om 

det är lång eller -kortdistanstransporter? 

Hur skulle man kunna göra sjöfart mer attraktivt som transportmedel? Bättre 

hantering av material, teknik eller politik? 

Vad är det för båtar som används, vad har de för kapacitet (enheter) och vilka 

restriktioner/zoner kan de användas/måste de följa. 

Hur stor kapacitet har hamnen i dagsläget? Hur mycket gods (ton/timme) kan en 

truck/kran lasta? 

Hur mycket varierar hanteringen mellan standardiserade och icke-standardiserade 

transportenheter? 

Följer omlastningsprocessen några specifika moment i hamnen?  
Om ja: 

Hur ser dessa moment ut? Varför just dessa moment? 



 

 

 

Angående hamnavgifter, vad är det man betalar för? Vilka faktorer påverkar 

hamnavgiften för en transport? 

Vilka fördelar/nackdelar tror du intermodala transporter skulle ha för byggprojekt? 

Hur ska godset transporteras? Vad har godset för dimensioner? Vikt? Storlek?  
Får det plats i en ISO-enhet?  (Hur ser transportrutinerna ut?) 

 

  



 

 

 

Billaga 2 – Kostnader för sjöfartsverkets avgiftsmodell 

 


