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Sammanfattning 
Green Cargo driver idag ett antal terminaler i Sverige i syfte att främja transporter på järnväg och ser 

möjligheter i att utveckla en av sina terminaler i Göteborg, Göteborg Norra, till en så kallad dry port, 

alltså en intermodal terminal i inlandet. Detta gav upphov till projektet Terminal Göteborg Norra – en 

möjlig dry port? med målet att undersöka potentialen och omställningarna med att utveckla 

befintligt kunderbjudande på Göteborg Norra genom att utreda konceptet dry port samt undersöka 

efterfrågan på marknaden. 

Syftet med en dry port är att fungera som en förlängning av hamnen och bör enligt forskare erbjuda 

samma servicetjänster som en hamn, det vill säga förtullning, säker lagring av både lastade och 

tomma containrar samt underhåll och städning av containrar. En dry port kan ses som ett bra 

komplement till hamnar som ligger inne i städer och har problem med begränsade utrymmen i 

hamnområdet och svårt att expandera då ytan inte längre räcker till. Dessutom kan man minska 

utsläppen av CO2 genom att få mer gods transporterat på järnvägen. Att utveckla Göteborg Norra, 

som Green Cargo idag driver i egen regi, skulle innebära att befintliga tjänster behöver kompletteras 

med de tjänster som fullbordar en dry port. 

Projektet resulterade i en utredning med potentiella intäkter och kostnader som förväntas uppstå vid 

ett utvecklande av Göteborg Norra till en dry port. Det visade sig att kostnaderna med att utveckla 

Göteborg Norra till en dry port är fullt möjliga att tjäna in inom den bestämda tidsramen på två år. 

Trots det så anser projektet att det finns många delar i utvecklandet som talar emot ett fulländat dry 

port koncept på Göteborg Norra. Då projektet anser att terminalens läge inte är optimalt för en dry 

port och att det finns begränsade lagringmöjligheter, oklarheter gällande tulltjänster samt att 

hamnen inte visar något intresse för att utnyttja tjänsten så är det svårt att motivera omställningen 

till en fulländad dry port. 

Däremot finns det en del i dry port konceptet som projektet ser positivt till och det skulle innebära 

att Göteborg Norra tar emot lastade containrar för transport till hamnen. Då projektets 

marknadsundersökning visade att många speditörer anser att det är problem med långa köer för att 

hämta och lämna gods i Göteborgs hamn så skulle Green Cargo kunna erbjuda en tjänst där dessa 

kunder kan åka till Göteborg Norra och lämna eller hämta sitt gods. Detta under förutsättning att 

Green Cargo kan erbjuda en billigare lösning och att det inte uppstår köer i trafiken runt terminalen. 

Klarar Green Cargo detta har de ett bra argument som borde locka både speditörer och Göteborgs 

hamn att nappa på lösningen.    
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Summary 
Green Cargo operates a number of terminals in Sweden in order to promote transports by rail and 

thinks there is an opportunity to develop one of their terminals in Gothenburg, Göteborg Norra 

(Gothenburg North), into a so-called dry port, which means an intermodal terminal in the hinterland. 

This led to the project Terminal Gothenburg North - a possible dry port? with the aim to explore the 

potential and rearrangements to develop existing customer offering on Gothenburg North by 

investigate the concept of dry port and examine the demand at the market. 

The purpose of a dry port is to act as an extension of the port and, according to researchers, offer the 

same services as a port, i.e. customs clearance, safe storage of both loaded and empty containers, 

maintenance and cleaning of containers. A dry port can be seen as a great addition to ports located 

within the cities that have problems with limited spaces in the port area and difficulties to expand 

when the area is no longer sufficient. Moreover it is possible to reduce CO2 emissions by getting 

more freight carried by rail. Developing Gothenburg North, which Green Cargo currently operates 

under its own management, would mean that existing services need to be supplemented by the 

service completes a dry port. 

The project resulted in an investigation of potential income and expenses that are expected to occur 

when developing Gothenburg North into a dry port. It turned out that it is perfectly possible to earn 

the costs of developing Gothenburg North into a dry port within the set time frame of two years. 

Even so, the project considers that there are many parts of the development that speaks against a 

fully developed dry port concept at Gothenburg North. As the project believes that the terminal's 

location is not optimal for a dry port and that there are limited storage facilities, lack of lucidity 

regarding customs services and the port is not showing any interest in using the service it is difficult 

to justify the conversion to a fully developed dry port. 

However, there is one part of the dry port concept that the project thinks is positive in which 

Gothenburg North should be able to receive loaded container for further transport to the port. As 

the project's market research showed that many agents believe that there are problems with long 

queues to collect or deliver cargo at the port of Gothenburg which means Green Cargo could offer a 

service where these customers can go to Gothenburg North and drop off or collect their goods. This 

assumes that Green Cargo can offer a cheaper solution and that there will be no traffic jams around 

the terminal. If Green Cargo is able to solve this they will have a good argument that should attract 

both the shippers and the port of Gothenburg. 
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Förord 
Detta projekt har vi arbetet med under andra hälften av vårterminen 2013 och det har både varit 

utmanande men också väldigt lärorikt. Att få utföra en sådan här typ av projektuppgift anses av båda 

projektmedlemmarna ha varit spännande och kan se tillbaka på detta arbete med stolta ögon.  

Vi vill tacka samtliga inblandade som har hjälpt oss med information så att projektet har varit 

genomförbart samt stöttat oss under arbetets gång.  

Vi vill rikta ett extra stort tack till vår handledare Martin Heljedal som har gett oss tips och råd på 

vägen samt till Jonas Börjesson på Green Cargo och Mikael Wikström på Tullverket som har fått stå 

ut med många av våra frågor.   

 

____________________   ____________________ 

        Johan Bergman              Henrik Larsén 
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Ordlista 
Intermodal terminal 

Terminal där omlastning mellan olika transportslag kan göras, oftast mellan lastbil och tåg, med hjälp 

av någon typ av lyftanordning. 

Intermodala transporter/lastbärare 

 Transporter där lastbäraren är av ett standardiserat mått och som kan ske med flera olika 

transportslag utan omlastning av godset utan enbart lastbäraren behöver lyftas. Exempel på 

intermodala lastbärare är container och lastbilstrailers. 

Ro-ro fartyg (Roll on, roll off) 

Fartyg som i första hand transporterar lastbilar och trailers och är konstruerade för att dessa enkelt 

ska kunna köras ombord eller i land.  

Strippning  

Urlastning av en container eller annan intermodal lastbärare.  

Stuffning 

 Ilastning av en container eller annan intermodal lastbärare.  

TEU  

Twenty foot Equivalent Unit. En 20-fots container. Måttenhet som används för att mäta flöden och 

kapacitet. En 40-fotscontainer är två TEU. 

Tonkilometer 

En tonkilometer är en måttenhet för att kunna jämföra olika transportsätt. Ett ekipage som väger 

totalt 40 ton och kör 10 kilometer får totalt 400, vilket är lika mycket som ett ekipage som väger 400 

ton och kör 1 kilometer. Ofta använt för att jämföra mängden utsläpp mellan olika tranportslag. 

Växling 

Ett lok som är kopplat med en eller fler vagnar och som kör utan någon tidtabell. Tåg kör på tidtabell. 

Kan jämföras med chartrad buss som kör utan någon tidtabell mot en linjebuss som kör på en 

tidtabell. 
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1. Inledning 
Dry port, eller en torrhamn som det också kallas, är en intermodal terminal i inlandet som fungerar 

som en förlängning av en hamns verksamhet inåt landet. På en dry port ska det finnas samma 

servicetjänster som i en hamn i form av förtullning, säker lagring av både lastade och tomma 

containrar samt underhåll och städning av containrar.  

I takt med att antalet transporter ökar, samtidigt som allt högre krav ställs gällande 

miljöförbättringar, ses en potential med dry ports att överföra gods från lastbil till järnväg och 

samtidigt ge hamnar ökad chans till expandering. Tanken är att gods fraktas till en dry port med 

lastbil eller med järnväg för att sedan lastas om och transporteras till en hamn på järnväg. 

Projektet Terminal Göteborg Norra – En möjlig dry port? startades på uppdrag från Green Cargo och 

går ut på att utreda potentialen med att utveckla en av Green Cargos terminaler i Göteborg till en dry 

port. Terminalen som ska utredas drivs och ägs idag av Green Cargo och erbjuder kunder lastning av 

containrar, lossning av containrar och trailers samt lagring av styckegods. Från terminalen går det 

dagligen två stycken tågpendlar med containrar till Göteborgs hamn för export.  

Genom att ge förslag på hur Green Cargo skulle kunna utveckla sin verksamhet på terminal Göteborg 

Norra ska företaget kunna öka sin service till kunderna samt ta vara på terminalens unika läge i 

centrala Göteborg.  

1.1. Företagspresentation 

Med affärsidén ”effektiv oIh hållHar järﾐvägslogistik för det sveﾐska ﾐäriﾐgslivet” samt visionen 

”järﾐvägslogistik i världsklass” (Green Cargo, 2012) arbetar Green Cargo med fokus på 

godstransporter med järnväg som bas, men även distribution samt lagerhållning. Green Cargo 

erbjuder ett nätverk som trafikerar 350 orter runt om i hela landet och tillsammans med 

samarbetspartners kopplar Green Cargo det svenska näringslivets transporter till marknaderna på 

kontinenten. Green Cargo ägs idag av svenska staten genom Finansdepartementet och har omkring 

2300 medarbetare. (Green Cargo, 2013) 

1.2. Bakgrund 

Green Cargo driver idag ett mindre antal terminaler i Sverige i syfte att främja transporter på järnväg. 

I Göteborg drivs två terminaler som ligger vid sidan av varandra, dels Göteborg Norra, som Green 

Cargo driver i egen regi, men också Göteborg Kombiterminal, som de sköter driften av på uppdrag av 

Jernhusen. 

Terminal Göteborg Norra har genom sitt unika läge i anslutning till Göteborgs hamn potential att 

erbjuda ett antal kringtjänster kopplade till export och import via hamnen och fungera som en så 

kallad dry port.   

1.3. Uppgiftsbeskrivning 

Green Cargo vill ha hjälp med att undersöka potentialen att använda Göteborg Norra som en dry port 

och få förslag på hur logistiken på terminalen skulle kunna fungera samt vad det finns för 

affärspotential med en sådan här typ av lösning. Det finns även intresse hos Green Cargo att få 

förslag på alternativa lösningar som kan användas för att utveckla deras befintliga tjänster.  
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1.4. Syfte 

Syftet med projektet är att se över hur stor omställningen skulle vara för Green Cargo att utveckla 

Göteborg Norra till en dry port och vad som krävs för att omställningen ska bli lönsam. Projektet ska 

också ge förslag på tjänster som Green Cargo kan utveckla som är kopplade till export och import via 

Göteborgs hamn och stödja Green Cargos kärnverksamhet som är transporter på järnväg. 

1.5. Mål 

Målet med projektet är att ge Green Cargo en utredning kring möjligheterna och värdet i att utveckla 

Göteborg Norra till en dry port och vad som i så fall behöver åtgärdas. Projektet ska också generera 

ytterligare en idé på tjänst som skulle kunna erbjudas på Göteborg Norra samt affärspotentialen med 

de båda. 

1.6. Frågeställningar 

 Vilka åtgärder behöver genomföras på Göteborg Norra för att utveckla terminalen till en dry 

port? 

 Hur ser affärspotentialen ut vid ett utvecklande av Göteborg Norra till en dry port? 

 Hur skulle logistiken på Göteborg Norra kunna se ut för att minska risken att det blir problem 

med köer på terminalområdet?  

1.7. Avgränsningar 

Green Cargos hyreskontrakt för Göteborg Norra löper ut den 31:e december 2017 och det är idag 

oklart om det kommer förlängas eller inte. Därför måste förslagen som ges för Göteborg Norra kunna 

genomföras utan större krav på ombyggnationer av infrastruktur eller anläggningar. Projektet 

kommer inte ta fram någon ekonomisk kalkyl för potentiella vinster utan en uppskattning på minsta 

mängd utfört arbete som krävs för att betala tillbaka investeringarna. Utredningen kring 

affärspotentialen kommer göras med en marknadsundersökning som enbart tittar på potentiellt 

intresse hos eventuella kunder, alltså det kommer inte att gå att dra något vetenskapligt resultat 

utifrån den. Undersökningen av befintliga dry ports har enbart gjorts på svenska fall eftersom att de 

dry ports som projektgruppen hittat utomlands är av en annan struktur än den som är möjlig att 

utveckla vid Göteborg Norra. I projektet och utredningen har projektet valt att utgå ifrån forskarnas 

kriterier om vad en dry port bör innehålla. Projektet kommer inte att ge någon djupare utredning om 

hur trafiken runt Göteborg Norra kommer att påverkas av projektets scenarier. Eftersom att 

Göteborgs Kombiterminal inte ägs av Green Cargo har verksamheten där inte varit en del av 

utredningen. Då projektet inte fick in prisuppgifter på intäkter för service av containrar samt 

kostnader för ta bort den stora asfalterade rampen som utreds valde projektet att lämna dessa 

utanför beräkningarna. 
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2. Metod 
Efter att projektgruppen fått uppgiftsbeskrivningen av Green Cargo började arbetet med att få en 

djupare förståelse kring konceptet dry port och dess syfte genom att studera olika rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Denna fas som i projektet har kallats kartläggning har varit en stor del av 

projektet och innefattade även fördjupade studier kring den verksamhet som idag finns på Göteborg 

Norra och Göteborgs Kombi samt hur verksamheten kring Göteborgs hamn fungerar. Under denna 

kartläggning bestämdes även att kort studera infrastrukturen kring terminalerna. Infrastrukturen 

studerades för att få en uppfattning om hur flödet skulle kunna utvecklas runt terminalerna men 

projektgruppen valde senare att avgränsa sig och inte göra någon djupare undersökning. Flödet hade 

kunnat utredas till exempel genom att använda ett datorbaserat simuleringsverktyg men den 

uppgiften ansågs för stor för att hinnas med.   

Tidigt i projektet konstaterades att just tulltjänster är en viktig del i dry port konceptet. Att 

genomföra en kartläggning av Tullverkets arbete i hamnen skulle vara en nödvändighet för att 

komma vidare i projektet.  Anledning till detta var för att se vilka tjänster som skulle kunna flyttas till 

en dry port och därmed avlasta hamnen samt locka fler kunder till terminalen. Projektet tog kontakt 

med Mikael Wikström vid Tullverket via telefon och fortsatte konversationen under projektets gång 

via mejl för att reda ut en del begrepp inom tullverket. För att koppla samman den information som 

erhölls från Tullverket med projektets kartläggning av dry port så tog projektgruppen kontakt med 

Violeta Roso, universitetslektor Chalmers Tekniska Högskola, som under flera år har forskat inom 

konceptet dry port. Hon svarade på de funderingar som uppstått kring exportgods, om det var 

tvunget att vara tullklarerat eller inte när det anländer till en dry port. 

Samtidigt som projektgruppen arbetade med kartläggningen planerades och genomfördes ett första 

studiebesök i Göteborg där en av Green Cargos säljare, Jonas Börjesson, bjöd på en rundtur på både 

Göteborg Norra och Göteborg Kombiterminal. Tillsammans med Börjesson besöktes Göteborgs hamn 

där projektgruppen fick genom ett möte med Hans Gutsch, key account manager för 

containerhamnen APM Terminals, information om hamnen samt se hur hamnen är utformad. APM 

terminals sköter driften av containerhamnen, Skandiahamnen, i Göteborgs hamn och är ett 

dotterbolag till det danska logistikföretaget MAERSK. Syftet med besöket var att projektgruppen 

skulle få en bättre uppfattning om hur det ser ut på terminalområdet och i hamnen. Studiebesöket 

lade en bra grund för projektets fortsättning. Efter studiebesöket kontaktades Gutsch via telefon för 

att höra hans och hamnens åsikter om inriktning mot en dry port på Göteborg Norra eller om de var 

intresserade av andra tjänster där Göteborg Norra kunde användas. Gutsch nämnde Göteborgs 

hamns projekt Railport Scandinavia och projektet ansåg att detta var en intressant del för 

kartläggningen som kunde kopplas samman med utredningen kring dry port.   

Efter första studiebesöket har projektgruppen haft löpande kontakt med Börjesson, som har varit en 

viktig person för hela projektets genomförande. Börjesson har varit till stor hjälp med idéer till 

projektet, uppgifter om kostnader för tjänsterna på terminalen samt annan viktig information och 

som bollplank. De flesta frågor som rört terminalerna men som har varit utanför Börjessons 

arbetsområde har Anders Wingmalm, chef på Göteborg Norra, hjälpt projektgruppen med.  

Projektutredningen beslutades bestå av två olika scenarier med fokus på Göteborg Norra och vara 

baserade på utvunnen kunskap om konceptet dry port och vilka riktlinjer som ska följas. Här valde 

projektgruppen alltså att avgränsa sig och inte lägga fokus på Göteborg kombi i utredningen på grund 
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av att terminalen sköts åt Jernhusen vilket ger begränsade utvecklingsmöjligheter. Projektgruppen 

valde ändå att beskrivningen om Göteborg kombi skulle kvarstå, då terminalen nämns ett flertal 

gånger i rapporten. Ett scenario där projektet först ska utreda konceptet dry port och ett 

alternativ/scenario på en lösning som uppstod i diskussion mellan Börjesson och projektgruppen om 

att se över möjligheten att få fler containertransporter till Göteborgs hamn med tåg genom att 

omlasta från lastbil på Göteborg Norra. Priserna som projektgruppen erhöll från Green Cargo är inte 

offentliga priser och kommer därför att redovisas tillsammans med de uträkningar där priserna ingår, 

i en bilaga som inte kommer vara med i den publicerade slutrapporten. 

Under första besöket på Green Cargos huvudkontor i Solna träffade projektgruppen produktchefen 

Anders Wirdfors, som ansvarar för bland annat prissättning och produktvillkor när det gäller 

Göteborg Norra. Under mötet berättade Anders om produkterna som Green Cargo erbjuder och 

därefter diskuterades projektets arbete samt idéer om hur projektet skulle gå vidare. 

Vid halvtidsredovisning för Green Cargo bekräftades inriktningen för projektet att se över de två 

alternativen. Green Cargo hade också önskemål om att projektgruppen, i mån av tid, skulle se över 

ett ytterligare scenario där de fritt skulle diskutera hur de tror en helt ny dry port skulle utvecklas i 

framtiden, till exempel om den skulle stå klar om 20 år. Detta scenario var inte prioriterat i första 

hand och till följd av tidsbrist valde projektgruppen att ta med det i slutdiskussionen kring dry port 

istället för att bearbeta det som ett scenario.  Mot slutet av utredningen kände projektgruppen att 

de båda scenariona var väldigt lika varandra. Därför beslutades det att ta upp tanken kring scenario 

två i analysen som en utveckling av valda delar från dry port konceptet istället för att behandla det 

som ett eget scenario. 

Via Rose-Marie Källqvist, chef för affärslogistik på Green Cargo, fick projektgruppen en kontaktlista 

med namn på säljare samt personer med inflytande i produktion och terminaler på Green Cargo. 

Projektgruppen tog kontakt med dessa för att kartlägga vilka förfrågningar som finns på Göteborg 

Norra idag och undersöka ifall det finns tjänster som företag efterfrågar men som inte erbjuds på 

terminalen idag. Intresset fanns också att se vad de personer som har ansvar för produktion och 

terminaler har för idéer med terminalen och om något av det skulle kunna gå att utveckla.  

När kartläggningen var avklarad och utredningen hade påbörjats planerades ett nytt besök i 

Göteborg och terminalen in. Gruppmedlemmarna fick tillåtelse att gå runt på terminalen och på så 

vis kunde en detaljerad undersökning av staket och grindar göras samt att det var enklare att se hur 

lagerytor och arbete såg ut på plats. Det gav även en god uppfattning om vilka potentiella åtgärder 

och investeringar Green Cargo behöver genomföra. Detta studiebesök var en mycket viktig del som 

förde utredningen framåt och utredningen kunde påbörjas.  

Efter studiebesök två i Göteborg påbörjades arbetet med att ta kontakt med företag för att reda ut 

vad kostnaden skulle bli för att utföra de åtgärder och investeringar som ansågs intressanta. De 

åtgärder som undersöktes var kostnad för att förstärka stängsel och grindar, utrusta en lastkaj med 

lastbryggor, ta bort en stor ramp samt att asfaltera en del av bangården efter att rälsen tagits bort. 

Projektgruppen fick kontakt med ett företag som räknade fram priser angående stängsel runt 

Göteborg Norra samt vad det skulle kosta att installera nya grindar med kameraövervakning till 

terminalens infarter. Projektgruppen fick kontakt med ett företag som säljer och installerar bland 

annat lastbryggor och de skickade över en prislista på deras produkter.  
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I detta skede beslutades även att utöka projektets kartläggningsprocess genom att studera fyra olika 

terminaler i Sverige som förknippas med konceptet dry port då det både fanns intresse från Green 

Cargo om detta och projektgruppen kände att det kunde underlätta vid analys och slutsats kring 

frågeställningarna i projektet. Projektgruppen valde att ta kontakt med kontaktpersonerna för tre av 

terminalerna för att få rätt information om dagsläget. Efter telefonsamtalen uppstod det vissa 

oklarheter gällande tjänsten tullhantering, det vill säga när en terminal får lov att ta emot oförtullat 

gods. Projektets tidigare uppfattning av Tullverkets information talade emot den information som 

erhölls från kontaktpersonerna på terminalerna. Projektgruppen valde därför att ta kontakt med 

Logent Customs AB som sköter tullklareringen på Vaggeryd- och Eskilstuna kombiterminal. En annan 

del som behövde utredas ytterligare var begreppet Railport Scandinavia och för detta kontaktades 

Stig-Göran Thorén på Göteborgs hamn som via mejl redde ut våra funderingar. 

Projektgruppen har även gjort försök att studera dry ports utomlands, till exempel en i Bremen, men 

informationen om dessa har varit alltför svår att tolka samt att de är av helt annan karaktär än det 

fall som utreds i detta arbete. Dessa dry ports har ofta startats av hamnarna själva och järnvägen 

mellan dry porten och hamnen är stängslade eftersom att de är integrerade med varandra. 

En av frågeställningarna i projektet var att utreda affärspotentialen med dry port och de ytterligare 

tjänsterna som projektet valde att ta fram. För att få en uppfattning om hur intresset var gjordes en 

marknadsundersökning genom att skapa ett elektroniskt frågeformulär med hjälp av Google Docs, 

som valdes efter att ha testat ett par andra elektroniska frågeformulär. Google Docs hade den bästa 

gratisversionen vad gäller antal tillåtna frågor, svar och möjlighet att formulera svarsalternativen. 

Projektgruppen var dessutom bekanta med Google Docs version sedan tidigare samtidigt som det 

kändes som en pålitlig webbadress att skicka ut till företag och anses av projektet ha bidragit till en 

positivare svarsfrekvens då Google borde vara bekant för de flesta. Vid utformningen av 

frågeformuläret användes inte någon teoretisk bakgrund för hur en enkätundersökning ska utformas 

eller tidigare forskning. Projektgruppen valde istället att formulera frågorna och sedan ta hjälp av sin 

handledare som gav feedback på utformningen av dem. Efter att ha anpassat frågorna efter 

handledarens feedback skickades frågorna ut till projektgruppens 14 klasskamrater som ombads läsa 

igenom frågorna och påpeka om det var någon fråga som de uppfattade som otydlig. Efter detta 

skickades frågeformuläret ut till logistik- och speditionsföretag. 

För att hitta logistik- och speditionsföretag fick projektgruppen via Källqvist tillgång till hemsidan 

soliditet.se där tjänsten för att söka bland företag inom olika kategorier användes. Sökningen gav 

drygt 200 träffar och via företagens hemsidor söktes mejladresser till kontaktpersoner upp och en 

länk till frågeformuläret skickades till dem via mejl. Undersökningen skickades till totalt 91 olika 

speditions- och logistikföretag runt om i Sverige. Att samtliga företag inte blev kontaktade berodde 

till exempel på att de saknade hemsida, ingen mejladress hittades eller att det på deras hemsida 

direkt gick att se att de inte körde containrar via Göteborgs hamn. De företag som inte hört av sig 

och meddelat att de inte ville vara med eller inte angett sitt namn i undersökningen fick en första 

påminnelse efter en vecka och en andra efter ytterligare en vecka. Utifrån den tid som projektet 

valde att lägga på marknadsundersökningen blev resultatet inte någon vetenskaplig undersökning 

men projektet ser ändå att svareﾐ kaﾐ aﾐväﾐdas soﾏ eﾐ ”fiﾐgervisﾐiﾐg” på hur iﾐtresset ser ut hos 
potentiella kunder. Projektet kunde valt att lägga mer tid på marknadsundersökningen och på så sätt 

få en högre svarsfrekvens och dragit större slutsatser kring resultatet men som tidigare nämnts var 

det något som begränsades.   
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2.1. Källkritik 

Det finns egentligen ingen klassificering för dry ports eller något beslutande organ som godkänner 

terminaler att kalla sig för dry port utan det är mer eller mindre upp till terminalerna att själva 

utnämna sig. Däremot finns det en ganska vedertagen definition för en dry port och vad den bör 

erbjuda för tjänster. Detta beskriver bland annat Violetta Roso i ett flertal av de rapporter inom 

området som hon medverkat, vilket beskrivs i kapitel 2.1 Konceptet dry port. När projektgruppen 

undersökt Hefiﾐtliga dr┞ ports i Sverige har de iHlaﾐd kallat sig för dr┞ ports, eller sagt att de ”ﾏer 
eller ﾏiﾐdre är eﾐ dr┞ port”, fast att de egeﾐtligeﾐ iﾐte erHjuda alla de tjäﾐster soﾏ förväﾐtas av eﾐ 
dry port. Därför känns det som att dessa terminaler emellanåt använt sig av uttrycket för att 

marknadsföra sig snarare än att faktiskt se till att uppfylla alla kriterierna.  

I kapitlet om Göteborgs hamn har den mesta informationen hämtats ifrån deras hemsida. Hamnen är 

ett vinstdrivande företag och vill då gärna visa en positiv bild utåt vilket gör att informationen ofta är 

positiv och de gärna tror på tillväxt. 

Göteborgs hamn har arbetat fram ett koncept kallat Railport Scandinavia där de har anslutit ett antal 

terminaler med dagliga tågpendlar som hämtar och lämnar containrar. Enligt Stig-Göran Thorén är 

alla terminaler som är anslutna till Railport Scandinavia dry ports. Detta anser projektgruppen vara 

ett felaktigt påstående då en dry port ska erbjuda mer än bara en spårbunden lösning och 

terminalverksamhet. Det är endast ett fåtal av de anslutna terminalerna som erbjuder extratjänster 

som till exempel städning, service och lagring av containrar. Med detta i åtanke känns det många 

gånger som att de större terminalerna ofta utser sig själva till en dry port om de är anslutna till 

Railport Scandinavia och därmed använder det mer eller mindre som ett försäljningsargument utan 

att riktigt erbjuda alla de tjänster som Roso menar på att en dry port ska erbjuda. En dry port ska 

vara en förlängning av hamnen, det vill säga flytta en del av hamnens verksamhet, men alla tjänster, 

till en inlandsterminal, som kan hantera både export och import av gods. 

Violetta Roso är ett namn som dykt flera gånger vid litteraturstudierna då hon forskat väldigt mycket 

i ämnet. Det hon säger, framförallt om definitionen av en dry port, känns rimligt då projektgruppen 

aﾐser att oﾏ eﾐ iﾐlaﾐdsterﾏiﾐal ska ha ﾏed ordet ”port” ふhaﾏﾐぶ i sitt ﾐaﾏﾐ ska de oIkså erHjuda alla 
de tjänster en hamn erbjuder, förutom att fartygen ska kunna lägga till.  

De personer som projektgruppen haft mest kontakt med för att diskutera idéer, tankar och sakfrågor 

kring Göteborg Norra har varit Jonas Börjesson och Anders Wingmalm. Vid diskussionen kring just 

idéer och tankar med tjänster och åtgärder på terminalen har deras åsikter emellanåt gått åt rakt 

motsatt håll och projektgruppen har då utifrån ett objektivt synsätt värderat bådas åsikter mot 

varandra.  
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3. Teoretisk referensram  
Inom referensramen har projektgruppen valt att först fördjupa sig i konceptet dry port och kartlägga 

vad det är för något, vilka typer av dry ports det finns och titta på befintliga lösningar idag. Eftersom 

att förtullning har setts som ett en relativt viktig del i arbetet på en dry port har den också setts över. 

3.1.  Konceptet dry port 

En dry port, eller en torrhamn, är en intermodal terminal i inlandet som fungerar som en förlängning 

av en hamns verksamhet inåt landet. I en dry port finns samma service som i en hamn i form av 

förtullning, säker lagring av både lastade och tomma containrar samt underhåll och städning av 

containrar. Till dry porten levereras oftast godset med lastbil eller med tåg och från dry porten till 

hamnen körs det som regel med tåg (Roso, Woxenius, & Olandersson, 2006). 

Dry ports är ett bra komplement till hamnar som ligger inne i städer och som har problem med att 

ytan inte längre räcker till och en expansion av hamnområdet är dyrt eftersom det ofta är ganska 

attraktiv mark. Genom snabba och effektiva transporter med järnväg kan hamnen fortsätta utveckla 

och expandera sin verksamhet. Det minskar även utsläppen av CO2 eftersom att järnvägstransporter 

släpper ut mindre CO2 per tonkilometer jämfört med lastbilstransporter. En annan fördel med dry 

ports är att leveranserna in till hamnen blir effektivare eftersom att containrar leveras i större 

kvantiteter och lossningen i hamnen kan ske effektivare. Trängseln runt hamnen och vid dess infart 

minskar eftersom att färre lastbilar behöver köras in på området. Tågen är ofta punktligare än 

lastbilarna vid den här typen av transporter1. 

Även om konceptet kring dry ports medför en rad olika fördelar för aktörer inom transportsystemet 

finns det en del hinder/nackdelar som försvårar ett genomförande. Violeta Roso har studerat en rad 

olika etablerade dry ports och identifierat hinder som framkommit. De vanligaste förekommande 

hindren har varit regleringar och tillstånd men också marktillgänglighet och befintlig infrastruktur. 

Finansiering är ytterligare ett hinder eftersom att etableringen av en ny dry port kräver stora 

ekonomiska resurser (Roso V. , 2010).  

En annan viktig aspekt som är avgörande för en dry ports etablering är att det finns en hög 

beläggning för att uppnå lönsamhet då de fasta kostnaderna är väldigt höga. Transbaltic, ett 

transportprojekt med syfte att skapa ett sammanhängande transportsystem kring Östersjöregionen, 

utförde en studie kring dry ports och menar på att en etablering av dry port bör genomföras i 

etapper. Transbaltic anser alltså att etableringen av en fulländad dry port inte bör utföras direkt utan 

verksamheten bör utvecklas successivt med tiden. De föreslår att befintlig infrastruktur och befintliga 

anläggningar, exempelvis gamla industrilokaler, ska beaktas för att komma åt ett mer 

kostnadseffektivt alternativ vid uppstartandet av en ny dry port. Först utvecklas en terminal och när 

denna har etablerat sig och hanterar stora godsvolymer kan kunderbjudandet/verksamheten utökas 

och gå från terminal till dry port samt investeringar på utbyggnader kan genomföras (Transbaltic, 

2012). 

3.2. Tre olika typer av dry ports 

Dry ports kan enligt Roso, Woxenius och Olanderson (2006) delas in tre olika kategorier beroende på 

hur nära hamnen de ligger. 

                                                             
1 Samtal med Hans Gutsch den 3 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
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Avlägsen dry port 

Med en avlägsen dry port ökar samspelet med avlägsna exportörer och transportörer. Det finns 

ingen egentlig gräns för vad som är en avlägsen dry port men ett exempel är Isaka dry port i Tanzania 

som ligger 80 mil ifrån hamnen i Dar Es Salaam. Detta är den vanligaste existerande modellen i 

dagsläget och ökar hamnens spridnings-, täcknings- och upphämtningsförmåga, illustreras i figur 1. 

En stor fördel med avlägsna dry ports är att trafiken på vägarna kan minskas drastiskt eftersom att 

upp till 40 långtradare kan lastas på ett fullt tågset. Trafiken och därmed trängseln och utsläppen 

minskar inte bara på vägarna utan även trängseln i hamnen minskar (Roso, Woxenius, & 

Olandersson, 2006). 

 

Figur 1 Avlägsen dry port. Källa Roso, Woxenius & Olandersson, 2006. 

Medelavlägsen dry port 

En medelavlägsen dry port ligger närmare hamnen och fungerar som en knutpunkt där samlastning 

sker, se figur 2. Fler transporter passerar här och kan samlastas i högre utsträckning på tåg samtidigt 

som tåg från intermodala terminaler också ansluter. Detta gör att en medelavlägsen dry port kan 

tjäna fler närliggande importörer/exportörer. Transporter med utgångspunkt mitt emellan dry porten 

och hamnen kan bli hänvisade att lämna godset på dry porten för att på så sätt minska trängseln i 

hamnen ytterligare (Roso, Woxenius, & Olandersson, 2006). 

 

Figur 2 Medelavlägsen dry port. Källa Roso, Woxenius & Olandersson, 2006. 

Närliggande dry port 

En närliggande dry port är i första hand en lösning på trängseln i hamnområdet och en åtgärd för att 

minska tung trafik inne i städerna som omger hamnen. En dry port placeras strax utanför eller i 

utkanten av staden, se figur 3, dit lastbilar och tåg hänvisas för att omlastas till tåg som kör i 

skytteltrafik till hamnen. Här kan de som importerar gods även hämta de containrar som kommer in 

till hamnen. Detta kräver en pålitlig tåglänk mellan dry porten och hamnen som obehindrat kan köra 
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fram och tillbaka för att inte riskera att körtiden blir längre än om lastbilarna skulle kört ut själva till 

hamnen. En närliggande dry port erbjuder ofta/bör erbjuda en större möjlighet till lagring av 

containrar i avvaktan på att antingen hämtas av importörer eller skickas iväg med fartyg jämfört med 

övriga typer av dry ports (Roso, Woxenius, & Olandersson, 2006). 

 

Figur 3 Närliggande dry port. Källa Roso, Woxenius & Olandersson, 2006. 

3.3. Befintliga dry ports/kombiterminaler i Sverige 

Under projektets kartläggningsprocess av dry port konceptet uppstod det vid flertalet tillfällen vissa 

oklarheter gällande befintliga dry ports i Sverige eller vilka som egentligen var traditionella 

kombiterminaler. En del kombiterminaler benämns som dry ports i rapporter eller på deras hemsidor 

men det har varit oklart vilka terminaltjänster som egentligen erbjuds eller så har det inte funnits 

efterfrågan på hela dry port konceptet och på så sätt utnyttjas inte alla tjänster fullt ut. För att 

försöka få en klarare bild av detta utfördes en kortfattad studie av fyra stycken olika kombiterminaler 

i Sverige som antingen har benämnts som en dry port eller som har ställt in siktet att utvecklas till en 

dry port i framtiden.  

Vaggeryds Kombiterminal 

Vaggeryds kombiterminal, nämns som Sveriges första dry port, invigdes år 2010 och utgör en stor del 

av verksamheten Vaggeryd Logistic Center. Terminalen drivs av PGF Terminal och hanterar cirka 

50 000 TEUs per år och har en kapacitet på 160 000 lyft/år. Totalt finns det en markyta på cirka 30 

hektar som är avsedd för terminalverksamhet där olika typer av verksamheter ska samsas om ytan. 

Kombiterminalen står öppen för speditörer, transportörer och andra företag och erbjuder tjänster 

som depå, lagring av lastade lastbärare, tullhantering, bulklagring (produkter som ej hanteras i 

lastbärare) samt underhåll och lagring. Kapaciteten på terminalen är något som byggs ut successivt 

och förhoppningar finns om att erbjuda hantering inom områdena container, trailers, rundvirke, 

sågade trävaror och biobränslen (Vaggeryds Logistic Center, 2013) (PGF, 2013). 

Tullhanteringen som kombiterminalen erbjuder innebär att oförtullat gods som anlänt från 

Göteborgs hamn kan hanteras av kombiterminalen vilket bidrar till minskade lagringskostnader och 

möjligheten till snabb förtullning och leverans vid behov. Kombiterminalens tågpendel går till och 

från hamnen sex dagar i veckan (Vaggeryds Logistic Center, 2013). 

År 2010 startades ett pilotprojekt där en tågpendel transporterade oförtullat gods från Göteborgs 

hamn till terminalen i Vaggeryd och ingick därmed i Railport Scandinavia (mer om Railport 

Scandinavia i kapitel 4.3.1). Att transportera oförtullat gods ansågs vara mycket positivt för 

kommunen (Hultén, 2011). Lennart Hammarbäck (Vaggeryd kombiterminal) berättar vid ett 



Rapport Terminal Göteborg Norra – En möjlig dry port?  2013-06-18 

TQLO10 Version 3.5 

20 
 

telefonsamtal vidare om detta projekt och att terminalen under projekttiden använde sig av 

hamnens tillstånd för tullklarering. När projektet tog slut ansökte Göteborgs hamn om tillstånd från 

Tullverket att fortsätta med detta arbete men då krävde Tullverket att terminalområdet skulle 

inhängas. Ett stort arbete lades ner på detta och när stängsel hade satts upp kring hela 

terminalområdet blev detta inte en godkänd plats utan Tullverkets gränsskydd krävde dessutom att 

stängsel skulle sättas upp längs tågspåren ner till Göteborgs hamn, för att bli en del av hamnen. 

Detta var inte möjligt utan istället kontaktades Logent AB som ansökte om tillstånd för att sköta 

Vaggeryds tullklarering. När Tullverket godkände denna ansökan (tog cirka 8 veckor) fanns det inga 

krav på att terminalområdet behövde stängslas in utan krävde att det fanns inarbetade rutiner för att 

hantera godset, fullständig dokumentation om uppgifter på godset samt att det skulle vara ordning 

och reda (oförtullat gods ska stå separat). Idag finns det ingen större efterfrågan hos Vaggeryd 

kombiterminal för denna tjänst utan det som efterfrågas är framförallt stuffning och strippning2. 

Hammarbäck säger även att det skulle vara väldigt bra att bli en del av hamnens produktionsdatabas, 

för att ha bättre koll på när fartyg anländer/avgår för att kunna koordinera export-/importgods3.  

Eskilstuna Kombiterminal 

Eskilstuna Kombiterminal beskriver sig själva som ”deﾐ perfekta kﾐutpuﾐkteﾐ i Märlardaleﾐ för 
oﾏlastﾐiﾐg av gods ﾏellaﾐ tåg oIh lastHil oIh tvärtoﾏ”. Genom att trafikera stora hamnar i Sverige 

(Göteborg, Malmö, Trelleborg och Helsingborg) med tåg kan effektiva leveranser uppnås till 

mottagare i Sveriges företags- och befolkningstätaste område. Eskilstuna Kombiterminal anses enligt 

Eskilstunas hemsida vara eﾐ ”torrhaﾏﾐ” till Göteborgs hamn (Eskilstuna, 2011). 

Då Hennes & Mauritz år 2003 valde att bygga upp ett distributionslager i Eskilstuna startades 

Eskilstuna Kombiterminal, och idag 10 år senare har flertalet transportörer för bland annat Lidl och 

SkanLog valt Eskilstuna Kombiterminal för distribution och lagerhållning av sitt gods (M4, 2013).  

Kombiterminalen är placerad intill Europaväg 20 och är ansluten via två växlar till Svealandsbanan. 

Terminalområdet omfattar 85 000 kvadratmeter där godset hanteras via fyra stycken spår á 750 

meter. Terminalen har ett brett utbud terminaltjänster och kan erbjuda kunderna bland annat 

omlastning, depå, lagring, stripp/stuff, tullager, varmlagring och rengöring av containers (Eskilstuna, 

2013a). 

Eskilstuna Kombiterminal har ett samarbetsavtal med Göteborgs hamn och ingår därmed i hamnens 

Railport Scandinavia, som är namnet på de järnvägspendlar som trafikerar till och från Göteborgs 

hamn. I och med detta har Eskilstuna Kombiterminal, som en av några utvalda terminaler runt om i 

Sverige, möjlighet att erbjuda tjänster såsom tullhantering, lagring, dokumentation och annan service 

(Eskilstuna, 2013b). 

Tomas Spångberg, infrastrukturförvaltare på Eskilstuna kommun, berättar om att terminalen har ett 

samarbetsavtal med Logent AB som tar hand om terminalens tullklareringar och all 

tulldokumentation. Kraven från Tullverket som ställs är detsamma som för Vaggeryds Kombiterminal, 

det måste finnas inarbetade rutiner för att hantera detta, fullständig dokumentation om uppgifter på 

                                                             
2 Telefonsamtal med Lennart Hammarbäck (Vaggeryd kombiterminal) den 17 maj 2013. Närvarande Henrik 
Larsén. 
3 Ibid. 
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godset samt att det är ordning och reda. Eskilstuna kombiterminal har idag inte stängsel kring hela 

området utan terminalen har istället kameraövervakning samtidigt som det pågår investeringar i att 

sätta upp ytterligare kameror som filmar inkommande och utgående gods. Eskilstuna 

kombiterminalen har idag ingen större efterfrågan på att ta emot oförtullat gods4.      

Katrineholm logistikcentrum 

Katrineholms logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i kommunens historia och byggs 

och utvecklas av Katrineholms kommun tillsammans med Katrineholm Rail Point AB och 

Katrineholms Logistikfastigheter. Katrineholms kommun ser logistikcentrumet som en investering 

inför framtiden och anser att det geografiska läget är helt rätt (Katrineholm.se, 2013).  

Utvecklandet av Katrineholm logistikcentrum, som på sin hemsida nämns inom begreppet torrhamn, 

omfattade 3 byggetapper som utgör 100 hektar för etablering av logistikverksamheter. Vid färdig 

byggnation kommer området att omfatta två stycken terminaler för lastning och lossning med en 

totalyta på 85 000 kvadratmeter. De två terminalerna (Södra och Norra) är/kommer bli elektrifierade 

och ha möjlighet att ta emot fullånga tåg samt erbjuda terminaltjänster som lastning/omlastning av 

gods, container, trailers och styckegods, lagring av gods, stuff/stripp och även service av containers 

och järnvägsvagnar som ligger i direkt anslutning till terminalen (Katrineholms logistikcentrum, 

2013). Katrineholm Rail Point AB sköter driften av de två terminalerna, södra terminalen sedan 2010 

och norra terminalen invigd 2011 (Katrineholm Rail Point, 2013). 

I en undersökning som presenterade i Dagens Industris bilaga Intelligent Logistik i februari år 2012 

fick Katrineholms Kombiterminal högsta betyg. I undersökningen bedömdes terminalens verksamhet 

samt terminalens potentiella marknadsunderlag (Katrineholms logistikcentrum, 2012).  

I januari 2013 skrev Katrineholm Rail Point ett samarbetsavtal med Göteborgs Hamn som innebär att 

de blir en del av hamnens godshanteringssystem, Railport Scandinavia. Detta medför att terminalen 

kan erbjuda säker förvaring och tullhantering (Katrineholm, 2013). 

Terminal Skaraborg/Falköping 

I Falköpings kommun har stora satsningar pågått under en längre tid i syfte att utveckla kommunen 

till en logistisk knutpunkt för Skaraborgregionen (Falköpings Kommun, 2012). En mycket viktig del i 

denna vision är utvecklandet av Skaraborg Logistic Center (SLC), en logistikpark på 70 hektar som ger 

möjligheter för logistikverksamheter att etablera sig. SLCs kombi- och virkesterminal drivs av TBNs 

Åkeri AB och erbjuder tjänster såsom depå, omlastning/lastning mellan tåg och lastbil, lagringslokaler 

samt en närliggande verksamhet som erbjuder service och reparationer5. Sedan några år tillbaka har 

Stora Enso/sydved en egen virkesterminal på terminalområdet (Falköpings kommun, 2013). 

Kombiterminalen hade för 3-4 år sedan en tågpendel mellan terminalen och Göteborgs hamn men 

under år 2009 ställdes denna in på grund av minskad efterfrågan. Den minskade efterfrågan berodde 

på att det var svårt att erbjuda en kostnadseffektiv lösning till kunderna i jämförelse med 

lastHilstraﾐsporterﾐas priser på deﾐ ”relativt korta” sträckan mellan Falköping och Göteborgs hamn 

                                                             
4 Telefonsamtal med Tomas Spångberg (Infrastrukturförvaltare, Eskilstuna kommun) den 20 maj 2013. 
Närvarande Henrik Larsén. 
5 Telefonsamtal med Leif Bigsten (Projektledare Skaraborg Logistic Center och utvecklingschef Falköpings 
kommun) den 15 maj 2013. Närvarande Henrik Larsén. 
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(cirka 120 km)6. Mellan år 2008-2012 drevs ett treårigt EU-projekt med syfte att ”fräﾏja ﾏiljöﾏässigt 
oIh ekoﾐoﾏiskt effektiva logistiklösﾐiﾐgar till oIh fråﾐ stora Ioﾐtaiﾐerhaﾏﾐar”. Falköping kommun 

drev det svenska pilotprojektet med fokus att etablera en dry port i kommunen (Västra 

Götalandsregionen, 2011). 

Under tiden denna rapport skrevs uppdaterades en nyhet på SLCs hemsida om att Falköping 

kommun investerar i en helt ny kombiterminal. En viktig grund till detta har varit det nya 

samarbetsavtal som Falköping kommun har skrivit med Jula AB om att hantera deras 

containertransporter till och från Göteborgs hamn genom att starta en tågpendel som ska trafikera 

terminalen och hamnen fem gånger i veckan (Skaraborg Logistic Center, 2013). På den nya 

kombiterminalen eftersträvas att etablera en öppen kombiterminal som hanterar containers, 

flak/trailers och så vidare, tullager samt service- och reparationstjänster. Fokus kommer även ligga på 

att stängsla in kombiterminalen samt skriva ett samarbetsavtal med Göteborgs Hamn om att ingå i 

Railport Scandinavia och bli integrerade i deras hanteringssystem7. Den nya terminalen som benämns 

som en dry portterminal ska byggas på Marjarpområdet och beräknas kosta 25,9 miljoner kronor. 

(Skaraborg Logistic Center, 2013) 

3.4. Export- och importklarering 

Innan en container för export kan lämnas av inom hamnområdet måste den ha exportklarerats. 

Detta utförs av antingen speditören, transportören eller det producerande företaget. Speditören och 

transportören erbjuder ofta exportklarering som en tjänst. Exportklareringen måste göras medan 

Ioﾐtaiﾐerﾐ står på eﾐ av tulleﾐ godkäﾐd plats. ”En av tullen godkänd plats” Het┞der eﾐ f┞siskt fast 
plats som är godkänd av tullen och varifrån de ska ha möjlighet att kunna utföra kontroll av godset. 

En sådan plats kan vara tillverkarens lager, en terminal eller liknande. Godset får inte lämna den här 

platsen förrän exportklareringen är genomförd och den som skickat klareringen fått den godkänd.  

Tullverket har inga krav på hamnen att godset måste vara exportklarerat innan det får komma in på 

området utan hamnen avgör själv om de vill ha möjlighet att ta emot gods som inte är 

exportdeklarerat. Däremot måste hamnen ha en godslokalkod och bli godkänd som plats för att 

exportklareringen ska kunna utföras här8. Det betyder således att gods för export som ankommer till 

en dry port inte behöver exportklareras innan det kommer in på området. Dry porten bör dock se till 

att bli godkänd av Tullverket för att kunna utföra exportklareringar eftersom att det är en fördel i 

många avseenden då det gör det möjligt att allt gods som skickas till hamnen är exportklarerat. Det 

gör det också möjligt för den som skickar godset och ska utföra klareringen att ställa godset på dry 

porten i avvaktan på att klareringen ska bli godkänd. 

Tullverket kräver att sändningar ska vara exportklarerade minst 24 timmar innan fartyget avgår och 

det är upp till rederiet eller exportören att se till att detta blir gjort. Dock är det fortfarande hamnen 

som sköter lastningen på fartygen och sekvenseringen av lasten (bestämmer i vilken ordning godset 

ska lastas) vilket betyder att de gärna säkerställer att godset är exportklarerat9.  Kommunikationen 

                                                             
6 Telefonsamtal med Leif Bigsten (Projektledare Skaraborg Logistic Center och utvecklingschef Falköpings 
kommun) den 15 maj 2013. Närvarande Henrik Larsén. 
7 Ibid. 
8 Mejlkonversation mellan Mikael Wikström (Operativ chef AEO-certifiering, Tullverket) och Johan Bergman 
under våren 2013. 
9 Ibid. 
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mellan hamnen och dry porten bör således vara god och att systemen för registrering av gods och 

containrar är integrerade med varandra är att föredra för att förenkla kommunikationen. 

Om en hamn tar emot containrar från en dry port behöver dry porten meddela någon typ av 

försändelsenummer till hamnen. Det kan vara ett MRN-nummer som sändningen får när den är 

exportklarerad eller utrustningens identifieringsnummer. Om en container ska lämna EU behöver 

hamnen ha något av numren innan den får lastas på båten. Detta görs oftast elektronsikt eller med 

någon form av informationssystem som används av hamnar. Dessa system kan även tullen vara 

ansluten till vilket förenklar vid utförseln då tullen kan nå informationen om försändelsen vid utförsel 

och fraktföraren behöver bara anmäla varornas utförsel10. Detta visar också på att det är viktigt att 

som dry port ha en god kommunikation med hamnen och kanske rent av integrerade datasystem 

med dem.  

Exportklarering görs idag elektroniskt på Tullverkets hemsida via deras internetdeklarering eller via 

tullens elektroniska informationsutbyte och kan som tidigare nämnts egentligen utföras av vilken 

part som helst i kedjan, så länge den är godkänd av Tullverket. Importklareringen måste göras av den 

part som ska importera containern och görs även den på Tullverkets hemsida (Tullverket, 2013a). 

Vid import måste containern deklareras innan den får lämna hamnområdet. Containern kan även 

flyttas till en dry port och stå där i avvaktan på att bli deklarerad. Det finns möjlighet att lagra 

containern på andra platser som godkänts av tullen, på så kallade tullager i avvaktan på att bli 

deklarerade ifall importören är AEO-certifierad, läs mer om AEO i nästa stycke. För att en plats ska bli 

godkänd som tullager krävs egentligen bara att platsen inte är öppen för allmänheten utan någon typ 

av identifiering krävs för att komma in på området genom en dörr eller grind med till exempel nyckel, 

passerkort eller kod. Det går att få medgivande att förvara gods som har förtullats, är oförtullbar, har 

exportklarerats och ej klarerat gods på samma område och det prövas vid tillståndsgivningen till 

tullagertillstånd11. 

Det finns tullförenklingar som företag kan använda sig av för att lösa sina exporter och importer på 

ett enklare sätt. En tullförenkling är att bli certifierad som Authorised Economic Operator, AEO, vilket 

kortfattat betyder att företaget har fått ökat förtroende från tullverket. Genom att AEO-certifiera sig 

får företaget bland annat en enklare tillståndshantering och har möjlighet att lämna önskemål om var 

varor ska kontrolleras vid en eventuell varukontroll. Företaget löper även mindre risk att få en 

varukontroll med certifieringen (Tullverket, 2013b). 

  

                                                             
10 Mejlkonversation mellan Mikael Wikström (Operativ chef AEO-certifiering, Tullverket) och Johan Bergman 
under våren 2013. 
11 Ibid. 
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4. Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en närmare beskrivning terminalerna i Göteborg och hur infrastrukturen runtomkring 

ser ut. Projektet har även valt att skriva om Göteborgs hamn för att få en inblick i deras verksamhet.  

4.1. Terminal Göteborg Norra/Göteborg Kombi 

I centrala Göteborg driver Green Cargo idag två stycken terminaler som är belägna vid sidan av 

varandra. Göteborg Norra ägs av Green Cargo och drivs i egen regi medan den intilliggande 

terminalen Göteborg Kombi ägs av Jernhusen men Green Cargo sköter driften av den. Terminalerna 

har i dagsläget ett väldigt unikt läge med en direktanslutning till Göteborgs hamn och det nationella 

järnvägsnätet.  

Den utrustning som finns tillgänglig för båda terminalerna är tre stycken reachstackers, som har 

möjlighet att lyfta containrar, trailers och växelflak med vikt upp till 45 ton, en gaffeltruck med en 

lyftkapacitet på 18 ton, tugmasters, hjullastare samt vanliga gaffeltruckar med bal- och rullklämmor 

för hanteringen av pappersmassa och pappersrullar12 (Källqvist, 2013). Två av reachstackersen har 

som huvuduppgift att köra på Göteborg Kombiterminal men vid behov har de möjlighet att köra över 

till Göteborg Norra för hjälpa till med arbetet där. Green Cargo kommer antagligen att köpa in 

ytterligare en reachstacker för att slippa köra mellan terminalerna samt för att ha en i reserv vid 

reparationer13.  

Terminalområdet på Göteborg Norra omfattar totalt cirka 70 000 kvadratmeter, varav 50 000 

kvadratmeter består av terminalyta utomhus och resterande 20 000 kvadratmeter är terminalyta 

inomhus. Göteborg Norra sysslar i huvudsak med stuffning av containrar, strippning av 

konventionella lastvagnar och kombivagnar samt lagring av styckegods, till största del stål och 

papper, inomhus. Terminalen hanterar idag en volym som motsvarar 250 stycken tvåaxliga 

vagnar/dag samt lyfter cirka 55 000 enheter/år (containrar och trailers) vilket medför cirka 95 000 

lyft/år. På terminalområdet finns det hanteringsspår utomhus som har kapacitet att rymma 2 500 

meter vagnar, 500 meter hanteringsspår inomhus och 3 000 meter bangård utomhus. Kunderna är i 

huvudsak pappers-, trä- och stålindustri samt rederier och speditörer. Terminalen har öppet från 

söndag 20:00 till fredag 20:00 och lördag 11:00 – 18:00. Figur 4 visar delar av Göteborg Norras 

verksamhet.  

                                                             
12 Telefonsamtal med Jonas Börjesson den 3 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
13 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 17 maj 2013. Närvarande var Johan Bergman. 
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Figur 4 Stuffning av pappersrullar med truck (till vänster) och lyft med en reachstacker (till höger).  

Green Cargo har en egen tågpendel för containertrafik med 45 vagnar som dagligen går vid två 

tillfällen mellan terminalen och Göteborgs hamn, Gullbergsvasspendeln, innehållande lastade 

exportcontainrar till hamnen och tomma containrar därifrån. Tomma containrar lastas med gods som 

har lagrats på terminalen och transport mellan lager och järnvägsvagnarna sker via så kallade 

terminaltraktorer (tugmaster) och chassin som containrarna är lastade på14 (Källqvist, 2013). Pendeln 

körs av Green Cargo och när kontrakt skrivs med kunderna säkrar man hela tiden kapaciteten i de 

olika leden i transporten och därför sker ingen intern fakturering av tjänsterna utan priset för hela 

transportlösningen ska täcka alla kostnader. Vagnarna som används till pendeln är gamla vagnar som 

inte längre är godkända för att köras på vanliga järnvägar men klarar av kortare transporter i låg 

hastighet och lämpar sig därför väl till pendeln. Eftersom att vagnarna egentligen ska skrotas kostar 

de inget att köpa in och kostnaden för transporten kan därför hållas nere. 

Det finns idag inget bokningssystem där lastbilstransporterna kan registrera sig för att lämna gods 

utan de kommer när det passar. Detta kan skapa problem ifall det anländer 20 lastbilar vid samma 

tidpunkt, vilket händer emellanåt15. 

Till Göteborg Norra anländer godset med antingen tåg eller lastbil och består som tidigare nämnts i 

huvudsak av pappers-, trä- och stålprodukter. De produkter som ska lagras inomhus vill Green Cargo 

helst ha levererade med tåg för att hanteringen då blir enklare eftersom att järnvägsvagnarna kan 

köras in i lagerbyggnaden och därinne kan truckarna köra ombord och lasta av16. Om gods som ska 

lagras inne levereras med lastbil måste godset först lyftas av ifrån lastbilen med hjullastaren för att 

placeras på lastkajen och därifrån köras in på lagret. För att lasta av en lastbil krävs det alltså två 

personer medan det krävs en person för att lasta av en järnvägsvagn. Vid enstaka tillfällen går det att 

lasta av lastbilar via terminalbyggnadens lastkajer men då enbart ifall lastbilen kan höja upp sitt flak 

tillräckligt mycket. Anledningen till att lastbilarna behöver höja sina flak är därför att släpen är lägre 

än lastkajens höjd, bland annat till följd av sättningar i marken och uppkörd terminalyta. Trävaror 

förvaras utomhus och lastas av från både tåg och lastbil med de stora gaffeltruckarna som kan lyfta 

18 ton. 

                                                             
14 Telefonsamtal med Jonas Börjesson den 3 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
15 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 17 maj 2013. Närvarande var Johan Bergman. 
16 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 30 april 2013. Närvarande var Johan Bergman. 
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På norra delen av Göteborg Norra finns det parkeringar som idag hyrs av Road Cargo och avtalet med 

dem ska omförhandlas under 2014. Under Green Cargos kontor på terminalen finns ett större garage 

som personalen på samtliga företag inom gullbergsvassområdet har tillgång till. Gatan som går 

mellan terminalerna, Gullbergsvassgatan, är därmed allmän väg och den sträcker sig in på Göteborg 

Norra hela vägen till garaget, se figur 5 nedan. På Gullbergsvassgatan finns det dock en elektrisk grind 

som går att öppna med kod för att endast de som har garageplats samt trafik som ska in eller ut från 

Göteborg Norra ska kunna passera17. 

 

Figur 5 Infarter till garaget samt kontorsbyggnad (markerad med grönt). Källa: Google Maps, 2013.  

Green Cargos hyresavtal för Göteborg Norra är nyligen förlängt och löper till den 31:e december 

2017. Därmed har viss upprustning av terminalområdet påbörjats och det som kommer utföras är 

följande: Golvet i lagret ska förbättras, asfalteringsarbeten ska utföras, 12 stycken lastbryggor ska 

bytas ut samt området ska stängslas in samt att in- och utfart ska anordnas (Källqvist, 2013). 

Sedan 1 november 2012 har Green Cargo ansvaret för driften av Göteborgs Kombiterminal och kan 

idag genom en lång och bred erfarenhet inom terminaldrift erbjuda en modern och effektiv drift. 

Terminalen omfattar totalt cirka 50 000 kvadratmeter och sysslar i huvudsak med omlastning och 

depå av intermodala enheter. Kombiterminalen hanterar idag cirka 35 000 enheter vilket medför 

totalt cirka 50 000 lyft av containrar/trailers per år. På terminalområdet finns det hanteringsspår 

utomhus som har kapacitet att rymma 5 000 meter vagnar18.  

4.2. Europavägar kring Göteborg Norra 

Terminalen Göteborg Norra har som tidigare nämnts ett unikt läge då det ligger väldigt centralt i 

staden samtidigt som den har väldigt nära till stora europavägar som passerar intill, se figur 6 nedan. 

                                                             
17 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 17 maj 2013. Närvarande var Johan Bergman. 
18 Telefonsamtal med Jonas Börjesson den 3 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
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Europavägarna som passerar är E6, E20 samt E45 och tar trafik norrut mot bland annat Oslo och 

Karlstad, söderut mot Malmö och Helsingborg och österut mot Örebro och Stockholm. På dessa 

vägar passerar det dagligen stora mängder lastbilar, inte minst de som ska ut till Göteborgs hamn. 

Tingstadstunneln som går under Göta älv strax norr om terminalen är en flaskhals på båda håll enligt 

flera personer projektgruppen har pratat med19 20. 

 

Figur 6 Vägar kring Göteborg Norra. Källa: Google Maps, 2013. 

4.3. Göteborgs hamn 

Sverige har genom sina stora exportindustrier och sina långa kuster ett stort behov av en väl 

fungerande sjöfart. 2007 gick 58 % av Sveriges import och export med sjöfart. För de lastbilar och tåg 

som transporteras med sjöfarten samt malm och oljetransporter läggs till är siffran 90 %. Av Sveriges 

utrikeshandel passerar 30 % Göteborgs hamn och den klassas som Skandinaviens största 

(Hamnstrategiutredningen, 2007).  

Göteborgs hamn har genom sitt geografiska läge möjligheter att nå hela Östersjöregionen, hela 

Skandinavien samt Nordsjön/Atlanten och erbjuder idag terminaler för container, roro, bilar, 

passagerare samt olja och andra energiprodukter. Hamnen anser sig kunna erbjuda 

kostnadseffektiva, säkra och snabba transporter. Göteborgs hamn är i dagsläget den enda hamn i 

Sverige som har tillräcklig kapacitet för att ta emot de allra största oceangående containerfartygen 

(Göteborgs hamn, 2013a). 

År 2010 inledde Göteborgs hamn en av de största förändringarna i hamnens historia då beslut togs 

om att den dagliga hanteringen av gods skulle läggas i separata bolag och därmed tas över av externa 

operatörer. I och med detta erhåller Göteborgs hamn en struktur som liknar majoriteten av 
                                                             
19 Telefonsamtal med Jonas Börjesson den 3 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
20 Diskussion med Anders Wirdfors den 11 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
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storhamnar runt om i världen, det vill säga att ett offentligt ägt hamnbolag äger all mark samt 

infrastruktur medan internationella hamnoperatörer sköter hanteringen av godset. Fördelen med en 

sådan struktur blir då att hamnen har experter inom varje typ av terminaldrift som kan öka 

förutsättningarna för en mer effektiv godshantering, medan hamnbolaget kan fokusera mer på 

hamnens långsiktliga och övergripande utveckling (Göteborgs Hamn, 2013b). 

Göteborgs hamn anser att de har goda förutsättningar att utvecklas ytterligare då hamnen har som 

mål att fortsätta utveckla infrastrukturen i och utanför hamnen för att få en ökad tillgänglighet samt 

större kapacitet (Göteborgs hamn, 2013a). 

Göteborgs hamn har en rad olika utvecklingsplaner inför framtiden med mål att öka sin kapacitet och 

växa ytterligare som hamn. Exempel på utvecklingsplaner är att Göteborgs hamn år 2013-2014 

planerar att bygga ut hamnbanan från enkelspårig till dubbelspårig. Det pågår även en utbyggnation 

av väg 155 som sträcker sig förbi hamnområdet (Göteborgs hamn, 2013). I containerhamnen sker 

upprustning av terminalytorna för att kunna säkerhetsställa allt större fartygsanlöp inom hela 

terminalen (Göteborgs hamn, 2013). I anslutning till hamnen pågår även byggnation av ett nytt 

logistikcenter för transport- och logistikföretaget DB Schenker. Lagret som byggs kommer framförallt 

hantera importgods för vidare transport till de svenska slutkunderna (Göteborgs hamn, 2013). 

Framtidsscenarier pekar på en hög tillväxt samt en ökad konsumtion runt om i världen och genom att 

studera utvecklingen av världshandeln de senaste tio åren handlar det om en tillväxtökning på två 

procent/år. Det som talar för Göteborgs hamn i framtiden är att Baltikum tillsammans med några av 

världens mest snabbväxande marknader ligger i nära grannskap. En annan fördel är att Göteborg har 

kapacitet att öka sin hamnverksamhet både på land och till sjöss. Göteborgs hamn klarade sig bättre 

än många av sina konkurrenter under världsekonomins senaste dykning tack vare en god balans 

mellan export och import (Göteborgs Hamn, 2010).     

4.3.1. Railport Scandinavia 

Railport Scandinavia är ett system utvecklat av Göteborgs hamn och APM terminals Gothenburg med 

syfte att knyta samman ett stort antal inlandsterminaler runt om i Sverige och Norge och innebär att 

stora mängder gods via järnvägspendlar kan transporteras mer effektivt till och från hamnen och ut 

till kunderna. Detta medför även en reducerad miljöpåverkan i och med att gods överförs mer från 

lastbil till järnväg. Sedan år 2002 har Göteborgs hamn haft en målmedveten satsning med 

utvecklandet av tågpendlar och det har sedan dess ökat godsvolymen med nästan det tredubbla, 

vilket betyder att cirka hälften av alla containrar som fraktas till och från Göteborgs hamn i dagsläget 

transporteras på tåg. Det pågår arbete just nu att få fler trailrar att transporteras via tåg (Göteborgs 

Hamn, 2013c).  

Stig-Göran Thorén som arbetar med att vidareutveckla Göteborg hamns tågpendlar säger att en 

terminal blir i och med Railport Scandinavia en del av ett mycket större system då terminalen har en 

tågpendel till Göteborgs hamn. Dessutom tar terminalen del av ett omfattande 

marknadsföringsmaterial som är framtaget av Göteborgs hamn. Thorén menar på att alla anslutna 

terminaler i Railport Scandinavia är torrhamnar21. Thorén nämner också att dry port och Railport är i 

                                                             
21 Mejlkonversation mellan Stig-Göran Thorén (Göteborgs hamn) och Henrik Larsén under våren 2013 
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princip samma koncept, men att Railport är något som i praktiken redan finns och är en realitet 

medans dry port i mångt och mycket är något som är under utveckling och forskas kring just nu22.  

På frågan om hur IT-integrerad terminalen ska vara med hamnen svarar Thorén att det i dagsläget 

inte finns någon vedertagen fastställd standard för detta men det är något som i dialog med 

terminaloperatörer hanteras genom att tillsammans bygga EDI-lösningar. EDI står för Electronic Data 

Interchange och innebär att informationsutbytet mellan två företag görs på ett överenskommet och 

standardiserat sätt. Thorén nämner även att Göteborgs hamn inte ställer några ytterligare krav på en 

terminal för att hantera/sköta tullhantering än de krav som Tullverket ställer23.  

  

                                                             
22 Mejlkonversation mellan Stig-Göran Thorén (Göteborgs hamn) och Henrik Larsén under våren 2013. 
23 Ibid. 
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5. Utredning 
I utredningen har projektet utgått ifrån hur verksamheten ser ut idag där trävaror och 

pappersprodukter anländer med tåg till Göteborg Norra och stuffas i containers som sedan 

transporteras ner till hamnen med tågpendeln. Till terminalen anländer även lastbilar för att lämna 

containrar och trailers som stuffas till containrar som även de lastas på tågpendeln. Dagens kunder 

sköter på egen hand sina tullklareringar.   

Utredningen kommer visa vilka kostnader som dessa nya tjänster kommer innebära och vilket arbete 

som krävs för att täcka dessa kostnader. I utredningen tas det även hänsyn till att Green Cargo inte 

vill genomföra stora nyinvesteringar då målet är att ta fram en lösning som kan användas inom 

tidsramen för hyreskontraktet. Kostnaderna som är framtagna är ungefärliga kostnader och de skrivs 

alltid exklusive moms. I utredningen utgår projektet ifrån att det inte behövs investeras i några nya 

fordon utan det ökade flödet kommer klaras av med befintliga. Med tanke på att Göteborg Norra i 

dagsläget undersöker möjligheterna med att investera i en ny reachstacker så tar projektet inte 

hänsyn till denna kostnad då denne förväntas uppstå i vilket fall. 

5.1. Marknadsundersökningen 

I utredningen skapades ett elektroniskt frågeformulär med 19 frågor med kryssvar eller textruta som 

skickades ut till olika speditionsföretag i Sverige. Marknadsundersökningen skickades till 91 företag 

där 21 svar erhölls och fem företag meddelade att de inte ville delta. Syftet med 

marknadsundersökningen var att undersöka hur godsflödet till och från Göteborgs hamn ser ut idag, 

hur tullklareringar sköts, om det finns flaskhalsar i godsflödet till och från Göteborgs hamn och om 

företag skulle vara intresserade att lämna/hämta sitt gods utanför hamnområdet för att undvika de 

eventuella flaskhalsar som uppstår. Frågorna från marknadsundersökningen finns i bilaga 1 och i 

bilaga 2 finns en sammanställning besvarade formulär. 

Av de svarande på undersökningen sysslar 14 av dem med export via Göteborgs hamn och 15 med 

import varav 13 stycken håller på med båda. Godset levereras oftast i container direkt till hamnen 

(14 svar) eller till ett stuffningsbolag som sedan kör ner lastade containrar till hamnen (10 svar) vid 

export. Vid import hämtas det oftast i container direkt i hamnen (17 svar) men till viss del även från 

stripp-bolag som lastar om från container till trailer eller lastbil (7 svar).  

11 av de tillfrågade upplever köer i Göteborg och 10 stycken nämner Göteborgs hamn som ett 

problem på grund av långa väntetider vid hämtning och lämning av containrar, se samtliga svar på 

frågan i figur 7. Även flaskhalsar i infrastrukturen i Göteborg nämns som ett problem.  
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Figur 7 Data från marknadsundersökningen 

I tabell 1 nedan visas en sammanställning från marknadsundersökningen av frågorna om antalet 

transporter per vecka till Göteborgs hamn, hur stor del av transporterna som tros fastna i kö, 

uppskattad kötid och uppskattad kostnad per timme för att ha en lastbil ståendes stilla. Tomma rutor 

är blanksvar. De flesta svaren på hur stor kostnaden var per timme för en lastbil att stå i kö låg på 

500-600 kr med ett fåtal avvikande svar. En anledning till de mer avvikande svaren kan bero på vad 

de har inkluderat eller uteslutit ur kostnaden. Lägger de till kostnaden för förlorade körningar blir 

kostnaden antagligen högre men räknar de bara förarens lön blir kostnaden betydligt lägre.  

Tabell 1 Data från marknadsundersökning 

Nr. Antalet transporter Antal som fastnar i % Väntetid Kostnad/h 

1 10 eller mindre   600 
2 20 5 %  500 
3 100 eller fler 50 % eller mer 1-5h 600 
4 50    
5 100 eller fler 50 % eller mer 0,5-2,5h 500 
6 10 eller mindre    
7 10 eller mindre    
8 100 eller fler 50 % eller mer 0,5-3h 700 
9 50 30 % 1h 500 
10 50   1000 eller mer 
11 30 25 % 1h 700 
12     
13 10 eller mindre 10 % 1-4h 500 
14 10 eller mindre 5 %  100 eller mindre 
15 20 30 % 1h 900 
16 30 50 % eller mer 3-6h om det vill sig illa 500 
17     
18 10 eller mindre  Ingen aning  
19 20    
20 50 50 % eller mer 0,5-1,5h 500 
21 40 40 % 1h  
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Intresset för att lämna eller hämta containrar eller trailers på en annan plats än i hamnen är ganska 

svalt i undersökningen. Endast 3 svarar att de vill lämna och 4 att de vill hämta men det är 7 stycken 

som kanske är intresserade av att hämta eller lämna på en annan plats. Av de som svarade kanske är 

möjligheten att ett par av dem skulle vara mer intresserade om de fick en offert på vad det skulle 

kosta och vad de skulle tjäna på det. Se samtliga svar i figur 8 nedan. På frågan om de kunde tänka sig 

att betala för en tjänst där de tidpunktsmässigt har friare möjlighet att lämna sitt gods svarade 7 

stycken ja och 11 stycken nej. 3 svarade blankt.  

 
Figur 8 Data från marknadsundersökningen 

På frågan om de idag sköter tullklarering svarade 11 stycken att de sysslar med tullklarering vid både 

export och import, 2 stycken vid enbart import, 7 svarade nej och 1 svarade blankt. 3 stycken av de 

svarande trodde att arbetet skulle förenklas, 5 trodde att kostnaderna skulle öka och 5 stycken 

trodde inte på någon förändring ifall någon annan tog över arbetet med tullklarering. En av de 

svarande skrev även att tullklarering är en del av speditionsjobbet och därför var de inte intresserade 

av att lägga ut det på någon annan. 

5.2. Dry port 

Utredningen går ut på att utreda Göteborg Norras möjligheter och barriärer att utvecklas till en dry 

port utifråﾐ de ”kriterier” soﾏ koﾐIeptet dr┞ port ställer. Utredningen kommer som sagt tidigare 

utgå ifrån dagens verksamhet där samma tjänster fortfarande erbjuds och i samma utsträckning. De 

tjänster som kommer utredas ytterligare är alltså förtullningstjänster, lagringsmöjligheter för 

containrar, strippning och servicetjänster av containrar/lastbilar. 

I början av utredningen kontaktades Hans Gutsch på APM Terminals för att få containerhamnens syn 

på dry port konceptet. Han berättar om att det tidigare fanns planer på ett närmare samarbete 

mellan Göteborgs hamn och Göteborg Norra, men medger samtidigt att genom utvecklandet av och 

de satsningar som gjorts på Railport Scandinavia hamnade Göteborg Norra lite i bakgrunden i 

hamnens framtidsvisioner. Han menar på att det idag inte råder någon brist på utrymme i hamnen. 

Gutsch säger att han ser väldigt positivt på terminalens stuffningsverksamhet och tycker att det är 
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något som Green Cargo borde satsa ytterligare på. Han avslutar med att påpeka att han ser positivt 

på möjligheten att Göteborg Norra skulle kunna erbjuda tullager24.  

Martin Reineson på MAERSK, kund till Börjesson, anser att Göteborg Norra ligger för nära hamnen 

och ser hellre att en dry port finns längre in i landet. Reinerson håller med Gutsch om att Green 

Cargos stuffningsverksamhet är något de bör satsa på. Han nämner också att stuffning och strippning 

tillsammans kan vara ett bra koncept och att det inte finns någon stuffningsverksamhet inne på 

hamnområdet idag utan det sköts av företag runt omkring området25. Detta är något som Green 

Cargo skulle kunna konkurrera om. 

5.2.1. Stuff och stripp 

Trafikmängden in till Göteborg Norra är väldigt ojämn i dagsläget och oftast är det 1-2 veckors 

framförhållning när leveransen kommer, oftast inte mer än 1 vecka. Problemet som terminalen ser är 

att de inte har koll på sitt kapacitetsutnyttjande med tanke på att det i dagsläget inte finns något 

verktyg för att mäta detta. Som det ser ut idag går de ofta på känsla när det kommer in nya 

förfrågningar ifall terminalen har kapacitet att ta emot nytt gods26. På Göteborg Norra råder det 

delade åsikter gällande lastbilars anlöp till terminalen. Wingmalm ser helst att leveranserna anländer 

på järnväg eftersom att Göteborg Norra inte är vana vid att lasta av lastbilars gods medan Börjesson 

inte ser ett ökat anlöp av lastbilstransporter till Göteborg Norra som något problem. Wingmalm 

menar på att avsaknaden av ett bokningssystem för lossning, där speditörerna anmäler att de ska 

komma in för att lossa, är ett problem och en installation av ett sådant skulle underlätta för Göteborg 

Norra.  

Ett annat problem som kan dyka upp är att en morgon så kan det stå 30 långtradare från Norge och 

vänta på avlastning. Problemet blir då att för att kunna lasta av lastbilarna måste oftast en hjullastare 

användas på marken och en vanlig gaffeltruck på lastkajen som kör in godset på lagret. Alltså går det 

åt två man och de kan bara lasta av en lastbil åt gången eftersom att det bara finns en hjullastare. 

Utrymmet, maskiner och personal begränsar alltså här. Hade information funnits om hur många 

lastbilar som kommer och de hade ett jämnare flöde på lastbilarna hade avlastningen kunnat ske 

effektivare. Således kostar det mer för Green Cargo att hantera godset om det kommer på lastbil på 

grund av det ökade arbetet. De flesta kunder vill inte transportera allt gods med samma 

transportslag utan delar på det mellan olika för att sprida riskerna. Om tåget spårar ur eller blir 

stående på grund av att ett annat tåg spårar ur kan de vara säkra på att något ska komma fram om 

en del skickas med lastbil. Dessutom kan det vara svårt att få tag i tillräckligt med lastbilar som kan ta 

hand om godset ifall tågen skulle behöva ställas in. 

Kostnaden för att stuffa en container varierar väldigt mycket beroende på hur mycket arbete som 

krävs för att lasta på och lastsäkra samt vilken typ av lastsäkring som behövs. Godset kan påverka 

lastsäkringen i ganska stor utsträckning beroende på dess karaktär och hur pass det går att lastsäkra 

godset mot sig själv. Av hänsyn till projektets kund nämns inga exakta varor som dyra eller mindre 

dyra eftersom det är framförhandlat med varje kund och även kan variera från gång till gång. Ett 

genomsnittligt pris för denna tjänst har diskuterats i samråd med Jonas Börjesson och nämns i bilaga 

3. Då Green Cargo inte utför strippning idag och därför inte har något pris på en sådan tjänst har 

                                                             
24 Telefonsamtal med Hans Gutsch den 18 april 2013, närvarande Henrik Larsén 
25 Telefonsamtal med Martin Reineson den 29 april 2013, närvarande Henrik Larsén 
26 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 17 maj 2013. Närvarande Johan Bergman 
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projektdeltagarna efter diskussion med Börjesson antagit att det är samma pris för strippning som 

för stuffning. 

Prissättningen för tågpendeln mellan Göteborg Norra och Göteborgs hamn baseras på att gamla, 

billiga och uttjänta vagnar kan utnyttjas. För att priserna ska fortsätta gå att hållas nere måste Green 

Cargo antingen ha möjlighet att utöka antalet växlingar med dagens vagnar eller att ha möjlighet att 

tillgå fler vagnar av samma slag. Teoretiskt sett är det möjligt men det är fortfarande ett frågetecken 

huruvida det finns tillgång eller ej27. Det finns utrymme att köra pendeln till hamnen fler gånger per 

dag än vad som görs idag. Pendeln körs som en växling och har därför ingen tidtabell den behöver 

följa utan går att anpassa till efterfrågan på transporterna. Eftersom att pendeln inte används mellan 

växlingarna är det bara körkostnaderna som ökar. Denna körkostnad är inget som betalas med någon 

avgift eftersom Green Cargo själva kör växlingarna. Prissättningen på dagens pendel är baserat på att 

det tillkommer arbete med stuffning av containrar. Det finns heller inte något egentligt pris för att 

enbart köra en container till eller från hamnen eftersom att det inte är något som utförs i dagsläget 

utan är en del av stuffningsverksamheten. 

I Göteborg Norras inomhuslager lagras till stor del pappersprodukter vars flöde och beläggning kan 

variera kraftigt. Wingmalm menar på att det en dag kan vara relativt tomt i lagret medans någon 

vecka senare är det fullt. Wingmalm anser att det går att hantera mer än vad som görs idag, men det 

finns en begränsad yta och i de delar av lagerbyggnaden som inte hyrs finns det ingen lageryta som 

är lämpad för deras arbete28. Detta talar emot Börjessons och Wirdfors åsikt då de anser att det inte 

är några större problem med lagret, då det bara är att hyra mer om det skulle behövas. Däremot är 

takhöjden på lagret en begräsning.  

Projektet anser att Green Cargo och Göteborg Norra har mycket goda förutsättningar för att erbjuda 

strippning tack vare rätt resurser (fordon, lastvagnar och truckar) och tillgången på lastkajer vid 

lagret. Dessutom om försäljningspriset på strippning är detsamma som för stuffning är det en bra 

inkomstkälla. Bästa lösningen skulle vara att ha både stuffnings- och strippningsgods i dagens 

lagerlokal med tanke på tågspårsförbindelsen. Det som kommer begränsa erbjudandet är utrymmet i 

lagret på grund av det varierande flödet av stuffningsgods som lagras inomhus i dagsläget. Ska det då 

dessutom få plats strippningsgods kan det bli ont om utrymme i lokalen och på så sätt komma att 

påverka dagens stuffningsverksamhet. Om mer lageryta finns tillgänglig kommer det lagrade godset 

hamna längre ifrån tågspåren, då tågspåren inte går in i hela lagret. Faktorer som påverkar hur 

lagerkapaciteten ska fördelas mellan strippning och stuffning är, förutom att dagens lagerverksamhet 

inte får påverkas, i vilken utsträckning strippningsgodset måste lagras, ifall det behövs nya maskiner 

för att hantera det och om det ska skickas vidare med lastbil eller tåg. Är det gods som kan lagras 

inomhus och transporteras iväg med lastbil kan godset då lagras i en annan del av lagerbyggnaden 

(under förutsättning att det går att hyra mer lageryta) och behöver då inte lagras i närheten av 

tågspåren och dagens lagerutrymme kan användas till stuffningsgods. Kan godset hanteras utomhus 

kan förhoppningsvis den stora rampen utnyttjas, område 2 i figur 10 på sidan 37.   

Om det går att hyra mer lageryta, exempelvis få tillgång till lokalen som Transportledet hyr idag och 

ligger vägg i vägg med dagens lagerutrymme, så finns det en bra möjlighet att utnyttja detta till 

tullager då detta utrymme är avskiljt (antagande från projektgruppen) från resten av lagerbyggnaden 

                                                             
27 Telefonsamtal med Jonas Börjesson den 30 april 2013. Närvarande var Johan Bergman och Henrik Larsén. 
28 Telefonsamtal med Anders Wingmalm den 30 april 2013. Närvarande var Johan Bergman. 
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eller som nämnts tidigare till strippningsgods som ska lastas på lastbil. Att hyra mer lageryta skulle 

inte innebära några nyinvesteringar för Green Cargo, utan det är hyresvärden som står för 

kostnaderna och ser till att lokalen anpassas efter verksamheten. Kostnaden för att hyra ytterligare 

lageryta kommer att tas igen genom intäkter på lagerhyra till kunder. Avgiften till Green Cargos 

kunder för lagerhyra visas i bilaga 3.  

Längs lagerbyggnadens södra sida finns det idag två stycken lastkajer utan bryggor, inringat med blått 

figur 9 på sidan 36. Projektet anser att genom att utrusta minst en av dessa med fjädermekaniska 

lastbryggor skulle avlastningen av trailers och lastbilar kunna effektiviseras. Projektet anser att det 

går då att ta bort momentet där lastbilar måste lastas av med hjullastare och på så vis frigöra 

personal. Tanken är då att lastbilarna kan köra in under taket och bli avlastade från sidan på liknande 

sätt som görs med järnvägsvagnarna inomhus. Lastbryggan kan då läggas mot lastbilsflaket som är 

öppnat från sidan och fungera som ramp för trucken som kan köra på och av. Möjligheten finns då 

också för den person som körde hjullastaren tidigare att köra en truck istället och hjälpa till med 

avlastningen. I tabell 1 nedan listas de priser som projektgruppen erhöll från ett företag som säljer 

och installerar lastbryggor. Förslagsvis monteras två lastbryggor (1500*17500mm) på en räls om 10 

meter för att två truckar ska kunna arbeta samtidigt ifall det behövs. Kapaciteten på lastbryggan bör 

ligga på 6 ton och då blir det ett påslag på 30 % på inköpskostnaden.  

Tabell 2 Priser för lastbryggor 

 

Kostnad lastbryggor:                           

Brygga Kostnad Montage 
FBS 1500*1500mm, fast (5ton) 31 000: - 6 000: - 
FBS 1500*1750mm, fast (5ton) 32 000: - 6 000: - 
FBS 1500*2000mm, fast (5ton) 36 000: - 6 000: - 
FBS 1500*1500mm, 3m räls (5 ton) 39 000: - 7 000: - 
FBS 1500*1500mm, 10m räls (5 ton) 46 000: - 12 000: - 
2st FBS 1500*1500mm, 10m räls (5 ton) 82 000: - Inkluderat 
2 st FBS 1500*1750mm, 10m räls (5ton) 84 000: - Inkluderat 
2 st FBS 1500*2000mm, 10m räls (5ton) 92 000: - Inkluderat 
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Figur 9 Lastkajer utan bryggor på Göteborg Norra. Källa: Google Maps, 2013. 

5.2.2. Lagring 

I utredningen av lagring har projektet strävat efter att hitta möjliga lagringsplatser för att lagra 

containrar, tomcontainrar och styckegods samt plats för lastbilar och trailers. Möjligheter har 

studerats både utomhus och inomhus på Göteborg Norra. Genom Börjesson fick projektet 

prisuppgifter som redovisas i bilaga 3. 

Som nämnts tidigare är inomhuslagret 20 000 m2 och det är ett varierande flöde och beläggning på 

det lagrade godset som sedan stuffas. Om terminalen ska erbjuda strippning och tullager så ser 

projektet helst att mer lagerutrymme hyrs så att inte dagens stuffningsverksamhet påverkas. Som 

nämnts tidigare skulle lagerlokalen som ligger precis vägg i vägg med dagens lagerutrymme vara 

intressant att hyra, som då skulle kunna användas till strippgods som ska hämtas med lastbil eller till 

tullager. 

Trots den storlek som Göteborg Norra egentligen omfattar så är hanteringsytan utomhus på 

terminalen inte den mest optimala. Det finns egentligen inte många bra platser som kan utnyttjas till 

lagring, vilket får konsekvenser för att lagra containers, tomcontainers och trailers. Att just kunna 

lagra tomcontainers är något som anses vara en viktig servicefunktion i konceptet dry port. Green 

Cargo har ingen buffert av tomcontainrar på Göteborg Norra i dagsläget utan hämtar containrar från 

Göteborgs hamn då beställning uppstår. 

Eftersom att projektet trots allt ska se över möjligheten att utveckla Göteborg Norra till en dry port 

kommer projektgruppen se över områdena på terminalen och föreslå en möjlig lagringslösning. 

Terminalytan har delats upp i fem områden och det är i första hand spåren som avgränsar dessa 

områden från varandra. Platserna studerades närmare under det andra studiebesöket på Göteborg 

Norra och visas i figur 10 nedan.  
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Figur 10 Lagringsmöjligheter på terminalområdet. Källa: Google Maps, 2013. 

Område 1 i figur 10 används idag till avlastning av virke från tåg och lastbil, lagring av det samt 

stuffning i container av virket. Viss containerförvaring av tomcontainrar som ska stuffas med virke 

förekommer också. Även på område 3 i figur 10 förekommer det idag viss hantering av virke liknande 

den som sker på område 1. 

På det första terminalområdet finns det en 2100 km2 stor asfalterad ramp, markerad med nummer 2 

i figur 10. Denna ramp används ibland vid avlastning av tågvagnar men är egentligen inte nödvändig 

och det hade enligt Wingmalm varit bra om den försvann för att göra ytan mer öppen, framförallt vid 

stuffningen av virke. Han säger dock att det skulle vara väldigt dyrt att ta bort den. För att försöka få 

en prisbild på vad det eventuellt skulle kosta kontaktades en entreprenadfirma i Göteborg. Personen 

som projektgruppen fick tag i kunde inte ge någon exakt siffra på vad det skulle kosta att ta bort en 

sådan ramp utan menade på att det berodde mycket på vad det var för massa rampen bestod av, om 

massan behöver sorteras eller om det kan återanvändas och hur långt massan behöver 

transporteras. Gällande storleken på rampen konstaterades bara att det kommer bli en dyr affär. 

Företaget nämnde att kostnaden för att tippa av massan är 500 kr/flak och för att transportera bort 

massan skulle cirka 200 lass behöva köras vilket bara för tippningen ger kostnaden 105 000 kr. En 

offertförfrågan skickades även ut till andra markentreprenörer men utan svar. Med detta underlag 

anser projektgruppen att rampen bör stå kvar på grund av för höga rivningskostnader.  

Tågpendelns vagnar lastas av och på vid de två spåren som går mellan terminalyta 4 och 5 i figur 10. 

Utanför terminalyta 5 passerar järnvägen som går in till Göteborg Kombi och ytan närmast detta spår 

används idag till att ställa upp containrar på lager. Dessa containrar har hämtats med tågpendeln 

från hamnen och lagras på terminalområdet i väntan på att bli stuffade och de containrar som är 

stuffade lagras i väntan på transport tillbaka till hamnen med pendel. Utifrån de containrar som stod 

där räknade projektgruppen på ett ungefärligt maximalt antal tomma containrar som skulle kunna få 

plats inom detta område och kom fram till 440 TEU ifall de staplas fyra stycken på höjden. 

Anledningen till att uträkningen gjordes på tomma containrar är att de går att stapla högre och skulle 

Göteborg Norra bli en dry port anses det här området vara det som är mest lämpat för 

tomcontainerdepå, mer om detta längre ner. Lastade containrar lagras två på höjden på grund av 
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bärigheten i marken. Terminalyta 4 används idag i första hand för uppställning av släp med 

containrar som kommer direkt från stuffningen och ska lastas på pendeln.  

På terminalområdet finns det, som projektgruppen räknade fram, 8 stycken spår som är terminalens 

bangård där vagnar ställs upp innan de växlas in till hanteringsspåren på terminalen. Denna yta är ett 

pågående samtalsämne då planer finns att ta bort några av dessa spår för att skapa mer yta för 

hantering. Detta anses av projektet vara en intressant fråga att diskutera vidare då projektet anser 

att det finns bra möjligheter att framöver frilägga denna yta och använda som plats för hantering av 

gods eller lagring av gods. Börjesson säger att han ser helst att containrar står på en hård yta för att 

inte skada maskinerna, grus skulle kunna fungera men det är inget som Börjesson föredrar då det 

även blir väldigt smutsigt vid blöt väderlek. För att utnyttja ytan kommer den behöva friläggas och 

asfalteras. För att klara den påfrestning och belastning som marken kommer utsättas för tog 

projektet hjälp av en lärare vid Linköpings Universitet för att reda ut vilken typ av arbete som skulle 

behövas. Läraren tipsade om calcnet, som är ett kalkylhjälpmedel för byggnadsanalyser på nätet som 

visade att bara asfalten skulle kosta ungefär345 kr/m2 (Calcnet, 2013). I brist på tid valde projektet 

att inte gå vidare i denna fråga men tycker ändå den bör nämnas då det kan vara en intressant yta att 

diskutera vidare i framtiden.   

Vid den norra infarten till Göteborg Norra finns det parkeringsplatser för lastbilar och trailers, 

markerade områden 6 och 7 på figur 11 nedan, som Green Cargo idag hyr ut till Road Cargo. 

Kontraktet löper till 2014 och efter det finns det möjlighet för Green Cargo att själva utnyttja denna 

yta om de väljer att inte teckna ett nytt avtal med Road Cargo.  

 

Figur 11 Road Cargos (6 och 7) och Transportledets (8) parkeringar vid norra infarten. Källa: Google Maps, 2013. 

Projektgruppen föreslår att all stuffnings och lagringsverksamhet som har med virket att göra 

koncentreras på område 1 och 2. Tomcontainrarna som idag står på detta område borde istället 

ställas på område 5 som föreslås bli tomcontainerdepå. Ytan bör delas in i mindre områden där ett 

område ska vara avsett för stuffning, ett för avlastning av lastbil och ett för lagring av virket. 

Förslagsvis kan rampen användas till lagringen då denna yta är svår att använda till någon av de 

övriga aktiviteterna. Område 3 ska istället användas som tullager för de containrar som kommer från 

hamnen i avvaktan på att de ska bli importklarerade och hämtade. Här finns enligt projektgruppens 
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beräkningar utrymme för minst 120 TEU ifall de staplas två på höjden. Terminalyta 4 bör fortsätta 

användas som den gör idag där containrar ställs, antingen på släp eller två i höjd direkt på marken, i 

avvaktan på att bli lastade på pendeln ut till hamnen. Väljer man att ställa två i höjd på marken finns 

det enligt uträkningarna plats för minst 130 TEU. Som tidigare nämnts föreslås att område 5 används 

som tomcontainerdepå eftersom att detta är den största terminalytan samt att det ligger i utkanten 

av terminalen. Område 6,7 och eventuellt 8 föreslår projektet användas som parkering för lastbilar 

och trailers i avvaktan på att bli betjänade samt för containers som inte exportklarerats ännu.  

5.2.3. Lyft 

Ett syfte med dry port är att godset ska transporteras till terminalen istället för direkt till hamnen 

vilket i så fall skulle leda till ett ökat lastbils- och containerflöde till Göteborg Norra och därmed även 

lyften. Vid lastbilstransporter kommer kunderna egentligen inte tjäna in några transportkostnader 

genom att köra till Göteborg Norra istället för Göteborgs hamn på grund av det korta avståndet 

mellan Göteborg Norra och hamnen. Detta gör att prissättningen för framförallt att hantera 

containrarna via Göteborg Norra blir en viktig faktor i vinsterna med att göra om Göteborg Norra till 

en dry port. I priset måste lyft, eventuell lagring och transport med tågpendeln från Göteborg Norra 

till hamnen ingå.  

Projektet tänker sig följande exempel: 

Kund 3 (se tabell 1 sida 31) har uppskattningsvis 100 eller mer transporterar till Göteborgs hamn per 

vecka och uppskattar att 50 % eller mer av transporterna fastnar mellan 1-5 timmar i kö för att lämna 

av sitt gods. Företaget uppskattar att kostnaden för att stå i kö är 600 kr/timme/lastbil. Om green 

Cargo kan erbjuda ett paket med ett lyft, eventuellt några timmars lagring och transport med 

tågpendel för mindre än denna kostnad skulle det kunna vara ett intressant erbjudande. Detta 

såklart under förutsättning att det inte uppstår några långa väntetider vid Göteborg Norra. 

Nedan listas tre exempel på hur kostnaden skulle kunna se ut under ett år för företag 3, beroende på 

hur länge en lastbil fastnar i kö. Kostnad gäller från det att en lastbil anländer till hamnen och får stå 

och vänta på att bli betjänad. Lyftkostnaden för att lasta av containern från en lastbil i hamnen har 

inte tagits med här utan projektet utgår från att denna lyftkostnad jämnar ut sig mot lyftet av 

containern från tågpendeln.                                                                                                  
Först antas att 50 lastbilar fastnar i kö i 1 timme och kostnaden för det är 600 kr/timme/lastbil, vilket 

ger totalkostnad per år (räknat med 50 veckor):                            

Här antas att samma uppgifter bara det att kötiden är 3 timmar (snittid):                            

Det värsta scenariot för kund 3 är om kötiden är 5 timmar, vilket ger kostnaden:                             
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Om den här kunden istället väljer att transportera och lasta av sitt gods på Göteborg Norra ser den 

totala kostnaden för ett år ut enligt följande ekvation:                                                                                                

Om Green Cargo skulle ta ut en avgift på 500 kr per container för denna tjänst betyder det att 

kunden i exemplet går plus minus noll om kötiden är 1 timme och 40 minuter i snitt.                                                                                                             
Som nämnts tidigare är Green Cargos prissättning av denna produkt (lyft + eventuell lagring + 

tågpendel) väldigt avgörande för att locka till sig kunder som ser problem med att lämna av sitt gods 

vid hamnen. Vid samtal med Börjesson ansåg han att 500kr för denna tjänst inte är rimlig utan 

rekommenderade ett annat pris som finns i bilaga 329. I marknadsundersökningen var det en speditör 

som angav att kostnaden för att en lastbil står stilla i kö är 1000 kr/timme eller mer. Visar det sig att 

fler speditörer som inte ingick i marknadsundersökningen har denna kostnad eller att det tillkommer 

ytterligare kostnader som speditörerna inte angav i marknadsundersökningen kan det vara en 

intressant tjänst. 

5.2.4. Service/reparation 

I dagsläget anlitar Green Cargo ett serviceföretag, STS, som har en serviceverksamhet för enklare 

reparationer av fordonen och lastvagnarna på terminalområdet på Göteborg Norra, deras 

lokalisering kan ses i den gulmarkerade ytan i figur 12. Serviceföretaget kan även utföra reparationer 

på lastbilar/trailers och enklare service av containers, men bärighetsreparationer av containrar utförs 

ej. Jobb som utförs faktureras antingen till Green Cargo eller direkt till kunden. Med dagens struktur 

kring denna tjänst får Green Cargo alltså inga egna intäkter, men står heller inte för några 

personalkostnader. 

                                                             
29 Telefonsamtal med Jonas Börjesson (Green Cargo), den 29 maj 2013. Närvarande Johan Bergman och Henrik 
Larsén 
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Figur 12 STS verksamhet på Göteborg Norra. Källa: Google Maps, 2013. 

Som projektet ser det finns det två alternativ, antingen anställer Green Cargo egen personal för att 

utföra alla serviceuppdrag eller så fortsätter de på samma sätt som idag. Dock bör personalen 

utbildas för att klara av att hantera alla typer av serviceuppdrag som kan förekomma på 

containrarna. Projektet anser att Green Cargo och Göteborg Norra bör fortsätta med 

serviceverksamheten i den form den har idag. Anledning till detta är att Green Cargo inte har några 

egna containrar och det är svårt att se hur serviceverksamheten kommer att utvecklas. På så sätt 

anställer inte Green Cargo någon egen personal för ett arbete som det kanske inte finns tillräcklig 

efterfrågan på för att täcka en heltidstjänst. Den enda investeringen som kan behöva göras är 

möjligtvis utbildning av servicepersonalen på STS, vilket Green Cargo har möjlighet begära att STS 

själva ser till att bekosta. Därför bortses det ifrån denna kostnad i utredningen. 

Tillgången på yta tror projektet inte blir något problem då de enda containrar som bör bli servade på 

terminalen är de som går sönder på plats till följd av till exempel påbackning. Det ses inte heller som 

någon idé att konkurrera med sådana verksamheter i hamnen eftersom att tillgången på plats är 

begränsad och därför finns det inte plats till stora lager av trasiga containrar.  

5.2.5. Tulltjänster 

Tullverket ställer följande krav för att Göteborg Norra ska kunna erbjuda tulltjänster:  

Först och främst måste Göteborg Norra ha en godslokalkod och bli godkänd som plats för att 

exportklareringen ska kunna utföras här. Det betyder att Göteborg Norra kan ta emot gods för export 

som inte är exportklarerat och lagra på området under tiden som exportklareringen genomförs. 

Gällande import kan en container innan den är förtullad flyttas från hamnen till Göteborg Norra om 

terminalen har ett godkänt tullager. 

För att Göteborg Norra ska bli en godkänd plats för hantering av tullager krävs det att platsen inte är 

öppen för allmänheten utan någon typ av identifiering krävs för att komma in på området genom en 
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dörr eller grind med till exempel nyckel, passerkort eller kod. Det betyder att området måste 

inhägnas med stängsel med tillhörande taggtråd. Terminalen är idag till största del inhägnad 

tillsammans med Göteborg Kombi men mellan terminalerna finns det inget stängsel.  

Projektgruppen anser att på stora delar måste det därför sättas upp stängsel samt att en del av det 

befintliga stängslet behöver kompletteras med taggtråd då detta saknas. I figur 13 på sidan 43 är 

befintligt stängsel som behöver kompletteras med taggtråd markerat med gult och helt nytt stängsel 

är markerat med grönt. Dragningen av det nya stängslet har gjorts utifrån att försöka hålla antalet 

grindar på spåren nere till två samt att det södra spåret som går till Göteborg Kombi inte ska passera 

innanför stängslet. Samtliga spår inne på Göteborg Norra går att komma åt från tågens infarter i öst, 

markerat med 3 på figur 13, men en växel kommer inte att kunna användas då stängslet kommer att 

passera över denna räls, men spåret som växeln går till kan nås strax utanför grindarna från en annan 

växel. Det är stängslet som sträcker sig från grindarna vid nummer 3 och bort mot företaget 

Cementa, norr om Göteborg Norra, som stänger av spåren till en växel. Cementa har spår utanför 

stängslet om dragning av stängslet blir som vi föreslår. 

Anledningen till att projektgruppen föreslår att Green Cargo delar de båda terminalerna är att större 

sträckor skulle behöva nytt stängsel om dem stängslas in tillsammans samt att verksamheten på 

Göteborg Kombi ska kunna fortsätta som den gör idag. Skulle terminalerna stängslas in tillsammans 

skulle infarten till Göteborg Kombi behöva utrustas med fjärrstyrd grind och den smidiga omlastning 

de har idag skulle bli omständigare. Det faktum att Green Cargo enbart sköter driften av Göteborg 

Kombi spelar också roll.   

I dagsläget finns det tre infarter till Göteborg Norra (fyra infarter om överfarten mellan Göteborg 

Norra och Göteborg Kombi räknas med). En av infarterna består av grindar med elektrisk motor och 

som står öppna mellan 06.00-17.00, markerad med 1 på figur 13, på vardagar och öppnas med 

fjärrkontroll övrig tid. Andra grinden öppnas med en kod och finns på Gullbergsvassgatan, markerad 

med 5 på figur 13, och har även den motor som öppnar grindarna. Denna infart används av alla de 

personer som ska parkera sina bilar i garaget under Green Cargos kontor. Det faktum att så pass 

många måste passera grinden skulle kunna ses som en brist i säkerheten av Tullverket om Green 

Cargo ansöker om att få platsen godkänd för tullager. Dessutom är det enligt Anders Wingmalm en 

säkerhetsrisk att ha alla dessa bilar och människor passerande på området och att vägen från grinden 

till garaget är en allmän väg. Över vägen passerar tunga fordon och risken för olyckor ökar i och med 

att annan personal än Green Cargos rör sig här. Det faktum att det är en allmän väg gör också att det 

inte går att ha någon form av uppställning av varor här. Den tredje infarten är markerad med 6 på 

figur 13 men används inte i någon större utsträckning av Green Cargo idag utan snarare av 

transportledet.  

Två av dagens befintliga grindar kommer att behållas men de kommer behöva utrustas med kameror. 

Infart 6 kommer att stängas igen då projektet räknar med att den inte kommer att behövas. Den 

kommer att stå kvar ifall att situationen ser annorlunda ut i framtiden men även för att undvika 

kostnaden för att ersätta den med staket. Mellan Göteborg Norra och Göteborg Kombi har projektet 

valt att placera en manuell grind, markerad med 4 på figur 13, för att om situationen i framtiden 

skulle förändras och Green Cargo vill öppna upp mellan terminalerna eller om det vid kortare 

perioder behöver öppnas upp ska möjligheten finnas. Ett exempel på en situation som kan uppstå 

kan vara att åtgärder behöver göras på bangården på Göteborg Norra och då går det att utnyttja 
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bangården på Göteborg Kombi och då behöver transporterna enkelt kunna genomföras mellan 

terminalerna. Vid tågspåren in på området kommer det även behöva sättas upp grindar, markerade 

med 3 på figur 13. Både de fjärrstyrda elektroniska grindarna och den manuella grinden är märkt 

med rött.  

Ett förslag som har setts över är att installera en ny grind vid nummer 2 på figur 13. Möjligheten finns 

då för lastbilarna att köra in den här vägen, lasta av och sedan köra runt STS för att ta sig ut genom 

den befintliga grinden mellan terminalerna på Gullbergsvassgatan. Detta skulle göra flödet för 

lastbilarna genom terminalen bättre, framförallt vid de tillfällen det anländer flera lastbilar samtidigt. 

Tanken var att lastbilarna skulle kunna stå i kö på Gullbergsvassgatan för att komma in på området 

men efter att idén föreslagits framkom det som tidigare nämnts att Gullbergsvassgatan är en allmän 

väg och garaget som finns under Green Cargos kontor behöver kommas åt vilket medför att det inte 

går att ha lastbilarna ståendes i kö på Gullbergsvassgatan. En annan sak som talar emot förslaget är 

att verksamheten intill Göteborg Norra kan störas om lastbilarna passerar genom deras område 

genom grind 2 men verksamheten på Göteborg Norra skulle med ganska stor sannolikhet kunna få 

ett bättre flöde om grind två kunde användas som utfart. 

Enligt projektgruppens beräkningar resulterar det i 792 meter nytt stängel, 542 meter stängsel som 

behöver kompletters med taggtråd, 3 nya elektroniska grindar varav en behöver utrustas med 

kameror och 1 ny manuell grind. Dessa siffror är baserade utifrån det förslag som projektet lägger 

fram för Green Cargo med utformningen på terminalen vid omställningen till en dry port. Skulle 

Green Cargo känna att de behöver mer eller mindre yta än vad som föreslås behöver dessa siffror 

justeras. 

 

Figur 13 Nytt stängsel och grindar på Göteborg Norra. Källa: Google Maps, 2013. 
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För att få en uppfattning om hur mycket det skulle kosta att avgränsa området för att enbart behörig 

personal skulle ha tillgång till området skickades en offertförfrågan Staketlarm Sverige AB.  

Det nya stängsel som behöver sättas upp bör ha en höjd på 2 meter och vara försett med 3 rader 

taggtråd, markerat med grönt på figur 13. Kostnaden för detta inklusive montage är 310 000 kr. 

Detta under förutsättning att arbetet kan utföras ostört utan säkerhetsvakt, arbetsstopp för 

passerande trafik och att framkomlighet med maskiner fungerar, annars kommer priset att få 

korrigeras. Kostnaden för att förstärka de delar av det befintligt stängsel som saknar taggtråd är 

25 000 kr.  

Ett nytt grindpar behöver monteras vid grind 2, figur 13, som är 4 meter breda tillsammans och 

kostar 20 000 kr, monterat och klart. Till detta tillkommer motorpaket för grindöppning som kostar 

65 000 kr/grindpar, monterat och klart med säkerhetsslinga i marken. Det behöver även monteras 

kameraövervakning vid tre infarter till Göteborg Norra vilket kostar 25 000 kr för 2 stycken kameror 

på varje ställe, lagring av info på extern server och öppning via GSM. Den fjärde grinden som ska 

placeras mellan Göteborg Norra och Göteborg Kombi kommer vara en dubbelgrind med 10 meters 

dagöppning och kostar 30 000 kr, inklusive montage. Två grindpar med motorpaket kommer att 

sättas upp vid ”järﾐvägsiﾐfarteﾐ”. Vid deﾐﾐa iﾐfart aﾐser projektet att det iﾐte Hehövs ﾐågoﾐ 
kameraövervakning eftersom att Green Cargo själva sköter transporterna ut och in genom dessa 

grindar. Totalt blir det 4 nya grindpar, 3 motorpaket och 3 kamerapaket.   

Totalkostnaden för stängsel och grindar är: 

stängsel + taggtråd + 4 meter grindpar*3 + 10meter grind + motorpaket*3 + kameraövervakning*3                                                                

Projektet tog kontakt med ett speditionsföretag och frågade vilka intäkter de får för att hantera 

kunders tullklareringar. Företaget arbetar mycket med exportklareringar och utöver kostnaden som 

dem fakturerar för transporten så tar dem ut en avgift på cirka 175-200 kr/sändning för att sköta 

exportklareringen. För att Göteborg Norra ska erbjuda tullklarering vid export och import föreslår 

projektet att en person anställs för att sköta dessa arbetsuppgifter. En speditör är lämplig att anställa 

och enligt lönestatistik tjänar dem ungefär 24 700 kr/månad (Lönestatistik, 2013). 

Semesterersättning, pension och sociala avgifter tillkommer och räknas ligga på 50 % utav lönen. 

Månadskostnaden för att ha en speditör anställd blir 37 050 kr per månad. Om Green Cargo tar ut en 

avgift på 200 kr per deklarering behöver speditören genomföra 9 stycken klareringar per dag med 21 

arbetsdagar per månad.  

5.3. Analys 

Nedan sammanställs de investeringar som kommer uppstå om Green Cargo väljer att utveckla 

Göteborg Norra till en dry port. De investeringar som uppstår ska, efter överrenskommelse med 

Green Cargo, vara återbetalda efter två år med tanke på hyreskontraktet. 

Lastbryggor + stängsel =                            

För att denna investering ska tjänas in på två år behöver Green Cargo öka antalet stuffningar, 

strippningar, lyft av containrar eller lagring av containrar (se beräkningar i bilaga 3). Uträkningarna 
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baseras enbart en aktivitet åt gången, men kan självklart tjänas in med hjälp av en liten ökning av 

varje tjänst.  

Green Cargo säger att det bör finnas potential att bättre ta tillvara de stora ytorna som finns till 

förfogande på Göteborg Norra och att det är positivt att skapa lösningar som attraherar andra typer 

av gods än stål och skog som är mycket konjunkturkänsligt. Efter all den information som har samlats 

in har projektet fått en uppfattning om att Göteborgs hamn vill att terminaler i inlandet mer och mer 

ska sköta tullhantering, det vill säga ta hand om deras oförtullade gods. Några av de kombiterminaler 

som projektet har varit i kontakt med medger att tullhantering inte har varit en tjänst som bidragit till 

några stora intäkter för terminalen. Det skulle ändå ge Göteborg Norra en chans att få hantera andra 

typer av gods och då hantera kunders lagerhantering på terminalen. Dock återkommer problemet 

med att få ett tillstånd att ha tullager.    

Marknadsundersökningen visade att det verkar finnas ett intresse hos speditörerna att lämna och 

hämta sitt gods och sina containrar på något annat ställe än hamnen. De skulle rentav kunna vara 

intresserade av att betala för en sådan tjänst om de kunde undvika köerna. Hamnen önskar också att 

fler containrar blev levererade och hämtade med tåg eftersom att det gör arbetet smidigare nere i 

hamnen. Likadant som med en dry port skulle gods och containrar lämnas eller hämtas med lastbil på 

Göteborg Norra istället för i Göteborgs hamn. Containrarna skulle sedan köras med Green Cargos 

tågpendel mellan terminalen och Göteborgs hamn. Kommer godset med trailer till Göteborg Norra 

finns det goda möjligheter att stuffa godset i container. Vid import kan containrarna strippas på 

Göteborg Norra, så länge de har blivit importklarerade, för att godset sedan ska kunna lastas om till 

lastbil ifall containrarna inte hämtas som de är. Green Cargo skulle då kunna vända sig till speditörer 

som exempelvis har över 100 lastbilar i veckan som kör till hamnen varav uppåt hälften fastnar i kö 

mer än en timme och erbjuda dessa att hämta och lämna sina containrar och trailers på Göteborg 

Norra. Godset ska då kunna hämtas eller lämnas på ett smidigt sätt när som helst under dygnet. 

I figur 14 har projektet delat upp terminalytan i likadana områden som i utredningen om dry port och 

projektets idé är att använda terminalyta 1 och 2 till stuffnings och lagringsverksamhet som har med 

virket att göra. Område 2 kan förhoppningsvis också vara användbart för strippningsverksamheten. 

Terminalyta 3 ser projektet helst att det används till uppställningsplats för de containrar som 

kommer från hamnen och ska hämtas eller strippas på terminalen. Område 3 var beräknat att rymma 

120 TEU ifall de staplas två på höjden. Terminalyta 4 bör fortsätta användas som den gör idag där 

stuffade containrar ställs i avvaktan på att bli lastade på tågpendeln ut till hamnen. Antingen kan 

containrarna ställas på släp eller direkt på marken med två i höjd och då få utrymme till totalt 130 

TEU. Terminalyta 5 kommer fortfarande användas som depå för tomcontainrar.  
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Figur 14 Lagringsmöjligheter på terminalområdet. Källa: Google Maps, 2013. 

Terminalyta 6,7 och eventuellt 8, figur 15, bör användas som parkering för lastbilar och trailers i 

avvaktan på att bli betjänade. 

 

Figur 15 Lagringsmöjligheter på terminalområdet. Källa: Google Maps, 2013. 

För detta antar projektet att ingen mer personal behöver anställas utan Göteborg Norra kommer 

klara av ökningen med befintliga resurser. För att förbättra flödet genom terminalen håller projektet 

fast vid idén att investera i en ny grind, markerad med 2 i figur 13 på sidan 43, samt de 

fjädermekaniska lastbryggor som föreslås installeras på lastkajen under taket, inringat med blått i 

figur 9 på sidan 36.  Kostnaden för ny grind är 20 000kr för en dubbelgrind plus eventuellt 65 000kr 

för motor på dem, totalt 85 000kr. För lastbryggorna är kostnaden 109 200 kr, det vill säga 2 stycken 

FBS 1500*1750mm på 10 meter räls (6 ton) från tabell 1.  

Totalt blir kostnaden för grind och lastbryggor                          . 

Intäkter som ska täcka denna investering redovisas i bilaga 3.  

Ett utvecklande av tjänsten är väldigt beroende av två saker. Som projektet har varit inne på tidigare 

får det alltså inte uppstå problem med köer på eller utanför Göteborg Norra och prissättningen på en 

tjänst med lyft av container, eventuellt en kortare lagring och transport med pendeln till eller från 

hamnen bör helst vara lägre än kostnaden för att ha en lastbil ståendes i kö en timme. Till detta 

skulle det behövas en närmare utredning på kostnaderna för lastbilarna som blir ståendes i kö för att 
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närmare kunna avgöra om Göteborg Norra skulle klara av att konkurrera om detta. För att hålla 

kostnaden nere behöver Green Cargo ha transporter på båda hållen för att undvika tomkörningar. 

Det kan gå att till viss del fylla upp körningen från hamnen till terminalen med tomcontainrar för att 

fylla på tomcontainerdepån, men det bästa är att ha lastade containrar på båda håll i detta fall. 

Tillkommer det stuffning eller strippning kan det bli mindre känsligt men är svårt att avgöra. 
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6. Slutsats 
Projektet ser att det finns möjlighet att utveckla Göteborg Norras verksamhet till en dry port. 

Framförallt skulle det med en viss ökning av arbete kopplat till just dry port konceptet relativt enkelt 

gå att tjäna in de investeringar som behöver göras. Tyvärr finns det många aspekter som talar emot 

det vilket gör att projektets åsikt blir att Green Cargo inte bör fokusera på en fulländad dry port vid 

Göteborg Norra i dagsläget. Det projektet grundar sina slutsatser kring är: 

 Efter den information som projektet har samlat på sig har de fått uppfattningen att arbetet 

bakom etablering av tulltjänster är krävande. Dessutom är frågan om Göteborg Norra blir en 

godkänd plats för att ta emot oförtullat gods, framförallt på grund av det garage som finns 

under kontoret. 

 Det är ont om utrymme på terminalområdet vilket begränsar lagringmöjligheterna. Det finns 

egentligen inga stora öppna ytor som kan användas för lagring under längre tid utan flödet 

av gods genom terminalen blir viktigare.  

 APM terminals visar inget intresse av att använda Göteborg Norra som en dry port. 

Det som projektet ser som osäkert i dagsläget är alltså tulltjänster och lagringen medans en tjänst 

som strippning mycket väl skulle kunna erbjudas som en ny tjänst på Göteborg Norra. Väljer Green 

Cargo ändå att satsa på att utveckla verksamheten till en dry port vid Göteborg Norra blir det mer 

eller mindre i direkt konkurrens med Göteborgs hamn.  

I analysen föreslår projektet att Green Cargo bör se över möjligheten att ta emot containrar och köra 

med tågpendeln till hamnen. Fördelen som projektet ser med att använda denna del av dry port 

konceptet är att det bör gå ganska snabbt att få igång verksamheten. Skulle Göteborg Norra bli en 

godkänd plats att utföra exportklarering ifrån, vilket är enklare att få igenom än tullagertillstånd 

enligt projektgruppens uppfattning, skulle speditörerna ha möjlighet att lämna sina trailers och släp 

på terminalen ett par timmar innan klareringen är genomförd.   



Rapport Terminal Göteborg Norra – En möjlig dry port?  2013-06-18 

TQLO10 Version 3.5 

49 
 

7. Diskussion 
Konceptet dry port känns i dagsläget som ett ouppklarat ämne då olika parter har delade åsikter om 

vad som bör erbjudas på en dry port. Som nämndes i källkritiken används begreppet gärna av 

terminaler och då ofta i samband med marknadsföring av terminalen. Forskares åsikter kring dry port 

är anpassade efter hamnars tjänster idag men detta kan komma att utvecklas i framtiden och då kan 

konceptet få andra förutsättningar. Efter projektets kartläggning och utredning av konceptet dry port 

har projektet slutligen lyckats identifiera vilka möjligheter Göteborg Norra har att utvecklas till en dry 

port och vilka hinder som de står inför.  En viktig fördel som bör uppmärksammas är att det finns en 

befintlig terminalverksamhet i dagsläget som i detta sammanhang betyder att Green Cargo inte 

behöver bygga upp en dry port från grunden om de ändå skulle välja att satsa på det. De utvecklar då 

ett befintligt koncept och slipper därmed genomföra stora investeringar i ny infrastruktur eller i nya 

anläggningar. Som Transbaltic och Roso menade på var det just finansieringen, marktillgängligheten 

och infrastrukturen som var tre stora hinder för att etablera en ny dry port. Dessa kostnader är något 

som Green Cargo till stor del undviker. Däremot har Göteborg Norra i dagsläget endast 

exportverksamhet vilket betyder att terminalen måste få fart på sin importverksamhet. 

Att projektgruppen valde att gå på forskarnas linje angående vad som bör erbjudas i en dry port kan 

ha påverkat utvecklingen. Eftersom att det inte finns någon myndighet eller organisation som 

klassificerar eller godkänner en terminal att kalla sig för dry port är det som sagt lite upp till var och 

en att avgöra vad som ska erbjudas. Med andra ord skulle projektgruppen kunna välja en helt annan 

riktlinje för vad som ska erbjudas på Göteborg Norra för att klassa den som dry port. Hade man gjort 

det anser projektgruppen att trovärdigheten i rapporten och utlysandet av Göteborg Norra som dry 

port skulle reduceras. Detta har i sin tur också påverkat synen på svenska terminaler som kallar sig 

för dry ports. Projektets uppfattning blir att Vaggeryd och Eskilstuna kvalar in som dry ports medan 

Falköping och Katrineholm inte gör det men har potential genom att komplettera sina tjänster.  

Valet av avgränsningar har självklart påverkat projektets resultat. Till exempel hade 

marknadsundersökningen kunnat göras ännu mer komplett ifall den hade genomförts per telefon 

eller kompletterats med att projektgruppen ringt upp företag istället för att skicka ut en andra 

påminnelse och tydligare slutsatser hade gått att dra. Att ha med utländska dry ports i 

undersökningen om befintliga dry ports hade kunnat ge en bredare bild av hur en dry port hade 

kunnat utvecklas eftersom att de ofta är av en större karaktär än svenska och ofta har en mer direkt 

anslutning mellan sig och hamnen. Det hade kunnat vara intressant att titta på hur trafiken runt 

Göteborg norra skulle kunna påverkas ifall lastbilstrafiken i området ökade. Detta hade lämpligast 

kunnat göras genom att simulera i ett datorprogram, till exempel Aimsun, men då hade det behövt 

läggas mycket tid på att samla in data, vilket i sig skulle anta större delar av ett examensarbete. 

Eftersom att Green Cargo enbart har hand om verksamheten på Göteborgs Kombiterminal anser 

projektgruppen att det inte har påverkat utredningen. Dock hade det kunnat vara intressant att titta 

på möjligheten att nyttja en del av terminalytan som finns på Göteborgs Kombi vid en satsning på 

tjänsten med lyft, lagring och transport till eller från hamnen. 

Det finns två saker på Göteborg Norra idag som projektet anser kan försvåra eller senarelägga ett 

utvecklande av tulltjänster. Dels det hyresavtal som idag finns med Road Cargo på parkeringarna som 

företaget utnyttjar men framförallt den allmänna väg som sträcker sig genom Göteborg Norra för att 

komma till garaget som finns under Green Cargos kontor. Detta resulterar i att flertalet 

”utoﾏståeﾐde” persoﾐer har tillgåﾐg till terﾏiﾐaloﾏrådet oIh då är frågaﾐ oﾏ GöteHorg Norra kan 
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bli godkänt som plats att ta emot oförtullat gods. Skulle Green Cargo vara intresserade av att 

använda sig av tulltjänster tycker projektet att de bör undersöka möjligheten att låta en annan part 

hantera tullklareringarna, liknande fallet Vaggeryd kombiterminal och Eskilstuna kombiterminal. 

Detta förslag ges eftersom att projektet inte kan säga helt säkert att arbetsuppgifterna för 

tullhantering på Göteborg Norra skulle täcka en heltidstjänst. Sen är det även vissa oklarheter 

gällande stängslet runt terminalen. Projektet valde att följa Tullverkets krav i utredningen men det 

visade sig samtidigt att det i verkligheten har förekommit fall då det inte ställdes några krav på 

stängsel.  

Projektgruppen tycker att konceptet med dry port är intressant och anser att det är bra att Green 

Cargo börjar sätta sig in i vad det innebär för att ha möjlighet att ligga i framkant om det skulle bli 

aktuellt med en dry port i till exempel Göteborgs omnejd i framtiden. Green Cargo skulle mycket väl 

kunna fungera som terminaloperatör på en dry port med deras kunskap om stuffning, eventuellt 

strippning, containerhantering och deras kärnverksamhet med tågtransporter. Samtidigt är Green 

Cargo ett etablerat företag så att skapa förtroende hos eventuellt nya kunder borde inte vara några 

problem. Projektgruppen tror också att det vore bra för Göteborg som stad om det etablerades en 

närliggande dry port strax utanför Göteborg för att få bort stora mängder lastbilar från vägarna. En 

sådan satsning skulle även kommunen kunna vara intresserade av att delfinansiera och hamnen 

borde även de ha ett visst intresse om transporterna med järnväg skulle öka. Projektet menar alltså 

att det handlar om att få igång ett samarbete mellan Göteborgs hamn, APM terminals och Göteborgs 

kommun samt möjligtvis Green Cargo som skulle kunna agera operatör på dry porten. En ny dry port 

skulle mer eller mindre byggas upp ifrån grunden men möjligheten finns att använda dagens 

befintliga kunder som kärnverksamhet. Dry porten bör ha stora ytor för lagring av containrar, smidiga 

lösningar för effektiv på- och avlastning av vagnarna genom att till exempel anlägga en solfjäder där 

flera tågset kan hanteras samtidigt, gärna heltåg. Inomhusterminalen bör kunna ta emot last från 

både järnvägsvagnar och lastbilar samt ha tillgång till effektiva stuffnings och strippningsmöjligheter. 

Omlastningen mellan lastbil och tåg med fulla containrar hade varit bra om det fanns möjlighet att 

göras direkt utan lagring om det tajmar, annars behöver lastbilarna bli avlastade direkt när de 

anländer och containern ställas på lager. Själva dry porten bör ha en egen godslokalkod för att det 

ska gå att utföra exportklareringar härifrån utan att behöva stängsla in hela järnvägen ut till hamnen 

samt kunna ha tullager.  

Utomhus bör det förutom möjlighet att lagra containrar gå att lagra gods som inte kräver 

väderskydd. På terminalområdet bör det också finnas möjlighet att lagra och koppla in kylcontainrar 

samt andra containrar som behöver eluttag. Uppställningsplats för trailers är en annan viktig del det 

bör göras plats för. När planeringen av terminalytan planeras bör man ha i åtanke att hela tiden 

sträva efter att ha ett flöde genom terminalen. Det är inte optimalt att behöva vända lastbilarna inne 

på området. Området kring dry porten bör ha en stor logistikpark där det finns möjligheter för 

företag att etablera sina central- eller distributionslager, exempelvis virkesterminaler eller 

detaljhandeln, där terminaloperatören sköter all hantering av företagens lager.  

Eftersom att kontraktet för Göteborg Norra och Göteborgs Kombiterminal går ut 2017 och framtiden 

därefter i dagsläget är oviss är det också bra om Green Cargo har någon eventuell lösning för 

framtiden för vad resurserna vid Göteborg Norra och Göteborg Kombi ska användas till efteråt. Det 

är givetvis svårt att säga hur det kommer att se ut efter år 2017 men möjligheten finns säkert för 

Green Cargo att hyra marken ett par år till ifall Göteborgs stad inte har kommit på något nytt som 
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området ska användas till, till exempel bostäder. Hade Green Cargo haft möjlighet att hyra marken 

till terminalen under en längre period än vad som är kontrakterat i dagsläget, till exempel 10 år, hade 

det kunnat öppna upp för större investeringar. Till exempel skulle det då vara mer intressant att titta 

på att ta bort rampen, markerad med 2 i figur 14, eller ombyggnationer av terminalbyggnaden för att 

lastbilarna skulle kunna backa till här i större utsträckning. 

Även om projektet ansåg att en dry port inte tros vara en optimal lösning för Göteborg Norra i 

dagsläget ser projektet ändå att det fanns en lösning som skulle vara realistisk utifrån dagens 

förutsättningar. Att fungera som en avlämningsplats för containers skulle, som projektet ser det, 

kunna uppfylla ett intresse som verkar finnas hos speditörerna och till viss del även Göteborgs hamn. 

Det som saknas är egentligen en närmare analys av de kostnader som drabbar speditörerna och 

åkerierna som blir stillastående vid Göteborgs hamn och matcha den kostnaden med avgiften för 

tjänsten som Green Cargo skulle kunna erbjuda vid Göteborg Norra. Ett sätt att pressa det totala 

priset skulle vara att inkludera avgiften för av- eller pålastning i hamnen ifall hamnen är beredd att 

anpassa sänka kostnaden om de får mer leveranser på tåg. Annars bör avlastningskostnaden i 

hamnen läggas på speditören eller åkeriet eftersom att de behöver betala för lyftet ändå om de kör 

ner till hamnen själva. För att klara ett ökat flöde av lastbilar på Göteborg Norra bör Green Cargo 

satsa på någon form av bokningssystem för att får ett jämnare flöde av lastbilarna in och ut från 

terminalen.  
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Bilaga 1 

Undersökning dry port 

Vi heter Henrik & Johan och studerar vårt sista år på programmet Samhällets Logistik vid Linköpings 

Universitet, Campus Norrköping. Vi arbetar i dagsläget med ett examensarbete där vi ska undersöka 

hur man skulle kunna utveckla befintliga kunderbjudanden på en terminal i Göteborg, till exempel 

mot en dry port. Nedan har vi sammanställt några frågor som vi hoppas ni kan svara på. 

Samtliga frågor utom fråga 1 är frivilliga. Tack på förhand! 

1a. Exporterar ni gods med container via Göteborgs hamn? 

o Ja 

o Nej 

1b. Importerar ni gods med container via Göteborgs hamn? 

o Ja 

o Nej 

1c. Ungefär hur många lastbilar i veckan har ni som lämnar/hämtar gods i Göteborgs hamn? 

2a. Vid export, hur levererar ni ert gods till Göteborg hamn? 

□ I container direkt till hamnen 

□ Leverans med trailer/lastbil till stuffnings-företag som sedan kör ner lastad container till 

hamnen 

□ Annat 

ヲb. Oﾏ du svarade ”Aﾐﾐat” på föregåeﾐde fråga, beskriv det gärﾐa kortfattat här. 

   

2c. Vid import, hur hämtar ni ert gods i Göteborgs hamn? 

□ I containern direkt i hamnen 

□ Från bolag som lastat om från container till trailer/lastbil 

□ Annat 

ヲd. Oﾏ du svarade ”Aﾐﾐat” på föregåeﾐde fråga, beskriv det gärﾐa kortfattat här. 
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3a. Upplever ni att det är ett återkommande problem med trängsel/kö, som orsakar förseningar 

längre än en timme, någonstans i Göteborgsområdet? 

o Ja, vid export 

o Ja, vid import 

o Ja, vid både export och import 

o Nej 

o Vet ej 

ンb. Oﾏ du svarade ﾐågot av ”Ja”-alternativen i föregående fråga, beskriv gärna kortfattat var ni 

upplever trängsel/kö. 

Exempel: Tingstadstunneln pga övrig trafik eller hamnen pga väntan på att få lämna/hämta. 

   

3c. Hur länge (uppskattat tidsintervall) fastnar era chaufförer här? 

Exempel: 1-3h 

   

3d. Ungefär hur stor del av era lastbilar fastnar på dessa platser totalt cirka en timme eller mer? 

3e. Ungefär hur mycket uppskattar ni att det kostar för varje timme som en chaufför sitter fast i 

kö? 

Med kostnad per timme menar vi summan av till exempel lön för föraren, förlorad intäkt för andra 

uppdrag som försenas, bränsleförbrukning etc. 

 

4a. Skulle ni vara intresserade av att lämna era trailers/containrar vid export på en terminal 

utanför hamnområdet för att terminaloperatören sedan skulle kunna ta den till hamnen med tåg? 

Detta skulle i så fall reducera tiden som en lastbil står i kö ute i hamnen eller på vägen ut mot 

hamnen. 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

o Vet ej 
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4b. Skulle ni vara intresserade av att hämta era trailers/containrar vid import på en terminal 

utanför hamnområdet? Terminaloperatören har då hämtat den från hamnen med tåg och tiden 

som en lastbil står i kö ute i hamnen eller på vägen ut från hamnen skulle reduceras. 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

o Vet ej 

5. Skulle ni kunna tänka er att betala för en tjänst där ni har friare möjlighet att lämna ert gods 

(tidpunktsmässigt) och möjlighet att reducera tiden som en lastbil står i kö? 

Detta förutsätter att kostnaden för tjänsten är lägre än vad ni förlorar per timme på att ha lastbilar 

ståendes i kö. 

o Ja 

o Nej 

6a. Sköter ni i dagsläget tullklarering?  

o Ja, vid export 

o Ja, vid import 

o Ja, vid export och import 

o Nej 

6b. Oﾏ du svarade ﾐågot av ”Ja”-alternativen på föregående fråga, hur skulle det påverka er om 

detta kunde utföras av personalen på terminalen som nämns i fråga 4? 

Flera alternativ kan kryssas för 

□ Arbetet skulle förenklas 

□ Arbetet skulle försvåras 

□ Ingen förändring 

□ Kostnaderna skulle minska 

□ Kostnaderna skulle öka 

□ Hanteringstiden skulle bli kortare 

□ Hanteringstiden skulle bli längre 

6c. Något annat än svarsalternativen i fråga 6b som skulle förändras? 

   

7. Vilket företag representerar du? FRIVILLIG! 

Skriv gärna också om det går bra att vi kontaktar er iden med enstaka frågor. Ange då en e-maildress 

eller ett telefonnummer.    

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
Henrik & Johan 
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Bilaga 2

Svarande

1a. Exporterar ni gods 

med container via 

Göteborgs hamn?

1b. Importerar ni gods 

med container via 

Göteborgs hamn?

1 Nej Ja

2 Ja Ja

3 Ja Ja

4 Ja Ja

5 Nej Nej

6 Nej Nej

7 Nej Nej

8 Ja Ja

9 Nej Nej

10 Ja Ja

11 Ja Ja

12 Nej Nej

13 Ja Ja

14 Ja Ja

15 Ja Ja

16 Ja Ja

17 Ja Ja

18 Ja Nej

19 Nej Ja

20 Ja Ja

21 Ja Ja

10 eller mindre I container direkt till hamnen

1c. Ungefär hur många lastbilar i 

veckan har ni som 

lämnar/hämtar gods i Göteborgs 

hamn? [Antal lastbilar]

2a. Vid export, hur levererar ni 

ert gods till Göteborgs hamn?

100 eller fler

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

20

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

100 eller fler I container direkt till hamnen

50

I container direkt till hamnen, 

Annat

10 eller mindre

10 eller mindre Annat

50 I container direkt till hamnen

100 eller fler I container direkt till hamnen

30

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

50

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

10 eller mindre

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

20 I container direkt till hamnen

10 eller mindre

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

30

I container direkt till hamnen, 

Leverans med trailer/lastbil till 

20

10 eller mindre

Leverans med trailer/lastbil till 

stuffnings-företag som sedan 

kör ner lastad container till 

hamnen

40 I container direkt till hamnen

50 I container direkt till hamnen
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Svarande

2b. Om du svarade "Annat" på 

föregående fråga, beskriv det 

gärna kortfattat här.

2d. Om du svarade "Annat" på 

föregående fråga, beskriv det 

gärna kortfattat här.

1

2

3

4 VIA SAMLASTARE VIA SAMLASTARE

5

6 inte alls inte alls

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

vi kör  lös gods vilket  stuffas i 

hamnen olika terminaler

17

18

19

20

21

I container direkt i hamnen Vet ej

2c. Vid import, hur hämtar ni 

ert gods i Göteborgs hamn?

3a. Upplever ni att det är ett 

återkommande problem med trängsel/kö, 

som orsakar förseningar längre än en 

timme, någonstans i Göteborgsområdet?

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen, 

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Nej

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen, 

Annat Nej

Annat Vet ej

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen Nej

I container direkt i hamnen, 

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Ja, vid import

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Nej

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen, 

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Nej

I container direkt i hamnen, 

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen, 

Från bolag som lastat om från Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen Vet ej

Från bolag som lastat om från 

container till trailer/lastbil Vet ej

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import

I container direkt i hamnen Ja, vid både export och import
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Svarande

3c. Hur länge (uppskattat 

tidsintervall) fastnar era 

chaufförer här?

1

2

3 1-5h

4

5 0,5 - 2,5h

6

7

8 0,5-3h

9 1 h

10

11 1 timme

12

13 1-4 h

14

15 1

16 3-6timar om det vill sig illa

17

18 Ingen aning

19

20 0,5-1,5 h

21 1 h

3d. Ungefär hur stor del av 

era lastbilar fastnar på dessa 

platser totalt cirka en timme 

eller mer? [Procent]

600 Vet ej

4a. Skulle ni vara intresserade av att lämna 

era trailers/containrar på en terminal utanför 

hamnområdet för att terminaloperatören 

sedan skulle kunna ta den till hamnen med 

tåg? Detta skulle i så fall reducera tiden som 

en lastbil står i kö ute i hamnen eller på vägen 

ut mot hamnen.

3e. Ungefär hur mycket 

uppskattar ni att det kostar 

för varje timme som en 

chaufför sitter fast i kö? 

[Kostnad, kr/h]

50% eller mer

5%

600 Nej

Kanske500

50% eller mer 500 Nej

Vet ej

30%

50% eller mer

500 Vet ej

Ja700

25% 700 Kanske

Kanske1000 eller mer

10% 500 Kanske

Nej

30%

5%

900 Kanske

Ja100 eller mindre

50% eller mer

Kanske

Ja500

Vet ej

Nej

40%

50% eller mer

Kanske

Vet ej500
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Svarande

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Vet ej Nej Ja, vid export och import

4b. Skulle ni vara intresserade av att 

hämta era trailers/containrar vid import 

på en terminal utanför hamnområdet? 

Terminaloperatören har då hämtat den 

från hamnen med tåg och tiden som en 

lastbil står i kö ute i hamnen eller på 

vägen ut från hamnen skulle reduceras.

5. Skulle ni kunna tänka er att betala 

för en tjänst där ni har friare möjlighet 

att lämna ert gods (tidpunktsmässigt) 

och möjlighet att reducera tiden som 

lastbilen står i kö?

6a. Sköter ni i dagsläget 

tullklarering? 

Nej Ja Ja, vid export och import

Kanske Ja Nej

Nej Nej Nej

Ja, vid export och import

Vet ej Ja Ja, vid export och import

Kanske Nej Nej

Ja Nej Nej

Kanske Ja Ja, vid export och import

Nej Nej Ja, vid export och import

Ja Ja Ja, vid export och import

Nej Nej Ja, vid export och import

Kanske Nej Ja, vid export och import

Ja Ja Ja, vid export och import

Kanske Ja Ja, vid export och import

Ja Nej Nej

Kanske Ja, vid import

Nej Nej Nej

Kanske Nej Ja, vid import

Vet ej Nej Nej
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Svarande

6c. Något annat än 

svarsalternativen i 

fråga 6b som skulle 

förändras?

7. Vilket företag 

representerar du? FRIVILLIG!

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Svensk Logistikpartner AB

10

11 import@mantum.se

12

13

14

15 beror på kostnaderna

16 Börje Svenssons åkeri ab

17

tullklarering är en del 

av speditionsjobbet 

och en del av vår intäkt, 

dvs inget vi vill lägga ut 

på någon annan. Greencarrier

18

19

20

21 Nej Panalpina AB

Kostnaderna skulle öka

6b. Om du svarade något av "Ja"-

alternativen på föregående fråga, hur 

skulle det påverka er om detta kunde 

utföras av personalen på terminalen 

som nämns i fråga 4?

Ingen förändring

Ingen förändring

Arbetet skulle förenklas

Ingen förändring

Arbetet skulle förenklas

Ingen förändring

Kostnaderna skulle öka

Kostnaderna skulle öka

Kostnaderna skulle öka

Kostnaderna skulle öka

Arbetet skulle förenklas

Ingen förändring
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Bilaga 3 
Bilaga 3 har tagits bort med hänsyn till projektets kund, då den innehåll känslig information kring 

priser.  


