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Sammanfattning 
Göteborgs hamn besöks dagligen av hundratals lastbilschaufförer som har uppdrag i hamnen. 
Däremot finns det ingen upprättad uppställningsplats för dem, varken under kortare eller längre 
tidsperioder. Detta leder till att lastbilar parkerar på olämpliga ställen i hamnen då inget 
alternativ till parkering finns. Göteborgs hamn AB har därför velat ha en utredning för var en 
uppställningsplats bör finnas och hur stor den behöver vara, vilket undersöks och besvaras av 
denna utredning Lokalisering och utformning av uppställningsplatser för lastbilar vid eller i 
närheten av Göteborgs hamn.  
 
Frågeställningarna för utredningen innefattar hur stort behovet av en uppställningsplats är, vilka 
ytor som finns tillgängliga som potentiella uppställningsplatser samt vilka kostnader det kommer 
bära med sig att anlägga de uppställningsplatser som rekommenderas. Dels studeras hur en 
uppställningsplats på kort sikt ska vara utformad, vilket är definierat fram till år 2020, men även 
hur en uppställningsplats i ett längre tidsperspektiv som sträcker sig från år 2020 och framåt ska 
vara utformad. På kort sikt efterfrågas en uppställningsplats som kan användas för parkering upp 
till 5 timmar, och i ett längre tidsperspektiv skall en uppställningsplats för långtidsparkering och 
övernattning erbjudas. För att ta reda på hur stort behovet är genomfördes en 
intervjuundersökning med 149 lastbilschaufförer, som fick svara på frågor rörande sitt behov av 
uppställningsplats i eller i närheten av Göteborgs hamn. På kort sikt har tre alternativ tagits fram 
som potentiella uppställningsplatser och på lång sikt finns två framtagna alternativ. Var 
uppställningsplatsen skall lokaliseras studeras utifrån faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och 
tillgänglighet och resonemang kring hur de olika faktorerna påverkas i respektive alternativ.  
 
Behovet på kort sikt beräknas vara 40-45 platser och för en långtidsparkering krävs 80-90 
platser. På kort sikt rekommenderas att en uppställningsplats inrättas på den plats där ID-
kontrollen för Ro/Ro-terminalen i nuläget är belägen. Den främsta fördelen är närheten till 
hamnområdet, att det skulle vara enkelt för lastbilschaufförerna att komma till och från 
uppställningsplatsen och att säkerheten är god för sitt ändamål. För en uppställningsplats för 
långtidsparkering rekommenderas att östra delen av logistikområdet Halvorsäng används för 
detta. Fördelar med platsen är att det finns goda möjligheter att inrätta en uppställningsplats med 
hög säkerhet på den platsen, vilket är viktigt för att uppställningsplatsen överhuvudtaget ska 
användas. Dessutom är närheten till hamnen en stor fördel.  
 
En uppställningsplats på den nuvarande ID-kontrollen kan utformas på två olika vis, där det ena 
alternativet bär med sig mer kostnader men resulterar i en högre kapacitet. Den enklare varianten 
beräknas kosta ungefär 5 miljoner SEK och den något mer omfattande varianten beräknas kosta 
ungefär 16 miljoner SEK. Vilket alternativ som inrättas är upp till Göteborgs hamn AB eftersom 
det beror på vad ytan ska användas till efter år 2020. För att göra en uppställningsplats för 
långtidsparkering uppkommer högre krav på säkerhet och de uppskattade kostnaderna för att 
anlägga en uppställningsplats på Halvorsäng är ungefär 25 miljoner SEK. Slutsatserna är att det 
finns möjlighet att med relativt enkla medel kunna lösa problemen med felparkerade lastbilar på 
hamnområdet på kort sikt. På längre sikt beräknas ytan vid Halvorsäng inte vara tillräckligt stor 
för att klara av hela behovet, varför ytterligare åtgärder behöver utredas. Oavsett utgång krävs att 
lastbilschaufförernas situation förbättras för att Göteborgs hamn ska kunna vara det hållbara 
godsnav som de eftersträvar. 



 

 

Abstract 
Every day, Port Gothenburg is visited by hundreds of truck drivers with assignments in the port. 
However, there is no assigned truck parking lot for them, neither for short nor for long-term 
parking. Therefore, Göteborgs hamn AB has called for a study to be made about where such a 
truck parking lot should be located and how much capacity it should have. This is investigated 
and answered by this study Localization, Dimensioning and Design of Truck Parking Areas in 
the Vicinity of Port Gothenburg. 
 
The issues the report is subject to answer are how great the need for a truck parking lot is, which 
areas are available for potential truck parking lots and what costs are going to be generated by 
constructing the recommended alternatives. The study addresses partially how a truck parking 
lot should be dimensioned on a short-term basis, which is defined up until year 2020, and 
partially how it should be dimensioned on a long term basis, defined from the year 2020 and 
beyond. On a short term basis, the request is for a truck parking for trucks that are parking for 5 
hours or shorter and on a long term basis the need is for a truck parking lot for parking longer 
than that and overnight stays. To find out how great the need is, a field survey was carried out 
where 149 truck drivers were interviewed about their need of parking in or in the vicinity of port 
Gothenburg. On a short-term basis, three alternatives for potential truck parking spaces have 
been investigated and on a long term basis two alternatives have been investigated. Where these 
truck parking lots should be located are investigated by the factors traffic flow, environmental 
impact, safety, security and availability and reasoning about how the factors are affected by each 
alternative.  
 
The demand for truck parking spaces on short-term basis has been calculated to be 40-45 spaces 
and on a long term basis the demand is 80-90 spaces. On a short-term basis, the recommendation 
is to establish a truck parking lot where current the ID Customer Service for the Ro/Ro terminal 
is located today, mainly because of the proximity to the port. From this location, it will be easy 
for the truck drivers to get to and from the parking lot, and the safety and security of the chosen 
area is sound for its purpose. A truck parking lot on a long-term basis is recommended to be 
located in the east of the logistical area Halvorsäng. Advantages with this location are 
opportunities to establish a truck parking lot with high rate of safety and security, which is 
important for the place to be used. In addition to this, the proximity to the port is a great 
advantage with this location.  
 
A truck parking lot at the current ID Customer Service can be designed in two different ways, 
where one option will cost more but result in a greater capacity. The simpler option is estimated 
to cost about 5 million SEK and the more extensive option has an estimated cost of about 16 
million SEK. What option to choose is up to Göteborgs hamn AB, since this depends on what 
the area is to be used for after year 2020. On a truck parking lot for long term parking, the 
requirement of safety and security is greater, and the estimated costs to construct a truck parking 
lot at Halvorsäng is estimated to 25 million SEK. The conclusions are that on a short-term basis 
there are good possibilities to with relatively cheap means find a solution to the problem with 
poorly parked trucks within the port. On a long-term basis the area at Halvorsäng is estimated to 
not be big enough to manage the total demand for truck parking spaces, why additional measures 
has to be investigated. Regardless of the outcome, the truck drivers’ situation have to be 
improved to make Port Gothenburg the sustainable freight-hub it aspires to be.  
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Ordlista 
 

Informant  

Person som intervjuas vid en intervju.  
 

   Kassett 
   Lastbärare med hjul där gods utan hjul, exempelvis containrar, kan placeras för att underlätta 

kortare förflyttning vid lastning eller lossning. 
 

Klampning  

Kvarhållande av fordon med hjälp av en hjulboja som omöjliggör framförande av fordonet.  
 

   Länk  

   Transportsträcka mellan två noder. 
  

   Nod 

   Geografisk knutpunkt, exempelvis en ort eller terminal. 
  

   Rekommenderad uppställningsplats 
   En uppställningsplats för lastbilar som ställer högre krav på säkerhet än allmänna rastplatser, 

ofta inhägnade övervakade områden. Rekommenderade uppställningsplatser kallas även säker 
uppställningsplats.  

 

   Ro/Ro-terminal 
   Terminal ämnad för att kunna ta emot Ro/Ro-fartyg som är konstruerade för att lasten enkelt 

skall kunna rullas av och på. Ro/Ro är en förkortning av roll on, roll off. 
 

Uppställningsplats 
   En yta avsedd för parkering för flera fordon. Ej att förväxla med parkeringsplats som avser en 

“ruta” på en uppställningsplats. I denna rapport åsyftas enbart uppställningsplats för lastbilar. 
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1. Inledning 
I nära anslutning till godsnav där stora mängder trafik passerar dagligen krävs 
uppställningsplatser där chaufförer som levererar och hämtar upp gods kan parkera under både 
kortare och längre perioder. Detta är av stor vikt i hamnverksamheter exempelvis till följd av 
förseningar i fartygsanlöp, väntan mellan två uppdrag eller för att chaufförerna skall få sin 
dygnsvila i närheten av platsen där uppdrag skall ske. Dygnsvilan i nära anslutning till hamnen 
är framför allt viktig för de chaufförer som har långväga transporter bakom och framför sig eller 
inte har möjlighet att åka till sitt hem eller annan plats för att vila. För dessa chaufförer är det 
också viktigt att ha möjligheten att stanna på en plats och uträtta sina behov. 
 

Arbetet bakom Lokalisering och utformning av uppställningsplatser för lastbilar i anslutning till 
Göteborgs hamn startade på uppdrag av Göteborgs Hamn AB, vidare benämnt GHAB, som 
identifierat problem med lastbilar som parkerar på olämpliga platser i och runt omkring 
hamnområdet. GHAB önskade få större klarhet i hur stort behovet av en uppställningsplats för 
lastbilar är samt få rekommendationer för hur bättre parkeringsmöjligheter kan erbjudas. 
Verksamheterna i hamnen skulle således i mindre utsträckning uppleva problem med att 
lastbilschaufförer parkerar på olämpliga ställen i hamnområdet till följd brist på ordentliga 
uppställningsplatser. Dessutom skulle chaufförernas helhetsintryck av hamnen kunna förbättras 
eftersom styrning i form av parkering skulle resultera i minskad trängsel och att chaufförerna 
inte behöver åka runt på hamnområdet för att leta efter en plats att parkera på. Det finns således 
flera intressenter som skulle gynnas av en fungerande uppställningsplats för lastbilar i eller i 
närheten av Göteborgs hamn. 

1.1  Företagspresentation 
GHAB är ägare till den markyta och infrastruktur som är disponibel för hamnverksamhet i 
Göteborg och har ansvar för den övergripande utvecklingen av hamnen på lång sikt. Liksom i 
flera stora hamnar i världen sköts sedan år 2010 godshanteringen i hamnen av specialiserade 
hamnoperatörer för att kunna erbjuda ett så effektivt godsflöde som möjligt. Markytan hyrs ut 
till dessa operatörer som sköter terminalverksamheten, varvid GHAB inte har något ansvar för 
arbetet i terminalerna. Affärsidén för GHAB innebär att de skall ansvara för säkerhet, 
anlöpsprocess och samordning samt bedriva marknadsföring för hamnen både i Sverige och 
världen. Detta som ett led i att hamnen skall fungera som ett “starkt, effektivt och hållbart 
godsnav”. Framtidsvisionen utgår från kärnområdena samverkan, hållbarhet, innovation och 
pålitlighet (Göteborgs hamn, 2014a).  
 
GHAB erhåller inget ekonomiskt stöd från Göteborgs stad, utan det är ett självfinansierat bolag 
och intäkterna kommer huvudsakligen från avgifter och hyror. Företagen som bedriver 
terminalverksamhet i hamnen i form av godshantering betalar månatligen en avgift till GHAB 
och dessutom genereras intäkter i form av avgifter från alla fartyg som anlöper hamnen. När 
hamnens infrastruktur utnyttjas för hantering av energivaror betalas även här en avgift, och 
slutligen fås intäkter i form av hyror av fastigheter och ytor på hamnområdet (Göteborgs hamn, 
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2014b). I figur 1 visas hur organisationen är uppbyggd för terminalverksamheten i Ro/Ro- och 
containerterminalen.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild över organisationen för terminalverksamhet i Ro/Ro-terminalen och 
containerterminalen. 
  
Gothenburg Ro/Ro Terminal är en av terminalerna i Göteborgs hamn, vilken drivs av Älvsborg 
Ro/Ro AB. Terminalen är utrustad för att hantera rullande gods, exempelvis bilar, trailers och 
gods som kan transporteras på kassetter. Från Ro/Ro-terminalen transporteras gods till 7 olika 
destinationer och fartyg anlöper hamnen regelbundet 21 gånger under en veckas tid. Det finns 
järnvägsspår hela vägen fram till terminalen vilket möjliggör för vidare transport direkt från 
hamnområdet (Älvsborg Ro/Ro, 2013). Hamnen har 7 portar i vilka trafiken till och från de olika 
terminalerna passerar. Lastbilstrafiken till Ro/Ro-terminalen går genom hamnens port 6.  
  
Containerterminalen drivs av APM Terminals och behandlar 60 % av all export och import av 
containrar till och från Sverige, vilket också gör den till nordens största containerterminal (APM 
Terminals, 2013), (Göteborgs hamn, 2014c). Containerterminalen har drygt 20 anlöp i veckan av 
containerfartyg och har utbyggd pendeltrafik med tåg som innebär att containers kan forslas ut 
från hamnen för att hanteras mer yteffektivt på annan plats (Göteborgs hamn, 2014c). Ungefär 
hälften av containrarna går ut via järnväg och hälften på lastbil. Lastbilstrafiken till 
containerterminalen går via port 3 eller 4, där port 3 enbart behandlar tomma containrar.  
 

Utöver dessa två terminaler finns även en bilterminal och en energiterminal i Göteborgs hamn. 
Det avgår även färjor och kryssningsfartyg från hamnen (Göteborgs hamn, 2014d). 

1.2  Problembeskrivning 
GHAB har som tidigare nämnts gjorts uppmärksamma på problem med att lastbilar står 
felparkerade på hamnområdet i väntan på att få lasta eller lossa. Det finns även en problematik i 
att lastbilar som har lossat i hamnen parkerar på ofördelaktiga platser i väntan på att bli tilldelade 
nästa uppdrag. Detta resulterar i sämre framkomlighet för övrig trafik och verksamheter i 
hamnen störs av att lastbilar parkeras i brist på andra alternativ. Dessutom innebär det en 
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osäkerhet för chaufförerna som inte har en förutbestämd plats att kunna parkera på i väntan på 
att få hämta och lämna gods, utan får åka runt på hamnområdet i hopp om att hitta en provisorisk 
uppställning som kan innebära att de bötfälls. 
  
I dagsläget finns ingen dedikerad uppställningsplats för dessa lastbilar och därför finns heller 
ingen direkt lösning på hur problemet skall hanteras. GHAB önskar därför få en utredning som 
visar hur stort behovet av en uppställningsplats för dessa lastbilar är och undersöka möjliga 
lösningar på kort och lång sikt. På kort sikt önskar GHAB kunna skapa en parkering för lastbilar 
som vistas på hamnområdet i maximalt 5 timmar. På lång sikt önskas även ha ett alternativ för 
de chaufförer som önskar parkera längre än så.  
  
Lokaliseringen av uppställningsplatsen är av stor vikt då ett antal olika faktorer påverkas av 
detta. Därför skall en lösning tas fram där faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och 
tillgänglighet är väl analyserade. Trafikflöde är en intressant aspekt eftersom flödet av lastbilar 
på hamnområdet kan komma att påverkas av var på hamnområdet en uppställningsplats finns, 
och detta bör stämma överens med hur trafiken i hamnområdet önskas styras. Genom att välja en 
strategisk placering av uppställningsplatsen går det att påverka flödet av lastbilar på 
hamnområdet. Med bättre flödeskvalitet går det att åstadkomma minskning av trängsel och 
förseningar, ökad framkomlighet och säkerhet (Pewe, 2002). Genom noga avvägd placering av 
uppställningsplatsen går det också att påverka effekterna på miljön till följd av utsläpp. Dels 
påverkas körsträckan beroende på var uppställningsplatsen förläggs, men framför allt bör 
chaufförernas körbeteende när de ankommer hamnen kunna förändras. 
 
Hur miljön påverkas av placeringen är viktig då det ligger i såväl kommunens som hamnens 
intresse att minimera miljöpåverkan ur ett hållbart logistiskt perspektiv. Ur lastens och 
chaufförernas synvinkel är det viktigt att säkerhet finns med som en faktor för att också behandla 
den etiska aspekten av placeringen. Påverkan på miljön är en faktor där allt större krav ställs på 
företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan (Lumsden, 2006). 
 

Säkerhetsfaktorn är av särskilt stor vikt då exempelvis övervakade uppställningsplatser kan 
hjälpa till att reducera olyckshändelser, stöld och sabotage (Envall, 1998). Stölder från 
godstransporter ökar för varje år i Europa. Utvecklingen i Sverige är också att stölderna ökar, 
även om det inte är lika vanligt förekommande som på kontinenten (Dillén, 2006). Sedan 2009 
har anmälningarna mot lastbilsinbrott ökat med nästan 40 % (Sveriges radio, 2012). Därför är 
detta en faktor som bör tas i beaktande om det finns olika förutsättningar i detta avseende 
beroende på var uppställningsplatsen placeras. 
  
Slutligen studeras tillgängligheten eftersom det är önskvärt att med enkelhet få åtkomst till 
uppställningsplatsen, samt att den bör vara placerad på en strategisk plats rent geografiskt med 
avseende på närheten till uppdragen. Detta kan också göra uppställningsplatsen mer attraktiv. 
Tillgängligheten kan vara en avgörande faktor för var lastbilschaufförer väljer att parkera. 
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Sveriges åkeriföretag (2013) identifierar geografisk närhet till terminaler och viktiga 
transportleder som ett av de fyra viktigaste attributen hos en uppställningsplats. Detta styrks 
även av Franklin, Edlund & Celay (2007) som i sin undersökning menar att om inte 
uppställningsplatsen är belägen på rätt plats i förhållande till uppdraget så prioriterar 
chaufförerna uppdraget och uppställningsplatsen förblir outnyttjad. Då platsen av 
uppställningsplatsen utses bör därför denna faktor övervägas.  
 
Att sätta av mark och bygga en uppställningsplats kostar pengar, men innebär också att framtida 
intäkter går förlorade genom att platsen inte går att hyra ut till andra intressenter som vill bedriva 
verksamhet i hamnen. GHAB vill därför ha en kostnadskalkyl som visar hur stora kostnader det 
skulle innebära att arrangera de uppställningsplatser som rekommenderas.  
 
Logistik definieras bland annat som läran om att leda, planera och organisera materialflöden 
(Lumsden, 2012), där olika kringverksamheter som exempelvis lagermöjligheter och 
infrastruktur är nödvändiga för att försörjningskedjan skall fungera så effektivt som möjligt. 
Sjöstedt, Stefansson & Eklund (1998) menar att logistik har utvecklats från att handla om ett 
materialflöde till en helheltssyn där försörjningskedjan är det centrala. Samtidigt har det skett, 
och sker fortfarande, en snabb teknisk utveckling som på olika sätt kan effektivisera 
försörjningskedjan. Som ett ytterligare led i att stötta det effektiva materialflödet är det viktigt att 
i anslutning till punkter där olika transportslag möts erbjuda bekvämligheter som gör att byte av 
transportslag kan ske både snabbt och smidigt för de som utför arbetet och i enlighet med kör- 
och vilotider.  

1.3  Syfte 
Denna rapport syftar till att undersöka hur uppställningsplatser för lastbilar i Göteborgs hamn 
skall utformas. Dels skall rapporten besvara hur många lastbilar som uppställningsplatsen 
behöver ha kapacitet för, dessutom skall den leda fram till förslag på fördelaktig placering av 
dessa uppställningsplatser på både kort och lång sikt. Placeringen studeras mot bakgrund av 
faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och tillgänglighet. Utöver detta skall en kostnadskalkyl tas 
fram där kostnader för att anlägga de uppställningsplatser som rekommenderas finns redovisade. 

1.4  Frågeställningar 
Frågor som rapporten syftar till att besvara är: 
o Hur stort är behovet av parkeringsplatser för lastbilar som parkerar i mer än en timme på 

hamnområdet? 
o Vilka ytor finns tillgängliga som potentiella uppställningsplatser i eller i närheten av 

Göteborgs hamn? 
o Hur påverkas faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och tillgänglighet beroende på placering 

av uppställningsplatserna? 

o Hur stor blir kostnaden för iordningställande av föreslagna uppställningsplatser? 
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1.5 Systemgränser 
I denna rapport kommer dimensionering av uppställningsplatser för två terminaler i Göteborgs 
hamn - containerterminalen och Ro/Ro-terminalen - att undersökas. Anledningen till att de andra 
terminalerna inte behandlas är att godset som fraktas är av sådan natur att behovet av 
parkeringsplatser för lastbilar som har ärende där är väldigt litet i jämförelse med de andra. Då 
behovet av parkeringsplatser beräknas kommer det bara tas hänsyn till lastbilar som har behov 
av att parkera i längre än 1 timme. I tillägg till detta skall den också leda fram till förslag på 
fördelaktig placering och utformning av uppställningsplatser för lastbilar i Göteborgs hamn på 
kort och lång sikt. Kort sikt är i samråd med GHAB definierat som fram till år 2020 och lång 
sikt kommer att sträcka sig från år 2020 och framåt. 
  
På kort sikt kommer en mindre kostsam och mindre tidskrävande lösning på det överhängande 
problemet med felparkerade lastbilar att utredas. I ett längre tidsperspektiv utreds i större 
utsträckning hur en uppställningsplats skall utformas för att förbättra situationen för både 
chaufförer och hamnen som helhet. Utredningen för lokalisering av uppställningsplatsen 
kommer endast att undersökas utifrån faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och tillgänglighet.  
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur arbetet har strukturerats och vilket angreppssätt som har tillämpats 
för att arbetet skall vara så tidseffektivt och givande som möjligt. Dessutom skildras 
bakomliggande teori till metoderna som tillämpas och mer specifikt vad metoderna förväntas 
resultera i. Därefter beskrivs tillvägagångssättet mer ingående under kapitel 2.4. 

2.1 Systemsynsätt 
Denna rapport behandlas enligt ett systemsynsätt. Med systemsynsätt menas att flera olika 
faktorers effekter på ett objekt kan komma att samverka med varandra så att resultatet av de 
sammanlagda effekterna blir något helt annat än summan av dem, även kallat synergieffekter 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Med systemsynsättet går det med andra ord att förklara faktorernas 
effekter från helhetens egenskaper. Detta kan ställas i relation till det analytiska synsättet som 
menar att faktorernas effekter är additiva och oberoende av varandra (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Synergieffekterna kommer främst att behandlas då utredningen av placeringen av 
uppställningsplatsen behandlas. Detta för att de faktorer som identifierats som relevanta för val 
av lokalisering av uppställningsplats kan påverka varandra till olika resultat. Den kunskap som 
blir resultatet av en undersökning med ett systemtänkande blir inte generell på samma sätt som i 
det analytiska synsättet i och med att resultatet från en undersökning inte kan översättas till en 
annan med andra ingående faktorer (Arbnor & Bjerke, 1994). 
  
Att kontrollera validiteten ur ett systemsynsätt innebär vanligtvis att studera det reella systemet 
ur så många synvinklar som möjligt. En valideringskontroll kan även göras genom att resonera 
kring vilka effekter som skulle kunna fås vid en tillämpning av mätresultaten. Ur ett 
systemsynsätt är det viktigast att det arbete som genomförts skall uppfattas som väsentligt och 
riktigt. Reliabiliteten kontrolleras således sällan när ett systemsynsätt tillämpas, eftersom det är 
av större vikt att mätresultaten är användbara än mätningens precision i sig (Arbnor & Bjerke, 
1994).  

2.2 Primär och sekundär data 
I rapporten kommer både primär och sekundär data att behandlas. Primär data är sådant som 
samlas in på egen hand, såsom intervjuer med berörda parter, mätningar eller observationer på 
plats (Halvorsen, 1992). Sekundär data bygger på primär data men är redan behandlad av någon 
annan part, såsom tryckta böcker, artiklar eller rapporter (Mälardalens högskola, 2014). En del 
av den sekundära datan kommer att ligga till grund för hur den primära datan samlas in. Annan 
sekundär data kommer att användas till att bygga upp argument samt för att bearbeta och 
analysera primär data som samlas in. 

2.3 Metodteori 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk grund till de metoder som kommer att användas. 
Inledningsvis beskrivs metoden för att strukturera och genomföra intervjuer, och därefter teorin 
bakom att göra en intervjuundersökning.  
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2.3.1 Intervjumetodik 
Under arbetets gång har ett antal intervjuer genomförts för att få perspektiv på det problem som 
formulerats. När intervjuer genomförs är det viktigt att det görs på rätt sätt för att inte behöva 
göra om intervjuprocessen på nytt för att data inte blivit tillförlitlig, att fel frågor ställdes eller av 
någon annan anledning.  
 
Intervjuerna bör leva upp till ett antal krav gällande reliabilitet, det vill säga att resultaten som 
fås av intervjuerna skall vara tillförlitliga. Dessutom krävs att det som studeras är relevant för att 
de skall leva upp till kravet på en hög validitet. Huruvida dessa krav uppnås ger indikationer om 
värdet av intervjun. En intervju skall kunna ge resultat som är så pass tillförlitliga och giltiga att 
det kan vara användbart även för andra (Lantz, 2013). 
  
Den viktigaste komponenten för en väl genomförd intervju är att personen som intervjuar bör ha 
ett kritiskt förhållningssätt (Lantz, 2013). Till skillnad från ett samtal sker en intervju mellan två 
människor som i intervjusammanhanget intar roller som inte är jämställda eftersom en frågar och 
den andre svarar. Intervjun är baserad på en dialog men till skillnad från samtalet syftar den 
enbart till att samla information och personen som intervjuar har en avsikt med att genomföra 
intervjun (Jacobsen & Nilsson, 1993),(Lantz, 2013). Så snart intervjun inleds har en särskild 
situation uppstått där informanten bör svara på den ställda frågan för att inte uppstå som oartig, 
varför det är viktigt att informanten känner att denne inte nödvändigtvis måste svara (Trost, 
1997). 
  
Inför en intervju bör intervjuaren framställa ett eller flera teman och framför allt frågor som skall 
ställas för att få svar på de frågeställningar som krävs för att projektet skall dra nytta av att 
intervjun genomförts. Det är viktigt att intervjuaren inte låter sin egen uppfattning och synvinkel 
lysa igenom utan istället lyssnar noggrant på vad informanten, den som blir intervjuad, har att 
berätta (Dalen, 2007).  
  
När temat för intervjuerna är fastställt och problemställningarna definierade sker utarbetandet av 
vilka frågor som skall ställas under intervjuerna, och i detta stadie av intervjuprocessen bestäms 
även vilken typ av intervju som är lämpad för att passa projektet i fråga. Antingen kan en öppen 
eller en något mer strukturerad intervju göras. En öppen intervju kännetecknas av att 
informanten får berätta fritt om sina erfarenheter inom ett utvalt tema medan en strukturerad 
intervju har förberetts med frågor där intervjun enbart innebär att informanten svarar på dessa 
(Dalen, 2007). 
  
När vilken typ av intervju som skall genomföras är fastställt skall en intervjuguide konstrueras 
där frågeområden för intervjun och eventuellt utarbetade frågor med svarsalternativ finns 
samlade i den ordning som frågorna skall ställas. Den syftar till att vara ett stöd under intervjun 
(Lantz, 2007). Vid utformandet av intervjuguiden bör frågorna konstrueras så att de inte är 
otydliga, ledande eller kräver en kunskap eller kompetens för att besvara som inte informanten 
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har (Dalen, 2007). Intervjuguiden skall inledningsvis innehålla information som intervjuaren har 
att förmedla och bakgrundsinformation till varför intervjun genomförs. Informationen från 
intervjuarens sida kan exempelvis röra tystnadsplikt, hur intervjun kommer att dokumenteras, 
hur lång tid den beräknas ta samt hur resultatet kommer att användas och publiceras. En 
förutsättning för att intervjun skall leva upp till kraven på tillförlitlighet och giltighet är att 
intervjun är frivillig genom att informanten fått göra ett aktivt val om deltagande innan intervjun 
påbörjas (Lantz, 2007). 
  
Det är av stor vikt att de inledande frågorna i intervjun är väl genomtänkta och det är viktigt att 
inte informanten uppfattar dem som störande och således tappar förtroendet för intervjuaren 
(Trost, 1997). En grundregel som intervjuare är att alla svar som fås skall tolereras, men behöver 
således inte accepteras. Det är viktigt att inte sympatisera med informanten, men att intervjuaren 
skall ha empati för dennes åsikter eller handlingar. Ur en etisk aspekt är det dessutom viktigt att 
informanten inför intervjun är fullt införstådd i att en intervju skall genomföras och att 
intervjuaren om intervjun innehåller känsligt material har tystnadsplikt samt att om informanten 
av någon anledning inte vill svara på en fråga finns möjlighet att avstå (Trost, 1997). När 
intervjuerna är genomförda måste det insamlade materialet organiseras och bearbetas innan det 
kan analyseras och det viktigaste resultatet kan redovisas (Dalen, 2007). 

2.3.2 Intervjuundersökning 
Som en delmängd i arbetet för att ta reda på hur stort det totala behovet av parkeringsplatser på 
Göteborgs hamn är beslutades det att intervjua en mängd lastbilschaufförer angående sitt behov 
av en uppställningsplats. Undersökningen konstruerades så att de flesta frågorna gick att besvara 
med flervalsalternativ, vilket gör att datan går att kvantifiera. Till skillnad från kvalitativa 
undersökningar kan kvantitativa undersökningar konstrueras så att resultaten kan generaliseras 
för en hel population (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 
  
Då en undersökning genomförs finns ett antal olika aspekter att beakta. Under planeringsstadiet 
bör arbetet kretsa kring: 
  

o Vem skall undersökas? 

o Vad skall undersökas? 

o Hur skall undersökningen göras? 

(Dahmström, 2005) 
  
I detta fall skulle det undersökas hur länge lastbilschaufförer med uppdrag i hamnen parkerar på 
hamnområdet. Vitalt för validiteten av datainsamlingen är att inför undersökningen ställa sig 
frågan vid vilken tidpunkt data skall samlas in. Det kan hända att svaren varierar beroende på när 
på dygnet som intervjuundersökningen genomförs, då det kan finnas mönster i informantens svar 
beroende på vilken tidpunkt de tillfrågas (Trost, 2012). För lastbilschaufförerna kan det innebära 
att det går att utläsa mönster i svaren beroende på när de anländer hamnen, varför flödesdata till 
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hamnen behöver studeras för att bestämma vid vilka tidpunkter undersökningarna skall 
genomföras. En mer utförlig beskrivning om hur detta behandlats står att finna i kapitel 2.4.1.  
  
Undersökningen behöver fånga upp svar från felparkerande chaufförer, delvis genom att leta upp 
lastbilar som står felparkerade och sedan intervjua chauffören i fråga. Detta är en form av 
intervjuundersökning och har vissa fördelar som datainsamlingsmetod. Svarsfrekvensen vid en 
intervjuundersökning kan förväntas bli hög, samtidigt som undersökningsformen underlättar för 
att fler och krångligare frågor kan ställas till respondenten (Dahmström, 2005). Oklarheter och 
osäkerhet hos respondenten är också lättare att reda ut, det går i större utsträckning att använda 
sig av visuella hjälpmedel och öppnare frågor kan lättare besvaras. En negativ aspekt av att 
använda sig av denna metod är att det tar upp mycket tid och resurser för intervjuaren samt att 
det finns risk för att respondenten påverkas av intervjuaren att svara på ett visst sätt, både från ett 
socialt och ett psykologiskt sätt (Dahmström, 2005). 

2.4 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts, uppdelat i underrubriker där arbetet kring 
intervjuundersökning, dimensionering, lokalisering respektive kostnadskalkylering beskrivs. I 
figur 2 nedan illustreras vilket arbete som genomförts i de olika faserna av utredningen. 

 
Figur 2. Utredningens olika faser.  

2.4.1 Intervjuundersökning 
Syftet med intervjuundersökningen var att undersöka behovet av antalet parkeringsplatser för 
lastbilar som har uppdrag i hamnen. Målgruppen för undersökningen är alltså i teorin alla 
lastbilschaufförer som har ett uppdrag i hamnen. Inom ramarna för denna undersökning har det 
inte varit praktiskt möjligt att samla in så många svar att statistiken blir helt tillförlitlig eftersom 
det varje dag passerar tusentals lastbilar in och ut genom hamnen. Det önskade antalet svarande 
bestämdes till 150 stycken för att bra och relevanta statistiska analyser av datamaterialet skulle 
kunna genomföras, utan att processen med datainsamling, bearbetning och analys skulle bli för 
omfattande. Det slutgiltiga antalet chaufförer som blev intervjuade i intervjuundersökningen var 
149 stycken.  
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Inledningsvis genomfördes en kartläggning av den befintliga hamnverksamheten och 
hamnområdet för att få en fördjupad förståelse för utgångspunkten till lokaliseringsproblemet. 
Detta utfördes också för att få bättre insikt i när flödena in och ur hamnen är som störst för att se 
vilken tid på dygnet intervjuundersökningen bör genomföras. Data för inpassager i port 6 under 
perioden 2007-01-22 - 2008-01-21 analyserades för att urskilja mönster i när flest lastbilar 
passerar portarna. Motsvarande data under de första tre månaderna av 2014 har också kunnat 
jämföras för att kontrollera om mönstret stämmer överens med data från 2007. En jämförelse 
mellan rörelsemönstren visas i figur 3 och figur 4. Att notera är att trafiken sjunkit sedan 2007. 
Detta kan bekräftas av statistik som finns tillgängligt på GHAB:s hemsida, vilken visar att 
trafiken till Ro/Ro-terminalen gått ned under samma period (Göteborgs hamn, 2014f). I figur 3 
är också portpassager för servicefordon medräknade, vilka utgör 10 % av den totala volymen, 
vilka inte är medräknade i figur 4.  
 

 
Figur 3. Genomsnittligt antal portpassager, port 6 2007/2008. 
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Figur 4. Genomsnittligt antal portpassager, port 6 jan - mar 2014.  
 
Det visar sig att mönstren är snarlika, varför data från 2014 anses vara giltig och representativ. 
Det högsta antalet passager i portarna sker mellan klockan 15-18, men visar också på att antalet 
passager är högt och relativt jämnt från klockan 09 ända fram till klockan 20 alla vardagar i 
veckan. Därför har intervjuundersökningen genomförts mellan dessa tidpunkter på dygnet. 
Undersökningstillfällena har också spridits ut över olika dagar för att få bättre variation i 
beteendet beroende på dag, även om mönstret i trafiken ändå i princip är lika fördelat för 
vardagar. Detta för att få mindre osäkerhet till följd av naturliga variationer i flödet. På helgerna 
är trafikflödet betydligt mindre än på vardagar, därför kommer dimensioneringen att ske med 
hänsyn till trafiken på vardagar, vilket betyder att ingen intervjuundersökning behöver 
genomföras under en helgdag.  
  
Intervjuundersökningen syftade främst till att få en tydligare bild av hur länge och när på dygnet 
som lastbilar parkeras på hamnområdet och för att kartlägga betalningsviljan av att ha en 
ordentlig uppställningsplats i Göteborgs hamn, men även för att få en inblick i deras upplevelse 
av att hämta och lämna gods i hamnen. Inför detta utarbetades en intervjuguide med 15 frågor 
som skulle ge svar på utformningen av en uppställningsplats. Där inkluderades även ett antal 
frågor gällande åkeri, gods och transportvägar som var av intresse för Göteborgs hamn. 
Intervjuguiden översattes till engelska, polska, ryska, makedonska, rumänska, bulgariska och 
tyska. Översättningen till ryska och polska gjordes med hjälp av språkkunnig personal på ID-
kontrollen och översättning till övriga språk, förutom engelska, gjordes med hjälp av Google 
Translate. 
  
Intervjuundersökningen genomfördes den 15 april klockan 8:30 - 11:00, 16 april klockan 10:20 - 
15:30, 17 april klockan 09:00 - 11:00 samt 23 april klockan 15:15 - 19:45. De tre första 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A
nt

a
l p

a
ss

a
ge

r

Klockslag

Portpassager genomsnitt vardag jan - mar 2014



12 
 

tillfällena genomfördes utanför ID-kontrollen för Ro/Ro-terminalen. Där passerar 
lastbilschaufförer som skall hämta sina ID-handlingar för att senare åka vidare till porten och 
utföra sitt uppdrag. Vid det sista tillfället intervjuades chaufförer som stod parkerade på 
hamnområdet vid den plats där lastbilen var parkerad. Under dessa fyra tillfällen samlades svar 
från 149 lastbilschaufförer in. Efter det första tillfället gjordes mindre justeringar i 
intervjuguiden där vissa frågor kortades ned för att bli tydligare och ett fåtal frågor 
omformulerades för att undvika missförstånd som uppenbarades. Dessutom lades två frågor till 
rörande önskade attribut vid en uppställningsplats samt chaufförernas betalningsvilja för att de 
skulle få tillgång till en uppställning där dessa. Intervjuundersökningen bestod således av 17 
frågor från och med det andra undersökningstillfället, vilken står att finna i bilaga 1.  
  
När intervjuundersökningen gjordes inträffade det vid ett flertal tillfällen att många 
lastbilschaufförer anlände till ID-kontrollen vid samma tidpunkt och alla som passerade platsen 
för intervjun hann därför inte intervjuas. Däremot fanns intentionen att om en chaufför inte 
intervjuats på vägen in till ID-kontrollen skulle förfrågan om medverkande i intervjun ske när de 
var på väg till parkeringen efter besöket. Urvalet av chaufförer gjordes slumpmässigt eftersom 
alla som passerade tillfrågades om att vara med, så länge inte intervjuarna var upptagna. De allra 
flesta ställde också upp på undersökningen med några undantag på grund av tidsbrist från 
chaufförernas sida eller allt för stora kommunikativa svårigheter. De insamlade svaren har vidare 
sammanställts för att kunna ge en översiktlig bild av chaufförernas åsikter samt för att kartlägga 
vilka och hur många chaufförer som parkerar på hamnområdet under längre tid än vad som är 
tillåtet.  

2.4.2 Antaganden dimensionering 
För att underlätta analys och hantera språkbarriärer i intervjuundersökningen konstruerades 
frågorna om hur länge chauffören parkerat eller planerar att parkera som flervalsalternativ. 
Därför har alternativen där chauffören svarat 1-3 timmar antagits vara 2 timmar, där denne 
svarat 3-5 timmar har det antagits vara 4 timmar och svar som gäller 5 timmar eller mer har 
antagits vara 10 timmar. Detta för att chauffören i fråga troligtvis skall ta sin lagstadgade vila 
som måste vara 9-11 timmar per dygn.  
 

Initialt fanns en plan om att utföra intervjuer både vid ID-kontrollen för Ro/Ro-terminalen och 
vid containerterminalens motsvarighet, marshalling area, för att kartlägga beteendet hos 
chaufförer som rör sig där. Till följd av att APM Terminals vid tillfället för 
intervjuundersökningen initierat bevakning som resulterade i att inga obehöriga lastbilar hade 
möjlighet att parkera på marshalling area skulle intervjuer på den platsen inte fånga upp 
problemet med att lastbilschaufförer använder denna yta i brist på annat alternativ. För att genom 
intervjuundersökningen och erhållen data kunna generalisera behovet av parkeringsplatser på 
hela populationen har därför antaganden gjorts beträffande förhållandet mellan olika kategorier 
av chaufförer och för förhållandet mellan terminalerna, vilka behandlas i efterföljande stycken. 
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Alla chaufförer som besöker Ro/Ro-terminalens ID-kontroll skall dra en nummerlapp för att få 
sitt ärende behandlat. Erhållen portpassagedata från Ro/Ro-terminalens port 6 har jämförts med 
antal dragna nummerlappar på ID-kontrollen och visat att antalet dragna nummerlappar 
motsvarar i snitt 78 % av portpassagerna per vardag. Detta skulle kunna översättas till att i snitt 
78 % av alla som har ärenden i port 6 också kommer till ID-parkeringen. Älvsborg Ro/Ro menar 
att detta är ett för högt antal och bör ligga något lägre, eftersom det kan ligga en osäkerhet i 
dragningen av antalet nummerlappar. Detta beror dels på att inte alla som har ärenden i ID-
kontrollen har ärenden i port 6, men också att vissa lastbilschaufförer använder flera 
nummerlappar till samma uppdrag då de kan gå ut för att sedan komma tillbaka med ny 
information om något inte skulle stämma och då dra en ny nummerlapp.1 Därför kommer ett 
antagande att göras att intervjuundersökningen som genomförts berör 70 % av alla med ärenden 
hos Ro/Ro-terminalen i port 6.  
 

Vidare har ett antagande gjorts gällande lastbilschaufförer som har permanent passerkort i port 6. 
Inte alla chaufförer behöver passera Ro/Ro-terminalens ID-kontroll för att kunna hämta/lämna 
gods. Detta kan göras självständigt om chauffören i fråga har ett permanent passerkort och den 
administrativa hanteringen gjorts elektroniskt. Dessa antas i denna utredning inte ha något behov 
av parkeringsplatser, jämfört med de chaufförer som skapar tillfälliga handlingar för varje 
specifikt uppdrag. Detta antagande baseras på att de som har permanenta passerkort besöker 
hamnen frekvent, och behöver troligtvis inte parkera på en uppställningsplats utan kan åka direkt 
till porten för att utföra sitt uppdrag. Det är rimligt att anta att de chaufförer som har egna 
passerkort och sköter sig själva i större utsträckning är chaufförer för större åkerier verksamma i 
Sverige, vilka har bättre förutsättningar för att parkera på egna parkeringar i anslutning till 
hamnen och på andra parkeringar generellt. Dessutom bör större åkerier också ha högre grad av 
styrning på deras chaufförer i jämförelse med mindre utländska åkerier och egna företagare. 
Troligtvis är behovet inte obefintligt, men då det varit svårt att få en uppfattning om hur stor 
andel av alla chaufförer som har permanent passerkort som efterfrågar parkeringsplatser i 
hamnen har detta antagande gjorts. Den generella uppfattningen är att behovet av en 
parkeringsplats är större för chaufförer som ordnar sina handlingar på ID-kontrollen. 
 

Då det endast är behovet för Ro/Ro-terminalens chaufförer som beräknats behöver siffrorna 
justeras för att också omfatta containerterminalens behov. Uppskattningsvis hör 90 % av all ID-
kontrollverksamhet på hamnen till Ro/Ro-terminalens trafik.2 Att då justera siffran baserat på 
detta skulle vara en metod för att ta fram ett gemensamt behov. Enligt APM Terminals, är det 
dock inte självklart att beteendet vad gäller parkeringsbehov hos de som inte besöker deras ID-
kontroll skiljer sig stort från de som behöver besöka den.3 Däremot är det svårt att svara på hur 

                                                
1 Wighall, Kajsa; Team Manager Customer Service Centre, Gothenburg Ro/Ro Terminal. 2014. Telefonintervju 13 
maj.  
2 Inganäs, Jan; Senior Advisor, Göteborgs hamn. 2014. Intervju 9 april.  
3 Larsson, Kickan; Customer Service Manager, APM Terminals Gothenburg. 2014. Telefonintervju 9 maj.  
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beteendet ser ut för de olika kategorierna. Efter diskussion med handledare på GHAB antogs att 
containerterminalens behov av parkeringsplatser är 33 % av Ro/Ro-terminalens behov, vilket 
innebär att behovet för chaufförerna som besöker Ro/Ro-terminalen motsvarar 75 % av det 
totala behovet.  

2.4.3 Dimensionering av uppställningsplats 
Kartläggningen av dimensioneringen av uppställningsplatsen genomfördes med två olika 
beräkningsmetoder för att få bättre validitet i behovsuträkningarna för antal platser. Att använda 
två metoder kan stärka resultatet om de båda genererar likartade svar, men också visa dålig 
tillförlitlighet om svaren skulle skilja sig mycket från varandra. Behovet kommer att dikteras av 
den metod som genererar det största svaret för att se till att inte uppställningsplatsen blir 
underdimensionerad. Utöver de två olika beräkningsmetoderna så delas behovet upp i parkering 
på kort sikt och på lång sikt. Dessutom bedömer hamnen få en ökning av trafiken i hamnen med 
3 % årligen, vilket också påverkar antalet platser som efterfrågas på lång sikt. På kort sikt önskar 
GHAB enbart kunna erbjuda en uppställningsplats för lastbilar som parkerar i högst 5 timmar.  
 

Den första beräkningsmetoden utgår från intervjuundersökningen som genomförts, där svaren 
från intervjuerna analyserats för att beräkna ett behov av antal parkeringsplatser på dygnets alla 
timmar från de som deltagit i undersökningen. I undersökningen angavs tidpunkt för varje 
svarandes deltagande. Denna tid tillsammans med hur chauffören i fråga svarade på hur länge 
denne hade parkerat, eller planerade att parkera, genererade ett behov av en parkeringsplats vid 
analysen av svaren. Analysen i fallet med chaufförernas parkeringsbehov gick till som sådant att 
en behovsmatris skapades med alla dygnets timmar på den vågräta x-axeln, och alla intervjuer 
staplades på varsin rad på y-axeln. Ifall en chaufför svarar på en intervjuundersökning klockan 
08 att denne har för avsikt att parkera på ID-parkeringen fram tills att dennes uppdrag skall 
utföras 3-5 timmar senare markeras ett behov av uppställning timmarna från och med klockan 09 
till och med klockan 12. Hur matrisen utvecklas visas i figur 5.  
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Figur 5. Behovsmatris efter enkätsvar.  
 
Detta förfarande repeteras för varje enskild chaufför, beroende på hur denne svarar tills att alla 
svar är analyserade. När detta är gjort kan behovet summeras för varje enskild timme och det går 
då att utläsa hur behovet av parkeringsplatser varierar över dygnet för de tillfrågade 
chaufförerna. Svaren generaliseras sedan så att de omfattar hela populationen, från vilket ett 
totalt behov kan identifieras. Det totala behovet varierar beroende på tidpunkt på dygnet. För att 
beräkna hur stor kapacitet uppställningsplatsen skall ha för de som parkerar mindre än 5 timmar 
tas genomsnittet av behovet under timmarna då behovet beräknas vara som störst. Denna siffra 
justeras sedan för att i enlighet med Hydén (2008) dimensionera parkeringen så att den 
genomsnittliga beläggningsgraden är 80 % för att det inkommande flödet inte skall vara för stort 
i relation till kapaciteten och för att undvika köbildning. För de som parkerar längre än 5 timmar 
beräknas ett genomsnitt över hela dygnet, då fördelningen av behovet för denna kategori har en 
mycket jämnare fördelning i behov än för de som parkerar kort tid. Hur beräkningarna gått till 
beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
  
Den andra beräkningsmetoden utgår ifrån portpassagedata som erhållits från Ro/Ro-terminalen, 
där passager per timme har samlats in av deras portpassagesystem. Intervjuundersökningen har 
för denna metod legat till grund för hur stor procentuell andel av de intervjuade som har behov 
av att parkera före respektive efter uppdrag, samt hur lång den genomsnittliga väntetiden är. 
Behovet för varje timme beräknas här utifrån den genomsnittliga trafiken under varje veckodag, 
där behovet av parkering beror på hur stor trafiken är föregående och efterföljande timmar samt 
hur stor procentuell andel som har behov av att parkera av dessa. Hur beräkningarna gått till 
beskrivs mer utförligt i bilaga 3. 
 
Med data från 2007 går det att se hur representativ perioden januari- mars är och om det är 
möjligt att använda den för att göra en generalisering över hela året. Det går då att utläsa att 
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antalet portpassager för de olika kvartalen ligger mellan 24-27 % av det totala årets volymer, 
vilket gör att data för januari - mars skulle gå att använda till att generalisera över hela året och 
ge en representativ bild av antalet portpassager utan att slutresultatet påverkas nämnvärt. Detta 
gäller om medelvärden används som riktlinjer. 
 

En annan metod är att använda sig av faktiska skillnader i behov över månaderna. En jämförelse 
mellan passagerna i januari - mars med de tre sammanhängande månaderna som har flest 
portpassager, vilka är september - november, visar att passagerna då är 16 % fler till antalet. Att 
januari - mars används som referenspunkt är för att det är den period för vilken nyast data finns 
att tillgå. Om behovet av antal parkeringsplatser beräknas med denna data bör det alltså tas i 
beaktning att det senare på året kan uppstå ett ökat behov med ca 16 % i och med den ökade 
trafiken vid den tidpunkten. 
 

Beträffande skillnader i veckodagarna sker den absolut största aktiviteten på vardagarna och bara 
en mycket liten del på helgerna. Volym och mönster ser inte likadana ut på helgerna som på 
veckodagarna vilket kan skapa felkällor vid analys av denna data om helgen inkluderas. 
Dessutom är det troligt att eftersom trafiken är så pass mycket lägre under helgerna än 
veckodagarna så är också behovet av parkeringsplatser mycket mindre under helger. 

2.4.4 Lokalisering 
Port Entry är ett projekt som påverkar terminalernas ID-kontroller från och med år 2015, vars 
syfte beskrivs mer ingående i kapitel 4.1. I ett tidigt skede genomfördes en intervju med 
projektchefen för Port Entry som ett led i att hitta lämpliga ytor som kan stå till förfogande för 
uppställningsplatser och begränsa antalet möjliga alternativ utifrån planen för hur hamnen 
kommer att utvecklas i framtiden. Den information som kom fram vid intervjun, tillsammans 
med tillgängliga ytor som tidigare tagits fram som möjliga uppställningsplatser på kort sikt, gav 
indikationer på vad som vore en fördelaktig plats för uppställning av lastbilar. Detta mynnade ut 
i de alternativ på lokalisering på kort sikt, vilka presenteras i kapitel 5.2.1. Vidare kunde 
utredningen för var en uppställningsplats bör förläggas på kort sikt inledas utifrån de 
specificerade faktorerna. 
  
För att besluta vilken som är den mest fördelaktiga platsen för en uppställningsplats beskrivs 
bakomliggande teori i kapitel 3, som sedan sammanställs i en analysmodell. Denna skall vidare 
ligga till grund för vad som är viktigt att studera för respektive utvald faktor. Utifrån faktorerna 
förs sedan ett resonemang kring hur de påverkas i de olika alternativ som tas fram eftersom det 
inte finns någon befintlig mätning av denna påverkan. Resonemanget baseras på hur trafikflödet 
in och ut ur hamnen ser ut i nuläget, hur flödet kommer att förändras till följd av 
omstruktureringar i hamnen samt önskemål från GHABs sida för hur trafiken bör styras.  

2.4.5 Kalkyler 
För att erbjuda en ungefärlig bild över vilka kostnader det kommer bära med sig att anlägga 
uppställningsplatser i enlighet med de placeringar som rekommenderas har en kostnadskalkyl 
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konstruerats. De uppskattade kostnaderna att anlägga de uppställningsplatser som 
rekommenderas baseras dels på intervjuer och till dels på bakomliggande teori. Kostnaderna som 
finns i kostnadskalkylen motsvarar enbart kostnader för att iordningsställa ytan till en 
uppställningsplats, och inte vilka underhållskostnader det kommer bära med sig.  
 

Kostnader för att förbereda marken och asfaltera ytan har tagits fram genom intervjuer, eftersom 
det skiljer sig mycket beroende på hur marken är anlagd från början. Kostnader för belysning 
kommer från kalkyler för utformande av liknande uppställningsplatser, med viss anpassning till 
den specifika platsen. Kostnader för grind, passersystem och stängsel har uppskattats av en 
representant från områdesskyddsbranschen. Kostnader för kameraövervakning beskrivs i 
teorikapitlet och har applicerats för det specifika fallet. Dessutom redogörs för 
alternativkostnaden, vad platsen skulle kunna användas till och vilka intäkter det skulle generera, 
vilka har tagits fram under intervjuer. GHAB räknar med intäkter för uthyrning av yta till 75 
kr/m²/år och har en kalkylränta på 7 %.4 

 
  

                                                
4 Simonsson, Hans; Senior Manager Real Estate, Göteborgs hamn. 2014. Intervju 20 maj. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras bakomliggande teori som är tillämpbar i den utredning som genomförs 
i rapporten. Inledningsvis ges en bakgrund till begreppet terminalverksamhet, följt av teori 
rörande kör- och vilotider för lastbilschaufförer och de utvalda faktorerna. Slutligen 
sammanfattas viktiga aspekter att ta i beaktning vid utformning av en uppställningsplats.  

3.1 Terminalverksamhet 
En terminal definieras som en punkt i vilken materialflöden samlas ihop och delas upp i ett 
materialflödessystem. I en terminal möjliggörs kopplingar mellan olika transportmedel. 
Sammanstrålningen av material kräver möjlighet för lastning och lossning till och från 
transportmedlen och för att rätt gods skall komma till rätt destination krävs utöver 
lossningsmöjlighet även en fungerande sorteringsfunktion. I väntan på rätt materialflöde 
erfordras dessutom lagringsmöjlighet. Dessa grundläggande förutsättningar skall anpassas för att 
kunna motsvara behoven när terminalen uppnår sin största belastning. Terminalernas utformning 
skall planeras efter verksamheten som skall bedrivas och vilka flöden som skall passera genom 
terminalen (Lumsden, 2006). 
  
Terminalverksamheten fyller samma funktion även om terminalen i sig kräver viss anpassning 
för att kunna hantera gods utifrån vilka transportmedel som kommer att användas på terminalen. 
Exempelvis behöver hamnterminaler vara utrustade med kranar som har kapacitet att hantera 
stora mängder containrar för att undvika att stora fartyg inte kan anlöpa hamnen på grund av 
kapacitetsbrist (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.2 Kör- och vilotider 
Kör- och vilotider för chaufförer som framför tunga fordon (fordon som har sammanlagd 
totalvikt på mer än 3,5 ton) i Sverige regleras av EU-lagstiftning. För att säkerställa att 
föreskrifterna följs används färdskrivare som registrerar fordonets rörelser (Transportstyrelsen, 
2012a). Under varje 24-timmarsperiod måste föraren ta ut en dygnsvila på minst 11 
sammanhängande timmar med undantaget att dygnsvilan kan reduceras till 9 timmar högst tre 
gånger under två veckor (Transportstyrelsen, 2012b).  
 

Körtiden får max uppgå till 9 timmar på en dag. Också här finns ett undantag med att körtiden 
kan förlängas till 10 timmar högst två gånger på en vecka. Körtiden delas upp på flera 
körperioder. En körperiod sträcker sig max 4,5 timmar och under eller efter denna period måste 
föraren ha en rast på minst 45 minuter, sammanhängande eller uppdelad i två delar, där den ena 
delen då måste vara minst 15 minuter lång (Transportstyrelsen, 2012b). Kör- och vilotiderna har 
tre huvudsyften. De skall säkerställa sund konkurrens mellan aktörer i vägtransportsektorn, ge 
förarna en god social situation samt att de skall bidra till ökad trafiksäkerhet (Vägverket, 2008). 
Chen och Xie (2014) visar också i en studie att ökad tid för raster också kan reducera 
olycksrisken. 
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3.3 Trafikflöde 
   Vid skillnader mellan flödet i olika riktningar på en länk eller till och från en nod uppstår 

obalans i materialflödet. Obalans av tid i ett trafikflöde kan exempelvis motsvaras av 
tidsrestriktioner för noden där gods skall hämtas och lämnas. Det ingående flödet kan motsvara 
samma volym som det utgående flödet till terminalen men tidsrestriktioner för lastning och 
lossning ger obalans i trafik- och materialflödet (Lumsden, 2006). Detta ställer krav på 
lagringsmöjligheter eftersom allt gods inte kan ankomma och hämtas upp från noden vid exakt 
samma tidpunkt. Det kan dessutom uppstå situationer där gods skall lämnas men det inte finns 
möjlighet att hämta gods, vilket skapar två scenarier, där antingen transportören väljer att vänta 
på gods att transportera därifrån vilket ställer krav på möjliga uppställningsplatser under 
väntetiden. Det andra scenariot innebär att transportören väljer att åka från noden utan gods 
vilket leder till dåligt resursutnyttjande (Lumsden, 2006). 
  

   Trafik är ett komplicerat samspel mellan förare, väg och fordon och för med sig en stor 
slumpmässighet där trafikflödet en minut till nästa kan variera mycket (Hydén, 2008). Föraren är 
den faktor som har störst inverkan på trafikprocessen, följt av vägen och minst påverkan för 
fordonet med sig. Det finns en mängd framkomlighetsmått som kan ge indikationer om hur väl 
framkomligheten fungerar på en trafikanläggning (Hydén, 2008). Inledningsvis bör kapaciteten 
beräknas, genom att definiera det största antal fordon som kan passera anläggning per tidsenhet. 
För att kunna beräkna kapaciteten krävs att det finns ett konstant flöde under en längre tidsperiod 
där mätningar kan göras. Därefter kan utnyttjandegraden beräknas, vilken motsvaras av kvoten 
mellan det inkommande flödet i trafikanläggningen och den befintliga kapaciteten i ett körfält. 
En tumregel är att utnyttjandegraden inte skall vara högre än 80 % för att inte det inkommande 
flödet skall vara för stort i relation till kapaciteten och för att undvika köbildning. Kölängd är 
ytterligare ett mått som exempelvis kan ge indikationer på om kön kommer att blockera andra 
korsningar och således påverka framkomligheten för ännu fler fordon på anläggningen. 
Fördröjning i en korsning definieras genom att beräkna den adderade tiden för att passera en 
korsning jämfört med om den inte hade funnits. Fördröjningen ökar också vid en ökande 
belastningsgrad (Hydén, 2008).  

3.3.1 Trafikflöde på en terminal 
Ett återkommande problem i terminalverksamheter är så kallade köproblem, som innebär att 
transportmedel eller gods måste vänta på lastning eller lossning innan fortsatt transport kan ske. 
Detta står i direkt relation till avgångs- och ankomstfördelningens variationer beroende på tid på 
dygnet och över året. Dimensioneringen av terminaler görs oftast utifrån denna fördelning, något 
som resulterar i att många terminaler är överdimensionerade för att kunna klara av toppar i 
efterfrågan (Lumsden, 2006). 

3.4 Miljö 
   Transportbranschen bär med sig stor miljöpåverkan i form av utsläpp av bland annat koldioxid, 

kväveoxid, svaveloxid, kolväten och kolmonoxid (Lumsden, 2006). Fordon åstadkommer upp 
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till hundra gånger mer utsläpp vid acceleration än vid tomgångskörning eller inbromsning 
(Zhang, Lv & Wang). Förutom dessa luftutsläpp bör parametrar som buller, markanvändning 
och trängsel tas i beaktning när miljöbelastningen till följd av transporter diskuteras. Vägtrafiken 
står för ungefär 80-90 % av transportsektorns totala utsläpp av kolväten och kolmonoxid och är 
orsaken till ungefär hälften av dess kväveoxid- och koldioxidutsläpp. Miljöeffekterna till följd av 
trafik och transporter delas vanligtvis in i lokala, regionala och globala effekter. Lokala effekter 
motsvarar effekter som varar under en kortare tidsperiod och har oftast en direkt påverkan till 
skillnad från regionala effekter som ger skador på mark och vatten en längre tid efter det att 
utsläppen skett. De globala effekterna ligger i sin tur ännu längre bort i tiden än de regionala och 
kräver stora förändringar för att minskas (Lumsden, 2006). 
  
Regionala och globala effekter av miljöbelastning påverkar ofta inte de som orsakat utsläppen 
och erfordrar styrning på nationell och internationell nivå (Lumsden, 2006), varför fokus på kort 
sikt bör vara på hur de lokala effekterna kan minskas. Dessa kan vidare delas upp i fysiska, 
sociala och subjektiva effekter där de fysiska bland annat innefattar luftföroreningar, buller, 
landanvändning och lukt. De sociala effekterna motsvarar exempelvis olyckor, köbildning och 
förseningar medan uppfattningar som barriäreffekter, visuellt intrång och rädsla för trafik 
innefattas av de subjektiva effekterna (Lumsden, 2006). 
  
Det finns möjlighet till stora miljövinster genom att minska trängsel för tung trafik, då 
hastigheten är en viktig faktor som påverkar utsläppen av kväveoxider och koldioxid. I en studie 
genomförd av Blinge och Franzén (2007) visades att lastbilar som distribuerat gods i genomsnitt 
33 km/h jämfört med lastbilar med en genomsnittlig hastighet på 6 km/h (rusningstrafik) 
medförde minskade utsläpp i form av kväveoxid och koldioxid med ungefär 50 %. 
  
Minskningen av trängsel kan göras med så kallade juridiska styrmedel. Utöver dessa finns även 
ekonomiska och kunskapsmässiga styrmedel som alla syftar till att minska transportsystemets 
miljöpåverkan. Juridiska styrmedel kan exempelvis innebära restriktioner för när distribution får 
ske eller gränser för utsläpp och buller som inte får överskridas. Ekonomiska styrmedel syftar till 
att på något vis avgiftsbelägga för att ändra ett beteende som kan resultera i en minskad 
miljöpåverkan (Jonsson & Mattsson, 2011). Exempel på detta är att införa trängselskatter, men 
trängsel kan också regleras av parkeringsavgifter som ökar vid de tidpunkter när det är mycket 
trafik i området, vilket är enklare att implementera (Fosgerau & de Palma, 2013). 
Kunskapsmässiga styrmedel baseras på utbildning, information och marknadsföring för att öka 
kunskapen av transportsystemets miljöpåverkan (Jonsson & Mattsson, 2011). 
  
Buller är ett samlingsnamn för, för den som råkar ut för det, oönskade ljud som kan ha 
betydande inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Dels blir det svårare att konversera 
vid högre bullernivåer, men att under lång tid bli utsatt för höga bullernivåer kan dessutom leda 
till ökad stress och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är subjektivt hur störande buller 
är, och varierar från person till person. Däremot beror det på huruvida bullret har hindrat 
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konversationer, sömn, vila eller om irritation har uppkommit till följd av höga bullernivåer 
(Naturvårdsverket, 2013). Buller har av Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterats vara det 
näst största miljöproblemet som påverkar hälsan i EU och Norge, efter luftföroreningar som 
toppar listan. Ungefär en tredjedel av alla människor i samma region utsätts för buller till den 
grad att det är skadligt för hälsan (Puolikakos, Heutschi & Soltic, 2013).  

3.5 Säkerhet 
   Säkerhetsaspekten vid utformning av en uppställningsplats är viktig att ha i beaktande eftersom 

det resulterar i en minskad risk för stölder på området och dessutom påverkas chaufförernas vilja 
att ställa sig på platsen beroende på hur säker den bedöms vara. Undersökningar visar att stölder 
och rån mot yrkestrafik är ett ökande problem i Europa och Sverige (Sveriges åkeriföretag, 
2013), (Dillén, 2006). Uppskattningsvis uppgår värdet av stölder av gods i EU till ungefär 8,20 
miljarder euro årligen, vilket motsvarar 6,72 euro per transport som genomförs. 42 % av dessa 
stölder inträffar på uppställningsplatser (Ekwall, 2013). Trots detta är straffskalorna låga och 
polisens resurser nedprioriterade i dessa ärenden i Sverige (Dillén, 2006). Ekwall (2009) pekar 
på en halvering av antalet godsstölder på terminaler mellan år 2001-2004 och en ökning av 
antalet stölder på uppställningsplatser under samma period. Till följd av ökad säkerhet i 
terminaler har mönstret över var och hur stölder genomförs förändrats och stölder sker i större 
utsträckning på länkarna än i noderna. Detta kräver att säkerheten förstärks även på 
uppställningsplatserna. 

 

Begreppet säkerhet kan i fallet med uppställningsplatser delas upp i undergrupper för vidare 
analys. Franklin, Edlund och Celay (2007) har i en undersökning sammanställt kategorier av 
hotbilder som ställs mot lastbilschaufförer, last, och åkerier, vilka ligger till grund för de 
kategorier som definierats. Dessa kommer att redogöras för i kapitel 3.5.1 - 3.5.4. Åtgärder för 
att förbättra säkerheten mot hotbilderna behandlas i kapitel 3.5.5. 

3.5.1 Säkerhet för chaufförer 
När det talas om säkerhet för lastbilar är det ofta godset som åsyftas. Förekommande är också att 
chaufförerna drabbas av stölder och hot. Vanligast förekommande hotbilder är: 
  
Inbrott i/stöld från lastbilshytt 

Sker antingen genom inbrott eller när hytten är olåst och obemannad. 
 

Stöld mellan förare 
Stölder kan innebära stöld från förarhytter eller av utrustning som finns fastsatt på utsidan av 
lastbilen, såsom snökedjor eller spännband. 

 
Rån mot förare 
Hotbilden består i att chauffören tvingas med hot och/eller våld att överlämna last eller lastbil till 
förövarna. 
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Vad gäller stölder från hytter och lastbil mellan förare är detta något som är svårare att värja sig 
mot med åtgärder utifrån. Här har åkerierna och chaufförerna ett större ansvar för att själva se till 
att riskerna minskas. Däremot går det att förebygga hotbilder som rån mot förare med hjälp av 
bättre övervakning, belysning och insyn (Dillén, 2006). 

3.5.2 Säkerhet för gods 
Att förbättra säkerheten mot godsstölder kan också påverka andra hotbilder. Om risken för 
stölder mot godset kan minimeras är det troligt att också hotbilder mot förare kan minskas. 
Vanliga hotbilder mot gods är: 
  
Stöld av enstaka kollin 
Stölden sker oftast genom intrång av lastutrymmet på ett eller annat sätt, där förövaren/förövarna 
tar med sig en mindre mängd gods. Karakteriserande för dessa stölder är att de i mindre 
utsträckning är noga planerade och måltavlor ofta väljs ut slumpmässigt. 
 

Stöld där godset lastas i fordon 

Denna kategori har en högre karaktär av att vara organiserat, planerat och med fler personer 
involverade. Stölden går till genom att gärningsmännen bryter sig in i lastutrymmet och stjäl last 
genom att flytta över godset till medhavda fordon. Stölden är vanligare om lastbilen har stått 
utan förare under en längre tid, vanligtvis över helger. 
 
Stöld där godset göms i närområdet 

Denna typ av stöld fungerar på samma sätt som föregående kategori, men i stället för att ta med 
sig lasten direkt göms godset i närheten av där stölden begicks. Förövarna kommer sedan 
tillbaka vid ett senare tillfälle för att plocka upp godset, oftast inom några dagar efter att stölden 
har skett. 
 
Stöld av lastbil/trailer 
I dessa fall sker stölderna oftast i obemannade lastbilar/trailers på andra platser än befintliga 
rastplatser, exempelvis i närheten av en åkares hem, på åkeriets egen uppställningsplats eller i 
industriområden. Syftet är att flytta lasten till en annan plats där sedan stölden äger rum. 

3.5.3 Säkerhet för allmänhet 
Platsen för uppställningsplatsen kan påverka riskerna för olyckor och personskador i form av att 
det uppstår mycket lastbilsrörelser kring området. Detta kan vara viktigt att ha i beaktande då 
platsen väljs ut för att undvika att den ökade tunga trafiken får för stor inverkan på 
trafiksituationen för persontrafik och gångtrafikanter i närområdet.  

3.5.4 Övriga säkerhetsaspekter 
Andra aspekter av säkerhetsbegreppet som inte innefattas av stöld eller hotbilder utifrån kan vara 
mer problematiskt att motverka med utformandet av uppställningsplats. Till sådana kategorier 
hör: 
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Internstöld, bedrägeri och försäkringsbedrägeri 

Detta gäller förare som påstår sig blivit bestulna på egen egendom eller av last som de i själva 
verket själv har anskaffat sig och gömt. 
  
Skadegörelse 
Skadegörelse mot lastbil eller last, exempelvis grafittiklotter eller annat där ändamålet inte är att 
stjäla last. Detta är ovanligt men kan förekomma i exempelvis djurrättsaktivisters aktioner mot 
kött- eller djurtransporter.  
 

Annan kriminell verksamhet 

Denna kategori gäller smuggelverksamhet av bland annat alkohol, tobak, narkotika eller andra 
olagliga substanser. I vissa fall förekommer även prostitution på uppställningsplatser där 
chaufförer köper sexuella tjänster av prostituerade. Även så kallad “slangning” eller stöld av 
drivmedel ur fordonet räknas till denna kategori. 

3.5.5 Åtgärder 
För att uppnå “god säkerhet” syftas naturligtvis alla hotbilder till att elimineras. Detta skulle 
kunna uppnås med rigoröst tilltagna säkerhetsmekanismer men får andra nackdelar med stora 
investerings- och driftskostnader. Franklin, Edlund och Celay (2007) pekar också på att det inte 
bara är säkerheten som spelar roll då chaufförer väljer var de ställer sig utan att andra faktorer är 
minst lika viktiga, såsom service, tillgänglighet, enkelhet, geografisk placering och kostnader. 
Dillén (2006) identifierar fyra olika principer för att bekämpa brott mot lastbilstrafik. Dessa är: 
  
Göra brott svårare 
Detta innebär att olika åtgärder tillämpas för att försöka påverka förövaren att tro att brottet är 
för svårt att begå, vilket vanligtvis uppnås med fysiska avgränsningar mellan förövaren och 
lastbilen såsom med stängsel, bommar, lås och passerkontroller. 
  
Göra brott mer riskabelt 

Detta kan uppnås med att ha en högre grad av övervakning på området där lastbilarna finns, 
vilket skulle öka chanserna för förövaren att bli upptäckt, och på så sätt motverka villigheten att 
begå brottet. Detta görs med hjälp av kameraövervakning, belysning eller rondering av 
säkerhetspersonal. 
 
Göra brott olönsamt 

Genom att få förövaren att tro att denne inte kommer att tjäna någonting på brottet kan brott 
undvikas. Exempel som tas upp är säkerhetsväskor för kontanthantering eller värdepapper där 
färgpatroner förstör papperen eller sedlarna om någon försöker bryta sig in i väskan. 
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Ta bort ursäkten för brott 

Detta gäller i synnerhet för stölder som utförs av chaufförerna själva mot godset de fraktar. När 
chaufförerna själva känner sig rättfärdigade att handla på det viset har metoden misslyckats. 
  
“Enkla” lösningar för att förhöja säkerheten på uppställningsplatser, som lyfts i flera rapporter, 
är att insynen på platsen skall vara god utan buskar som skymmer (Franklin & Celay, 2007), 
(Franklin, Edlund & Celay, 2007), (Dillén, 2006), (Lammgård, 2009). Detta är enkelt och billigt 
att genomföra på kort sikt. På längre sikt där lastbilstrafiken är tät förespråkas rekommenderade 
uppställningsplatser som ställer högre krav på säkerheten. 
  
Beträffande rekommenderade uppställningsplatser är alla intressentgrupper överens om att 
uppställningsytan skall inhägnas med någon form av stängsel för att förhindra att obehöriga 
kommer in på området (Franklin & Celay, 2007). Vidare är god insyn till platsen och god 
belysning också en förutsättning för att göra platsen säkrare och avskräcka hot (Franklin, Edlund 
& Celay, 2007), (Franklin & Celay, 2007). Att även kameraövervakning finns, att det finns 
passerkontroll för in- och utfart och att inga mindre vägar skall finnas i anslutning till det 
inhägnade området är önskvärda attribut hos en riktigt bra rekommenderad uppställningsplats 
(Franklin & Celay, 2007). 

3.6 Tillgänglighet 
Faktorn tillgänglighet i fallet med uppställningsplatser av lastbilar innebär hur enkelt det är att ta 
sig till och från dem, i vilken utsträckning det finns lediga platser, hur nära det är till 
godsterminaler och avstånd till större transportstråk. 
  
För att ta hänsyn till lagstadgade kör- och vilotider finns ett intresse från speditörer och 
chaufförer att en uppställningsplats inte är belägen på för långt avstånd från där gods skall 
hämtas och lämnas (Sveriges åkeriföretag, 2013). En högre grad av tillgänglighet ger också 
fördelar i form av att tung trafik på vägar kan minskas, felaktiga parkeringar kan undvikas, miljö 
och trafiksäkerhet gynnas och kontrollen av var fordonen befinner sig ökar (Sveriges 
åkeriföretag, 2013). 
  
Med tillgänglighet menas möjligheten att nå vissa aktiviteter i samhället och redovisas ofta 
uttryckt i avstånd eller restid. Det finns även ytterligare faktorer som kan inkluderas, exempelvis 
kostnad, bekvämlighet och trygghet. För att kunna studera tillgängligheten krävs kunskap om 
personerna för vilka tillgängligheten skall studeras, som skall representera en homogen grupp i 
största möjliga mån (Hydén, 2008). 

3.7 Utformning av uppställningsplatser 
Det ställs ofta krav på transportbeställare och mottagare av gods att lossning skall ske vid en 
bestämd tidpunkt på dygnet, ofta tidig morgon. Detta innebär att lastbäraren och dess förare inte 
sällan måste övernatta i direkt närhet till lossningsplatsen för att få sin lagstadgade vila 
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(Franklin, Edlund & Celay, 2007). Då stölder och sabotage mot lastbilslast är ett ökande 
problem i hela Europa har röster höjts för bevakade uppställningsplatser i närheten av större 
godsterminaler och Europavägar (Sveriges åkeriföretag, 2013). I en amerikansk studie 
genomförd 2002 tillfrågades lastbilschaufförer om de fyra vanligaste orsakerna till varför de 
ibland parkerar på olämpliga ställen trots att det innebär minskad säkerhet för godset och för 
förarna själva. En majoritet av chaufförerna svarade att orsaken var på grund av bristande 
tillgänglighet av platser (Fleger et al., 2002). Chaufförerna svarade enligt nedan: 
 
o No empty spaces are available at nearby facilities (94 percent). 
o There are no nearby parking facilities (83 percent). 

o Time limits at nearby facilities are too short (50 percent). 

o Empty spaces are available at nearby facilities, but access is blocked (50 percent). 

(Fleger et al., 2002, s.9). 
  
Vid lokalisering av en uppställningsplats är det av stor vikt att den är lättillgänglig och att det 
finns tillfredsställande infrastruktur för att det inte skall vara några svårigheter att ta sig till 
platsen. Den bör även vara tillräckligt stor så att lastbilarna utan problem skall kunna röra sig på 
området utan att behöva backa när uppställningsplatsen är fullbelagd (Franklin & Celay, 2007). 
Detta styrks även i undersökningar gjorda av Fleger et al. (2002) där ungefär hälften av 
tillfrågade lastbilschaufförer pekat på just detta som ett önskvärt attribut för uppställningsplatser. 
  
För en rekommenderad uppställningsplats ämnad för maximalt 50 lastbilar krävs en area på 
ungefär 20 000 m2 (Franklin & Celay, 2007). Detta limiterar antalet möjliga platser för 
bebyggelse inom och kring hamnen. Optimal utnyttjandegrad av en parkeringsplats är 85 %, 
även under perioder med hög belastning eftersom en högre utnyttjandegrad kommer innebära 
trängsel och att fordonen behöver leta efter en ledig parkeringsplats, samtidigt som en lägre 
utnyttjandegrad gör att markanvändningen är ineffektiv (Linköpings Kommun, 2012).  
  
Det är också viktigt att förarnas behov tillgodoses. Tillgång till dusch, el, trådlöst Internet, mat, 
toaletter och andra faciliteter, vilket är uppskattat av chaufförerna, finns bara på ett fåtal 
uppställningsplatser i Sverige (Sveriges Åkeriföretag, 2013). Det finns även på ett flertal 
uppställningsplatser i nära anslutning till andra europeiska hamnar, bland annat på Europas 
största hamn i Rotterdam (Port of Rotterdam, 2014), (Eurostat, 2014). 

3.8 Kostnadskalkyler 
Kalkylering är nödvändigt för att företag skall få en översikt över sina kostnader och intäkter. 
Att ställa kostnader och intäkter mot varandra benämns kostnads- och intäktsanalys. Det är 
viktigt att beräkna hur stor del av företagets totalintäkter som går till kostnader som köpta varor 
och tjänster bär med sig, vilket ger en god överblick över företagets kostnadsstruktur (Skärvad & 
Olsson, 2014).  
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Det är viktigt att inte bara beräkna avgifter för att inrätta uppställningsplatsen utifrån 
konstruktionskostnader utan även ta hänsyn till alternativkostnaden för vad marken hade kunnat 
utnyttjas till (Linköpings kommun, 2012). Det är viktigt att uppställningsplatsen har tillräckligt 
stor kapacitet för att kostnader för inpassering och bevakning skall kunna spridas ut på ett stort 
antal fordon, eftersom det inte är en kostnad som beror på antalet platser som den är utformad 
för (Franklin & Celay, 2007). 
 
Lammgård (2009) har i sin studie gjort en grov uppskattning av kostnader för att anlägga en 
rekommenderad uppställningsplats på 10 000 m2. Kostnader för att anpassa marken, såsom 
dränering, utfyllnad och så vidare kan uppgå till ca 1,5 miljoner. Utöver detta skulle ytterligare 
kostnader om 1-1,5 miljoner kronor tillkomma för asfaltering om detta skulle behövas. Till detta 
tillkommer kostnad för grind som kan uppgå till ca 100 000 kr beroende på typ. Belysning skulle 
kosta ca 250 000 kr och kameraövervakning ca 300 000 kr. För att ha ett betalsystem med 
tillhörande bom skulle kostnaderna uppgå till ungefär 600 000 kr (Lammgård, 2009). Alla 
belopp är uppskattningar och beror på hur området är anlagt från början. Om 
uppställningsplatsen också skulle utrustas med toaletter, dusch och så vidare tillkommer 
kostnader även för detta. 

3.9 Farligt gods 
Transport av farligt gods innebär lastning, lossning, förflyttning samt förvaring som ett led i 
förflyttningen av ämnen eller föremål som har farliga egenskaper och som skulle kunna skada 
människor, egendom och miljö. Exempelvis kan de vara explosiva, radioaktiva eller giftiga 
vilket kräver ökad försiktighet vid hantering av sådant gods (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2013). Transporter av farligt gods större högre krav gällande identifiering och 
klassificering av ämnet, förpackning, märkning, dokumentation, samlastning och vilken 
transportutrustning som krävs för att transportera det specifika farliga godset (Pewe, 2004). 
  
3 % av allt gods som år 2010 transporterades på väg var farligt gods och det motsvarade 5 % av 
det totala transportarbetet under samma år (Trafikanalys, 2012). Detta ställer krav på exempelvis 
hamnar att inrätta lagringsmöjligheter och uppställningsplatser där lastbilarna är väl skyddade, 
belysta och är belägna där allmänheten inte kan ta sig in. Dessutom måste all personal som 
arbetar på området och skulle kunna medverka vid hantering av farligt gods fått utbildning i 
vilka restriktioner som föreligger (Göteborgs hamn, 2013). 

3.10 Analysmodell 
För denna studie kommer inte alla aspekter av faktorerna trafikflöde, miljö, säkerhet och 
tillgänglighet som tagits upp att användas. Vidare i utredningen kommer underkategorierna som 
listas i analysmodellen i tabell 1 att utredas närmare vid val av lokalisering av uppställningsplats. 
Detta för att mer specifikt kunna dra slutsatser om hur faktorerna påverkas i de olika alternativen 
för de potentiella uppställningsplatser som kommer att studeras. 
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Tabell 1. Analysmodell. 

Faktor  Miljö  Trafikflöde  Tillgänglighet Säkerhet för... 

 
 
 
Underkategorier 

 
CO₂ -
utsläpp 
 
Buller 
 
Trängsel 

 
Kapacitet  
 
Risk för köbildning 

 
Avstånd till terminaler 
 
Avstånd till större vägar 

 
Chaufförer 
 
Gods 
 
Allmänhet 
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4. Nulägesbeskrivning 
I Göteborgs hamn finns 7 st portar som leder in till det avspärrade och bevakade området. De 
portar som studeras i denna rapport är port 4, som hör till containerterminalen samt port 6 som 
hör till Ro/Ro-terminalen. Trafikflödet och beteendet hos lastbilschaufförerna skiljer sig åt 
mellan dessa terminaler, varför det är nödvändigt att behandla dem separat. Figur 6 visar en 
översiktsbild över portar och terminaler i Göteborgs hamn.  
 

 
Figur 6. Översiktsbild över terminaler och portar i Göteborgs hamn. 
 

För att komma in i Ro/Ro-terminalens port 6 måste alla handlingar vara klara. Detta kan 
chaufförerna göra på egen hand online om de har ett permanent passerkort. De som inte har 
permanenta passerkort kan ordna sina handlingar på ID-kontrollen. 70 % av alla chaufförer som 
har uppdrag i Ro/Ro-terminalen uppskattas kunna ordna sina handlingar på egen hand.5 I 
verkligheten ser det dock annorlunda ut och istället så bedöms endast 30 % av all trafik ordna 
med sina handlingar själva, vilket redan nämnts i kapitel 2.4.2. Trots att många kan ordna alla 
handlingar på egen hand väljer alltså en stor del av chaufförerna att ändå sköta detta på ID-
kontrollen av en eller annan anledning. I anslutning till ID-kontrollen finns en uppställningsplats 
med kapacitet för 20 platser där det är tänkt att chaufförerna kan parkera medan de är inne på 
ID-kontrollen och ordnar sina handlingar. Denna uppställningsplats får utnyttjas av chaufförer 
som har ärenden på Ro/Ro-terminalen och som behöver passera ID-kontrollen, men den tillåtna 
parkeringstiden är satt till maximalt 1 timme. Problemet som Älvsborg Ro/Ro upplever är att 
chaufförer dröjer sig kvar i timmar, ibland dagar, för att vänta på uppdrag och blockerar 

                                                
5 Wighall, Kajsa; Team Manager Customer Service Centre, Gothenburg Ro/Ro Terminal. 2014. Telefonintervju 13 
maj. 
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parkeringsplatser åt chaufförer som faktiskt har rätt att parkera där. En bild över nuvarande ID-
kontroll och närliggande parkering för Ro/Ro-terminalen visas i figur 7.  
 

 
Figur 7. ID-kontroll och parkering, Ro/Ro-terminal.  
 

På containerterminalen, till skillnad från Ro/Ro-terminalen, går endast 5 % av alla uppdrag via 
deras ID-kontroll. Utanför containerterminalens port 4 finns ett område som kallas marshalling 
area där lastbilar parkerar i väntan på att få utföra sitt uppdrag. Kösystemet på 
containerterminalen fungerar så att alla som skall hämta eller lämna gods i terminalen drar en 
kölapp när de kommer in på marshalling area och väntar på platsen tills det är deras tur. För 
containerterminalens del så har de problem med att chaufförer som väntar på uppdrag eller 
väntar på att gods skall klareras vill parkera på området och därmed ta upp plats för de som 
egentligen har uppdrag och väntar på att släppas in i porten. För att få bukt med problemet har 
APM Terminals under perioder bevakning på sin marshalling area för att förhindra att lastbilar 
som inte har något uppdrag använder denna yta som parkering. Detta kommer upprepas om det 
återgår till samma problematik.6 Figur 8 visar marshalling area och ID-kontroll för 
containerterminalen.  
 

                                                
6 Larsson, Kickan; Customer Service Manager, APM Terminals Gothenburg. 2014. E-mail 21 april. 
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Figur 8. Marshalling area och ID-kontroll, containerterminal.  
 
Personalen upplever svårigheter med att kontrollera hur länge lastbilar faktiskt står på respektive 
uppställningsplats och hör sällan av sig till vaktbolaget för att böter skall utfärdas. Det finns 
även en problematik gällande bötfällning av utländska lastbilar eftersom böterna skickas till 
landet där åkeriet har sitt ursprung och ofta “försvinner” på vägen. Beteendet bedöms således 
inte förändras nämnvärt vid bötfällning av utländska lastbilar, vilka uppskattas motsvara 
majoriteten av de felparkerade lastbilarna. Detta resulterar i att det ofta är fullbelagt på 
parkeringen vid ID-kontrollen och framför allt svenska chaufförer beskriver frustration över att 
det är svårt att hitta en plats att parkera på medan de hämtar sina ID-handlingar. Det förekommer 
även vanor hos vissa chaufförer där de åker till hamnen och parkerar på en sådan yta i väntan på 
att få ett uppdrag, troligtvis till följd av att det är brist på uppställningsplatser för lastbilar i hela 
Göteborg men också för att många uppdrag ändå utgår därifrån. 
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Vid ID-kontrollen för Ro/Ro-terminalen finns det två utedass. Dessa är i så pass dåligt skick att 
många chaufförer väljer att uträtta sina behov på andra platser, exempelvis på järnvägsspåren 
som löper genom hamnen, vilket påverkar allas uppfattning om trivsel i hamnområdet. Vid 
marshalling area finns det två toaletter i en byssja som även de är i dåligt skick. Eftersom GHAB 
strävar efter att föra en hållbar utveckling av hamnen behövs att även chaufförernas situation tas 
i beaktning. 

4.1 Port Entry 
Port Entry är en planerad framtida infart till hamnområdet där gemensam ID-kontroll och Port 
Security för Ro/Ro-terminalen, containerterminalen och bilterminalen skall finnas. ID-kontroll 
är något som i nuläget sköts på olika platser för de olika terminalerna, men denna funktion skall 
för containerterminalen, Ro/Ro-terminalen och bilterminalen i framtiden flyttas till Port Entry. 
Byggnation av Port Entry påbörjas troligtvis under 2014 för att färdigställas under 2015. Detta 
skapar nya förutsättningar för hur trafikflödet kommer att se ut och därför måste detta tas i 
beaktning i denna rapports rekommendation av lokalisering av uppställningsplats. 
Uppställningsplatsen bör således lokaliseras på en strategisk plats i förhållande till Port Entry.  
 

Det primära syftet till att planering för Port Entry sjösattes var att det skulle finnas en tydlig 
entré till hamnområdet. Platsen för Port Entry är planerad till korsningen mellan Torslandavägen 
och Öckeröleden som efter ombyggnation är de stora vägarna in på hamnområdet. Dessutom 
finns planer att bygga ytterligare en större väg från Hisingsleden direkt till denna korsning vilket 
kommer göra att platsen för Port Entry passeras naturligt från flera håll, vilket illustreras i figur 
9. Härifrån är den nya Ytterhamnsvägen den naturliga vägen in på hamnområdet.  
 

 
Figur 9. Plats för Port Entry. 
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Port Entry kommer att ha plats för minst 28 och maximalt 44 parkerande lastbilar beroende på 
vilken utformning som väljs. Lastbilar kommer att tillåtas parkera på platsen i maximalt 30 
minuter. Om lastbilen kräver ytterligare tid för uppställning exempelvis till följd av problem 
med att tillhandahålla ID-handlingar kan trafikverkets kontrollyta där vägning av gods sker 
utnyttjas.7 Denna yta är belägen på andra sidan vägen och således relativt nära Port Entry. 
Platsen skulle kunna finnas med som en potentiell uppställningsplats men till följd av att det vid 
vissa tidpunkter pågår verksamhet där kan denna störas om parkering av lastbilar tillåts. 
Dessutom skulle det innebära en otrygghet för chaufförerna att inte veta när det är tillåtet att 
parkera där eller inte, varför det inte anses aktuellt som ett alternativ på varken kort eller lång 
sikt. 

4.2 Resultat intervjuundersökning 
Intervjuundersökningen syftade till att ge en bild av hur parkeringsbeteendet hos chaufförerna 
såg ut i dagsläget, hur de såg på parkeringsmöjligheter och vilka faciliteter de önskade att 
uppställningsplatser skulle ha. I tillägg till detta undersöktes även några frågor som GHAB var 
intresserade att få svar på. Några för utredningen intressanta resultat som kunde utläsas av 
svaren har sammanställts och visas i tabell 2. Andra resultat presenteras vidare i kapitlet. 
Svarsfördelningen för alla frågor som fanns med i intervjuundersökningen finns bifogat i bilaga 
4. 
 

Tabell 2. Utvalda svar på intervjuundersökningens parkeringsfrågor.  

Andel som hade uppdrag om mer än 1 timme 22 % 

Andel som parkerat i hamnen innan besök på ID-kontroll 34 % 
Andel som väntar på nästa uppdrag i hamnen 23 % 

Andel övernattande före uppdrag 10 % 

Andel övernattande efter uppdrag 5 % 
 
För att få en bättre bild av vad chaufförerna tycker är viktigast på en uppställningsplats fick de 
välja ut vad de ansåg vara de 2 viktigaste av 4 givna attribut. Av alla lastbilschaufförer som 
tillfrågades svarade 94 % att toalett var ett av de två viktigaste attributen. Det näst viktigaste 
attributet blev dusch, som 67 % av de tillfrågade svarade, följt av övervakning (26 %) och 
möjlighet att köpa mat (14 %). Vid bedömningen av parkeringsmöjligheterna i hamnen svarade 
en majoritet av chaufförerna att de var mycket dåliga. För Göteborgsregionen var resultatet 
något bättre. Svarsfördelningen för parkeringsmöjligheterna i Göteborgs hamn respektive 
Göteborgsregionen visas i figur 10 och figur 11. Av alla lastbilschaufförer som deltog i 
undersökningen var 68 % utländska medborgare. 
 

                                                
7 Inganäs, Jan; Senior Advisor, Göteborgs hamn. 2014. Intervju 9 april. 
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Figur 10. Svarsfördelning för åsikter kring parkeringsmöjligheter i Göteborgs hamn. 
 

 
Figur 11. Svarsfördelning för åsikter kring parkeringsmöjligheter i Göteborgsregionen. 
 

Också betalningsvilja undersöktes i intervjuundersökningen. Den genomsnittliga 
betalningsviljan för en uppställningsplats som tillhandahåller övervakning, restaurang, toalett 
och dusch var € 6,90/natt. En jämförelse mellan nationaliteterna visade att betalningsviljan var € 
6,43/natt för utländska chaufförer och € 7,76/natt för svenska. Jämförelsevis visade Carrese, 
Mantovani & Nigro (2011) i en studie genomförd i Italien där 81 chaufförer intervjuades 
angående sin betalningsvilja för att få utnyttja en inhägnad uppställningsplats med belysning, 
toalett och restaurang att svaren hamnade i intervallet € 7-14/natt. Detta gällde för de lastbilar 
som inte hade högvärdigt gods lastat, vilket ett flertal chaufförer påpekade under 
intervjuundersökningen påverkar betalningsviljan för att få stå på en säker uppställningsplats. 
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5. Analys 
Analysdelen inleds med en beskrivning av hur uppställningsplatsen på kort respektive lång sikt 
bör dimensioneras. Detta följt av en presentation av vilka möjliga uppställningsplatser som skall 
utredas på kort respektive lång sikt utifrån de givna faktorerna. Efter detta förs ett resonemang 
kring respektive faktor för de framtagna alternativen för kort respektive lång sikt. 

5.1 Dimensionering av uppställningsplats 
   I detta kapitel redovisas hur metodberäkningen i utredningen mynnat ut i ett behov av 

parkeringsplatser på kort sikt och lång sikt.  

5.1.1 Dimensionering på kort sikt 
På kort tidshorisont vill GHAB inte skapa en uppställningsplats för lastbilar som behöver vänta 
längre än 5 timmar. För de som planerar att övernatta i nära anslutning till hamnen krävs en mer 
genomarbetad lösning och GHAB önskar inte heller ha övernattande chaufförer inne på 
hamnområdet. Därför har det vid beräkningen av dimensioneringen på kort sikt inte tagits 
hänsyn till de lastbilschaufförer som vid intervjutillfället svarat att de parkerat på hamnen i 
längre än 5 timmar eller de som planerat att parkera i hamnen i längre än 5 timmar i väntan på 
nästa uppdrag. På kort sikt är det beräknade behovet av antal parkeringsplatser på en 
uppställningsplats med 80 % utnyttjandegrad 40-45 stycken platser med den första av de två 
beräkningsmetoderna. Detta eftersom den första beräkningsmetoden resulterade i 41 platser och 
med den andra beräkningsmetoden är behovet något mindre, 40 platser.  

5.1.2 Dimensionering på lång sikt 
Lång sikt är som tidigare nämnts definierat som från år 2020 och framåt. Beräkningar för antalet 
parkeringsplatser som då behövs på en uppställningsplats för lastbilar som parkerar i mer än 5 
timmar har resulterat i att det år 2020 bör finnas 86 platser med den första beräkningsmetoden 
och 82 platser med den andra beräkningsmetoden, vilket gör att behovet bedöms vara 80-90 
platser. Detta är baserat på att det totala trafikflödet ökar med 3 % årligen från och med 2014. 
För att klara behovet år 2030 skulle det med samma beräkningar krävas 120 platser. 

5.2 Lokalisering på kort sikt 
Tidshorisonten på kort sikt är som tidigare nämnts definierat som fram till år 2020. 
Valmöjligheter för lokalisering av en uppställningsplats på kort sikt är begränsade eftersom inga 
större projekteringar och förändringar i infrastrukturen bör göras. Det finns dessutom en rådande 
platsbrist i hamnområdet och en uppställningsyta skall kunna tas i bruk relativt snabbt.  

5.2.1 Möjliga uppställningsplatser på kort sikt 
På kort sikt finns det tre alternativ där en uppställningsplats skulle kunna anläggas, vilket visas i 
figur 12. Ytan som i nuläget används för tillfällig parkering för lastbilar som besöker ID-
kontrollen för Ro/Ro-terminalen kommer att bli disponibel i samband med att Port Entry tas i 
bruk eftersom den verksamheten kommer vidare att skötas därifrån. Eftersom Port Entry enligt 
plan skall invigas under 2015 skulle det kunna vara en möjlig uppställningsplats att på kort sikt 
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använda sig av denna yta, en lösning som vidare kommer att benämnas alternativ 1. Hela ytan 
kring ID-kontrollen är ungefär 20 000 m2 och ägs av Göteborgs kommun. GHAB disponerar 
över ungefär 12 000 m2 av dessa, varav ungefär 6 000 m2 i dagsläget används som 
uppställningsyta. Det finns dock möjlighet att ingå avtal med kommunen för att kunna använda 
hela ytan. Genom att ta bort växtlighet som finns där samt sammanlänka den befintliga ytan med 
den nuvarande personalparkeringen för ID-kontrollen kan en större yta erhållas för 
uppställningsplats.  
 

 
Figur 12. Möjliga uppställningsplatser på kort sikt. 
 
Alternativ 2 finns i ett område kallat Bulycke, beläget nordväst om hamnen, drygt en halv mil 
från platsen där Port Entry skall placeras. I området planeras industriverksamhet och dessutom 
skulle ungefär 40 000 m2 kunna disponeras till en uppställningsplats. Området är beläget i 
närheten av Volvo Torslanda och om en uppställningsplats anläggs där skulle den troligtvis 
nyttjas även av chaufförer som har uppdrag där och inte enbart lastbilar som skall till hamnen, 
varför hela ytan antas behövas.  
  
Alternativ 3 är att skapa en uppställningsplats i anslutning till det logistikområde vars detaljplan 
utarbetas vid denna rapports utformande. Det är en yta som omfattar ungefär 400 000 m2 men i 
stort sett all yta skall hyras ut för logistikverksamhet, varför enbart ungefär 25 000 m2 skulle 
vara disponibelt till en uppställningsplats. Denna yta skulle vara belägen i östra Halvorsäng, 
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omringat av en väg som utgår från Vädermotet och en annan som kommer från Hisingsleden. I 
nuläget går Hisingsleden och Torslandavägen i utkanten av området men planer finns på att 
bygga ytterligare en väg som ramar in logistikområdet och mynnar ut i rondellen vid Port Entry. 
GHAB är ägare till marken som är disponibel för alternativ 3. 

5.2.2 Trafikflöde 
Det finns två möjliga vägar att använda för att ta sig till platsen för alternativ 1 från Port Entry 
och eftersom uppställningsplatsen främst skall täcka behovet mellan besök i Port Entry och i 
respektive port samt behovet efter avslutat uppdrag i väntan på nästa är dessa flöden mest 
aktuella för resonemang kring trafikflödet. Troligast är att Oljevägen används för att komma till 
uppställningsplatsen efter besök i Port Entry men innan uppdraget genomförs vilket skulle 
resultera i att en vänstersväng måste göras för att komma ut på Oljevägen, men sedan krävs 
enbart två enklare högersvängar som troligtvis inte kommer att skapa några påtagliga köer för 
övrig trafik. Det finns även en möjlighet att fortsätta på Ytterhamnsvägen och svänga höger in på 
Nordatlanten, men denna variant är något mer omständig vilket troligtvis är anledningen till att 
den inte kommer att användas i samma utsträckning. Detta kan dessutom regleras med skyltning 
för att styra trafiken med syftet att minska köbildning i hamnområdet. I nuläget finns det ungefär 
20 platser på ytan för alternativ 1. 
 

Alternativ 2 är den uppställningsplats på kort sikt som är belägen längst ifrån hamnområdet men 
tack vare närheten till Torslandavägen skulle chaufförerna enkelt kunna komma till platsen för 
Port Entry. Däremot skulle det krävas anläggning av ytterligare en väg eller upprustning av den 
befintliga vägen för att klara av flödet av lastbilar fram till uppställningsplatsen. Det finns en risk 
att vägen som den är i nuläget innebär kapacitetssvårigheter och att köbildning uppstår på vägen 
in och ut från uppställningsplatsen. Alternativet skulle vara aktuellt för chaufförer som behöver 
parkera inför ett uppdrag, eller i väntan på nästa. Däremot skulle den troligtvis inte användas i 
lika stor utsträckning för uppställning efter besök i Port Entry, utan snarare före uppdraget utförs 
på grund av avståndet och placeringen.  
  
Det finns goda möjligheter att utveckla en uppställningsyta med åtminstone 40-45 platser i 
alternativ 3. En vänstersväng kommer att krävas för att ta sig in till platsen men detta tros dock 
inte påverka trafikflödet på några andra leder till följd av köbildning. Det finns alltså goda 
möjligheter att göra en uppställningsplats som motsvarar behovet men trafikflödet kan bli 
komplicerat under byggnation och färdigställande av logistikområdet, något som förväntas pågå 
under flera år. Även om resultatet blir väldigt bra och perfekt dimensionerat utifrån behovet kan 
åren fram tills dess innebära problem i trafikflödet i form av köbildning till följd av 
byggnationen, något som också bör tas i beaktning. 

5.2.3 Miljö 
Alternativ 1 kan resultera i något förhöjda utsläpp av CO2 eftersom det skulle innebära att två 
eller tre ytterligare korsningar måste passeras jämfört med alternativ 2 och 3. Detta faktum kan 
dessutom resultera i trängsel eftersom vägen som troligtvis används för att ta sig till 
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uppställningsplatsen är relativt liten och korsas dessutom av ett relativt vältrafikerat 
järnvägsspår. Det är relativt mycket trafik på vägarna till platsen för alternativ 1, men en del av 
trafiken som är där har ärende i ID-kontrollen, och eftersom den inte kommer finnas kvar på 
platsen kommer det inte bli en ökning av trafiken till följd av att en uppställning anläggs där. 
Bullernivåerna från vägarna kommer inte påverka märkbart om uppställningsplatsen lokaliseras i 
enlighet med alternativ 1 eftersom hastighetsgränsen på vägen är 50 km/h vilket innebär låga 
hastigheter som inte generar avsevärt höga bullernivåer. Det finns inte heller några utsatta 
arbetsplatser eller byggnader som tros störas av att lastbilstrafiken använder den vägen. Däremot 
går järnvägen precis bredvid uppställningsplatsen vilken ger ifrån sig buller till den grad att det 
kan resultera i svårigheter att konversera. Detta är viktigt att ha i beaktning även om 
chaufförerna enbart skall parkera på platsen under kortar perioder.   
 

Ur ett miljöperspektiv skulle alternativ 2 gynnas av att vägen dit innehåller få stopp och att det 
inte krävs att låghastighetsområden passeras mer än den sista biten till uppställningsplatsen. 
Beroende av efterfrågan till följd av placeringen kan trängsel uppstå på den sista vägen fram till 
uppställningsplatsen vilket kan leda till ökad miljöpåverkan. Om efterfrågan är hög måste det 
finnas tydlig information när uppställningsplatsen är fullbelagd för att undvika onödig trafik på 
den mindre vägen fram till platsen eftersom det kan leda till en ökad miljöpåverkan. 
Verksamheten som finns i närheten av platsen för alternativ 2 tros inte påverkas av ett ökat 
trafikflöde med lastbilar på området.  
  
Miljöpåverkan för alternativ 3 bedöms bli relativt låg eftersom uppställningsplatsen kommer att 
vara placerad så att den är lättåtkomlig från någon av de större vägarna och vara utformad så att 
onödiga inbromsningar och accelerationer undviks. Eftersom det skall bedrivas 
industriverksamhet i nära anslutning till uppställningsplatsen kan personal som arbetar där 
drabbas av ökad trängsel och buller, men inte heller här kommer höga hastigheter att vara ett 
problem. Eftersom området fortfarande är i planeringsstadiet görs antagandet att detta kommer 
att finnas med i beräkningarna av planeringen. Chaufförerna som använder platsen för 
uppställning kan utsättas för buller från vägarna som går runt om uppställningsplatsen. Någon 
åtgärd bör genomföras för att minska dessa bullernivåer om en uppställning lokaliseras på 
platsen för alternativ 3.  

5.2.4 Säkerhet 
Alternativ 1 skulle resultera i en god säkerhet för chaufförer till följd av att uppställningsplatsen 
skulle ha relativt god insyn från vägen Nordatlanten som går precis bredvid platsen. Det finns en 
upphöjning i marken mellan Nordatlanten och uppställningsplatsen som till viss del skymmer 
platsen, och insynen skulle kunna bli bättre av att ta bort de träd och buskage som finns utmed 
uppställningsplatsen. Dessutom skulle ytterligare belysning resultera i en förhöjd säkerhet för 
chaufförerna. På andra sidan av uppställningsplatsen löper Oljevägen men mellan den och 
uppställningsplatsen finns barriärer i form av tågräls och träd som medför att ingen ökad 
säkerhet ges av Oljevägen. 
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Det finns vissa nackdelar med alternativ 2 ur ett säkerhetsperspektiv. Dels är området beläget 
relativt nära ett bostadsområde med en väg mellan dem som underlättar illegal verksamhet som 
exempelvis langning av alkohol eller försäljning av stöldgods. Om detta skulle förekomma 
skulle det innebära försämrad trygghetskänsla för de boende i närheten och eventuellt kan det 
också locka till sig annan illegal verksamhet. Det finns även en problematik med att platsen för 
alternativ 2 är avskild från större vägar, och att det inte finns god insyn vilket också kan 
underlätta för att bedriva verksamhet som inte hör hemma på platsen. Chaufförernas upplevda 
trygghet påverkas troligtvis negativt av att behöva åka in i ett skogsområde på mindre vägar för 
att komma till uppställningsplatsen.  
  
Alternativ 3 skulle ha god insyn eftersom platsen omringas av tre större vägar. Dessutom skulle 
belysning kunna planeras så att kostnaderna hålls låga genom att belysning från exempelvis 
vägar skulle ge effekt även på uppställningsplatsen. Det skulle vara önskvärt om det fanns 
möjlighet till både kameraövervakning och en vakt som kan kontrollera hur länge lastbilarna 
parkerar på området och säkerställa att inte stölder, rån eller hot mot varken chaufförer eller gods 
förekommer. Det finns således goda möjligheter att utforma uppställningsplatsen så att god 
säkerhet upprätthålls. 

5.2.5 Tillgänglighet 
   Alternativ 1 skulle innebära god tillgänglighet för lastbilar som har ordnat med ID-handlingar 

och fått sitt passerkort i Port Entry men av någon anledning, exempelvis att båten ännu inte 
anlöpt hamnen, inte kan passera porten direkt. Tillgängligheten till port 4 är god, men det skulle 
innebära ett längre avstånd till port 6 om uppställningsplatsen lokaliserades i enlighet med 
alternativ 1. Det skulle även innebära en god tillgänglighet för chaufförer som inför besöket i 
hamnen ordnat passerkort och förberett handlingar på distans men ankommer hamnen tidigare än 
planerat och därför behöver en tillfällig uppställningsplats. Tillgängligheten är något sämre för 
de som ämnar använda uppställningsplatsen innan inpassage i Port Entry. Även om det inte 
handlar om långa avstånd skulle det innebära en onaturlig väg att välja för att sedan åka tillbaka 
samma väg när Port Entry väl skall besökas.  
  
Tillgängligheten för alternativ 2 är något begränsad eftersom enbart Torslandavägen (väg 155) 
kan användas för åtkomst till platsen. Det blir en omväg för lastbilar som har lämnat gods i 
hamnen och behöver kunna parkera någonstans under kortare period i väntan på nästa uppdrag. 
Det finns således en risk att chaufförer står på olämpliga platser i hamnområdet och därmed 
försvinner inte problematiken. Trots att ytan som finns disponibel i alternativ 2 är ungefär 40 
000 m2 finns det en övervägande risk att den kan bli fullbelagd eftersom platsen troligtvis även 
attraherar andra lastbilschaufförer än de som har uppdrag i Göteborgs hamn. 
  
Alternativ 3 skulle ha god tillgänglighet till större vägar och vara en naturlig avfart att ta vid 
uppställning innan besök i Port Entry. För de lastbilschaufförer som vill nyttja 
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uppställningsplatsen efter att ha besökt Port Entry skulle tillgängligheten till portarna vara 
sämre, eftersom en extra sväng måste göras för att komma åt uppställningsplatsen. Detta kan 
resultera i att chaufförerna letar efter en tillfällig yta att stå på som har bättre närhet till portarna, 
och således motverkas troligtvis inte problemet med felparkeringar på hamnområdet.  

5.3 Lokalisering på lång sikt 
På lång sikt vill GHAB i tillägg till redan utrett korttidsparkeringsbehov skapa möjlighet till 
uppställning för lastbilar som parkerar längre än 5 timmar. En uppställningsplats på lång sikt 
skall till större del täcka behovet av att ha en säker uppställningsplats där duschmöjligheter och 
en plats att sova på erbjuds. Detta ställer högre krav för att uppställningsplatsen skall visa goda 
resultat vid utredning utifrån de identifierade faktorerna för att det skall vara en hållbar lösning.  

5.3.1 Möjliga uppställningsplatser 
Alternativ 1 för uppställningsplats på lång sikt är samma som alternativ 3 på kort sikt, i östra 
Halvorsäng. Området skall användas till logistikverksamhet men GHAB har fört diskussioner 
om att avsätta ungefär 25 000 m2 till någon form av uppställningsplats, eftersom det är beläget 
nära hamnen vilket är att föredra ur chaufförerna synvinkel. Utöver Halvorsäng finns alternativ 
2, som är samma som alternativ 2 på kort sikt, en yta belägen i området Bulycke. I figur 13 visas 
möjliga platser för uppställningsplats på lång sikt.  
  

 
Figur 13. Möjliga uppställningsplatser på lång sikt.  

5.3.2 Trafikflöde 
 Uppställningsplats lokaliserad vid alternativ 1, Halvorsäng skulle innebära goda möjligheter för 

ett fungerande trafikflöde eftersom det är stora och flerfiliga vägar i närheten, så att det utan 
problem skall gå att svänga av till uppställningsplatsen. Det är en naturlig plats att passera och 
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vid behov åka in på inför besök i Port Entry, exempelvis för chaufförer som har ett uppdrag i 
hamnen men vill ha sin lagstadgade vila innan dess. På så vis kan denne med enkelhet hämta 
sina ID-handlingar i Port Entry och åka vidare till porten när det är dags. Det är en väg som 
passeras oavsett om chaufförerna kommer norr-, öster-, eller söderifrån. Eventuellt finns en risk 
för köbildning precis innan infart till uppställningsplatsen eftersom det krävs en vänstersväng, 
men detta bedöms inte påverka flödet på andra leder och eftersom det är enbart är en rondell som 
skall passeras kommer trafiken troligtvis flyta på bra även där.  

 
 Alternativ 2, Bulycke, är beläget ungefär en halv mil från platsen för Port Entry vilket inte 

bedöms vara ett lika betydande avstånd om platsen skall användas för långtidsparkering och 
övernattning. Platsens placering gör att uppställningsplatsen inte skulle passeras naturligt av 
trafik från något håll, även om E6:an leder trafiken norrifrån ned till hamnen krävs en omväg för 
att komma till platsen. Det kan dock vara godtagbart för chaufförerna att åka den extra sträckan 
för att få stå på en upprättad uppställningsplats. För att ha ett fungerande trafikflöde in på 
uppställningsplatsen kommer troligtvis vägen den sista biten behöva rustas upp.  

5.3.3 Miljö 
 Det tros inte resultera i mycket inbromsningar och accelerationer om uppställningsplatsen 

lokaliseras till alternativ 1. Detta eftersom det skulle finnas en avfart som leder fram till en 
rondell som troligtvis behöver passeras för att komma åt uppställningsplatsen. Rondellen tros 
inte vara så vältrafikerad att det resulterar i köbildning utan lastbilarna kommer oftast kunna 
passera den utan att stanna. Det skulle kunna bli problematiskt om chaufförerna som väljer att 
använda uppställningsplatsen utsätts för höga bullernivåer från de vältrafikerade vägar som löper 
nära platsen. Det är viktigt att detta tas i beaktning om denna plats skulle bli det alternativ som 
rekommenderas på lång sikt och att någon åtgärd mot detta genomförs. 

 
 Den sista vägsträckan fram till platsen för alternativ 2 kan som den är utformad i dagsläget vara 

för smal och i för dåligt skick, vilket kan leda till trängsel om hastigheten sänks. Detta leder till 
högre utsläpp eftersom inbromsningar och acceleration då kommer att öka. De chaufförer som 
parkerar på platsen skulle däremot inte uppleva problem med buller eftersom platsen är avskild 
från större vägar och det finns kringliggande skog som skyddar mot ljud. 

5.3.4 Säkerhet 
 Fördelar med alternativ 1, Halvorsäng ur ett säkerhetsperspektiv är att det inte finns några 

mindre vägar som leder fram till platsen, och det kommer vara god insyn från flera håll vilket 
förebygger illegal verksamhet. Det är också avskilt från bostadsområden. Det finns goda 
möjligheter att anpassa platsen så att den uppfyller krav för att bli en rekommenderad 
uppställningsplats med övervakning, inhägnad och belysning.  

 

 Alternativ 2, Bulycke är beläget en bit utanför hamnområdet och platsen där 
uppställningsplatsen skulle lokaliseras är omringad av skog. Detta är en nackdel eftersom det 
minskar trygghetskänslan hos chaufförerna och för att insynen till området skulle vara dåligt. 
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Dessutom finns en mindre väg genom skogen som leder till ett bostadsområde, vilket tagits upp 
tidigare som en klar nackdel ur säkerhetssynpunkt eftersom det gynnar illegal verksamhet som 
försäljning av alkohol eller gods. Dessutom kan det innebära en minskad trygghetskänsla för de 
boende området nära uppställningsplatsen eftersom trafik som troligtvis inte önskas i närheten av 
ett bostadsområde ökar.  

5.3.5 Tillgänglighet 
Alternativ 1, Halvorsäng har god tillgänglighet till större vägar vilket gör att det är enkelt att få 
tillgång till platsen och inga större omvägar behöver göras för lastbilschaufförer som har 
uppdrag i hamnen. Det är också beläget väldigt nära hamnområdet, och det beräknas bara ta 
några minuter att ta sig till Port Entry från platsen.  

 
Tillgängligheten för alternativ 2, Bulycke har svagheter eftersom det kan uppfattas som krångligt 
och långt att ta sig till platsen. Däremot är det svårt att bedöma hur detta kommer att påverka 
utnyttjandet för chaufförer som har uppdrag i hamnen. Chaufförer som har uppdrag på andra 
verksamheter, exempelvis Volvo, skulle gynnas av en lokalisering till Bulycke om dessa skulle 
få lov att nyttja den färdiga uppställningsplatsen.  

5.4 Rekommendation 
I detta kapitel ges rekommendationer för vilken uppställningsplats som bör anläggas både för 
kort och lång sikt. Detta görs med bakgrund av utredningen utifrån de utvalda faktorerna. 
Dessutom presenteras vilka kostnader det kommer bära med sig att utforma den 
uppställningsplats som rekommenderas.  

5.4.1 Rekommendation på kort sikt 
Utifrån utredningen av de tre alternativ som tagits fram på kort sikt rekommenderas att 
uppställningsplatsen på kort sikt lokaliseras på den nuvarande ID-parkeringen för Ro/Ro-
terminalen i enlighet med alternativ 1. Detta främst för att den är belägen på en fördelaktig plats 
för chaufförer som vill parkera innan ett uppdrag, men även när gods är lämnat och de erfordrar 
en parkeringsplats i väntan på nästa. Den har god tillgänglighet och således påverkas även 
trafikflödet och miljön positivt. Det skulle också vara en lösning som inte skulle resultera i stora 
investeringskostnader för GHAB. Säkerheten är som platsen i nuläget är utformad duglig till 
följd av god insyn och delvis belyst, men detta går att förbättra. Dessutom är det en fördel att det 
är en frigjord yta från ungefär mitten av 2015, vilket är att föredra eftersom det kan innebära en 
snabb lösning på problemet.  
 

Det finns två alternativ för hur denna yta skall fördelas. Den minst kostsamma lösningen är att 
låta platsen vid ID-kontrollen förbli oförändrad och tillåta parkering av lastbilar där de kan 
parkera i dagsläget. Under tiden kan den platsen som används för personalparkering plattas ut 
och förberedas för att även tillåta lastbilsparkering där. På så vis kommer ungefär 45 platser att 
finnas tillgodo och huset där ID-kontroll och administrativt arbete för Ro/Ro-terminalen idag 
görs skulle kunna användas för exempelvis toalettbesök eller dusch för de chaufförer som 
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parkerar på platsen. Det andra alternativet är att jämna ut ytan, ta bort byggnaden som finns där i 
nuläget och asfaltera hela platsen och således skapa en större sammanhängande yta. Detta 
kommer innebära större kostnader men kommer å andra sidan att resultera i ökad kapacitet på 
uppställningsplatsen då ungefär 60 lastbilar förväntas få plats.  
 

Behovet år 2014 är beräknat till 40-45 platser med en genomsnittlig utnyttjandegrad på 80 % och 
det kommer vara möjligt att erbjuda så många platser på ytan för ID-kontrollen. En konceptuell 
illustration för hur platsen skulle kunna disponeras visas i figur 14. Mellan de två mindre 
parkeringarna skulle en byggnad med toaletter och dusch vara placerad för att chaufförerna skall 
ha relativt nära till den.  
 

Figur 14. Potentiell disponering av rekommendation på kort sikt.  
 

Anledningen till att alternativ 2 väljs bort är främst för att det finns säkerhetsaspekter som inte 
uppfylls eftersom uppställningsplatsen skulle vara skymd, samt att det kan gynna illegal 
verksamhet att det finns närhet och en direkt koppling till det bostadsområde beläget norr om 
platsen. Alternativ 3 väljs bort främst för att det vore klokare att satsa på en uppställningsplats 
som kan finnas under längre tid på området Halvorsäng. Det kommer föra med sig stora 
investeringskostnader att anlägga området för alternativ 3 eftersom det inte finns någonting på 
platsen i nuläget och för att det inte bedöms vara resurseffektivt att spendera mycket pengar på 
en uppställningsplats som planeras vara i bruk under maximalt en tioårsperiod för att sedan 
konverteras till annan verksamhet. Dessutom tros inte platsen för alternativ 3 vara fördelaktig för 
användning av uppställningsplatsen under kortare perioder.  
 
Tillåten parkeringstid bör vara satt till 5 timmar. För att undvika att platsen utnyttjas under 
längre tid än så krävs någon form av reglering, exempelvis i form av grindar eller bommar som 
säkerställer att platsen endast utnyttjas av lastbilschaufförer som har nära förestående uppdrag i 
hamnen och behöver någonstans att parkera innan det kan utföras. Ett annat alternativ är att 
använda bestraffning som metod, som att om en lastbil parkerar på platsen längre tid än vad som 
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är tillåtet utfärdas någon form av bestraffning som förändrar beteendet, exempelvis bötfällning 
eller klampning.  
 

Från intervjuundersökningen kan slutsatsen dras att toalett är det attribut som är absolut viktigast 
för chaufförer att en uppställningsplats har. Eftersom uppställningsplatsen som rekommenderas 
på kort sikt inte skall användas under längre tidsperioder bör enbart toaletter eventuellt dusch 
installeras på platsen. 

5.4.2 Rekommendation på lång sikt 
Det finns det flera fördelar med att använda ytan som finns till förfogande vid logistikområdet 
Halvorsäng. Dels är det beläget nära större vägar men den främsta fördelen är närheten till 
hamnen och det finns goda möjligheter att utforma den med hänsyn till säkerhetsaspekter och 
chaufförernas svar från intervjuundersökningen. Alternativ 2, Bulycke, väljs bort främst 
eftersom det finns brister ur ett säkerhetsperspektiv men även för att tillgängligheten bedöms 
vara för dålig i förhållande till hamnverksamheten.  
 

Utformandet av uppställningsplatsen på lång sikt kan till göras med hänsyn till resultatet från 
intervjuundersökningen. Exempelvis uppfattades inte mat vara viktigt att ha på en 
uppställningsplats, eftersom enbart 14 % svarade att det var ett av de två viktigaste attributen. 
Däremot finns möjligheten att arrendera ut yta för restaurangverksamhet i syftet att få ökade 
intäkter av detta. Attribut som måste finnas med vid utformningen är toaletter, dusch och en 
tankstation. Dessutom skall det vara inhägnat och belyst men även övervakning är önskvärt för 
att öka säkerheten och tryggheten för övernattande chaufförer. Chaufförerna skall känna att det 
är tryggt att sova där som en del i att få en positiv upplevelse av att besöka Göteborgs hamn. Ett 
förslag på hur platsen kan disponeras visas i figur 15 nedan.  
 

Eftersom behovet på lång sikt är beräknat till 80-90 platser år 2020 har intentionen varit att hitta 
en lösning där så många lastbilar som möjligt kan få plats på uppställningsplatsen. Figur 15 visar 
platsen för östra Halvorsäng med utrymme för 52 lastbilar, men troligtvis går det att ha plats för 
något fler. Figuren visar hur uppställningsplatsen kan vara disponerad med hänsyn till behovet, 
säkerhetsaspekten samt lastbilschaufförernas svar från intervjuundersökningen. Byggnad med 
toaletter och dusch bör finnas i mitten av uppställningsplatsen för att chaufförerna inte skall 
behöva gå till fots över den, vilket skulle innebära ökade risker för deras säkerhet. Dessutom 
finns möjlighet att skapa en avskild yta för farligt gods där andra chaufförer inte kan ta sig in.  
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Figur 15. Potentiell disponering av rekommendation på lång sikt.  

5.5 Ideal uppställningsplats för Göteborgs hamn på lång sikt 
För att motsvara behovet av antal parkeringsplatser på en uppställningsplats inkluderat en ökning 
i trafiken med 3 % årligen fram till år 2030 krävs ungefär 120 platser. Det kommer inte vara 
möjligt att erhålla på ytan vid Halvorsäng, utan för detta behövs en yta på ungefär 45 000 m2. 
Den ideala uppställningsplatsen i anslutning till hamnområdet skall vara belägen så nära Port 
Entry och terminalerna som möjligt. Det skulle finnas toaletter, dusch, övervakning och platsen 
skulle vara inhägnad. Ungefär 2 000 m2 skulle kunna reserveras för farligt gods, som i sig är 
inhägnad för att inte obehöriga chaufförer skall ha åtkomst dit.  
 
Duscharna bör vara enkelt utformade, exempelvis kan så kallade offentliga duschanordningar 
användas som är designade med täckta duschmunstycken för att förebygga stölder och 
skadegörelse. Byggnad för dusch och toalett bör vara lokaliserad i mitten av uppställningsplatsen 
för att chaufförerna var de än parkerar på platsen skall ha närhet till detta. Det skall även finnas 
med belysning markerade gångvägar till denna byggnad för att öka säkerheten. Vid dessa behövs 
också någon form av farthinder för att säkerställa att chaufförerna håller ned hastigheten. För 
chaufförernas skull vore det även att föredra att det finns en restaurang på uppställningsplatsen. 
Flera chaufförer påpekade vid intervjuundersökningen att betala en summa för parkering under 
en natt i utbyte mot en kupong att köpa frukost eller mat för på en restaurang var ett bra sätt att 
öka attraktiviteten för att välja en specifik uppställningsplats. En sådan lösning skulle kunna 
resultera i att fler chaufförer är villiga att betala för att få parkera på platsen.  
 
På uppställningsplatsen bör även någon form av kommunikation med terminalerna i hamnen 
erbjudas för att få bättre styrning av transporterna. Detta kan ge uppdateringar i realtid för om 
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godset är färdigtullat eller om båten har varit sen in till hamnen. På så vis behöver inte 
chaufförerna åka in på hamnområdet tidigare än nödvändigt. Om sådana tekniska lösningar 
erbjuds kan det också motivera fler chaufförer att parkera på platsen och det kommer finnas en 
tydlig koppling mellan hamnverksamheten och uppställningsplatsen. Dessutom skulle trafiken 
utanför portarna minska och eventuellt skulle en lösning för korttidsparkering inte vara 
nödvändig, vilket i sin tur skulle medföra att den ytan kunde frigöras till annan verksamhet. Ett 
flertal chaufförer tog även upp under intervjuundersökningen att trådlöst internet var önskvärt på 
en uppställningsplats, och därför rekommenderas att detta erbjuds för att fler, framför allt 
utländska, chaufförer att använda uppställningsplatsen. Med hjälp av trådlöst internet kan 
chaufförerna även checka in i terminalerna under tiden de nyttjar uppställningsplatsen och 
behöver således inte göra ett besök i Port Entry.  
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6. Resultat 
Platsen för den nuvarande ID-kontrollen rekommenderas för en korttidsparkering på kort sikt 
eftersom det är en yta med väldigt god tillgänglighet och kraven på säkerhet går att leva upp till 
med vissa förbättringar. Den är placerad på en strategisk plats sett till både trafikflödet och 
miljöaspekterna. Dessutom är det en stor fördel att platsen blir disponibel inom inte en alltför 
lång tidshorisont.  
 
Östra Halvorsäng rekommenderas göras om till uppställningsplats trots sin eventuella platsbrist 
eftersom det är den bästa tillgängliga platsen för långtidsparkering i närheten av Göteborgs 
hamn. För de chaufförer som önskar övernatta i hamnen finns stora fördelar med platsens 
placering. Trots att den inte bedöms vara tillräckligt stor för att mätta behovet krävs ändå någon 
åtgärd. Eventuellt skulle den kunna vara disponibel fram tills dess att den ideala 
uppställningsplatsen kan anläggas. 

6.1 Kostnader 
I detta kapitel redovisas de kostnader som en uppställningsplats på kort respektive lång sikt 
skulle bära med sig. Först tas kostnaderna för en uppställningsplats på kort sikt upp, följt av 
kostnader för att anlägga en uppställningsplats på lång sikt.  

6.1.1 Kostnader för uppställningsplats på kort sikt 
För att iordningställa den yta som i dagsläget används till ID-kontroll, personalparkering och 
tillfällig uppställningsplats till en sammanhängande yta för uppställning av lastbilar krävs en del 
åtgärder. Det finns två alternativ för hur denna yta göras i ordning, en variant som inte bär med 
sig lika stora kostnader som att göra i ordning hela ytan till en sammanhängande, asfalterad yta. 
Vilken variant som bör användas beror på vad GHAB planerar att använda ytan till efter år 2020 
och om de bedömer att det är lönsamt att göra i ordning hela ytan direkt, varför kostnaderna för 
båda alternativen presenteras nedan.  
 

Områden som kräver åtgärder för budgetvarianten visas i figur 16. Asfalteringen av den 
uppställningsyta som används i nuläget är relativt sliten, och därför antas att det kommer att 
krävas lagning av vissa delar av den. Vid personalparkeringen är asfalten i bättre skick men 
diken behöver fyllas igen för att skapa en sammanhängande yta. Markeringar måste också göras 
på marken för att visa var platserna skall vara. Eftersom i stort sett alla chaufförer nämnde 
toaletter som ett av de två viktigaste attributen en uppställningsplats skall ha är det av stor vikt 
att detta finns tillgängligt i form av en byggnad i mitten av uppställningsplatsen för att underlätta 
tillgängligheten. Dessutom behöver extra belysning installeras och buskage tas bort för att 
förbättra säkerhetsaspekten. Kostnaderna för dessa åtgärder sammanställs i tabell 3.  
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Figur 16. Ytor som behöver asfalteras för budgetvariant. 
 

Tabell 3. Kostnader för budgetvariant. 

 
 

Vad som måste göras för det mer omfattande iordningställandet av ytan visas i figur 17 och 
innebär att höjdskillnader behöver lämnas ut och asfaltering som finns i nuläget tas bort för att 
göras om med ny asfalt. Byggnaden som finns på platsen i nuläget behöver rivas och istället kan 
en ny byggnad för toalett och dusch byggas, vilken bör lokaliseras centralt på 
uppställningsplatsen för att alla som parkerar där enkelt kan ha tillgång till dessa. Kostnaderna 
för det mer omfattande alternativet sammanställs i tabell 4. 
 

Figur 17. Yta för asfaltering för omfattande variant. 
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Tabell 4. Kostnader för omfattande variant.  

 
 

Genom att anlägga en uppställningsplats på ytan för ID-kontrollen går GHAB också miste om 
framtida intäkter ifall ytan skulle hyras ut till någon annan verksamhet. Med en hyra på 75 
kronor per m2 och år för en yta på 12 000 m2 skulle detta resultera i en årlig intäkt på 900 000 
SEK för den tilltänkta ytan. Med diskonterade årliga intäkter med 7 % kalkylränta betyder det 
cirka 3 450 000 SEK i förlorad intäkt under hela tiden som uppställningsplatsen beräknas vara i 
bruk.  

6.1.2 Kostnader för uppställningsplats på lång sikt 
På den rekommenderade platsen för uppställningsplatsen på lång sikt finns i nuläget ingen 
byggnation. Detta innebär att ingen befintlig verksamhet behöver tas hänsyn till om en 
uppställningsplats skulle anläggas på denna plats. Till att börja med måste marken planas ut och 
asfalteras. Området skall vara inhägnat och belyst och platsen skall också ha faciliteter för 
toaletter och dusch. Utom ramarna för undersökningen nämnde chaufförer att de saknade 
tillgång till trådlöst Internet på platser där de parkerade. Att ha tillgång till detta kan också vara 
av intresse för terminalerna, då många uppdrag kan administreras elektroniskt, utan att ID-
kontroll behöver passeras. Kostnaderna för att anordna den angivna platsen presenteras i tabell 5.  
 
Tabell 5. Kostnader för rekommendation på lång sikt.  

 
 
Även här skulle framtida intäkter gå förlorade. Eftersom ytan är 25 000 m2 skulle denna kunna 
hyras ut till en intäkt på 1 875 000 kronor per år. Med diskonterade årliga intäkter med 7 % 
kalkylränta betyder det cirka 8 800 000 SEK i förlorad intäkt under hela tiden som 
uppställningsplatsen beräknas vara i bruk.  
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7. Slutsats 
Att hitta en lösning på problemet med felparkerade lastbilar i Göteborgs hamn är primärt för att 
det stör flödet till och från terminalerna och även andra verksamheter i hamnområdet där 
lastbilar parkerar på olämpliga ställen och förhindrar framkomligheten. Det finns goda 
möjligheter att lösa problemet på kort sikt om ID-kontrollen konverteras till uppställningsplats. 
Problemet som uppstår vid ett längre tidsperspektiv är främst platsbrist och att ytor som finns 
tillgängliga bedöms vara för värdefulla för att skapa uppställningsplatser där. Även om den 
rekommenderade ytan vid Halvorsäng används för uppställning av lastbilar som har ärende i 
Göteborgs hamn beräknas det inte vara tillräckligt om trafikflödet till hamnen fortsätter se ut på 
samma sätt som idag. Lösningen är ändå acceptabel då den sväljer en del av det totala behovet. 
Med bättre förutsättningar för styrning av trafiken med tekniska lösningar tillsammans med 
realtidsuppdateringar från terminalerna finns också förhoppningen att behovet av en 
korttidsparkering skall kunna minska.  
 
Det är inte fastställt att uppställningsplatsen som rekommenderas på lång sikt skall ersätta den 
som rekommenderas på kort sikt, utan det finns goda möjligheter för samverkan mellan dem. 
Däremot beror detta på hur länge uppställningsplatsen på kort sikt kan vara i bruk och när den på 
lång sikt kan iordningställas. Om GHAB önskar använda platsen som rekommenderas på kort 
sikt till annan verksamhet efter 2020 kan platsen som rekommenderas som långtidsparkering på 
lång sikt få ett annat syfte och eventuellt samverka med en långtidsparkering som inte är belägen 
lika nära hamnområdet. Om dessutom kommunikationen mellan en uppställningsplats och 
terminalerna fyller sin funktion kommer inte en korttidsparkering att behövas inne på 
hamnområdet överhuvudtaget.  
 

I ett vidare arbete med inrättningen av uppställningsplatser bör GHAB föra diskussioner med 
andra intressenter för att gemensamt kunna hitta en yta som kan motsvara det framräknade 
behovet. Eventuellt går det att samarbeta för att skapa en uppställningsplats som kan användas 
inte bara av chaufförer som har ärende i hamnen utan även någonstans i Göteborgsregionen 
eftersom det är brist på uppställningsplatser också utanför hamnområdet.  
 

En förutsättning för att chaufförer skall välja att utnyttja en uppställningsplats är att säkerheten 
är tillräckligt god. Det finns så pass stor osäkerhet som lastbilschaufförerna upplever att en 
uppställningsplats utan större säkerhet troligtvis inte kommer att utnyttjas. Därför är 
säkerhetsaspekten bland de viktigaste faktorerna vid utformande av en uppställningsplats. För att 
säkerställa att en uppställningsplats utnyttjas i den grad som önskas krävs att chaufförernas 
preferenser tas i beaktning, eftersom det inte räcker med att bara ha en upprättad yta för 
parkering. Detta gäller i synnerhet för de som parkerar under sin dygnsvila. 
 
I och med de lösningar som föreslås kan GHAB arbeta vidare med att iordningställa en 
uppställningsplats för korttidsparkering respektive långtidsparkering. Ytan vid nuvarande ID-
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kontrollen är positivt ut trafikflödes-, tillgänglighets och säkerhetssynpunkt. Miljöaspekten är 
inte lika god eftersom chaufförerna som parkerar på uppställningsplatsen kommer att utsättas för 
buller. De andra kriterierna i miljöaspekten, trängsel och utsläpp, tros däremot inte påverkas 
negativt av att uppställningsplatsen lokaliseras på den ytan. Samma problematik finns vid det 
rekommenderade alternativet för en långtidsparkering, Östra Halvorsäng. Även här kommer 
chaufförerna utsättas för höga bullernivåer från vägarna som passerar vid uppställningsplatsen. 
Däremot vägar de positiva delarna från faktorerna tillgänglighet, trafikflöde och säkerhet så pass 
tungt att uppställningsplatsen trots detta kan lokaliseras vid den platsen. Det krävs dock någon 
form av åtgärd för att minska bullernivåerna eftersom uppställningsplatsen ska användas under 
längre tidsperioder.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatens trovärdighet, hur andra intressenter kan komma att påverkas 
om de rekommenderade uppställningsplatserna anläggs, samt etiska och sociala aspekter av 
chaufförernas situation.  

8.1 Validitet & Reliabilitet 
Undersökningen har som tidigare nämnts översatts till ett antal olika språk med hjälp av Google 
Translate. När undersökningarna genomfördes påpekade flera av deltagarna som även hade 
kunskaper i svenska och engelska att översättningen till deras modersmål inte var god rent 
språkligt. Detta kan ha påverkat vissa svarandes svar om frågan vid översättningen har blivit 
förvrängd till att fråga om någonting annat än vad som undersöks eller om svaranden helt enkelt 
inte förstått frågan. Hur mycket detta kan ha påverkat svaren är dock svårt att bedöma eftersom 
det finns en språklig barriär också när frågan skall förtydligas om svaranden inte förstått. 
Bedömningen är ändå att den stora majoriteten av de svarande uppfattade vad som efterfrågades 
eller förstod efter att ha fått frågan närmare förklarad. Därför anses datamaterialet vara 
tillräckligt tillförlitligt för att kunna användas som underlag i undersökningen. Validiteten 
bedöms vara god eftersom resultatet har kunnat användas i beräkningarna för hur stor en 
uppställningsplats bör vara, på både kort och lång sikt.  
 

I uträkningarna av behovet av parkeringsplatser har det inte tagits hänsyn till förändringen 
mellan månaderna. Uträkningarna utgår från hur trafiken i port 6 ser ut i perioden 2014-01-01 till 
2014-03-31. Dataunderlaget från 2007-2008 visar att skillnaden mellan tremånadersperioden 
januari - mars och den mest upptagna tremånadersperioden september - november är 16 % högre 
för den senare perioden. Detta kan innebära att något fler parkeringar krävs vissa perioder, även 
om skillnaden mellan månaderna är relativt stabila. Genomsnittet per månad i perioden januari - 
mars anses ändå vara representativ för respektive månad.  
 
I arbetet med att komma fram till ett behov av antal parkeringsplatser användes två olika 
beräkningsmetoder som båda pekade mot ett behov i samma storleksordning, där de för behovet 
på kort sikt skiljer sig med ca 3 % och för lång sikt med ca 5 %. I och med att båda 
beräkningsmodellerna kommer fram till ungefär samma svar är det troligt att tillförlitligheten i 
siffrorna är starka.  

8.2 Påverkan andra intressenter 
Då denna utredning utgår från hamnens perspektiv så har både dimensionering och lokalisering 
utgått från de förutsättningar som GHAB har. Även om så är fallet kan Göteborgs stad också ha 
intresse av att en ordentlig uppställningsyta tas i bruk för att öka intresset för logistikföretag att 
etablera sig i staden. För alternativet på lång sikt där tillgängliga ytor inte räcker till för att täcka 
hamnens behov kan det bli aktuellt att söka en plats utanför hamnområdet, vilket skulle kunna 
resultera i en uppställningsplats för lastbilar som har uppdrag på andra ställen än i hamnen om 
intresse finns för fler intressenter att vara med och skapa en sådan. Intervjuundersökningen 
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visade att 66 % av lastbilschaufförerna tycker att parkeringsmöjligheterna i Göteborgsregionen 
är dåliga eller mycket dåliga. Flera berättar utanför ramarna för undersökningen att det inte finns 
några bra alternativ annat än Stigs Center. Bilden av Göteborg som ett hållbart logistiknav i 
Sverige hör också ihop med de infrastrukturella begränsningarna i detta avseende. Även polis 
och myndigheter bör ha intresse av att lastbilar får dedikerade uppställningsplatser för att inte 
skapa problem på områden där de inte hör hemma. Därför skulle eventuellt finansieringen av en 
uppställningsplats kunna fördelas mellan flera olika intressenter som också har ett intresse av att 
en sådan anläggs och inte bara bekostas av GHAB.  
 

Om en uppställningsplats tas i bruk kan det komma att eliminera problem för andra företag kring 
hamnen som upplever att lastbilar parkerar på deras område och förhindrar framkomligheten. 
Dels leder problemen till irritation, dels kan det skapa farliga situationer om det skulle ske en 
olycka och lastbilar skulle förhindra framkomligheten för utryckningsfordon. Det bör också 
minska arbetet för väktare och parkeringsvakter som i nuläget måste mota bort chaufförer. Det är 
också svårt att göra detta då chaufförernas kör- och vilotider registreras av färdskrivaren, vilket 
gör att när chauffören parkerat bryter denne mot lagstiftningen om chauffören i fråga blir 
tvungen att starta lastbilen för att flytta på den. 

8.3 Etiska och sociala aspekter 
Det mest uppseendeväckande som framkommit är chaufförernas situation och arbetsmiljö. I 
nuläget erbjuds enbart ett fåtal utedass i hela Göteborgs hamn, som således skall räcka till flera 
tusentals chaufförer som besöker hamnen dagligen. Tilläggas bör att skicket på dessa är 
vedervärdigt och få chaufförer väljer att använda dem. Istället uträttar många sina behov ute i 
naturen, på järnvägsspår eller på annan plats de finner tvunget, vilket gör att miljön i 
hamnområdet blir nedsmutsad och i slutändan påverkar hamnens anseende. Det har tidigare 
funnits toaletter i hamnen men dessa har varit tvungna att stängas efter stölder av utrustning och 
anordningar som fanns där. Det behövs därför en lösning där ordentliga toaletter och duschar 
erbjuds, men i en utformning där stölder och skadegörelse förebyggs. Både chaufförernas och 
hamnens åsikter är förståeliga, men ingen gynnas av att problemen inte åtgärdas. 
 

Även stölder av gods och diesel är en problematik som påverkar chaufförernas arbetsmiljö. Det 
innebär en otrygghet att behöva sova med en överhängande oro att någon kanske ger sig på 
ekipaget om chauffören varit tvungen att parkera på en plats med låg säkerhetsfaktor. Detta kan 
resultera i försämrad eller förlorad sömn för chauffören vilket vidare påverkar säkerheten i 
trafiken, både för chauffören och andra. Det finns fler aspekter än att det bara skall finnas en yta 
att stå på. Arbetsmiljön för chaufförerna och trafiksäkerheten kan förbättras genom att 
säkerhetsåtgärder genomförs vid uppställningsplatser.  
 

Chaufförer besöker ofta platser de inte varit på tidigare, vilket vid varje nytt tillfälle innebär en 
osäkerhet i att inte veta var det finns en uppställningsplats. Att leta efter parkering med tidsbrist 
är stressande och det skall inte krävas att chaufförerna hittar sina “egna” platser i diken eller 
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bussfickor för att de skall kunna utföra sitt arbete. Förutom ordentliga uppställningsplatser krävs 
dessutom tydlig information om var parkeringen finns och vilka villkor som förekommer för att 
den skall få utnyttjas. Hamnen måste ta hand om och skapa goda förutsättningar för 
lastbilschaufförerna eftersom de är en viktig kugge i att få hamnverksamheten att rulla.  
 

Det finns en kringliggande problematik med att billig arbetskraft kommer in från utlandet för att 
arbeta som lastbilschaufförer i Sverige, vilket förändrar behoven och förutsättningarna i 
transportbranschen. Svenska chaufförer har en högre betalningsvilja och större möjligheter att 
betala för en säker uppställningsplats än utländska. Många chaufförer som deltog i 
intervjuundersökningen uttryckte vikten av att åkerierna eller speditörerna tar ansvar för utgifter 
till följd av parkering för att situationen skall bli hållbar. Problematik och fördelar med billig 
arbetskraft från andra länder är en helt annan diskussion som vid en inblick i chaufförernas 
situation blir väldigt aktuell. Ett flertal chaufförer diskuterade problematiken med billig 
arbetskraft och uttryckte en oro för att förlora arbetet till följd av detta.  
 

Bortsett från problematiken som lastbilschaufförerna upplever i sin vardag skulle det i vilket fall 
skapa mindre osäkerhet i att hämta eller lämna gods i Göteborgs hamn om det fanns upprättade 
uppställningsplatser med tillhörande faciliteter. Eftersom det till stor del är de som får Göteborgs 
hamn att rulla krävs någon åtgärd för att de skall vilja återkomma och för att de skall ha en 
positiv bild av det “hållbara godsnavet” som Göteborgs hamn eftersträvar att vara.  
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Bilaga 1 
Intervuundersökning, uppställningsplatser i Göteborgs hamn 

 
Denna undersökning syftar till att undersöka behovet av lastbilsparkeringsplatser i och kring 
Göteborgs hamn. Svaren kommer att behandlas anonymt och kommer inte att kunna spåras till 
dig. Om du ej önskar medverka i undersökningen går det bra att tacka nej till ditt deltagande. 

Vänligen ringa in det svar som bäst stämmer in. Om inga alternativ finns så svara så gott du 
kan. Om någon fråga inte stämmer in på din situation, lämna frågan blank och gå vidare till 
nästa. 

 
1. Vilket åkeri arbetar du för? 
 
Svar: ______________ 
 
2. Varifrån har du kört idag för att komma till hamnen? Se karta. 
 

1              2          3              4               5             6           Norra Sverige             Norge                
 
 

Annat (specificera) : ______________ 
 
3. Skall du hämta eller lämna gods? 
 

HÄMTA  LÄMNA 
 
4. I vilken port skall du hämta/lämna gods? 
 

1   2      3       4        5                   6            Vet ej 
 
5. Vilken typ av gods skall hämtas/lämnas? 
 
Trä       Stål        Plast         Annat (specificera) : ______________             Vet ej 
 
6. När skall du hämta/lämna godset? 
 

Inom 1 timme             Om 1-3 timmar             Om 3-5 timmar          Om mer än 5 timmar             
Vet ej 

 
7. Var planerar du att parkera fram tills dess?  
 

På ID-kontrollen Annan plats på hamnområdet  Annan plats              Vet ej 
 



 

 

 
8. Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna för lastbilar på Göteborgs hamn? 
 

Mycket dåliga  Dåliga     Okej     Bra   Mycket bra              Vet ej 
 
9. Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna för lastbilar i Göteborgsområdet? 
 

Mycket dåliga  Dåliga     Okej     Bra   Mycket bra              Vet ej 
 
10. Har du parkerat på hamnområdet innan du kom till ID-kontrollen idag? 
 

JA  NEJ 
 

11. Om du svarade ja, hur länge har du väntat? 
 

Mindre än 1 timme  1-3 timmar              3-5 timmar Mer än 5 timmar 
 
12. Om du skall hämta gods, vart skall godset levereras? Se karta. 
 

1              2          3              4               5             6           Norra Sverige             Norge                
 
 

Annat (specificera) : ______________ 
 
13. Om du skall lämna gods, planerar du att stanna i hamnen i väntan på nästa uppdrag? 
 

JA NEJ Vet ej 
 

14. Om du svarade ja, hur länge planerar du att stanna? 
 

Mindre än 1 timme 1-3 timmar       3-5 timmar          Mer än 5 timmar Vet ej 
 
15. Ringa in de två viktigaste attributen på en uppställningsplats.  
 

 

                                           
    Toaletter                  Dusch                   Mat                  Övervakning 

 
 
16. Hur mycket skulle du vara villig att betala för tillgång till en uppställningsplats där alla 
attribut ovan erbjuds? 
 



 

 

Svar: _________________ EUR (€) / natt 
 
17. Vilken är din nationalitet? 

 
Svar: __________________ 

 
Karta Sverige.  
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  
Beräkningsmodell 1 för dimensionering av uppställningsplats 

 

I intervjuerna med lastbilschaufförer angavs tidpunkt för varje svarandes deltagande i 
intervjuundersökningen. Denna tid tillsammans med hur chauffören i fråga svarade på hur länge 
denne hade parkerat, eller planerade att parkera, genererade ett behov av en parkeringsplats vid 
analysen av svaren från intervjuundersökningen. Analysen i fallet med chaufförernas 
parkeringsbehov gick till som sådant att en behovsmatris skapades med alla dygnets timmar på 
den vågräta x-axeln, och alla intervjuer staplades på varsin rad på y-axeln. Ifall en chaufför 
svarar på en intervjuundersökning klockan 08 att denne har för avsikt att parkera på ID-
parkeringen fram tills att dennes uppdrag skall utföras 3-5 timmar senare markeras ett behov av 
uppställning timmarna från och med klockan 09 till och med klockan 12. Hur matrisen utvecklas 
visas i figur 1. 
 

 
Figur 1. Behovsmatris enkätsvar.  
 
Detta förfarande repeteras för varje enskild chaufför, beroende på hur denne svarar tills att alla 
svar är analyserade. När detta är gjort kan behovet summeras för varje enskild timme och det går 
då att utläsa hur behovet av parkeringsplatser varierar över dygnet för de tillfrågade 
chaufförerna. Viktigt att notera är att två olika matriser behöver skapas beroende på om behovet 
på kort eller lång sikt skall räknas ut. Om en chaufför angett att denne har parkerat i längre än 5 
timmar skall detta inte markeras som ett behov i behovsmatrisen för parkering på kort sikt, 
eftersom den parkeringen endast skall vara avsedd för lastbilar som parkerar i högst 5 timmar. På 
samma sätt så bokförs endast tiderna för chaufförer som parkerar 5 timmar eller kortare för 
behovsmatrisen på kort sikt.  
 
Behov kort sikt 
När summan av behovet för varje enskild timme är beräknat går det att visualisera i ett diagram. 
Figur 2 visar behovet för korttidsparkering för de tillfrågade 149 chaufförerna under dygnets alla 
timmar.  



 

 

 

 
Figur 2. Behovsdiagram tillfrågade chaufförer, kort sikt. 
 
Som figur 2 visar så är behovet av parkering under sena kvällar och nätter 0. Under denna 
tidpunkt är också terminalerna stängda, varför det inte antags finnas något behov för 
korttidsparkering under dessa timmar. Dimensioneringen skall beräknas enligt en genomsnittlig 
beläggningsgrad på 80 %. Eftersom behovet varierar kraftigt, där behovet mitt på dagen är 
mycket högre än vad som efterfrågas på morgonen och kvällarna anpassas genomsnittsbehovet 
till att innefatta de timmar då behovet är som störst. Detta för att inte dimensioneringen skall 
leda till en kraftig underkapacitet under lång tidsperiod på dygnet, varför det genomsnittliga 
behovet beräknas från klockan 09 till klockan 17. Med 80 % beläggningsgrad betyder det att 
kapaciteten på parkeringen borde vara 9,58 platser för att kunna betjäna de chaufförer som 
tillfrågats (149 st). Behovet som kunnat beräknas från enkätsvaren generaliseras sedan för att 
omfatta hela populationen. Först divideras behovet med 149 och multipliceras sedan med 
genomsnittligt antal besökare på en vardag för Ro/Ro-terminalen (677) för att generalisera över 
trafiken i port 6 om alla skulle besökt ID-kontrollen, vilket ger behovet 44 platser. Sedan 
multipliceras behovet med 0,7 för att ta hänsyn till att endast 70 % av Ro/Ro-trafiken går via ID-
kontrollen och divideras till sist med 0,75 för att också få med containerterminalens behov, 
vilket är 25 % av det totala behovet. Detta genererar en dimensionering på 41 platser för 
korttidsparkering på kort sikt.  
 
Behov lång sikt 
Behovet av parkeringsplatser på lång sikt beräknas enligt samma princip. I figur 3 visas 
behovsdiagrammet för parkeringsplatser 5 timmar eller längre. 
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Figur 3. Behovsdiagram tillfrågade chaufförer, lång sikt. 
 
Behovet räknas som nämnts enligt samma princip med undantaget att genomsnittsbehovet inte 
behöver anpassas för att variationen över tid inte är lika kraftiga. Detta gör att en undervärdering 
av behovet är mindre trolig. Med samma beräkningar som visats för behovet på kort sikt blir 
behovet av parkeringsplatser 72 st. Uppställningsplatsen blir dock aktuell först år 2020, varför 
denna siffra behöver justeras för att ta hänsyn till trafikökningen med 3 % per år. Därför 
multipliceras behovet med 1,03^6, vilket ger behovet 86 platser år 2020.  
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Bilaga 3 
Beräkningsmodell 2 för dimensionering av uppställningsplats 

 
Sedan tidigare har data för portpassager i port 6 erhållits för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31, 
vilka visar totalt antal portpassager under varje timme på dygnet för varje veckodag. 
Portpassagerna visas i figur 1 och är summerade under den givna tidsperioden. 
 

 
Figur 1. Totalt antal portpassager i port 6 Januari – Mars. 
 
Portpassagerna gäller både in- och utpassager. För att kalkylera det genomsnittliga antalet 
uppdrag under varje timme på dygnet divideras alla celler med 2 för att räkna bort utpassager 
och divideras sedan med antal veckodagar under den givna tidsperioden, dvs 12 för tisdagar och 
13 för alla andra dagar. Detta ger genomsnittligt antal uppdrag i port 6 under en vecka enligt 
figur 2.  
 



 

 

 
Figur 2. Genomsnittligt antal uppdrag under givna timmar, port 6. 
 
Behov kort sikt 
Med hjälp av intervjuundersökningen kan det utläsas hur stor andel av de svarande som parkerar 
före respektive efter uppdrag. Vidare går det också att utläsa hur länge dessa parkerar i 
genomsnitt. Då parkeringsbehovet på kort och lång sikt beräknas görs detta separat från 
varandra, då det gäller olika behov i dimensionering av uppställningsplats. För korttidsbehovet 
så parkerar i genomsnitt 14 % av chaufförerna före uppdrag och 9 % efter uppdrag. De väntar då 
i genomsnitt 2 timmar före uppdrag respektive 3 timmar efter uppdrag.  
 
Behovsberäkningsmodellen fungerar så att korttidsbehovet en given timma på dygnet, 
exempelvis klockan 15, är 9 % av antal uppdrag under de tre föregående timmarna (12-14) 
summerat med 14 % av antal uppdrag under de två nästkommande timmarna (16-17). Metoden 
appliceras sedan på alla celler, vilket ger ett behov under givna timmar på dygnet enligt figur 3.  
 
 



 

 

 
Figur 3. Behov korttidsparkering. 
 
Som det gick att utläsa av intervjuundersökningarna var behovet av korttidsparkering som allra 
störst mellan klockan 09 och 17. Genom att ta medelbehovet av parkering på dessa tider på 
vardagar och ta hänsyn till 80 % beläggningsgrad blir behovet 30 st platser för Ro/Ro-terminalen 
på kort sikt. Detta divideras med 0,75 för att också inkludera behovet för containerterminalen, 
vilket ger det avrundade behovet 40 platser på kort sikt.  
 
Behov lång sikt 
Förfarandet för att räkna ut behovet på lång sikt går till på samma sätt, fast med något 
modifierade siffror. Behovet en given timma på dygnet är 17 % av antal uppdrag under de tio 
föregående timmarna summerat med 6 % av antal uppdrag under de tio nästkommande 
timmarna. Under dagtid är det mindre troligt att chaufförer har samma behov att parkera under 
en längre tid som under nattetid. Därför anges sannolikheten till att de vill parkera till 3 % från 
klockan 11 till klockan 17. Under denna tidsperiod är det flest uppdrag i port 6. Detta genererar 
ett behov under en vecka enligt figur 4.  
 



 

 

 
Figur 4. Behov långtidsparkering. 
 
Dimensioneringen beräknas enligt en genomsnittlig beläggningsgrad på 80 %, vilket ger 52 
platser för Ro/ro-terminalen på lång sikt. Detta divideras med 0,75 för att också inkludera 
behovet för containerterminalen, vilket ger det avrundade behovet 69 platser. 
Uppställningsplatsen blir dock aktuell först år 2020, varför denna siffra behöver justeras för att 
ta hänsyn till trafikökningen med 3 % per år. Därför multipliceras behovet med 1,03^6, vilket 
ger behovet 82 platser år 2020. 
 
  



 

 

Bilaga 4 
Sammanställning intervjuundersökning 

Procentsatser beräknat utifrån totalt antal svarande (149) med undantag för fråga 12. 
Avrundade siffror redovisas.  
 

1. Vilket åkeri/speditör arbetar du för? 
 

DFDS 10 % 
DSV 5 % 
LKW 5 % 
DHL 4 % 
VOS 4 % 

P.Ø Scandex 3 % 
Annat 70 % 

 
2. Varifrån har du kört idag för att komma till hamnen?  
 

Värmland 6 % 

Västra 
Götalandsregionen 

35 % 

Skåneregionen 5 % 
Mellansverige 15 % 

Småland 17 % 

Stockholmsregionen 5 % 

Norra Sverige 3 % 
Norge 9 % 

Annat 5 % 

 
3. Skall du hämta eller lämna gods? 
 
Hämta 31 % 
Lämna 40 % 
Hämta & lämna 29 % 
 



 

 

4. I vilken port skall du hämta/lämna gods? 
 
1 0 % 
2 0 % 
3 0 % 
4 0 % 
5 0 % 
6 100 % 
Vet ej 0 % 
 
5. Vilken typ av gods skall hämtas/lämnas? 
 
Trä 16 % 
Stål 10 % 
Plast 3 % 
Bil/lastbilsdelar 13 % 
Annat 29 % 
Vet ej 28 % 
 
6. När skall du hämta/lämna godset? 
 
Inom 1 timme 78 % 
Om 1-3 timmar 5 % 
Om 3-5 timmar 2 % 
Om mer än 5 timmar 9 % 
Vet ej 7 % 
 
7. Var planerar du att parkera fram tills dess?  
 
På ID-kontrollen 75 % 
Annan plats på hamnområdet 6 % 
Annan plats 11 % 
Vet ej 7 % 
 
8. Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna för lastbilar på Göteborgs hamn? 
 
Mycket dåliga 56 % 
Dåliga 24 % 
Okej 10 % 



 

 

Bra 4 % 
Mycket bra 2 % 
Vet ej 4 % 

 
9. Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna för lastbilar i Göteborgsområdet? 
 
Mycket dåliga 36 % 
Dåliga 30 % 
Okej 15 % 
Bra 7 % 
Mycket bra 3 % 
Vet ej 9 % 
 
10. Har du parkerat på hamnområdet innan du kom till ID-kontrollen idag? 
 
Ja 34 % 
Nej 65 % 
 
11. Om du svarade ja, hur länge har du väntat? Andel av totalt antal svarande. 
 
Mindre än 1 timme 9 % 
1-3 timmar 13 % 
3-5 timmar 2 % 
Mer än 5 timmar 10 % 
 
12. Om du skall hämta gods, vart skall godset levereras? Enbart applicerbara svar redovisas. 
 

Värmland 5 % 

Västra 
Götalandsregionen 

21 % 

Skåneregionen 9 % 
Mellansverige 12 % 

Småland 20 % 

Stockholmsregionen 8 % 

Norra Sverige 6 % 
Norge 11 % 

Annat 7 % 

 



 

 

13. Om du skall lämna gods, planerar du att stanna i hamnen i väntan på nästa uppdrag? 
Enbart applicerbara svar redovisas. 
 
Ja 19 % 
Nej 47 % 
Vet ej 5 % 
 
 
14. Om du svarade ja, hur länge planerar du att stanna? Andel av totalt antal svarande. 
 
Mindre än 1 timme 7 % 
1-3 timmar 4 % 
3-5 timmar 3 % 
Mer än 5 timmar 4 % 
Vet ej  2 % 

 
15. Ringa in de två viktigaste attributen på en uppställningsplats.  
 
Toaletter 94 % 
Dusch 67 % 
Mat 14 % 
Övervakning 26 % 
 
16. Hur mycket skulle du vara villig att betala för tillgång till en uppställningsplats där alla 
attribut ovan erbjuds? Medelvärde redovisas.  
 
Medelvärde 6,90 € /natt 
Svenska chaufförer 7,76 € /natt 
Utländska chaufförer 6,43 € /natt 
 
17. Vilken är din nationalitet? 

 
Sverige 33 % 
Polen 23 % 

Makedonien 15 % 
Rumänien 10 % 
Lettland 5 % 
Ryssland 3 % 
Annan 11 % 

 



 

 

Bilaga 5 
Intervjuguide Kajsa Wighall, Gothenburg Ro/Ro Terminal AB 

 
1. Har ni statistik på hur många som servas på ID-kontrollen per dag i perioden 2014-01-01 

– 2014-03-31? Är det något vi skulle kunna få ta del av för att kunna hjälpa oss i vårt 
examensarbete? 
 

2. Om ni inte har detta, hur många av det totala antalet lastbilar som har uppdrag hos 
Älvsborg Ro/Ro passerar via ID-kontrollen? 
 

3. Vad har du för bild av problemet med felparkerade lastbilar på hamnområdet? 
 

4. Hur ser trafikflödet ut för Älvsborg Ro/Ro jämfört med APM Terminals med tanke på 
hur ofta lastbilschaufförerna parkerar i väntan på eller efter avslutat uppdrag? 

  



 

 

Bilaga 6 
Intervjuguide Jan Inganäs 

 
 

1. Vad är bakgrunden till att Port Entry-projektet initierades?  
 

2. När är projektet planerat att färdigställas? 
 

3. Kan du beskriva flödet för en lastbil genom Port Entry? 
 

4. Kommer terminalerna fortfarande sköta ID-kontroller för respektive terminal? 
 

5. Kommer inpassager till alla terminaler (energi, bil, container, ro/ro) att gå genom Port 
Entry? 
 

6. Kommer det finnas någon form av kontroll som ser till att obehöriga inte kan ta sig in på 
området för Port Entry? 

 

7. Vilka faciliteter och tjänster kommer att erbjudas lastbilschaufförerna? 
 

8.  Hur många lastbilsparkeringar kommer Port Entry att ha? 
 

9. Mot vilket underlag valdes antalet parkeringsplatser ut? 
 

10. Kommer det att finnas en tidsgräns på hur länge lastbilar får parkera? 
 

11. Kommer det att finnas en tidsgräns för hur tidigt innan ett uppdrag som lastbilarna kan få 
sina handlingar? 

 

12. Hur valdes platsen för Port Entry ut? 
 

13. Hur kommer flödet in och ut ur hamnen att förändras till följd av att Port Entry tas i 
bruk? 

 

14. Vad är den största vinsten med Port Entry för hamnen, terminalerna och chaufförerna? 
 

15.  Är det tänkt att alla lastbilar skall komma in till hamnen via Ytterhamnsvägen? 
 

16. Kommer det finnas särskilda restriktioner för lastbilar med farligt gods på Port Entry? 
 

 
  



 

 

Bilaga 7 
Intervjuguide Kickan Larsson 

 
 

1. Kan du beskriva hur ID-kontrollen går till för chaufförer som har uppdrag i APMT? 
 

2. Servar APM:s ID-kontroll både port 3 och 4? 
 

3. Används Marshalling area även av lastbilar som har uppdrag i port 3? 
 

4. Får chaufförerna ett tidsintervall när gods måste hämtas/lämnas? Om inte, hur fungerar 
det? 
 

5. Ges någon form av böter om gods hämtas för sent? 
 

6. Finns det någon tidsgräns för när chaufförerna tidigast kan ställa sig på marshalling area? 
 

7. Hur stor andel är det som checkar in online innan ett uppdrag, respektive hur många som 
kommer till er ID-kontroll? 

 
8. Upplever du det som att de som checkar in online inte är i behov av uppställningsplats i 

lika stor utsträckning? 
 

9. Blir det ofta fullt på marshalling area? Vad beror detta på i så fall och hur hanteras det? 
 

10. Delas det vanligtvis ut parkeringsböter på marshalling area? 
 

11. Upplever du att det finns problem med att det står lastbilar på ID service ytan som inte 
har ett uppdrag i hamnen? 

  



 

 

Bilaga 8 
Intervjuguide Hans Simonson 

 
 

1. Vad kan man hyra ut ytan vid ID-kontrollen och Östra Halvorsäng för om de inte ska 
användas som uppställningsplatser?  

 
2. Vad använder ni för kalkylränta vid diskonteringar? 

 
 

 


