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Abstract 

Holmen Paper is one of Sweden’s leading manufacturer of paper, with two Swedish production 

facilities located in Norrköping and Hallstavik. The European continent constitutes the company’s 

largest customer base which makes the company’s distribution system an integral part of the 

business. Historically, much of the produced paper has been transported by vessels, as vessels allow 

large volumes of goods and deliveries to markets which are difficult to reach with other modes of 

transportation. On the first of January 2015, a new EU directive enters into force which regulates the 

allowed fuels for vessel transports. This directive leads to an increase in cost for vessel transports 

due to more expensive fuels needing to be used to comply with the new rules. Therefore, Holmen 

Paper is interested in evaluating alternatives to the distribution system used today, focusing on the 

product flow between the Swedish production facilities. Thereof, the purpose of this study is to 

evaluate four predetermined scenarios regarding the distribution system from a capacity and cost 

perspective. 

The first scenario is based on the same distribution system Holmen Paper is using today, which does 

not include a product flow between the Swedish production facilities. The other three scenarios, in 

contrast to the first, do include a production flow between Hallstavik and Norrköping. For these 

scenarios a particular volume of the produced paper in Hallstavik will firstly be transported to 

Norrköping, then be placed in the warehouse of finished goods and lastly be loaded on new modes of 

transportation. For the second scenario, the production flow between Hallstavik and Norrköping is 

based on a combination between rail and road transports. The third scenario is based on only road 

transports and the last scenario is based on vessel transports between Hallstavik and Norrköping. 

To perform an evaluation of each scenario, the authors designed a study-specific course of action 

whose structure is based on four different steps. The first step was a mapping of the operations at 

the facilities’ warehouses for finished products. The second step was to use the mapping results to 

calculate the available capacity in the warehouses. The third step was an estimation of the capacity 

demand which would arise in each scenario, depending on the design of the product flow. The last 

step of the course of action is to calculate the cost for providing the necessary capacities which was 

calculated in the previous step. The costs were based on three theoretically chosen logistic costs, 

called warehousing cost, inventory cost and transportation cost. 

After a total of 16 days of time measuring at the production facilities, the authors were able to 

combine the measurement results with the 2015 projected production volumes and for each 

scenario calculate a capacity need along with the associated costs. 

The first scenario meant a capacity need below the available capacity and the lowest yearly cost in a 

comparison with the other scenarios. 

The calculations for the second scenario also resulted in a capacity need below the available capacity 

along with the highest yearly cost. 

The third scenario’s capacity need exceeded the available capacity. This was regarding loading docks 

and forklift trucks for lorry loading in Hallstavik, as well as personnel in Norrköping. The costs needed 

to manage this scenario, which meant an increase in personnel in Norrköping, reached the second 

highest yearly cost. 



The calculated capacity need for the fourth scenario was below the current available capacity. The 

cost for this scenario was calculated as the second lowest. The following table summarizes the need 

and the cost comparisons between the scenarios.   

Results of capacity and cost calculations. The left column shows the scenarios ranked regarding to their cost. The right 
column shows whether a scenario’s capacity need exceeds the available capacity. 

Scenarios ranked after lowest cost result  Exceeded capacity need 

The first scenario No 

The fourth scenario No 

The third scenario Yes 

The second scenario No 

 

To validate the result, the authors performed sensitivity analyzes where the effects of some of the 

assumptions and simplifications which has been made to produce the result were tested. The 

sensitivity analyzes showed that some of the assumptions affected the end result but the authors still 

deem that the relationship regarding capacity need between the scenarios show a representative 

image of reality.  



Sammanfattning 

Holmen Paper är en av Sveriges ledande papperstillverkare, med två svenska 

produktionsanläggningar belägna i Norrköping och i Hallstavik. Den europeiska kontinenten är 

företagets största kundbas, vilket gör distributionssystemet mellan anläggningarna och dess kunder 

ytterst betydelsefull. Historiskt har mycket av det producerade pappret transporterats med båt, 

eftersom båtar både möjliggör transporter av stora volymer och leveranser till marknader svåra att 

nå med andra transportmedel. Den 1:a januari 2015 träder ett nytt EU-direktiv i kraft, vilket reglerar 

tillåtna drivmedel för båttransporter. Direktivet innebär en kostnadsökning för båttransporter, då 

dyrare drivmedel måste användas för att uppfylla de nya kraven. Därför är Holmen Paper 

intresserade av att undersöka alternativ till dagens distributionssystem, med fokus på produktflödet 

mellan de svenska produktionsanläggningarna. Således är syftet med studien att utreda fyra 

förutbestämda scenarier utifrån ett kapacitets- och kostnadsperspektiv. 

Det första scenariot bygger på samma distributionssystem Holmen Paper använder i dagsläget. Det 

innebär att inget av det papper som produceras i Hallstavik passerar förbi färdigvarulagret i 

Norrköping då det distribueras till kunder. De övriga scenarierna baseras däremot på att en bestämd 

andel av produktionsvolymen i Hallstavik transporteras till Norrköping för att först lossas, lagras och 

sedan utlastas på ett nytt transportslag. Det andra scenariot bygger på att lastbilar och tåg används 

för att transportera godset mellan anläggningarna. Det tredje scenariot bygger på att enbart lastbilar 

används och det fjärde scenariot bygger på att godset transporteras på båt. 

För att åstadkomma en utredning av respektive scenario utformade författarna ett för studien 

specifikt tillvägagångssätt, vars upplägg baseras på fyra olika steg. Det första steget är en 

kartläggning av verksamheten vid färdigvarulagren vid de svenska produktionsanläggningarna. Det 

andra steget är att använda kartläggningen för att beräkna vilket kapacitetsutbud som finns 

tillgängligt i lagren. Det tredje steget innebär en uppskattning av vilka kapacitetskrav som skulle 

uppstå för varje scenario, beroende på hur produktflödena utformas. Det sista steget är att beräkna 

kostnaderna för att tillhandahålla den nödvändiga kapacitet som beräknats i steget innan. 

Kostnaderna baserades på tre teoretiskt framtagna logistikkostnader, kallade lagerhållningskostnad, 

lagerföringskostnad samt transportkostnad. 

Efter totalt 16 dagars mätningar vid produktionsanläggningarna, kunde författarna kombinera 

mätresultaten med 2015 års prognostiserade produktionsvolymer och för respektive scenario 

beräkna ett kapacitetsbehov med tillhörande kostnader. 

Det första scenariot resulterade i ett kapacitetsbehov som understeg det tillgängliga 

kapacitetsutbudet, samt den lägsta årliga kostnaden i en jämförelse mellan scenarierna. 

Beräkningarna för det andra scenariot resulterade också i att det framtagna kapacitetsbehovet 

understeg vad som i dagsläget finns tillgängligt, men innebar också den högsta årliga totalkostnaden. 

Det tredje scenariots kapacitetsbehov överskred dagsens tillgängliga kapacitetsutbud, gällande 

lastkajer och truckar i Hallstavik samt truckförare i Norrköping. Kostnaderna för att klara scenariot, 

vilket innebar en ökning av personalstyrkan, resulterade i den näst högsta årliga totalkostnaden. 



Det fjärde scenariots kapacitetsbehov understeg dagens tillgängliga kapacitetsutbud och resulterade 

i den tredje högsta årliga totalkostnaden. Resultaten av kostnadsberäkningarna ses i stigande 

ordning i nedanstående tabell. 

Resultat av kapacitets- och kostnadsberäkningar. Till vänster ses scenarierna i stigande ordning baserat på årliga 
kostnader. Till höger anges om scenariernas kapacitetsbehov överstiger Holmen Papers nuvarande kapacitetsutbud. 

Ordning av resultat kostnader Överskidande kapacitetsbehov 

Första scenariot Nej 

Fjärde scenariot Nej 

Tredje scenariot Ja 

Andra scenariot Nej 

 

För att säkerställa resultatet genomförde författarna känslighetsanalyser, då effekten av de 

antaganden och förenklingar som gjorts för att beräkna de efterfrågade kapacitetsbehoven och 

kostnaderna testades. Trots att känslighetsanalyserna visar att vissa antaganden har påverkat 

slutresultatet, anser författarna att förhållandet mellan scenarierna visar en representativ bild av 

verkligheten.  
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1 Inledning 
Det här kapitlet berör bakgrunden till studien, studiens syfte, direktiv för studien samt en 

disposition av resterande delar av rapporten. Syftet med rapporten förklaras och diskuteras 

närmare. Dispositionen beskriver vad rapporten innehåller och kan användas som en 

överblick över rapportens delar kopplat till dess tillvägagångssätt.  
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1.1 Bakgrund 
Holmen Paper är en av Sveriges största papperstillverkare, som under 2013 hade en omsättning på 8 

miljarder SEK och en årlig produktion på cirka 1 500 000 ton papper. Företaget äger tre 

produktionsanläggningar, Braviken utanför Norrköping, Hallsta norr om Stockholm och ytterligare en 

anläggning i Madrid. Då Holmen Paper både är ett globalt företag med internationella kunder, och i 

regel exporterar stora volymer av otympligt gods, har sjötransporter blivit ett viktigt 

distributionsmedel för företaget. Under år 2013 gick exempelvis cirka 35 % av företagets 

producerade ton via sjötransporter. Dessutom anses England vara en av Holmen Papers strategiskt 

viktigaste marknader, som är ytterst svår att distribuera till via andra transportmedel än båt. 

(Engstad, 2014) 

I dagsläget förfogar Holmen Paper över två fartyg som kontinuerligt transporterar papper från 

Holmen Papers svenska produktionsanläggningar till internationella hamnar söderut i Europa. 

Båtarna turas om att trafikera två rutter som båda innefattar lastning i först Hallsta och sedan 

Braviken. Sedan går ena rutten till Lübeck i Tyskland och den andra rutten till Hull och Sheerness i 

England. (Engstad, 2014) 

Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft den 1:a januari 2015 innebär en minskning av den tillåtna 

mängden svavel i marina drivmedel, från dagens 1 % till en högsta tillåtna mängd på 0,1 %, i 

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (Council Directive 1999/32/EC, 26.4.1999). För Holmen 

Paper innebär direktivet en ökning av transportkostnaderna med båt då dagens drivmedel inte längre 

kan användas (Engstad, 2014). Kombinerat med dagens logistik-setup, som innebär att fartygen 

under varje rutt passerar både Hallsta och Braviken samt att de sällan är fullastade på denna sträcka, 

ligger detta som grund för Holmen Papers intresse att undersöka alternativ till dagens 

distributionssystem.  

Förändringar av distributionssystemet skulle beröra transporten av det papper som idag 

transporteras med båt mellan Hallsta och Braviken. De förändringar som Holmen Paper är 

intresserade av baseras på tre scenarier; i två fall byte av transportmedel till tåg respektive bil och i 

ett fall ändring av de volymer som skickas med båt. Oavsett vilken förändring som är aktuell kommer 

det innebära ändrade kapacitetskrav för arbetet med lossning, lagring och utlastning hos 

produktionsanläggningarna, samt ändrade transportkostnader då frekvens och volym för leveranser 

kommer ändras..För att utvärdera alternativen vill nu Holmen Paper utreda vilka kapaciteter som 

kommer krävas, hur det kommer påverka företaget ur ett kostnadsperspektiv samt hur de skiljer sig i 

jämförelse från ett scenario där nulägets distributionssystem används.  

1.2 Syfte 
Att för fyra förutbestämda scenarier undersöka vilka kapaciteter för lossning, lagring och utlastning 

som krävs vid ett förändrat distributionssystem mellan Hallsta och Braviken, samt vad de skulle 

innebära ur ett kostnadsperspektiv. 

1.3 Syftesförtydligande 
För att tydliggöra syftet kommer först författarnas egna definitioner av, för syftet, viktiga begrepp 

presenteras samt viktiga förutsättningar. Sedan kommer studiens studerade system förklaras, vilket 

indikerar vilka material- och informationsflöden rapporten kommer behandla och vilka flöden som 

rapporten inte behandlar.  
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1.3.1 Förtydligande av begrepp och förutsättningar 

Utifrån syftet anser författarna att främst fyra begrepp bör förtydligas: studiens definitioner av 

kapaciteter samt lossning och utlastning, vad som menas med en distributionssystem och vad som 

inkluderas i ett kostnadsperspektiv. 

Begreppet kapacitet kommer i studien tolkas som de fysiska förutsättningar som krävs för att ett 

undersökt scenario ska vara genomförbart. I det här fallet syftar det till kvantiteter av personal, 

truckar, lagerplatser och lastkajer. 

Begreppet distributionssystem definieras som ett övergripande system av produktflöden, med hjälp 

av olika transportslag och lagerpunkter. 

Med utlastning menas arbetet att flytta gods från en lagringsplats till en transportenhet. Med 

lossning menas att lasta av gods från en transportenhet och flytta det till en lagerplats. 

För att analysera förändringen ur ett kostnadsperspektiv, kommer författarna att utgå från begreppet 

”totalkostnad”. Begreppet innefattar samtliga logistikrelaterade kostnader för ett undersökt system 

vid ett givet scenario, exempelvis kostnader för lagring, transport, administration och information. 

Därmed kan det finnas kostnadsgrupper som ingår i begreppet, men som inte kommer beröras av 

rapporten beroende på direktiv, avgränsningar eller förutsättningar. Beräkningar av de kostnader 

som kommer beröras, kommer endast göras utifrån de poster som kan skilja mellan alternativen. På 

så sätt fås endast en jämförelse mellan alternativen och inte den sammanlagda kostnaden för varje 

alternativ. 

De fyra olika scenarierna är givna av uppdragsgivaren och det ingår inte i syftet att utforma dessa. I 

syftet ingår det både att ta reda på vilka kapaciteter som påverkas av arbetet med lossning och 

utlastning, samt bestämma hur stora de måste vara för att klara av de olika alternativen. 

För att uppfylla studiens syfte kommer en kartläggning av nuvarande lossning och 

utlastningskapaciteter göras. Även om det inte ingår explicit i studiens syfte, kommer det vara ett 

betydande underlag för att analysera och undersöka de på förhand givna scenarierna.  

Syftet är endast att ta fram beslutsunderlag i form av beräkningar av kapacitet och kostnader, inte ta 

ställning till om ett alternativ är realistiskt för Holmen Paper att genomföra. Däremot kommer 

författarna kommentera om beräkningarna visar att ett kapacitetsbehov överstiger vad som i 

dagsläget finns tillgängligt. Syftet innefattar heller inte att undersöka eller analysera Holmen Papers 

arbetssätt för lossning och utlastning vid lastkajerna, utan författarna kommer utgå från nuvarande 

arbetssätt som konstant och inte föreslå förändringar till arbetsmetodiken.  

1.3.2 Studerat system 

För att förtydliga studiens utredningsområde presenteras en övergripande bild av Holmer Papers 

tänkta material- och informationsflöde från de svenska produktionsanläggningarna. I systemet 

kommer det specifika område studien berör, kallat dess studerade system, markeras för att förtydliga 

vilka flöden som ingår i studien och vilka som inte ingår. 

Som Figur 1 indikerar dras en gräns till vänster i systemet efter att produkterna har passerat 

produktionen i Hallsta och Braviken och precis kommit in i de två färdigvarulagren. Där lagras 
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produkterna i väntan på att distribueras. Således kommer flödet mellan produktionen och 

färdigvarulagret samt hur produkterna lossas i färdigvarulagret inte ingå i studien.  

Den högra gränsen dras precis innan de färdiga produkterna distribueras till kunder. Således kommer 

utlastningen i både Hallsta och Braviken ingå i systemet samt transporterna mellan anläggningarna 

och lossningen i Braviken, men inte transporterna från anläggningarna till tryckeri och slutkund.  

Angående detaljnivån i Figur 1 är ett flertal fyrkanter, som ska representera en aktivitet i 

materialflödet, en sammanfattning av många underliggande aktiviteter. Exempelvis baseras 

produktionen i både Hallsta och Braviken egentligen på flertalet underliggande aktiviteter och 

processer, som dock inte syns i figuren. 

 

Figur 1. Övergripande bild över material och informationsflödet från Holmen Papers produktionsanläggningar till 
slutkunder. Det rödmarkerade området representerar studiens studerade system. 

1.4 Direktiv från Holmen Paper 
Då studien ursprungligen framtogs av Holmen Paper, följer ett antal direktiv från företaget för hur 

studien ska genomföras och vad författarna bör mäta. För att beskriva Holmen Papers direktiv är 

avsnittet uppdelat i tre olika underkapitel.   

1.4.1 Uppdatering av mätresultat för utlastning och lossning  

Även om Holmen Paper gjort egna mätningar för utlastningstider från färdigvarulagren i både Hallsta 

och Braviken, är ett direktiv att nya mätningar ska göras oberoende av de gamla. Det finns tre 

övergripande orsaker till varför det anses viktigt att genomföra nya mätningar. För det första 

motsäger metodiken bakom Holmen Papers egna mätningar vad som teoretiskt beskrivs för 

tidmätningar. För det andra har det gått en tid sedan Holmen Paper gjorde sina senaste mätningar 

och förändringar i lagret kan ha skett. Det sista argumentet till varför nya mätningar anses relevant, 

är att start- och slutpunkter för en process kan variera beroende på vem som mäter. Startar en 

utlastning exempelvis då första trucken åker och hämtar den första lasten, eller startar utlastningen 
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då lastbilen eller tåget är placerad vid lastkajen? Då Holmen Paper haft olika utgångspunkter i Hallsta 

och Braviken blir företagets egna mätningarna svåra att applicera på studien. 

1.4.2 Studerat system 

Vilka delar av produktflödet som ska ingå i det studerade systemet bestämdes till största del av 

Holmen Paper, som ville ha med kapacitetskrav och kostnader för utlastning i Hallsta och för 

utlastning och lossning i Braviken. Vidare gav Holmen Paper direktiv om att produktionen vid de två 

svenska anläggningarna och leveransservicen till kunder inte ska ingå i studien. 

Då det studerade systemets innehåll till viss del var öppet för diskussion inkluderades även kostnader 

för transporter mellan Hallsta och Braviken, efter samråd mellan författarna och Holmen Paper. 

Transportkapaciteter bortses dock från då transporterna inte utförs i Holmen Papers egen regi. 

1.4.3 Scenarier att utreda 

Studien omfattar en utredning av fyra scenarier gällande val av distributionssystem mellan Hallsta 

och Braviken. Dessa fyra scenarier är på förhand framtagna av Holmen Paper, både gällande val av 

transportmedel och hur den totala volymen, vilken inte skiljer sig mellan scenarierna, ska 

transporteras med dessa. Genomgående i denna rapport kommer begreppet volym syfta till antal 

ton. Direktiven innefattar även vilka produkter som ingår i flödena och att den totala 

produktionstakten och utlastningstakten är jämt fördelad över året.  

För att åstadkomma ett beskrivande resultat vill Holmen Paper att de tre alternativa scenarierna ska 

jämföras med ett scenario som representerar nuläget, kallat scenario 0. Utgångspunkten för scenario 

0 är följaktligen att nulägets distributionssystem används med samma volymer och förutsättningar 

som för övriga scenarier. Nedan följer en sammanfattning av de fyra scenarierna som ska utredas. En 

överskådlig bild över hur båtrutterna går i dagsläget åskådliggörs i Figur 2. 

 Scenario 0: Holmen Paper använder dagens distributionsystem vilket innebär att två båtar 

används och de lastas vid båda pappersbruken samt att ingen lossning sker i Braviken.  

 Scenario 1: Holmen Paper övergår från att använda två båtar till en båt, som enbart lastas i 

Braviken. Det betyder att ingen båtutlastning kommer ske i Hallsta, utan delar av det gods 

som i scenario 0 lastas på båt i Hallsta kommer transporteras till Braviken i en kombination 

av bil och tåg. I Braviken sker först en lossning av godset från Hallsta, varefter det placeras i 

färdigvarulagret och lastas ut på båt eller container tillsammans med gods från Braviken. 

Båten fortsätter sedan till England i en rutt om totalt åtta dagar. 

 Scenario 2:  Holmen Paper övergår, likt scenario 1, till att enbart använda en båt som lastas i 

Braviken. Lika stor volym som i scenario 1 transporteras till Braviken kommer i de här 

scenariot transporteras med enbart bil till Braviken. Därefter kommer godset först lossas, 

lagras och sedan utlastas på båt eller container tillsammans med gods som producerats i 

Braviken. 

 Scenario 3: Båtarna lastas både i Braviken och Hallsta. Båten som lastas i Hallsta kommer 

sedan köra till Braviken och lossa godset för att sedan vända tillbaka till Hallsta. Delar av det 

avlastade godset kommer sedan, tillsammans med gods från Braviken, lastas ut på en annan 

båt som går likt scenario 1 och 2 går till England. Resten av godset kommer att transporteras 

från Braviken med antingen bil, tåg eller container. 
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I Figur 2 åskådliggörs förutsättningarna för de tre scenarier som rapporten ämnar undersöka 

tillsammans med scenario 0. 

 

Figur 2. Den vänstra kartan indikerar ett framtida distributionssystem för båt, tillika scenario 1-3. Den högra kartan visar 
dagens distributionssystem för båt. 

1.5 Rapportens disposition 
Denna studie består i stora drag av fyra övergripande arbetsmoment: kartläggning, beräkning av 

tillgänglig kapacitet, uppskattning av framtida kapacitetsbehov samt beräkning av kostnader för 

kapacitetsbehoven. I detta avsnitt beskrivs vilka delar av rapporten som behandlar de olika 

arbetsmomenten. En sammanfattning av arbetsmomenten och vilka delar i rapporten som berör 

dem ses i Figur 3. 

Kartläggning genomförs för att förstå den undersökta verksamheten och vad som kommer påverkas i 

de olika scenarierna. Då en grundläggande kartläggning räckte för att kunna gå vidare till nästa steg 

beskrivs resultatet av kartläggning helt i nulägesbeskrivningen.  

Beräkning av tillgängliga kapaciteter görs för att undersöka vad som finns tillgängligt idag och senare 

kunna avgöra om ett scenario kräver utökning av kapaciteter. Detta arbetsmoment berörs i flera 

kapitel i rapporten: teoretisk referensram, uppgiftsprecisering, metod samt empiri och resultat. I 

referensramen tas metoder för att beräkna nuvarande kapacitet upp, uppgiftspreciseringen 

innehåller frågor som måste besvaras för att beräkna kapaciteten i dagsläget och metoden beskriver 

hur författarna valt att gå tillväga för att göra beräkningarna. I empiri och resultat redovisas utfallet 

av beräkningarna. 

Uppskattning av framtida kapacitetsbehov görs för att avgöra vilka kapaciteter som kommer att 

krävas om de olika scenarierna ska vara genomförbara. Även detta arbetsmoment berörs i teoretisk 

referensram, uppgiftsprecisering, metod samt empiri och resultat. Referensramen beskriver metoder 

för att bedöma vilket kapacitetsbehov som kommer finnas beroende på vad som ska utföras samt 

vilka resurser som behövs. I uppgiftspreciseringen finns de frågor som måste besvaras för att komma 

fram till ett kapacitetsbehov för de olika scenarierna. I metoden beskrivs hur författarna kommer gå 

tillväga för att svara på frågorna i uppgiftspreciseringen och slutligen redovisas svaren på frågorna i 

empiri och resultat. 
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Det sista arbetsmomentet, beräkning av framtida kostnader, görs för att se hur mycket den krävda 

kapaciteten kommer att kosta. Precis som de två föregående stegen tas detta arbetsmoment upp i 

teoretisk referensram, uppgiftsprecisering, metod samt empiri och resultat. I referensramen beskrivs 

olika logistikkostnader som kan finnas i en verksamhet, uppgiftspreciseringen tar upp vilka 

kostnadsposter som berörs av de undersökta kapaciteterna och metoden innehåller författarnas 

tillvägagångssätt för att beräkna kostnaderna. I empiri och resultat redovisas slutligen de 

framräknade kostnaderna. 

 

Figur 3. Studiens arbetsmoment samt vilka delar av rapporten som berör dem. 

Efter kapitlet empiri- och resultat följer ett analyskapitel,  vars syfte är att diskutera och förklara 

studiens resultat samt att undersöka resultatets tillförlitlighet genom känslighetsanalyser. 

Avslutningsvis följer ett kapitel med slutsatser och en övergripande diskussion om relevanta områden 

som inte tas upp i studien samt förslag om hur det undersökta problemet kan studeras vidare. Sist i 

rapporten är en lista över använda referenser som följs av rapportens bilagor.  
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2 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver nuläget för Holmen Paper, vars framtida distributionssystem rapporten ska 

utreda. Först beskrivs både Holmenkoncernen och Holmen Paper generellt i en 

företagsbeskrivning. Sedan ligger fokus på situationsbeskrivningen som förklarar de delar av 

Holmen Paper som påverkar studien och de undersökta scenarierna.  
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2.1 Företagsbeskrivning 
För att beskriva Holmen Papers organisation har författarna valt att först presentera 

Holmenkoncernen och kortfattat beskriva Holmens övriga dotterbolag. Det följs av en presentation 

av Holmen Paper och en beskrivning om hur företagets arbete med logistik är organiserat.  

2.1.1 Holmen AB - Holmenkoncernen 

Holmenkoncernen är historiskt uppbyggt av tre olika affärsverksamheter som grundades redan på 

1600- och 1700-talet. Holmen bildades i Norrköping år 1609 som en vapentillverkare, Iggesunds 

papperstillverkning grundades år 1665 och Mo och Domsjös verksamhet, vardagligen kallat MoDo, 

har en historia från 1700-talet. År 1988 slogs de olika affärsverksamheterna samman under namnet 

MoDokoncernen. År 2000 bytte koncernen namn till Holmenkoncernen, tillika Holmen AB. 

Koncernen är i dagsläget börsnoterade och har sitt huvudsäte i Stockholm, där koncernchef, styrelse 

och den gemensamma stödfunktionen har sin bas. År 2012 omsatte koncernen cirka 18 miljarder 

SEK. (Holmens hemsida, 2014-01-29)    

Holmen AB, vars organisationsschema åskådliggörs i Figur 4, är förutom stödenhet och koncernchef 

uppbyggt av fem olika dotterbolag. Holmens dotterbolag är vardera verksamma inom olika 

affärsområden. Nedan presenteras en kort beskrivning av respektive bolag:  

 Holmen Paper: Tillverkar främst papper av olika modeller. Traditionellt stor leverantör av 

tidningspapper, men har under senare år även börjat tillverka exklusiva pappersprodukter. 

Företaget kontrollerar en produktionsanläggning i Hallstavik, en vid Bråviken utanför 

Norrköping och en i Spanien. 

 Iggesund Paperboard: Tillverkar förpackningskartonger och grafiska ändamål. Bolaget 

kontrollerar en produktionsanläggning i Iggesund utanför Hudiksvall och en i England. 

 Holmen Timber: Tillverkar trävaror av olika modeller. Företaget kontrollerar en 

produktionsanläggning i Iggesund och en i Braviken.  

 Holmen Skog: Ansvar för skötsel och utveckling av Holmen AB:s cirka 1,3 miljoner hektar 

markinnehav. 

 Holmen Energi: Ansvar för Holmen AB:s produktion av vattenkraft och utveckling inom 

energiområdet. 

 

Figur 4. Holmenkoncernens organisationsschema. 



10 
 

Holmens gemensamma strategi 

Holmens fem affärsenheter ansvarar vardera för Holmens fem olika affärsområden: tryckpapper, 

kartong, trävaror, skog och virke samt elkraft och energi. De gemensamma strategierna för 

affärsområdena är: 

 Europa är Holmens huvudmarknad 

 Holmen ska ha ett kvalitet-, produktivitet- och kostnadsfokus 

 Holmen ska upprätthålla engagerat ledarskap och kunniga medarbetare 

 Koncernen ska tillsammans ha en stark finansiell ställning och god lönsamhet 

 Holmen ska bidra till en hållbar utveckling 

2.1.2 Holmen Paper 

Holmen Paper är det största dotterbolaget inom Holmenkoncernen med tre produktionsanläggningar 

och en årlig omsättning på cirka 8 miljarder SEK. Företaget har, som tidigare nämnts, traditionellt 

varit en stor leverantör av tidningspapper till olika mediebolag runt om i Europa. På grund av en 

sjunkande marknad under 2000-talet då teknikutvecklingen drog ner tidningsförsäljningen i stora 

delar av Europa, har företaget strukturerat om sin produktmix. Fortfarande anses tidningspapper 

vara en strategiskt viktig produkt, men företaget tillverkar även tryckpapper för reklamblad, 

veckotidningar, böcker och magasin.  

Holmen Papers huvudkontor ligger i Norrköping där VD, stödfunktioner inom finans, teknik, 

information och personal, samt en central funktion för försäljning och marknad finns. En 

övergripande bild av Holmen Papers organisationsschema åskådliggörs i Figur 5. De tre olika 

produktionsanläggningarna har egna interna organisationer.   

 

Figur 5. Övergripande organisationsschema för Holmer Paper. 

Till Holmen Papers geografiskt största marknader räknas Storbritannien, Tyskland, Spanien och de 

nordiska länderna. Cirka 9 % av företagets försäljning går till kunder utanför Europa och då främst till 

asiatiska länder. Försäljningen inom Europa är organiserat genom nio olika säljkontor lokaliserade i 

åtta europeiska länder. Säljkontoren ansvarar för kundkontakt och registrerar kundorder. Deras 

placering, tillsammans med företagets tre produktionsanläggningar visualiseras i Figur 6. För 

kundkontakter utanför Europa ansvarar en enhet vid huvudkontoret i Norrköping, kallad 

”International Sales”. Sedan skickas informationen vidare till sälj och marknadsföringsavdelningen i 
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Norrköping där Holmen Papers produktions- och logistikavdelning ingår. De ansvarar för att de order 

som inkommit först produceras och sedan 

transporteras till kunder. 

Företaget producerar i regel mot kundorder. 

För ett fåtal kunder upprättas säkerhetslager 

inom Holmens anläggningar baserat på 

kundernas egna önskemål. 

Braviken 

Bravikens produktionsanläggning, placerad tio 

kilometer utanför Norrköping, invigdes år 

1977 och hade vid starten en 

tidningspappersmaskin och en fabrik för 

termomekanisk massa. År 1985 och 1996 

introducerades ytterligare två maskiner. På 

grund av sjunkande försäljning tvingades 

företaget under 2013 stänga en av de tre 

maskinerna, varför anläggningen idag endast 

har två maskiner i drift. I början av 2000-talet 

arbetade ungefär 700 personer vid bruket, i 

dagsläget har siffran sjunkit till 360.     

Anläggningen är belägen intill Bråviken som 

mynnar ut i Östersjön. Från Braviken kan gods 

lastas med antingen båt, tåg eller lastbil. De 

färdiga pappersrullarna lagras i ett färdigvarulager som ligger i anslutning till 

produktionsanläggningen. Den årliga kapaciteten är beräknad till cirka 600 000 ton.  

Hallsta 

Produktionsanläggningen är placerad i Hallstavik, cirka 40 kilometer norr om Norrtälje, och öppnades 

redan år 1915. Precis som i Braviken stängdes under 2013 en av tre pappersmaskiner, varför 

produktionsanläggningen i dagsläget endast har två maskiner i drift. Bruket är sett till antalet 

anställda och producerade volymer ungefär av samma storlek som Braviken. Från anläggningen i 

Hallsta transporteras färdiga pappersrullar med främst lastbil och båt.  

Madrid 

Anläggningen i Madrid invigdes år 2006 och är den nyaste och minsta av de tre, med en 

pappersmaskin med årlig produktionskapacitet på 330 000 ton. Vid anläggningen i Madrid arbetar 

ungefär 190 personer. 

2.1.3 Operations & Logistics 

Ansvaret för logistikrelaterade frågor inom Holmen Paper är uppdelat mellan de svenska 

produktionsanläggningarna och den spanska. Transportkoordinering, strategier för logistikupplägg 

och produktionsplanering för de svenska produktionsanläggningarna sker centralt från 

huvudkontoret i Norrköping, genom en funktion vid namn ”operation and logistics” (fritt översatt 

Figur 6. Geografisk placering för Holmen Papers produktionsanläggningar 
och säljkontor. 
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produktions- och logistikavdelningen). Samma ansvarsområde för den spanska anläggningen 

koordineras på plats i Spanien. 

Avdelningen ingår som en del av försäljning och marknadsavdelningen, vars plats i Holmen Papers 

organisationsschema åskådliggörs i Figur 4.  Inom försäljning och marknadsavdelningen ingår även de 

nio säljkontoren, en central avdelning med ansvar för säljkoordinering, en avdelning som ansvarar för 

produkt- och marknadsutveckling samt en avdelning med ansvar för omvärlds- och 

konkurrensanalyser. 

Inom logistik och produktionsavdelningen arbetar i dagsläget 15 personer. Avdelningen är indelad i 

fem enheter som tillsammans ansvarar för både operationella och strategiska logistikfrågor som 

berör de svenska produktionsanläggningarna. Organisationsschema för både försäljnings- och 

marknadsavdelningen samt för produktion- och logistikavdelningen åskådliggörs i Figur 7. 

 

Figur 7. Organisationsschema för försäljning och marknadsavdelningen. 

2.2 Situationsbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs Holmen Papers nuläge med avseende på dess kundbas, produkter och hur 

utleveranser från pappersbruken med olika transportslag går till. Även en kort beskrivning av EU-

direktivet gällande marina drivmedel presenteras. Hur informationen i situationsbeskrivningen 

samlades in beskrivs i avsnitt 5.2.5 Beskrivning av . 

2.2.1 Kundbas 

Vilket tidigare nämndes i kapitlet är Holmen Papers största kundbas belägen i Europa. Under 2013 

exporterades endast 9 % av den producerade volymen till kunder utanför Europa. Inom Europa är 

Norden, Tyskland, Spanien och Storbritannien de största marknaderna och står alla för mellan 13-16 

% vardera av volymen som produceras. 

Historiskt har Holmen Paper framför allt producerat tidningspapper och några få kunder har stått för 

en stor del av Holmen Papers försäljning. På senare tid har dock tidningspapper blivit en allt mindre 

del av produktionen och försäljningen har blivit mer uppdelad på flera kunder då de produkter som 

ökar i försäljning säljs i mindre volymer per kund. Dock kvarstår det faktum att de flesta av de stora 

kunderna är inom tidningsbranschen. 
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Figur 8. Intern jämförelse av Holmen Papers marknader. 

Då Holmen Paper säljer papper till slutkunder skiljer sig köpare och användare i detta fall. Slutkunden 

bestämmer vilket sorts papper den vill ha och köper det från Holmen Paper. Holmen Paper levererar 

pappret till ett tryckeri som fått i uppdrag av slutkunden av trycka slutprodukten. I många fall lägger 

slutkunden en preliminär order där produktspecifikation och kvantitet ingår men som inte är en 

bekräftad order, det vill säga att det är inte bestämt om slutkunden vill ha pappret eller inte. Om inte 

slutkunden bekräftar ordern i tid kan det leda till att Holmen Paper måste producera papper utan 

garanti på att det kommer att säljas till den avsedda kunden då produktionen alltid är i full takt. 

Därför kan den preliminära kundorderpunkten förskjutas till efter pappersrullarna har producerats, 

vilket åskådliggörs i Figur 9. Teori om begreppet kundorderpunkt och dess betydelse finns att läsa i 

avsnitt 3.5.5 Kundorderprocess. 

 

Figur 9. Beskrivning av Holmen Papers preliminära och slutgiltiga kundorderpunkt. 

Produkter 

Holmen Paper trycker i dagsläget sju stycken olika produkter. Produkterna skiljer sig i utseende och 

känsla och har olika användningsområden, allt från vanligt tidningspapper till exklusiva magasin. 

Även om tidningspapper fortfarande är en stor del av Holmen Papers verksamhet samt att 

produktion av tidningspapper ingår i deras strategi har det under de senaste åren blivit större fokus 

på andra produkter, till exempel papper för reklamblad. Detta ändrade fokus innebär ändrade krav 

på leveranservice då ledtiden har blivit striktare och acceptansen för avvikelser i levererad volym 
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minskat. Detta beror på användningsområdena för de olika produkterna: tidningar trycks 

kontinuerligt och med samma dimensioner medan reklamblad trycks oregelbundet och med 

varierande dimensioner. En presentation av företagets produkter kopplat till dess försäljningspris 

åskådliggörs i Figur 10. 

 

 

Figur 10. Visuell beskrivning av tre av Holmen Papers produkter sorterade efter pris. 

2.2.2 Distributionsmöjligheter i dagsläget 

Färdigt papper som ska levereras till kund levereras från pappersbruken till terminaler i det land där 

kunden är belägen. Från dessa terminaler går sedan pappret vidare till kunden. Holmen Paper köper 

in alla transporter, förutom de som går direkt från pappersbruken med båt, från externa 

transportbolag. Transportbolag som används mycket i dagsläget är till exempel Schenker, DHL och 

LKW Walter. 

I dagsläget använder sig Holmen Paper av två stycken chartrade båtar, vars modell syns i Figur 11, för 

att transportera papper. Båtarna är Ro-Ro-fartyg, vilket innebär att last kan köras på och av båten via 

en ramp. Dessa båtar turas om att köra två stycken rutter. Den första rutten börjar med lastning av 

papper i Hallsta, sedan ytterligare lastning i Braviken och sist transport ned till Lübeck i Tyskland där 

pappret lastas av. Därefter åker båten tillbaka till pappersbruken. Den andra rutten går på samma 

sätt som den första till dess att lastningen vid pappersbruken har skett. Sedan går denna rutt till två 

hamnar i England, först Hull och sedan Sheerness. Efter det går båten tillbaka till pappersbruken. Den 

första rutten tar fem dagar att slutföra och den andra rutten tar nio dagar. Då de två båtarna turas 

om att köra rutterna så innebär det att en båt hinner med båda rutterna på 14 dagar och varje rutt 

körs då en gång i veckan. 
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Figur 11. Färja av RORO-typ. (Holmen AB, u.å.a) 

Övrigt papper som lämnar de två pappersbruken transporteras antingen med bil (Figur 12), container 

(Figur 13) eller tåg (Figur 14). Detta papper går direkt till kund utan att någon samlastning med 

papper från båda pappersbruken sker. För container och tåg används endast en modell av varje typ. 

Bil däremot körs i huvudsakligen två varianter: nordisk bil samt kontinentbil. Skillnaden mellan dessa 

bilar är hur mycket last som får lastas på bilen. En nordisk bil kör endast inom Norden och får ha en 

maximal last på 40 ton medan en kontinentbil kör ner i Europa och får ha en maximal last på 25 ton. 

Hallsta 

Färdigvarulagret i Hallsta är uppdelat i tre magasin som alla sitter ihop i samma byggnad med 

öppningar för truckar mellan magasinen. I ena änden av lagerbyggnaden finns det lastkajer för bilar 

och vid den andra änden av lagret ligger kajen där båtar lägger till för lastning. Som följd av detta 

lagras färdigt papper in i olika delar av lagret beroende på vilket transportsätt som ska användas vid 

utleverans. Från produktionen flyttas pappersrullar in i lagret via ett rullband som även ställer 

rullarna upp för att truckarna sedan lätt ska kunna plocka dem från banden och köra pappersrullarna 

till sina platser. Pappret placeras på golvet i ett djuplagringssystem där varje kundorder tilldelas ett 

eget fack. Vid inlagring används ett automatiskt system som tilldelar färdiga pappersrullar rätt plats i 

lagret. Lagret har en total kapacitet på 20 000 ton, men vid ungefär 15 000 ton slutar det 

automatiska inlagringssystemet att fungera som det ska vilket leder till mycket manuellt arbete med 

att lagra in papper på rätt plats. 

 

Figur 15. Schematisk bild över Hallsta pappersbruk. (Holmen AB, (u.å.b) 

Figur 12. Bil. (Lorentzon, u.å.) Figur 13. Container. (KMJ, 2004) Figur 14. Tåg. (Andersson, u.å.) 
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Distributionen av färdigt papper från Hallsta sker i dagsläget endast med båt eller bil. Trots att det 

finns möjlighet att lasta på tåg då det går en räls in i lagret, används inte tåg som transportsätt. 

Vid lastning av båtar används två sorters truckar, klämtruckar och MAFI-truckar. En MAFI-truck 

åskådliggörs i Figur 16. Klämtruckarna lyfter pappersrullar med gripklor och finns i två varianter, en 

stor med en dubbel gripklo som kan lyfta två pappersrullar bredvid varandra, och en liten som har en 

enkel gripklo och inte kan lyfta flera rullar bredvid varandra. 

 

Figur 16. MAFI-truck. (MAFI, u.å.) 

MAFI-trucken körs in i lagret och stora klämtruckar flyttar pappersrullar från lagerplatserna till ett 

släp som kopplas till en MAFI-truck. När släpet är fullastad kör MAFI-trucken fram till porten i lagret 

och alla pappersrullar på släpet läses av med en scanner. Sedan kör MAFI-trucken in på båten där 

små klämtruckar väntar för att lasta av pappersrullarna. När en MAFI-truck är tom kör den tillbaka till 

lagret och lastas på nytt. Processen för utlastning på båt i Hallsta, samt användningen av truckar 

åskådliggörs i Figur 17. 

 

Figur 17. Utlastningsprocessen för båt i Hallsta som visar hur de tre olika truckvarianterna används. 

Hur lastningen av bilar går till beror på pappersrullarnas bredd, om det är möjligt ställs 

pappersrullarna upp i bilen men om de är för breda måste de läggas ned. Då pappersrullarna ska 

ställas upp sker lastningen genom att bilen backar intill en lastkaj och lastningen sker bakifrån. Till 

detta används en stor truck som hämtar pappersrullar från lagret och ställer på en 

mellanlagringspunkt i anslutning till lastkajen, och en liten truck som kör in pappersrullarna i 

lastbilen. När en lastbil är färdiglastad kör den iväg för att lastsäkra på en annan plats för att inte 

blockera lastkajen. I Hallsta finns det fem stycken lastkajer som kan användas till detta och utrymme 

utanför där bilar kan ställas upp i väntan på lastning. 
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I de fall då pappersrullarna är för breda för att stå upp och måste lastas liggande sker lastningen ifrån 

sidan av lastbilen. För att detta ska gå kan inte de vanliga lastkajerna användas utan bilen måste köra 

in längs med ett nedsänkt spår inne i lagret så att bilens golv hamnar i jämnhöjd med lagrets golv. Vid 

dessa lastningar krävs mer personal än vid lastning av stående pappersrullar. I Hallsta finns det ett 

spår i lagret där lastning kan ske ifrån sidan och en möjlighet för lastbilar att köra in i lagret via en 

ramp. 

Vad gäller arbetsuppgifter för de anställda vid utlastningen i Hallsta, kan samtliga anställda utföra alla 

arbetsuppgifter och det förekommer ingen specialisering för exempelvis truckkörning. 

Braviken 

Färdigvarulagret i Braviken är uppdelat i fyra stycken magasin, där tre stycken sitter ihop i en 

byggnad med öppningar för truckar mellan de olika magasinen och det fjärde ligger i en egen 

byggnad en liten bit bort från de andra. Alla fyra magasinen ligger i direkt anslutning till kajen där 

båten lägger till vid lastning. Från produktionen levereras färdigemballerade pappersrullar in i lagret 

på ett paternosterverk och ett rullband, där rullarna ställs upp på för att truckarna enkelt ska kunna 

plocka dem. Vid inlagring används ett automatiskt system som tilldelar pappersrullarna platser i 

lagret. Lagret har en total kapacitet på 28 000 ton men vid ungefär 20 000 ton slutar det automatiska 

inlagringssystemet att fungera som det ska vilket leder till mycket manuellt arbete med att lagra in 

papper på rätt plats. 

 

Figur 18. Schematisk bild över Braviken pappersbruk. (Holmen AB u.å.c) 

Distributionen av färdigt papper från Braviken sker i dagsläget med flera olika transportmedel; båt, 

bil, tåg och container. Valet av transportmedel bestäms till stor del av vilken destination som pappret 

ska till. 

Vid lastning av båtarna används först stora klämtruckar för att flytta ut rullar från lagret som ska 

ställas på en MAFI-truck som kör in rullarna i båten. Inne i båten ställs sedan rullarna på plats med en 

liten klämtruck. I Braviken sköts det första steget av Holmens egen personal men från det att rullarna 
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ställts ned på MAFI-truck utförs resten av lastningen av ett stuveribolag. Lastkajen för båtlastning 

ligger mycket nära färdigvarulagret och vid lastning kan rullar plockas direkt från färdigvarulagret 

utan behov av en mellanlagringsplats. Utlastningsprocessen för båt i Braviken samt användningen av 

truckar ses i Figur 19. 

 

Figur 19. Utlastningsprocess av båt i Braviken. 

Vid lastning av bilar beror lastningsarbetet på om rullarna kan lastas stående eller om de är för breda 

och måste läggas ner. Om rullarna kan stå upp backar lastbilen in mot lastkajen och lastningen sker 

bakifrån. Till denna sorts lastning används en stor klämtruck som hämtar rullar på lagret och kör fram 

till lastkajen och en liten klämtruck som ställer in rullarna i lastbilen. Vid lastning av två bilar 

samtidigt kan en stor klämtruck hämta rullar till båda bilar, men varje bil lastas med varsin liten 

klämtruck. I Braviken finns det elva stycken lastkajer som kan användas till detta, dock delas dessa 

med lastning av containrar. Lastkajerna ligger i direkt anslutning till färdigvarulagret vilket innebär att 

bilarna måste åka igenom hela anläggningen för att komma fram till lastkajerna. Runt lastkajerna 

finns det utrymme där bilar kan ställas upp i väntan på att lastas. 

I de fall då rullarna är för breda och måste lastas liggande, får lastbilen köra in i lokalen på nedsänkt 

spår så att lastningen kan ske ifrån sidan på lastbilen och inte bakifrån. Detta lastningssätt kräver att 

flera anställda samarbetar och tar längre tid än lastning med stående rullar. Utöver detta kan 

liggande lastning inte ske vid de vanliga lastkajerna då lastbilen måste köra upp längsmed en lastkaj. I 

Braviken finns det två spår i lagret där lastning kan ske från sidan. 

Lastning av container sker på samma sätt som för bil med undantaget att det endast finns en 

chaufför som kör alla containrar, till skillnad från bil där varje bil har en egen chaufför. I Braviken 

finns elva stycken lastkajer där containrar kan lastas, dock delas dessa med lastningen av bilar. När en 

container är lastad körs den ned till hamnen i Norrköping för att lastas på en båt för vidare transport. 

Vid lastning av tåg finns det en räls som går in i lagret längs med ena långsidan. Rälsen är nedsänkt i 

golvet så att tågvagnarnas golv hamnar i jämnhöjd med lagrets golv. Till skillnad från lastbilar kan 

tågvagnar länge stå och vänta på att bli lastade och hämtas av ett lok först när de är lastade. Tåg 

skiljer sig från bilar på så sätt att tåg inte alltid kan lämna lastkajen direkt när det har lastats färdigt 

då ett lok måste komma in och hämta tågvagnarna samt att en ledig tid på stambanan måste finnas 

tillgänglig. Utlastningsprocessen som är identisk för bil, tåg och container i Braviken samt bil i Hallsta 

åskådliggörs i Figur 20. 
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Figur 20. Utlastningsprocess för bil, tåg och container i Braviken samt bil i Hallsta. 

Vad gäller arbetsuppgifter för de anställda vid utlastningen i Braviken, kan samtliga anställda utföra 

alla arbetsuppgifter och det förekommer ingen specialisering för exempelvis truckkörning. 

2.2.3 Direktiv från Europaparlamentet 

Den 29:e januari 2012 antog Europeiska unionens råd ett direktiv som reglerar den tillåtna mängden 

svavelinnehåll i marina drivmedel. Direktivet innebär extra strikta regler inom Östersjön, Nordsjön 

och Engelska kanalen då dessa är klassificerade som SECA, Sulphur emission control areas, och från 

den 1:e januari 2015 kommer den högsta tillåtna innehållet av svavel i marina drivmedel vara 0,1 % i 

dessa regioner. Vid brott mot dessa regleringar förekommer straffavgifter proportionella mot 

kostnadsfördelarna i att använda otillåtna drivmedel. (Council Directive 1999/32/EC, 26.4.1999) 

Då Holmen Papers egna båttransporter går över Östersjön och Nordsjön innebär direktivet ökade 

kostnader för dessa transporter då drivmedel med lägre svavelinnehåll måste användas vilket är 

dyrare. 

2.3 Sammanfattning nulägesbeskrivning 
Holmen Papers två svenska produktionsanläggningar förser både kunder inom och utanför Norden 

med färdigproducerat papper. Då Holmen Papers största kundbas är belägen utanför Norden blir 

företagets distributionssystem av stor betydelse. I dagsläget distribueras färdigproducerat papper 

från Bravikens pappersbruk med antingen båt, container, bil eller tåg och färdigproducerat papper 

från Hallsta med antingen båt eller bil. Det finns även möjligheter att distribuera färdigt gods med tåg 

från Hallsta, även om företaget inte gör det i dagsläget. 

Innan färdigproducerade pappersrullarna transporteras till kunder placeras de i ett färdigvarulager i 

antingen Hallsta eller Braviken. Lagren har olika stor kapacitet och det finns en gräns då vardera 

informationssystemet och lagrets utrymme inte klarar av att hantera större volymer. De två båtarna 

som Holmen Paper i dagsläget använder skapar möjligheter att transportera stora volymer gods då 

båda har stora lastkapaciteter. Ett nytt EU-direktiv kommer antagligen höja prisnivån för 

fartygsbränsle, varför Holmen Paper i framtiden tvingas till noggrannhet i sitt användande av 

båttransporter.   
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3 Teoretisk referensram 
Referensramens syfte är att ge läsaren en djupare förståelse för det undersökta området, 

genom att presentera relevanta teorier. Kapitlet är uppdelat i sex olika teoriområden som 

vardera belyser sex för studien betydande kunskapsområden. Kapitlet inleds med en 

disposition som förklarar upplägget för den teoretiska referensramen och avslutas med en 

sammanfattning. 
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3.1 Disposition av teoretisk referensram 
Referensramen i denna rapport behandlar sex stycken områden vilka illustreras i Figur 21. Först är en 

kort beskrivning av vad logistik innebär som följs av ett avsnitt som behandlar kapacitet, hur 

kapacitet mäts och metoder för kapacitetsplanering. Därefter kommer ett avsnitt om 

logistikkostnader, där olika modeller för att förklara totalkostnaden hos ett företag tas upp. Detta 

följs av ett avsnitt som redogör för de logistikaktiviteter som förekommer i ett varuflöde. De två sista 

avsnitten, kartläggning och tidsstudier, behandlar praktiska tillvägagångssätt för att beskriva en 

verksamhet. Kartläggning handlar om hur verksamhetens processer och samband kan illustreras. 

Tidsstudier tar upp metoder för att avgöra hur lång tid en process i verksamheten tar att utföra. 

 

Figur 21. Referensramens omfattning. 

Olika delar av referensramen kommer få olika stor betydelse för rapportens genomförande. 

Exempelvis kommer 3.5.6 Ett logistiksystems miljöpåverkan varken beröras av rapportens 

empiriinsamling eller analys, men lyftas upp i en avslutande diskussion. Syftet med avsnitt 3.2 Vad är 

logistik? är att läsaren ska få en förståelse för författarnas syn på logistik, men avsnittet kommer inte 

beröras mer i rapporten. Avsnitt 3.5 Logistikaktiviteter i ett varuflöde innehåller teoretiska 

förklaringar av olika logistikbegrepp som rapporten berör. Avsnittets syfte är att ge läsaren en 

teoretisk förståelse för olika begrepp, men kommer inte analyseras eller beröras senare i rapporten. 

3.2 Vad är logistik? 
Logistik är ett begrepp som innefattar olika kunskapsområden och kan ha skilda definitioner. Då 

Holmen Paper är ett tillverkande företag med en internationell kundbas, som ställer höga krav på 

snabba och precisa transporter till konkurrenskraftiga priser, är de ytterst viktigt för företaget att 

skapa ett konkurrenskraftigt materialflöde, från leverantör till slutkund (Jonsson-Dannetun, 2014). 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) beskriver att begreppet logistik under 80- och 90-talet 

utvecklats från att mest handla om lager och transporter, till att bli en viktig komponent i flera 

företags konkurrensstrategi. Utgångspunkten för logistik är nämligen att skapa både konkurrenskraft 

och lönsamhet.  Lumsden (2006) är inne på ett liknande spår som Oskarsson et al (2006) och menar 

att logistik definieras av de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara, i rätt kvantitet, på 

rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt skick till rätt kostnad och därmed upprätthålla en konkurrenskraftig 

service, utan för höga kostnader. Lumsden (2006) beskriver även att logistikområdet befinner sig i en 

kontinuerlig utveckling på grund av marknadsekonomins ökade krav på effektiva, rationella och 

miljövänliga logistiklösningar. 
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Mattson (2002) beskriver att begreppet försörjningskedja under senare år blivit ett allt mer centralt 

begrepp inom logistik. En försörjningskedja brukar även kallas för supply chain och består av en kedja 

aktörer som tillsammans förädlar produkter, genom exempelvis råmaterialframställning, lagring, 

produktion och distribution. Centralt för en försörjningskedja är enligt Wangphanich et al (2009) att 

synkronisera ett uppåtgående flöde av varor och tjänster med ett nedåtgående flöde av information 

och service. Ett exempel på en försörjningskedja av Mattsson (2002) ses i Figur 22. 

 

Figur 22. Exempel på en försörjningskedja av Mattsson (2002). 

Oskarsson et al (2006) beskriver ytterligare en utgångspunkt för logistik, som förmågan att få 

företagets flöde att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. Med det som 

utgångspunkt kan logistik förenklat uttryckas som grunden för att skapa en hög leveransservice till en 

låg kostnad. Således är samspelet mellan kostnader och servicenivå centralt för ämnet logistik, med 

utgångspunkt att en servicenivå på 100 % skulle innebära oändligt höga kostnader. 

Abrahamsson och Karlöf (2011) påpekar att det ofta finns två olika synsätt på logistik i näringslivet: 

ett operativt perspektiv och ett strategiskt. En traditionell utgångspunkt är att se logistik som en 

samling operativa aktiviteter som transporter, lager och inköp. Det mer strategiska perspektivet 

liknar mer Oskarsson et als (2006) utgångspunkt, som att logistik är grunden för att skapa och behålla 

konkurrenskraft och lönsamhet. Kant och Yongqing (2011) beskriver två viktiga mått för företag på 

globala marknader som efficiency och effectiveness. Efficiency är ett rent ekonomiskt mått på hur 

effektivt företaget är, genom att jämföra dess inflöde av kapital med dess utflöde. Med andra ord i 

vilken mån företaget gör saker rätt. Effectiveness är ett mer strategiskt mått som mäter hur väl 

företaget uppnår sina mål. På så sätt kan måttet anses behandla till vilken grad företaget gör rätt 

saker. Samma utgångspunkt har Oskarsson et al (2006) gällande dagens utmaningar för 

logistikberoende företag. Logistik är en viktig komponent i strävan efter att både göra saker rätt och 

att göra rätt saker.  

3.3 Kapacitet 
Kapacitet bestäms enligt Oskarsson et al (2006) av ett företags tillgång på personal, maskiner, 

byggnader och övriga resurser. Jonsson och Mattsson (2003) beskriver kapacitet som förmågan hos 

ett företags resurser att genomföra värdeförädlingar. Schroeder (2003) definierar kapacitet som den 

maximala produktion ett företag klarar av under en viss tidsperiod. Vidare menar Schroeder att 

kapaciteten beror både på fysiska tillgångar och på arbetskraft. 

Jonsson och Mattsson (2003) delar upp kapacitet i två olika sorter, volymkapacitet och 

genomloppskapacitet. Volymkapacitet innebär vilken prestation som går att få från en resursenhet 

under en tidsperiod, till exempel antal arbetstimmar per vecka. Volymkapaciteten är den intressanta 

kapaciteten vid kapacitetsplanering. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

Genomloppskapacitet beskriver hur många timmar per tidsperiod som en resursenhet kan användas 

för en specifik uppgift. Till skillnad från volymkapacitet, som mäter hur många arbetstimmar som 

finns tillgängligt under en tidsperiod, mäter genomloppskapaciteten hur lång kalendertid en uppgift 
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tar att utföra. Genomloppskapacitet är i första hand användbart vid genomloppsplanering, 

leveranstidsberäkning och operationstidssättning för körplanering. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

Jonsson och Mattsson (2003) nämner mantimmar eller maskintimmar per tidsperiod som de 

vanligaste måtten på kapacitet. Dessa nämns även av Schroeder (2003) som dessutom tar upp antal 

producerade enheter, antal producerade ton och antal betjänta kunder per tidsperiod som mått på 

kapacitet. 

3.3.1 Planering av kapacitet 

Jonsson och Mattsson (2003) beskriver planeringsarbete ur två perspektiv: material- och 

kapacitetsperspektiv. Materialperspektivet behandlar vilka produkter som ska tillverkas, i vilken 

kvantitet de ska tillverkas och när de måste levereras. Kapacitetsperspektivet innebär en fastställning 

av kapacitetsbehov samt vilken kapacitet som finns att tillgå. Med dessa två perspektiv innebär 

planering en avvägning mellan vad som ska produceras och vad som kan produceras. För att göra 

denna avvägning måste hänsyn tas till resursbegränsningar inom produktionssystemet. Den främsta 

resursbegränsningen är kapacitet att producera men även andra resurser måste finnas i tillräcklig 

utsträckning, till exempel verktyg, lagerytor och transport- och hanteringsutrustning. (Jonsson & 

Mattsson, 2003) Även Olhager (2000) och Oskarsson et al (2006) tar upp en balans mellan vad som 

ska tillverkas och vilken kapacitet som ska finnas tillgänglig då de båda nämner prognostisering av 

efterfrågan som viktigt för att anpassa kapaciteten. Schroeder (2003) beskriver att målet med 

kapacitetsbeslut är att rätt mängd kapacitet ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Hur kapacitetsplanering går till och vilka variabler som går att påverka beror på hur långt fram i tiden 

som planeringen sträcker sig (Jonsson & Mattsson, 2003; Schroeder, 2003). Jonsson och Mattsson 

(2003) menar att tillgång på resurser på lång sikt, ett år eller mer framåt, inte är ett 

planeringsmässigt problem då resurser alltid går att skaffa givet att tillräckligt lång tid finns 

tillgängligt. Istället beskriver Jonsson och Mattsson (2003) resursbegränsningar som problem ur 

finansiell och ekonomisk synvinkel då det krävs kapital för att skaffa resurser och det kostar pengar 

att tillhandahålla dem. Kapacitetsplanering på lång sikt ska i första hand ta fram underlag för 

bedömning av kapacitetsbehov och kapacitetsanpassningar med hänsyn till planerade försäljnings- 

och produktionsvolymer (Jonsson & Mattsson, 2003). Ju kortare tidshorisonten är, desto mer 

begränsas möjligheten att anpassa kapaciteten och när det gäller en eller några månader framåt 

handlar anpassningen ofta endast om att justera marginalerna på tillgänglig kapacitet, till exempel 

genom övertid (Jonsson & Mattsson, 2003). På mycket kort sikt menar Jonsson och Mattsson (2003) 

att kapacitetsplaneringen berör anpassning av kapacitetsbehov snarare än kapacitetstillgång då 

tidshorisonten är så pass kort. 

Schroeder (2003) menar att långsiktig kapacitet bestäms av företagets fysiska faciliteter och att det 

på kortare sikt handlar om mer temporära kapacitetsförändringar, till exempel övertid eller hyra av 

extra lokaler. På mycket kort sikt handlar det om att tilldela tillgänglig kapacitet, i form av till 

exempel personal och utrustning, till specifika uppgifter (Schroeder, 2003). 

3.3.2 Beräkning av tillgänglig kapacitet och kapacitetsbehov 

När den tillgängliga kapaciteten ska beräknas introducerar Jonsson och Mattsson (2003) fyra stycken 

olika kapacitetsnivåer: maximal kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet. 

Den maximala kapaciteten är den kapacitet som teoretiskt skulle uppnås om en produktion är igång 

dygnet runt, alla dagar om året. Detta är dock oftast inte möjligt utan maximal kapacitet bortses från 
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för det mesta. Istället används nominell kapacitet, vilket är den kapacitet som förväntas användas. 

För att beräkna den nominella kapaciteten, givet att den mäts i antal timmar, tas hänsyn till antal 

maskiner, antal skift per dag, antal timmar per skift och antal dagar per tidsperiod. Dessa fyra 

variabler multipliceras för att få fram den nominella kapaciteten. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

Den nominella kapaciteten tar dock inte hänsyn till kapacitetsbortfall i form av till exempel 

maskinhaveri eller korttidsfrånvaro. När bortfallsfaktorer tagits med i beräkningen återstår 

bruttokapaciteten, vilket innebär den kapacitet som finns tillgänglig för arbete. Dock kan en del av 

denna kapacitet vara tvungen att reserveras för omarbetning av defekta produkter eller akutorder. 

För att komma fram till nettokapaciteten, det vill säga den kapacitet som kan användas för att utföra 

den planerande produktionen, ska kapacitet som behövs för så kallad ej planerbar verksamhet dras 

från bruttokapaciteten. Ett sätt att beräkna nettokapaciteten är att uppskatta en utnyttjningsgrad, 

det vill säga hur stor del av den nominella kapaciteten som kan användas till planerad verksamhet 

och sedan beräkna nettokapaciteten enligt formel (1) nedan. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (1) 
 

När kapacitetsbehovet hos ett företag ska beräknas belyser Jonsson och Mattsson (2003) tre stycken 

grundproblem som måste hanteras. Det första problemet är behovet att översätta planerade 

produktionskvantiteter till mått på kapacitetsbehov. Ett exempel på sådana mått är 

produktionstimmar uttryckt i man- eller maskintimmar. Nästa problem avser tidsmässig placering av 

kapacitetsbehov i planeringsperioder relativt när kvantiteterna ska vara färdigproducerade och beror 

av genomloppstiden för det som ska produceras. Det tredje problemet rör vilken tid som ska 

användas för att uttrycka produktionstimmar. Vanligtvis används standardtider för att beskriva hur 

lång tid en operation tar. Dessa standardtider bygger på tiden en operation tar, givet att arbetet 

utförs i normalt tempo. Om en operation inte är helt maskinstyrd blir ofta de verkliga 

operationstiderna kortare än standardtiderna. Då kapacitetsplanering jämför de verkliga 

operationstiderna med tillgänglig kapacitet måste standardtiderna justeras om arbetet förväntas 

utföras i högre än normalt tempo. Denna justering kan göras med en effektivitetsfaktor som 

beskriver förhållandet mellan standardtid och verklig operationstid. Formel (2) nedan beskriver hur 

den verkliga operationstiden räknas ut med hjälp av effektivitetsfaktorn. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

 
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛
 

(2) 
 

 

3.3.3 Strategier för kapacitetsanpassning 

Efterfrågan som ett företag möter varierar oundvikligen vilket skapar diskrepans mellan 

kapacitetstillgång och kapacitetsbehov. För att hantera variationerna i efterfrågan redogör Jonsson 

och Mattsson (2003) för fyra stycken strategier för kapacitetsanpassning, två stycken som berör 

ändringar av tillgänglig kapacitet och två stycken som berör anpassning av kapacitetsutnyttjandet.  

För förändringar av tillgänglig kapacitet tas den proaktiva leda-strategin och den reaktiva följa-

strategin upp som exempel. Leda-strategin innebär att kapacitetsförändringar sker innan 

efterfrågeförändringar trätt i kraft. På sätt fås en stor volymflexibilitet vid efterfrågeuppgångar men 

kan leda till kapacitetsbrist då efterfrågan minskar. Följa-strategin är leda-strategins motsats och 

innebär att kapaciteten inte ändras förrän att efterfrågan har ändrats. Detta agerande leder till en 



25 
 

lägre volymflexibilitet vid efterfrågeuppgångar men undviker risken att ha överkapacitet. Dock ökar 

risken för överkapacitet då efterfrågan minskar. Jonsson och Mattsson (2003) menar att dessa två 

strategier, som båda innebär antingen ständig överkapacitet eller underkapacitet beroende på 

efterfrågesvängningar, är två extremfall och att företag i praktiken tillämpar en blandning mellan 

strategierna. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

De två strategierna rörande anpassning av kapacitetsutnyttjande som beskrivs av Jonsson och 

Mattsson (2003) kallas för utjämningsstrategin samt anpassningsstrategin. Utjämningsstrategin 

innebär att kapacitetsutnyttjandet hålls på en jämn nivå över en lång tid och under perioder med låg 

efterfrågan byggs lager upp för att täcka kapacitetsbristen under perioder med hög efterfrågan. 

Genom att använda denna strategi undviks kortsiktiga kapacitetsförändringar, till exempel övertid 

eller utlego men strategin leder också till perioder med hög kapitalbindning som följd av 

uppbyggandet av lagernivåerna. Anpassningsstrategin innebär en konstant förändring av 

kapacitetsutnyttjandet för att det ständigt ska ligga på jämn nivå med kapacitetsbehovet. Fördelen 

med denna strategi är att inget färdigvarulager behövs och kapitalbindning undviks. Nackdelarna 

som uppstår innefattar kostsamma förändringar i kapacitetsutnyttjande, till exempel i form av 

övertid. Med andra ord motsvarar fördelarna med anpassningsstrategin nackdelarna med 

utjämningsstrategin, och vice versa. Precis som för strategierna för kapacitetsförändringar handlar 

det dock om extremfall och det vanliga är snarare än blandning mellan de två 

kapacitetsutnyttjandestrategierna. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

3.3.4 Metoder för kapacitetsplanering 

För att beräkna kapacitetsbehov på lång sikt tar Jonsson och Mattsson (2003) upp två stycken 

metoder, kapacitetsbehov med produktionsenheter och kapacitetsbehov med 

kapacitetsbehovsnycklar. Kapacitetsbehov med produktionsenheter innebär att produktionsvolymer 

och kapacitet uttrycks i samma enhet. Med det sättet blir en produktionsplan ett direkt mått på 

vilken kapacitet som kommer krävas och det totala kapacitetsbehov fås genom att addera alla 

produktionsplaner med varandra. Till detta används ofta styck, volym eller yta som enheter. För att 

denna metod ska gå att använda måste alla produkter vara enhetliga med avseende på den enhet 

som används, annars går det inte att addera produktionsplanerna med varandra. 

Om mer detaljerade beräkningar är önskvärda, samt att olika produkter inte belastar resurserna på 

samma sätt kan kapacitetsbehovsnycklar användas istället. Denna metod går ut på att 

resursåtgången för varje ingående aktivitet eller avdelning för en produkt bestäms och sedan 

multipliceras resursåtgången med antalet produkter som ska tillverkas. När denna metod används 

uttrycks oftast produktionsplanerna som kvantiteter per tidsperiod. (Jonsson & Mattsson, 2003) 

3.4 Logistikkostnader  
Enligt Stock och Lambert (1993) är analyser av de totala kostnaderna viktiga för logistikrelaterade 

beslut. Ledningen bör fokusera på att minimera den totala kostnaden som påverkas  vid en 

förändring eller ett beslut. Oskarsson et al (2006) är inne på ett liknande spår och menar att vid de 

flesta logistikrelaterade beslut kommer några kostnader sjunka medan andra ökar. Därför är det 

viktigt att fokusera på helheten och inte enbart se till enskilda kostnadsposter. 

Både Stock och Lambert (1993) och Oskarsson et al (2006) presenterar vardera en teoretisk modell 

för att analysera de totala kostnaderna vid ett beslut. Båda har valt att kalla respektive modell för 

totalkostnadsmodell. Även Mattsson (2002) presenterar en uppsättning logistikkostnader, som ska 
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representera helheten vid ett beslut. Precis som Figur 23 visar, skiljer sig de tre modellerna åt vad 

gäller benämningen av olika kostnadsposter, men själva innehållet av modellerna påminner starkt 

om varandra. 

 

Figur 23. Tre olika modeller som behandlar de totala logistikkostnader som påverkas vid ett beslut. 

Hur modellerna används är ytterst situationsberoende. Gemensamt för de tre i Figur 23 är att 

samtliga kostnader, vid en jämförelse mellan två scenarier, inte behöver påverkas. Exempelvis kan en 

förändrad lagerstruktur enbart påverka de lagerrelaterade och de administrationsrelaterade 

kostnaderna. Därmed kan exempelvis transportkostnader, för samtliga tre modeller, exkluderas 

eftersom den posten inte kommer skilja mellan de undersökta alternativen.  

För att förenkla läsningen har författarna valt att utgå från Oskarsson et als (2006) modell, för att 

presentera de kostnadsposterna närmare.  

3.4.1 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader, tillika hanteringskostnader, är de kostnader som uppkommer vid 

upprättandet av ett lager. Exempel på lagerhållningskostnader är lagerhyra, elektricitet, kostnad för 

truckar, materialkostnader, personalkostnader och kostnader för paketering och utlastning. 

Kostnadsposten beskrivs som halvfast och skiljer sig från lagerföringskostnader genom att inte vara 

direkt beroebde av lagersaldot.  Med det menas att om volymen ökar i lagret, kommer inte 

lagerhållningskostnaderna öka så länge man inte behöver tillföra extra resurser i form av truckar, 

personal eller material. En annan liknelse är att lagerhållningskostnaderna är alla kostnader för ett 

lager, förutom kostnaden för själva produkterna i lagret. En illustration av hur kostnadsposten ökar 

illustreras i Figur 24. (Oskarsson el al, 2006) 
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Figur 24. Exempel på hur halvfasta kostnader ökar med tiden. Egen bild. 

Även Mattsson (2002) och Stock och Lambert (1993) särskiljer mellan kostnaderna kopplade till 

produkterna i lagret och kostnaden för driften av lagret. Posten Oskarsson et al (2006) kallar 

lagerhållningskostnad kallar Stock och Lambert (1993) för lagerkostnader och Mattsson (2002) för 

förvaringskostnader. 

3.4.2 Lagerföringskostnader 

Lageföringskostnader är de kostnader som är kopplade till produkterna i lagret (Oskarsson et al, 

2006). På så sätt kan kostnaden antas vara volymsberoende mot lagersaldona, det vill säga ju mer 

varor i lager desto högre lagerföringskostnader. Det är dock inte alltid sant eftersom kostnaden även 

beror på artiklarnas produktvärde och den så kallade lagerräntan. Men under förutsättning att de 

inte ändras kommer lagerföringskostnaden stiga vid en högre lagernivå. 

Vanligtvis beräknas kostnaden genom att för varje artikel multiplicera det genomsnittliga lagersaldot, 

kallat medellagernivå (MLN) med artikelns produktvärde (P) och lagerräntan (r), se formel (3). Sedan 

summeras värdena för alla artikelnummer och en fullständig kostnad för lagret framkommer. Nedan 

följer en redogörelse av respektive parameter. 

 
LFK = ∑ 𝑀𝐿𝑁𝑘 ∗ 𝑃𝑘 ∗ 𝑟

𝑛

𝑘=1
 

(3) 
 

 

Medellagernivå (MLN) 

Enligt Oskarsson et al (2006) ska medellagervärdet representera det genomsnittliga antalet artiklar 

som ligger i lager under en viss period. En artikels lagersaldo kan givetvis ha en varierande utveckling 

under en tidsperiod, vilket gör att en generell matematisk formel är svår att definiera. Lite förenklat 

beskriver dock Oskarsson et al (2006) att medellagernivån för en artikel kan beräknas utifrån två 

parametrar; säkerhetslager (SL) och omsättningslager (Q), se formel (4). Förutsättningar för att 

formeln ska beskriva verkligheten är att varken säkerhetslagrets eller omsättningslagrets värde 

ändras under en undersökt tidsperiod. 

 
𝑀𝐿𝑁 = 𝑆𝐿 +  

𝑄

2
 

(4) 
 

 

Ett säkerhetslagers primära funktion är att bevara den service som svarar mot kunders krav och 

önskemål.  Därmed kan säkerhetslager anses vara ett lager av serviceskäl. På grund av osäkerheter i 
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antingen produktion eller i efterfrågan används lagret som en säkerhet inför oförutsagda händelser. 

Det kan exempelvis vara produktionsstopp eller tillfällig ökning av efterfrågan. (Oskarsson et al, 

2006) 

Inleverans av produktions- eller inköpssatser i lagret, som sedan ska förbrukas under en viss period 

kallar Oskarsson et al (2006) för omsättningslager. Till skillnad från säkerhetslager anses 

omsättningslager vara ett lager av kostnadsskäl, det vill säga ett lager som omsätts och baseras på 

den mest fördelaktiga volymen med hänsyn till lagerränta, ordersärkostnad, årlig efterfrågan och 

antalet order per år. I Figur 25 illustreras funktionen och utvecklingen av säkerhetslager och 

omsättningslager över tiden. 

 

Figur 25. Visualisering av utvecklingen och funktionen av ett omsättningslager och ett säkerhetslager. Egen bild. 

Produktvärde (P) 

Värdet för en artikel kan variera beroende på var i en produktionsprocess artikeln befinner sig. 

Värdet beskriver hur mycket pengar som binds i produkten och baseras på de direkta kostnader som 

kan kopplas till produkten under flödets gång. Det kan exempelvis vara kostnader som arbetstid, 

bearbetning och råmaterial. (Oskarsson et al, 2006) 

Lagerränta (r) 

Både Olhager (2000) och Oskarsson et al (2006) beskriver att en lagerföringskostnad beräknas med 

hjälp av en lagerränta. Lagerräntan ska representera de kapital- och riskkostnader som tillkommer då 

produkter placeras i ett lager. Därmed ökar både kapitalkostnaden och riskkostnaden linjärt vid en 

ökad volym som placeras i lager. Mattsson (2002) beskriver att en riskkostnad både ska täcka upp för 

risken att varorna i lagret går sönder, men även för att varorna minskar i värde då de ligger i lager 

och tillslut blir osäljbara. För att beräkna lagerräntan använder Oskarsson et al (2006) företagets 

kalkylränta tillsammans med summan över riskkostnaderna för ett år och en parameter kallad 

medellagervärde. Medellagervärdet representerar det samlade värdet av de produkter som lagras. 

Oskarsson et al (2006) räknar ut medellagervärdet genom att summera medellagernivån 

multiplicerat med produktvärdet för samtliga artiklar som placeras i lagret.  En fullständig formel för 

lagerräntan ses med i (11) nedan. 

 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) +

∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∗ 100 

(5) 
 

 

Olhager (2000) beskriver att lagerräntan kan variera mellan 15 och 40 %. Oskarsson et al (2006) 

påpekar även att lagerräntan beräknas med avseende på hela lagrets kostnader (totala 
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riskkostnaderna och medellagervärdet för lagret), men att man sedan kan använda lagerräntan för 

att beräkna lagerföringskostnaden för en artikel. 

3.4.3 Transportkostnader 

Oskarsson et al (2006), Mattsson (2002) och Stock och Lambert (1993) har samtliga med 

transportkostnader som en enskild post i sina totalkostnadsmodeller. Oskarsson et al (2006) utgår 

från att posten innehåller alla kostnader för både administration och utförande av transporter, 

oavsett om det gäller interna transporter inom ett företag eller externa transporter mellan företag. 

Tarkowski et al (1995) beskriver att det finns en mängd olika sätt att beräkna priset av en 

transporttjänst. Några exempel är auktionspriser, offertpriser, avtalspriser och tariffpriser. De två 

vanligaste metoderna är avtalsmetoden och tariffmetoden, som vardera lämpar sig bra i olika 

situationer. Avtalsmetoden används i regel när en enskild överenskommelse mellan en köpare och 

säljare görs och priserna gäller normalt vid en enstaka leverans eller leveranser under en viss period. 

Tariffmetoden används normalt då flertalet köpare finns på marknaden och varje köpare har liten 

inverkan på marknaden i stort.  

Tarkowski et al (1995) fortsätter med att presentera fyra övergripande faktorer som generellt 

påverkar transportpriser: transportkostnad, samhällsekonomiska faktorer, transportpolitiska faktorer 

och marknadsfaktorer. Transportpriserna och dess påverkande faktorer åskådliggörs i Figur 26. 

 

Figur 26. Fyra viktiga faktorer som påverkar ett transportpris. (Tarkowski et al, 1995) 

Med samhällsekonomiska faktorer menar Tarkowski et al (1995) infrastruktur, lokalisering samt 

externa biverkningar. Marknadsfaktorer innefattar säljarens konkurrens av övriga bolag samt 

köpkraften som finns på marknaden. Transportpolitiska faktorer innefattar allt som licenser, skatter 

och begränsningar inom trafikområdet.   

I en transportkostnad påpekar Tarkowski et al (1995) att det ingår både fasta och rörliga 

kostnadskomponenter. Fasta kostnadskomponenter är exempelvis fordonsskatt och 

försäkringspremier och rörliga kostnader är exempelvis bränslekostnader, materialkostnader och 

slitage. Lumsden (2006) gör en annan indelning av transportkostnader i ”egentliga” och ”övriga”, där 

egentliga kostnader är alla direkt påverkande kostnader för en transport, och övriga kostnaderna är 

exempelvis emballage och övrigt skydd. 
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3.4.4 Administrationskostnader och övriga logistikkostnader 

Oskarsson et al (2006) beskriver de administrativa kostnaderna, som samtliga kostnader som kan 

hänföras till administration av logistik. Exempel på administrationskostnader är ekonomisk 

uppföljning, transportkoordinering, löneadministration, fakturering, ordermottagning och 

orderläggning.   

Oskarsson et al (2006) påpekar att övriga logistikkostnader kan infatta många olika sorters kostnader, 

men försöker dela in kostnaden i fyra olika grupper. Nedan följer en kortare summering av respektive 

grupp: 

 Informationskostnader: Kostnader kopplade till informationssystem. 

 Emballagekostnader: Kostnader för de aktiviteter och material med uppgift att skydda 

godset. Det kan vara förpackningsmaterial, plastlådor och kostnad för lastbärare. 

 Materialkostnader: Priset för inköpt material. 

 Logistikrelaterade kostnader: Kostnader som uppstår som konsekvens av vissa val inom 

logistiken men uppträder i andra delar av verksamheten. Det kan exempelvis vara ökade 

produktionskostnader för överbeläggning då kortare ledtider krävs. 

3.4.5 Logistikkostnader kopplat till leveransservice 

En skillnad mellan Stock och Lamberts (1993) modell och de andra modellerna är att den tar hänsyn 

till de uteblivna intäkter som kan inträffa vid en sänkt leveransservice. I modellen går posten vid 

namnet kundservice. Stock och Lambert (1993) påpekar att kostnadsposten kan vara svår att 

beräkna, men att en stor sänkning av logistikkostnader kan få en negativ effekt mot kunder, så som 

längre leveranstider och färre order inom utlovad tid. Det kan i sin tur leda till en sänkning av 

intäkterna. Oskarsson et al (2006) har utelämnat alternativkostnaden i sin modell, men påpekar att 

logistikens mest grundläggande uppgift är att upprätthålla en samverkan mellan hög servicenivå och 

låga kostnader. En servicenivå på 100 % skulle teoretiskt innebära oändliga kostnader, medan en ”för 

låg” kostnadsnivå kan innebära en ohållbart låg servicenivå. Sambandet mellan leveransservice, 

kostnader samt intäkter illustreras i Figur 27. 

 

Figur 27. Samband mellan servicenivå, kostnader och intäkter. (Oskarsson et al, 2006) 

Oskarsson et al (2006) beskriver leveransservice-begreppet som en interaktion mellan det 

tillverkande företaget och dess kunder före, under och efter en leveransprocess. Både Oskarsson et 

al (2006), Mattsson (2002) och Lumsden (1993) beskriver att begreppet leveransservice kan byggas 
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upp av ett antal underliggande faktorer, som kan vara av olika vikt beroende på bransch och företag. 

Faktorernas samspel bygger sedan upp den totala servicenivån. Undergrupper till leveransservice av 

Oskarsson et al (2006), Lumsden (2006) och Mattsson (2002) ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Olika undergrupper som kan bygga upp en servicenivå. 

Lumsden (2006) Mattsson (2002) Oskarsson et al (2006) 

Flexibilitet Lagertillgänglighet Ledtid 

Leveranssäkerhet Lagerservicenivå Leveranspålitlighet 

Leveranspålitlighet Leveransprecision Leveranssäkerhet 

Information Leveranssäkerhet Information 

Lagertillgänglighet Leveranstid Flexibilitet/kundanpassning 

Leveranstid Leveransflexibilitet Lagertillgänglighet 

 

3.5 Logistikaktiviteter i ett varuflöde 
I ett flöde från leverantör till slutanvändare, passerar en produkt i regel ett antal olika steg och 

aktiviteter. Det här kapitlet kommer fokusera på aktiviteterna lager, transport, inlagring och 

utlagring. Kapitlet kommer sedan avslutas med en presentation av kundorderprocesser, 

miljöaspekter för ett logistiksystem och arbetsmiljön kopplat till aktiviteterna i ett varuflöde. 

3.5.1 Lager 

Även om många benämner lager som bör undvikas, finns det ofta någon form av lager i de flesta 

företag. Nedan följer en teoretisk beskrivning av vilka motiv som kan finnas för lager, olika former av 

lager samt en presentation av olika förvaringsformer. (Oskarsson et al, 2006) 

Motiv för lager 

Enligt Lumsden (2006) är två återkommande motiv för lager att tillverkningen ska ges en hög 

funktionssäkerhet samtidigt som kunder ska få en hög tillgänglighet av artiklar.  Oskarsson et al 

(2006) menar att olika avdelningar inom ett producerande företag ofta har olika synsätt på hur ett 

lager ska dimensioneras. Exempelvis kan personer som ansvarar för ekonomi och finans sträva efter 

att minska kapitalbindningen och därför vilja sänka lagervolymerna, medan de som arbetar med 

försäljning eftersträvar en hög tillgänglighet. Både Oskarsson et al (2006) och Stock och Lambert 

(1993) påpekar att någon form av lager måste upprätthållas i de flesta logistiksystem, samt att 

lagerutformning ofta kan vara en avgörande faktor i ett företags strävan efter att upprätthålla en hög 

servicenivå till låga kostnader. 

Stock och Lambert (1993) presenterar nio anledningar till varför ett företag bör hålla material och 

varor i lager:  

 Stordriftsfördelar för transporter  

 Stordriftsfördelar i produktion  

 Volymrabatter vid inköp  

 Upprättandet av en försörjningskälla  

 Stödja företagets policys för leveransservice  

 Bemöta olika marknadsförhållanden  

 Överkomma tid och avståndsskillnader mellan producenter och kunder 

 Åstadkomma minsta möjliga totalkostnad till en önskad servicenivå 
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 Stödja Just-In-Time-upplägg för leverantörer, försäljare och kunder 

Oskarsson et al (2006) påpekar att även om ett lager i sig alltid innebär kostnader, kan lagret 

medföra att andra kostnader minskar. Exempelvis kan stordriftsfördelar för inköp, transporter och 

produktion upprätthållas, samtidigt som leveranstiderna till kunder kan sänkas. Dock påpekar 

Lumsden (2006) att alla sorters lager måste ifrågasättas och förutom att ett lager kostar pengar kan 

det indikera att en del av företaget har en tveksam funktionssäkerhet. 

Olika former av lager 

Olika lager kan benämnas i olika former beroende hur man väljer att se varuflödet. Lumsden (2006) 

presenterar tre olika former: lager efter process, lager efter funktion och lager efter flöde. En 

sammanställning av indelningen åskådliggörs i Tabell 2. 

Tabell 2. Indelning av olika sorters lager enligt Lumsden (2006). 

Lager efter process Lager efter funktion Lager efter flöde 

Förråd Omloppslager Buffertlager 

Komponentförråd Säkerhetslager Processlager 

Förbrukningsmaterial Utjämningslager Transportlager 

Produkter i arbete Marknadslager  

Färdigvarulager Spekulationslager  

 Koordinationslager  

 

Stock & Lambert (1993) delar in materialet som ska placeras i lager i två delar. I den första delen 

ingår material som inte är färdigt, som råmaterial, komponenter och produktdelar, vars flöde kallas 

för fysisk tillförsel. I den andra delen ingår färdiga produkter vars flöde kallas fysisk distribution. 

Lumsden (2006) gör en liknande indelning och kallar samtliga lagerpunkter berörande ofärdiga varor 

för förråd och de punkter som rör färdiga varor för lager. En benämning som både Lumsden (2006), 

Oskarsson et al (2006) och Mattsson & Jonsson (2003) använder för det lager som styr den fysiska 

distributionen är färdigvarulager.  

Förvaringsmetoder i ett lager 

Lumsden (2006) presenterar fem olika förvaringsmetoder för lager: ställagelagring, djuplagring, 

fristapling, hyllfackslagring och specialkonstruktioner. Ofta används en kombination av de olika 

förvaringsmetoderna och det är sällan ett lager upprätthålls av enbart en lagringsmetod. 

Ställagelagring är den vanligaste lagringsmetoden för industriella lager. Godset lagras då på pallar 

som är placerade på olika pallställ. Vid ställagelagring upptas stora delar av lagrets volym, men 

golvytan utnyttjas inte fullständigt. (Lumsden, 2006) 

Hyllfackslagring innebär, som namnet indikerar, lagring av gods som hanteras manuellt och lagras i 

hyllfack. Det är ofta små och lätta produkter eller komponenter, exempelvis skruvar eller produkter 

inom läkemedelsindustrin. (Lumsden, 2006) 

Djuplagring innebär att produkter och lastpallar placeras direkt på golvet intill varandra. Genom att 

även stapla produkterna på varandra, så kallat fristapling, kan man få ett mycket högt utnyttjande av 

lagervolymen. Dock kan det bli problem att tillämpa FIFO (First In First Out) utan oftast tillämpas LIFO 

(Last In First Out). Ett sätt att lösa problemet med FIFO är att kontinuerligt byta förvaringszoner. Då 

kan dock fyllnadsgraden i lagret minskas. (Lumsden, 2006) 
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Stahre och Haettner (1995) presenterar tre olika placeringssystem för gods i ett lager. I ett 

fastplatssystem får varje artikel en bestämd och reserverad plats i lagret. Ett flytande 

placeringssystem innebär att gods placeras på den bästa platsen i lagret med hjälp av ett 

prioriteringssystem. Det innebär att artiklarna automatiskt cirkulerar och frekvensläggningar blir 

enklare att genomföra. Ytterligare en fördel med ett flytande placeringssystem är att lagerytan kan 

utnyttjas i upp till 40 % större grad jämfört med ett fast placeringssystem. Det sista systemet kallas 

för ett blandsystem som har fasta plockplatser och flytande buffertplatser. 

Exempel på specialkonstruktioner för förvaring är rullfack, tätlagringssystem, karusellager och 

paternosterlager. Lagring med rullfack utgörs ofta med hjälp av rullbanor som hängs upp i bärande 

konstruktioner. Tätlagringsystem utgörs av rullbara hyllor som placeras tätt intill varandra, vilket 

bland annat är vanligt för läkemedel och pappersdokument. Gångar mellan hyllorna uppstår när två 

hyllor skjuts isär. Ett karusellager styrs av en dator och passar för förvaring av många och små 

detaljer. (Lumsden, 2006) 

3.5.2 Transporter 

Det finns givetvis många olika transportupplägg en aktör kan använda. Det här avsnittet begränsas till 

att redovisa transporter för bil, tåg, båt, intermodala transporter och containertransporter. 

Biltransporter 

Lumsden (2006) beskriver det senaste halvseklet som explosionsartad för landsvägstransporter i 

Europa. En betydande anledning till utvecklingen är den kraftiga effektivitetsökning som den större 

lastbilstrafiken genomgått samt att allt större lastbilar och fordonskombinationer kommit till 

användning.  Tarkowski et al (1995) påpekar att även transportköparnas krav på flexibilitet och 

leveranstid har ökat under de senaste åren vilket gjort att efterfrågan ökat på vägtransporter. 

Vägtrafiken stod enligt Lumsden (2006) för cirka 40 % av det totala godstransportarbete som 

utfördes i Sverige under 2005, vilket är en betydande ökning i förhållande till andelen i mitten av 80-

talet.  

Lumsden (2006) framhåller sex betydande fördelar med att använda landsvägstransporter: 

 Småskalighet: Uppstår då fordonen är betydligt mindre än för övriga transportslag. Det ökar 

bland annat möjligheten för en enskild transportköpare att enbart transportera sitt gods på 

en bil. 

 Flexibilitet: Kan relativt lätt omdirigeras under pågående transport. Dessutom flexibilitet i 

form av olika fordonskombinationer. 

 Säkerhet: Då mindre mängder gods transporteras med en chaufför och ett fordon är det 

enklare för transportköpande parten att både följa och kontrollera dess flöde. 

 Tillförlitlighet: Eftersom kombinationen mellan fordon och förare kontinuerligt följs åt under 

en körd sträcka ökar tillförlitligheten. 

 Service: Genom förarens närvaro kan eventuella problem eller missförstånd lösas eller 

rapportera direkt på plats. Informationen blir därmed även enklare mellan den 

transportköpande parten och den som utför transporten. 

 Anpassningsförmåga: Fordonen är ofta en självständig enhet vilket gör att ekonomiska 

problem som låg lasttillgång ofta kan lösas lokalt. 
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Lumsden (2006) presenterar vidare ett antal fordonstyper som är standarder inom distribution. 

Modellerna som presenteras är distributionsbil, Europafordon med släp, dragbil med semitrailer och 

två olika varianter av bil med släp. I Figur 28 presenteras en beskrivning av respektive modell och 

dess kapacitet: 

 

Figur 28. Visar olika lastbilsvarianter som används i Sverige. Högst upp ses en distributionsbil, följt av en bil med släp, 
utrikesbil med släp, dragbil med semi-trailer och längst ned mindre bil med släp. (Lumsden, 2006) 

Tågtransporter 

Lumsden (2006) beskriver tågtransporternas ursprungliga idé som att skapa effektiva transporter 

genom den lilla friktion som uppstår mellan ett stålhjul och en stålräls. Rullmotståndet blir på så vis 

mycket litet. I jämförelse med en lastbil är rullmotståndet för en tågvagn av samma storlek ungefär 

sju gånger mindre. 

Gällande godstrafik på järnväg beskriver Lumsden (2006) fem olika typer av fraktmetoder. 

 Expressgods: Frakter med ett vanligt persontåg, vanligtvis små volymer. 

 Vagnslastgods: En hel vagn utnyttjas för att frakta gods. 

 Enhetslaster: Sändningar i form av containrar, växelflak eller andra former av lastenheter. 

Inom järnvägstrafiken hanteras enhetslaster som en speciell lastbärare med egen utrustning. 

 Blocktåg: Kan liknas som delar av ett helt tåg, exempelvis ett visst antal vagnar av ett tåg. 

 Heltåg: Då en transportköpare äger samtligt material som placeras på ett tåg. 

Pewe (2002) sammanfattar följande aspekter som positiva för järnvägstransporter: 

 Stor lastkapacitet: Ett godståg kan normalt transportera gods som väger 1000 ton eller mer. 

 Låga undervägskostnader: Möjlighet att uppnå höga hastigheter under en längre tid till lägre 

kostnader. 

 Lossning och lastningstid: Vagnarna kan lastas när som helst när det finns tillgång till dem 

och behöver enbart kopplas ihop när loket ska köras iväg. 

 Låg miljöpåverkan: Betydligt lägre energiåtgång på grund av mindre friktion i förhållande till 

lastbil.  
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 Kombitransporter: Järnvägstransporter kombineras med andra transportsätt. På så sätt 

utnyttjas fördelarna för respektive transportsätt. 

Båttransporter 

Pewe (2002), Lumsden (2006) och Tarkowski et al (1995) beskriver samtliga sjötransporter som 

väldigt kostnadseffektiva. Lumsden (2006) påpekar att anledningen till den höga 

kostnadseffektiviteten beror på två faktorer: fartygens lastkapacitet och den fria färdvägen som 

erbjuds av haven.  

Lumsden (2006) väljer att segmentera båtarna för sjötransporter i sju grupper; containerfartyg, 

RoRo-fartyg, bilfartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, tankfartyg och speciella fartygstyper. Nedan 

följer en beskrivning av respektive typ. 

Containerfartyg bildar tillsammans med RoRo-fartyg så kallade styckegodsfartyg. Styckegodset består 

vanligtvis av pallar, containrar eller rena produkter som staplas på golvet. Traditionellt används 

principen LoLo, Lift on lift off, vilket gör att containerfartyg även kallas vertikalt hanterade fartyg. På 

ett renodlat containerfartyg placeras containrarna vilande på varandra i ett så kallat cellsystem. 

Containrarna lyfts upp på båten med hjälp av större kranar. Ett exempel på ett LoLo-fartyg ses i Figur 

29. (Lumsden, 2006) 

 

Figur 29. Exempel på ett containerfartyg av varianten LoLo. (Alton, 2007) 

RoRo-fartyg, Roll on roll off, kallas även för horisontellt hanterade fartyg och åskådliggörs i Figur 30. 

Lasttekniken som används för RoRo-fartyg är det effektivaste sättet att överföra material mellan två 

olika transportslag, då material rullas ombord. Den horisontella lastningstekniken resulterar ofta i 

mycket outnyttjat lastningsutrymme på båten, då utrymmet mellan däcken inte kan fyllas helt. 

Vanligt material som transporteras på RoRo-fartyg är bilar, järnvägsvagnar, semitrailrar och lastbilar. 

(Lumsden, 2006) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bxs5StAwONS_tM&tbnid=gfOpE14UEQ1m-M:&ved=0CAYQjRw&url=http://my.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/photo_gallery/vessels_at_sea/Maersk Kuantan&ei=_PgvU7WDBoHlswb744HwDg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNENJeyIgsez0cP-JyoLiRK_Sv0ufg&ust=1395739102416974
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Figur 30. Exempel på en båt av modell RoRo. (Holmen AB, u.å.a) 

En speciell typ av RoRo-fartyg är de så kallade bilfartygen. Modellen har framkommit på grund av 

kraftigt expanderade exporten av standardbilar och principen fungerar på samma sätt som för RoRo-

fartyg förutom att de är konstruerade för just bilar. Antal däck varierar mellan 12 och 20. (Lumsden, 

2006) 

Ytterligare fartygstyper beskrivs i bilaga 10.1.  

Intermodala transporter 

Lumsden (2006) påstår att då gods passerar mer än ett transportslag under ett transportflöde, kan 

det hänföras till kombinerade transporter. Om godset dessutom är placerat i samma lastenhet kallas 

transportsättet för intermodal transport (fritt översatt från engelskans intermodal transports). Ett 

vanligt upplägg för intermodala transporter är att godset först placeras i en enhetslast hos 

avsändaren och sedan transporteras med ett transportslag, exempelvis en lastbil. När godset 

anländer till en terminal eller omlastningspunkt lyfts enhetslasten av och placeras på ett annat 

transportslag, exempelvis ett tåg eller en båt. Därifrån transporteras lasten en längre stäcka, för att 

avslutningsvis lasta om på ett sista transportslag och transporteras till kunden. 

Tarkowski et al (1995) påpekar att då en transportköpare väljer transportalternativ står valet sällan 

mellan två enskilda transportslag, utan mellan vilka kombinationer av transporttjänster som ska 

användas. Aronsson och Huge-Brodin (2006) påpekar att finns stora fördelar gällande både 

fyllnadsgrader och transportfrekvens genom samlastning på terminaler och kombinerade 

transporter. På så sätt uppkommer både kostnadsmässiga och miljömässiga fördelar.  

Containermodeller 

Enligt Lumsden (2006) är definitionen för en container ”en lastbärande enhet som kan användas i ett 

öppet eller världsomfattande transportsystem”. En container ska vara utformad för att kunna flyttas 

mellan olika transportenheter, som lastbil, tåg eller båt. Enligt ISO ska en lastbärare uppfylla följande 

sex kriterier för att få klassas som en container: 

 Det ska vara en transportenhet av varaktigt utförande 

 Den ska klara av upprepad användning 

 Den ska vara speciellt utformad för att underlätta godstransporter med flera transportmedel 

samt klara omlastning 

 Dess anordningar möjliggör snabb och effektiv hantering 

 Den ska vara utformad för att lätt kunna fyllas och tömmas 
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 Den ska ha en inre volym av minst en kubikmeter 

Längdmåtten för en container är i grunden uppbyggda av fyra multiplar av 10 fot, det vill säga 10, 20, 

30 eller 40 fot, plus en mindre variant vars längd enbart är 5 fot. Då en container ska vara 

konstruerad för att klara av stor belastning och tungt gods kan tomvikten ligga på mellan 2000 till 

4000 kg, beroende på containerns längd. En vanligt konstruerad container på 40 fot ska kunna klara 

av att transportera upp till 30 400 kg medan en container av längden 5 fot ska klara av en lastning på 

upp till 5080 kg. Vanliga containervarianter är tankcontainrar, containerflak, kyl- & värmecontainrar 

och tippbara containrar. 

3.5.3 Inlagring 

En godsmottagning inleds enligt Stahre och Haettner (1995) när en transportenhets, vanligtvis lastbil 

eller tåg, gods lossas från en lastkaj eller direkt på marken. När godset har anlänt och den ansvarige 

för godsmottagningen har mottagit en följesedel ska godset placeras i lagret. I vissa fall sker någon 

form av kvalitetskontroll av godset eller att den ansvarige inte har tid att hantera godset direkt. 

Därför måste det finnas utrymme för temporär lagring av godset då det ankommer. 

Stahre och Haettner (1995) beskriver starten av en inlagringsprocess som att det ankomna godset 

lossas och placeras vid en buffertplats eller plockplats. Hur och var artiklarna sedan placeras i lagret 

beror på vilket system ägaren av lagret använder av de ovan presenterade; fast-, flytande- eller 

blandsystem. För alla tre placeringssystemen krävs någon form av administrativt system för att hålla 

kolla på var artiklar ska inlagras och var de sedan ska placeras i lagret.  

Stahre och Haettner (1995) påstår att i vissa företag räknas lagersaldot direkt upp efter en inleverans 

eller efter ankomstkontrollen. Bägge varianterna ger saldofel eftersom artiklarna då finns i 

lagersystemet men inte på plockplatsen. Därför är det mest korrekta sättet att ändra lagersaldot 

först efter att godset har placerats på den plats där artiklarna är färdiga att plockas. 

3.5.4 Utlagring 

Stahre och Haettner (1995) nämner två olika varianter av plockning i ett lager: maskinell och manuell 

plockning. Maskinell plockning är relativt ovanlig och förutsätter att lagret är utrustat med 

avancerade tekniska plockutrustningar. Manuell plockning däremot är mer förekommande och kan 

delas in i två varianter: 

 Plockaren till godset: Genomförs med hjälp av en truck eller en kran och principen innebär 

att plockaren sammanställer en order genom att röra sig till den plats där artikeln lagras. 

 Godset till plockaren: Automatiska plocksystem som kräver avancerade styrsystem och 

därmed höga investeringskostnader. Plockaren rör sig korta sträckor mellan olika 

karusellverk, som automatiskt plockar fram det efterfrågade godset. 

Stahre och Haettner (1995) beskriver vidare tre olika former av utplockningsprinciper: Order-, zon- 

och artikelplockning. Orderplockning innebär att en plockare sammanställer hela orders och rör sig 

fritt i lagret. Zonplockning innebär att när en order delas upp i olika områden, kommer olika plockare 

vara med och sammanställa en order eftersom de ansvarar för olika zoner. Artikelplockning sker då 

ett antal artiklar plockas upp och placeras på en rullbana och runt banan finns rännor där artikeln 

tippas ned. 
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När en order är färdigplockad och uppmärkt brukar den flyttas till en avdelning för avgående gods. 

Där brukar en order placeras antingen pallvis eller ordervis framför den lastport där godset ska lastas 

ut. Vid en intensiv hantering kan även godstorg användas, där godset lagras i väntan på att 

tillsammans med andra order transporteras till stället där godset ska lastas ut. (Stahre & Haettner, 

1995)  

3.5.5 Kundorderprocess 

Olhager (2000) presenterar fyra olika samband mellan kundorderstyrd tillverkning, leveranstid till 

kunder och lagerstyrd tillverkning. Ett nyckelbegrepp som särskiljer de olika produktionsfilosofierna 

är den så kallade kundorderpunkten. 

Kundorderpunkt 

Både Olhager (2000), Oskarsson et al (2006) och Mattsson (2002) beskriver kundorderpunkten som 

den punkt i ett materialflöde, där en artikel övergår från att inte ha en bestämd slutanvändare till att 

ha en bestämd slutanvändare. Oskarsson et al (2006) påpekar att om ett företag har sin 

kundorderpunkt tidigt i sin förädlingsprocess, är risken liten för att de tillverkar en produkt som inte 

säljs, men tiden från att kunden beställde produkten till att den levereras kan bli lång. Det motsatta 

gäller för en kundorderpunkt sent i en förädlingsprocess. Risken blir då högre att produkten aldrig får 

en slutanvändare, men leveranstiden till kunden kan bli liten. Oskarsson et al (2006) exemplifierar 

kundorderpunktens betydelse genom att beskriva skillnaden mellan två olika tillverkares 

produktionsstrategier. Den ena tillverkaren har kundorderpunkten tidigt i sin förädlingsprocess och 

startar inte ens materialanskaffningen förens en kundorder inkommit. Det medför att leveranstiden 

till kunder kan bli lång. Den andra tillverkaren har sin kundorderpunkt sent i förädlingsprocessen, 

efter att produkterna både är tillverkade och finns i butiker. Därmed är leveranstiden för kunder 

obefintlig, men risken att produkten aldrig kan säljas, samt att de lager-, hantering- och 

distributionskostnader som produkten upptagit, aldrig kan täckas. Olhager (2000) menar att om ett 

företags kundorderpunkt ligger sent i förädlingsprocessen tvingas företaget förlita produktionen på 

försäljningsprognoser. En bild över ett exempel på kundorderpunktens placering åskådliggörs i Figur 

31. 

 
Figur 31. Visualisering av kundorderpunkt (KOP) i en tillverkningsprocess. (Oskarsson et al, 2006) 

Ledtid 

Både Olhager (2000), Oskarsson et al (2006) och Mattsson (2002) beskriver ledtid som ett begrepp 

som påverkar kunders servicenivå och beror av kundorderpunktens placering. Olhager (2000) 

beskriver att begreppet kan ha olika innebörd beroende på vilket sammanhang det sätts i. Dock finns 

en generell definition: ”Med ledtid avses den tid från att ett behov av en aktivitet eller grupp av 

aktiviteter uppstår tills att man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts.” 

(Olhager, 2000, s.20) 
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Olhager (2000) presenterar tre olika typer av ledtider: ledtid för utveckling av ny produkt, ledtid för 

leverans utifrån kundens perspektiv, samt ledtider inom produktionen utifrån det producerade 

företagets perspektiv. Den sistnämnda typen av ledtid kan även delas in i följande undergrupper: 

 Förråds- och inköpsledtid: Tiden för en inköpsorder att inkomma tillsammans med tiden som 

råmaterialet ligger i lager.  

 Produktionsledtid: Tiden för produktionens olika förädlingssteg. De produkter som befinner 

sig i detta steg kallas vanligen för PIA (Produkter I Arbete). 

 Lagerledtid: Slutproduktens tid i färdigvarulager innan den levereras till kund. 

För att beskriva följande produktionsstrategier har Olhager (2000) utgått från att en traditionell 

produkt passerar fyra olika steg: (1) konstruktion och inköp, (2) tillverkning, (3) montering och (4) 

leverans. Hur samtliga produktionsfilosofier varierar mot kundorderpunkten syns i Figur 32. 

Konstruktion mot kundorder (ETO) 

Vid konstruktion mot kundorder är kundorderpunkten placerad tidigt i en produkts 

förädlingsprocess, redan innan råmaterial införskaffas och ibland innan modellen för konstruktionen 

har färdigställts. Det är vanligt vid ovanliga, komplexa och väldigt kundspecifika produkter med högt 

värde. Risken med produktionsättet är att kundens upplevda ledtid kan bli lång, samtidigt som 

produkten redan från start har en slutanvändare. (Olhager, 2000) 

 Kundorderpunkten placering: (1) 

Produktion mot kundorder (MTO) 

Vid produktion mot kundorder är grundkonstruktionen för de modeller som ska tillverkas klar, vilket 

skiljer produktionssättet mot konstruktion mot kundorder. Det innebär att råmaterial har 

införskaffats innan en order inkommit och lagras i väntan på en kundorder. Först då en kundorder 

inkommit inleds tillverkningen. (Olhager, 2000) 

 Kundorderpunkten placering: (2) 

Montering mot kundorder (ATO) 

Produktionsstrategin benämns ibland för ”färdigställande mot kundorder” och innebär att vissa 

avslutande aktiviteter kan förskjutas. Exempel på sådana aktiviteter är testning, paketering och 

sammanslagning av olika produkter. (Olhager, 2000) 

 Kundorderpunkten placering: (3) 

Produktion mot lager (MTS) 

Vid produktion mot lager blir produkterna kundspecifika när de är placerade i ett färdigvarulager. Det 

innebär att hela tillverkningen och monteringen har skett mot försäljningsprognoser. Produktion mot 

lager kan få positiva effekter som volymsfördelar och korta ledtider för kunder, men innebär en risk 

då produkterna helt tillverkas mot försäljningsprognoser. (Olhager, 2000) 

 Kundorderpunkten placering: (4) 
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Figur 32. Hur de fyra presenterade produktionsstrategierna förhåller sig till kundorderpunkten. (Lidestam, 2013) 

3.5.6 Ett logistiksystems miljöpåverkan 

Abrahamsson och Karlöf (2011) menar att klimat- och miljöfrågor med stor sannolikhet kommer 

prägla de strategiska frågorna som globala företag kommer hantera i framtiden. De mer 

opinionskänsliga och volatila marknadssituationerna som väntar kan dessutom sätta större press på 

företags arbete med: vem de köper varor av, hur de producerar, hur produkterna distribueras och 

vilka tekniker de använder. Björklund (2012) är inne på ett liknande spår och menar att det blir allt 

viktigare för företag att ta ställning till hur man arbetar med hållbarhet. Björklund (2012) definierar 

begreppet hållbarhet som en samverkan mellan tre variabler: ekonomi, miljö och samhälle, som 

åskådliggörs i Figur 33. 

 

Figur 33. Samspel mellan variabler som ger definitionen av begreppet hållbarhet. (Björklund, 2012) 

Björklund (2012) påpekar att det kan vara svårt att mäta ett logistiksystems miljöpåverkan. Inom ett 

system handlar det framför allt om att skapa sig en uppfattning om dess utnyttjandegrad, 

produktivitet och effektivitet. Vad gäller miljölogistiska mätningar kretsar de kring att undersöka vilka 

miljöresurser som använts och vilken skadlig påverkan som systemets aktiviteter medför, i form av 

exempelvis utsläpp. För utsläppsberäkningar är en stor utmaning att fördela utsläppen på olika 

aktörer. För exempelvis en distributionsbil eller båt som innehåller flera företags varor och lämnar av 

varorna vid olika adresser, kan det vara svårt att fördela andelen miljöpåverkan på rätt aktör. 

Björklund (2012) beskriver tre olika mått som centrala för beräkningar av miljöpåverkan: 

transportarbete, trafikarbete och fyllnadsgrad. Transportarbete mäts i enheten tonkm och är som 

namnet avslöjar transporterad vikt multiplicerat med transporterad sträcka. Trafikarbete mäts i 

kilometer och anger det avstånd som körts. Måttet fyllnadsgrad kan antingen vara viktbaserat, 

volymsbaserat, areabaserat eller baserat på utfört transportarbete och anges i en procentenhet. 

Tillvägagångssättet för att beräkna ett företags miljöpåverkan åskådliggörs i Figur 34. 
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Figur 34. Tillvägagångsätt att beräkna miljöpåverkan enligt Björklund (2012). 

Miljöpåverkan kan enligt Björklund (2012) mätas för olika gaser. Framför allt nämner Björklund 

(2012) koldioxid (CO2) som en central gas att beräkna ett företags emissioner utifrån. Andra 

förekommande gaser är kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), svaveldioxid (SO2) och ozon (O3).   

De miljöproblem som tillkommer i form av ökade utsläpp av växthusgaser delar Björklund (2012) in i 

lokala, regionala och globala problem. Lokala problem kan vara i form av buller, lukt och barriärer. 

Regionala problem benämns som övergödning, försurning och gifter och avslutningsvis benämner 

Björklund (2012) globala miljöproblem som uttunning av ozonskiktet och växthuseffekten. 

Björklund (2012) påpekar även att det är vanligt att organisationer inte betalar för de utsläpp de 

orsakar i ett logistiksystem. Därför presenterar Björklund (2012) så kallade externa kostnader som 

behandlar de kostnader som uppstår av utsläpp av växthusgaser. Genom att använda lager och 

ekonomiska styrmedel kan hänsyn tas till effekter som uppkommer i form av miljöpåverkan. En 

svårighet som Björklund (2012) dock påpekar och som är en grundförutsättning, är att skapa ett 

internationellt enhetligt system för dessa externa miljökostnader. 

3.6 Kartläggning 
Oskarsson et al (2006) påpekar att det första steget i en nulägesbeskrivning är att kartlägga material- 

och informationsflöden för att få en överblick över vilka aktiviteter och lagerpunkter som ingår, samt 

vilka personer och avdelningar som är inblandade i flödet. Även Schroeder (2003) samt Ljungberg 

och Larsson (2001) nämner kartläggning som en metod för att beskriva nuläget. Vidare menar 

Ljungberg och Larsson (2001) att en kartläggning lyfter fram processer som annars är osynliga på 

grund av funktionsorienterade beskrivningar av en verksamhet. Förutom att beskriva nuläget kan 

kartläggningar användas som grund i förändringsarbete (Ljungberg & Larsson, 2001; Oskarsson et al, 

2006; Schroeder, 2003).  

3.6.1 Tillvägagångssätt vid kartläggning 

När en kartläggning ska genomföras poängterar Ljungberg och Larsson (2001) vikten av att arbeta 

enligt en strukturerad arbetsmetodik. Fördelarna med detta är både ett effektivare arbete och att 

risken för att vanliga misstag begås minskas. Misstag som ofta kan inträffa då struktur i arbetet 

saknas är (Ljungberg & Larsson, 2001): 

 Stapling av aktiviteter på varandra utan hänsyn till relationerna mellan olika aktiviteter. 

 För mycket fokus på detaljer tidigt i arbetet. 

 Arbetet tar lång tid att starta. 

 Önskan att få en perfekt karta direkt från starten kan hämma både produktivitet och 

kreativitet. 

 Olika delar av processen beskrivs på olika detaljeringsnivå. 

För att undvika dessa misstag och säkerställa att arbetet går smidigt föreslår Ljungberg och Larsson 

(2001) en arbetsmetod bestående av åtta steg: 

1. Definiera syftet med processen samt dess start- och slutpunkt. 
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2. Diskutera alla aktiviteter som kan tänkas ingå i processen. 

3. Ordna aktiviteterna i rätt ordning. 

4. Komplettera aktiviteterna genom att slå ihop eller ta bort aktiviteter. 

5. Definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet. 

6. Säkerställ att aktiviteterna hänger ihop via objekten. 

7. Se till att alla aktiviteter ligger på samma detaljeringsnivå samt har ändamålsenliga namn. 

8. Korrigera kartan till dess att en tillfredställande beskrivning av processen har erhållits. 

Datainsamlingsmetoder 

För att samla in nödvändig information till kartläggningsarbetet beskriver Ljungberg och Larsson 

(2001) fyra stycken metoder, varav tre bygger på sammanställning av befintliga processer och den 

fjärde grundar sig i att standardisering av befintliga processerna sker. Den första metoden kallar 

Ljungberg och Larsson (2001) för ”walk through” och innebär att en eller flera personer följer 

processen under dess gång och samtidigt intervjuar processutförarna. Med denna metod går det fort 

att ta fram kartan och resurser sparas in då endast ett fåtal personer behöver utbildas i 

kartläggningsmetodik. Dock begränsas förståelsen för hela processen till de som genomfört 

kartläggningen, som även riskerar att påverkas av kartläggarnas personliga åsikter. (Ljungberg & 

Larsson, 2001) 

En variant av ”walk through” kallar Ljungberg och Larsson (2001) för ”virtuell walk through” där 

ansvariga för varje del av processen samlas in till ett möte som leds av den ansvarige för 

kartläggningen. Under mötet får varje ansvarig beskriva sin del av processen och 

kartläggningsansvarige sammanställer allt till en gemensam karta. Till skillnad från ”walk through” 

leder denna metod till att fler får förståelse för hela processen och även insikt om hur 

kartläggningsarbete går till. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

En metod som liknar ”virtuell walk through” med skillnaden att processansvariga själva skapar kartan 

kallar Ljungberg och Larsson (2001) för kartläggningsteam. Precis som i ”virtuell walk through” 

samlas ansvariga för olika delar av processen ihop men istället för att en kartläggningsansvarig leder 

mötet och skapar kartan görs detta gemensamt av de processansvariga. Detta leder till en ökad 

förståelse för hela processen hos de olika processansvariga samt att risken för att kartan färgas av en 

persons subjektivitet minskar. Problemet med denna metod är att alla processansvariga måste 

utbildas i kartläggningsmetodik, vilket tar tid och resurser. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

I de fall då en standardiserad process saknas kan kartläggningen ske genom att flera processutförare 

samlas och gemensamt bestämmer ett formellt tillvägagångssätt för processen. Denna metod kallar 

Ljungberg och Larsson (2001) för processdesign. 

3.6.2 Flödeskartläggning 

Ett enkelt sätt att visualisera hur ett flöde ser ut är att använda sig av en flödeskartläggning där 

standardsymboler används för att representera olika sorters aktiviteter (Oskarsson et al, 2006). 

Symboler som kan användas illustreras i Figur 35 nedan. 
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Figur 35. Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson et al, 2006) 

De olika aktiviteterna i ett flöde anges med respektive symbol och material- och informationspilar 

dras mellan dem för att visa hur olika aktiviteter hänger ihop med varandra (Oskarsson et al, 2006). 

3.6.3 Process activity mapping 

Hines och Rich (1997) beskriver en kartläggningsmetod, process activity mapping, vilken kan 

användas för att identifiera och åtgärda onödiga steg i en process. Arbetsmetodiken för att ta fram 

en process activity mapping beskriver Hines och Rich (1997) i en flerstegsmodell: 

1. En analys av alla ingående moment i processen som ordnas i en tabell i utförandeordning. 

2. Kategorisering av varje moment beroende på vad som utförs. Exempel på kategorier är 

transport, inspektion, lagring och arbetsutförande. 

3. Anteckna vilken utrustning som används i varje moment och var momentet utförs. 

4. Mät tiden som varje moment tar, hur många personer som är inblandade och hur långa 

förflyttningar som görs. 

5. Summera tidsåtgång, antal personal och förflyttad sträcka. 

När denna kartläggning är gjord kan den användas som en bas för vidare analys och förbättring av 

processen. Detta kan exempelvis göras genom att undersöka varför ett moment utförs, vem som 

utför momentet, vilken utrustning som används, var momentet utförs, när momentet utförs och hur 

momentet utförs. (Hines & Rich, 1997) 

Process activity mapping beskrivs på ett liknande sätt av både Schroeder (2003) och Bicheno (2004), 

med skillnaden att Schroeder och Bicheno vid behov även tar med kommentarer för de olika 

momenten samt att Bicheno inkluderar antalet artiklar som används i varje steg. Vidare menar 

Bicheno (2004) att process activity mapping, på grund av dess höga detaljeringsnivå, endast bör 

göras över områden som anses vara problematiska.   

3.7 Tidsstudier 
Barnes (1980) definierar tidsstudier som en metod för att fastställa tiden det tar för en kvalificerad 

och utbildad arbetare som jobbar i normalt tempo att utföra en specifik uppgift. Resultatet av en 

tidsstudie kallar Barnes för standardtiden för den specifika uppgiften. (Barnes, 1980) 

Ursprungligen användes tidsstudier till största del som grund för lönebaserade incitament för att 

motivera arbetare; genom att jämföra hur snabbt en arbetare utför sina uppgifter med den 

bestämda standardtiden för uppgifterna delades en lönebonus ut till de arbetare som arbetade 

snabbare än standardtiden. Tidsstudier kan även användas till flera andra syften (Barnes, 1980): 
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 Schemaläggning och arbetsplanering. 

 Fastställning av standardkostnader och som underlag vid budgetering. 

 Uppskatta en produkts kostnad innan tillverkning som hjälp vid bestämning av 

försäljningspris. 

 Fastställa hur effektiv en maskin är, hur många maskiner som en person kan använda och 

som stöd för att balansera en monteringslina. 

 Bestämma tidsstandarder att basera kostnadskontroller på. 

För utföra en tidsstudie krävs utrustning i form av två sorters verktyg, ett verktyg för tidtagning och 

ett verktyg för anteckningar. För tidtagning kan till exempel stoppur, videokameror eller elektroniska 

datainsamlingsverktyg användas. Om den studerade uppgiften innefattar automatiska maskiner ska 

även en hastighetsmätare för maskinen användas. (Barnes, 1980) 

Innan en tidsstudie genomförs måste det fastställas om uppgiften är redo för en tidsstudie. En 

standardtid som bestäms genom en tidsstudie är endast giltig om inga ändringar i uppgiftens 

utförande har gjorts. För att genomföra en tidsstudie bör då först ett optimalt utförande av 

uppgiften ha fastställts och standardiserat, för att resultatet av en tidsstudie inte ska bli ogiltigt för 

att någon del av utförandet har förändrats i efterhand. Om utförandet förändras efter att en 

tidsstudie genomförts bör då en ny tidsstudie göras. (Barnes, 1980) 

3.7.1 Genomförande av en tidsstudie 

Barnes (1980) menar att åtta steg vanligtvis ingår i en tidsstudie, oavsett vilken sorts uppgift som ska 

studeras: 

1. Samla in och sammanställ information om uppgiften som ska studeras och arbetaren som 

utför uppgiften. 

2. Dela upp uppgiften i mindre deluppgifter och skriv en komplett beskrivning av metoden för 

varje deluppgift. 

3. Observera och anteckna tiden det tar för arbetaren att utföra uppgiften. 

4. Bestäm antalet cykler av uppgiften som ska mätas. 

5. Bedöm arbetarens tempo. 

6. Stäm av att ett tillräckligt stort antal cykler har mätts. 

7. Bestäm tillåten avbrottstid. 

8. Bestäm standardtiden för uppgiften. 

Dessa åtta steg beskrivs mer ingående nedan. 

Samla in och sammanställ information om uppgiften som ska studeras och arbetaren som 

utför uppgiften 

All den information rörande uppgiften som efterfrågas bör noggrant antecknas innan tidtagningen 

börjar. Detta är viktigt då en hastigt genomförd tidsstudie inte har mycket värde. Först och främst 

bör all information rörande identifiering av det observerade tillfället antecknas. Om detta inte görs 

kan tidsstudien inte användas som en källa till information eller som referens vid ett senare tillfälle 

då omständigheterna som rådde då tidsstudien gjordes har glömts bort. (Barnes, 1980) 
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Dela upp uppgiften i mindre delar och skriv en komplett beskrivning av metoden 

En bestämd standardtid för en uppgift är endast giltig för just den uppgiften. Genom att föra 

noggranna anteckningar över det exakta utförandet av uppgiften kan dessa användas för att vid ett 

senare tillfälle avgöra om uppgiften fortfarande utförs på det sätt som gällde då tidsstudien 

genomfördes. (Barnes, 1980) 

Att mäta den totala tiden för hela uppgiften är sällan tillräckligt och en övergripande mätning kan 

inte ersätta en tidsstudie. En viktig del av tidsstudien är dela upp uppgiften i flera mindre 

deluppgifter av följande anledningar (Barnes, 1980): 

 Att bryta ned en uppgift i mindre deluppgifter är ett av de bästa sätten att beskriva 

uppgiften. Varje deluppgift ska vara mätbar och tydligt avgränsad och kan beskrivas separat. 

De deluppgifter som förekommer ofta listas först, följt av andra deluppgifter som är 

nödvändiga för uppgiften. Start- och slutpunkter för varje deluppgift kan anges för att ge en 

tydlig uppdelning av uppgiften. 

 Om standardtider för varje deluppgift kan bestämmas kan de i senare skede användas för att 

bestämma tidsåtgång för andra uppgifter som innehåller samma deluppgifter, även om 

uppgifterna i sig skiljer sig. 

 En tidsstudie kan påvisa att för mycket eller för lite tid läggs på vissa deluppgifter. En 

uppdelning i deluppgifter kan även påvisa små variationer i utförande som inte skulle 

upptäckas om en övergripande studie gjordes. 

 Utföraren av uppgiften jobbar kanske inte med samma tempo genom hela uppgiften. Genom 

att dela upp uppgiften kan utförarens prestation värderas för varje separat deluppgift. 

När en uppgift ska delas upp i deluppgifter finns det tre regler som bör följas (Barnes, 1980): 

1. Deluppgifterna bör vara så korta i tidsåtgång som det är möjligt att mäta. 

2. Hanteringstid bör separeras från maskintid. 

3. Konstanta deluppgifter bör separeras från variabla deluppgifter. 

Med hanteringstid menas den tid då utföraren själv utför en del av uppgiften och maskintid är den 

tid då en automatisk maskin utför en del av uppgiften. Konstanta deluppgifter innebär de delar av en 

uppgift som inte är beroende av någon variabel, det vill säga de beror inte på till exempel längd, vikt, 

storlek eller form på materialet som hanteras i uppgiften. De variabla deluppgifterna är de delar där 

tidsåtgången är direkt beroende av till exempel längden på materialet. 

Observera och anteckna tiden det tar för arbetaren att utföra uppgiften 

Ett krav vid tidtagning bör vara att noggrant mäta alla delar av uppgiften. Om en del av en uppgift 

endast dyker upp i vissa cykler med jämna mellanrum, till exempel en kontroll av var femte 

producerad enhet, bör tiden för detta tas med. Denna tid ska dock delas med antalet cykler som sker 

mellan två instanser av deluppgiften, det vill säga utförs deluppgiften vid var femte cykel ska tiden 

för deluppgiften delas med fem och läggas till den totala tiden för uppgiften. På samma sätt 

behandlas delar av uppgiften som dyker upp i vissa cykler, dock utan någon specifik regelbundenhet. 

I dessa fall bör då frekvensen för dessa deluppgifter undersökas så att tiden för deluppgifterna kan 

justeras rätt. När så kallade främmande deluppgifter, det vill säga deluppgifter som inte är en 

egentlig del av uppgiften, sker ska även dessa antecknas. Huruvida de sedan tas med när 
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standardtiden för uppgiften bestäms är dock inte säkert utan beror på deluppgifternas natur. 

(Barnes, 1980) 

Bestäm antalet cykler av uppgiften som ska mätas 

Tiden som krävs för att genomföra delarna av en uppgift förväntas variera mellan cykler. Även om 

utföraren jobbar i jämnt tempo och utrustningen som används är väldigt standardiserad kommer 

variationer i tidsåtgång att förekomma. Tidsstudier är en stickprovsundersökning vilket innebär att ju 

flera undersökningar som görs, desto mer representativt för uppgiften blir det undersökta urvalet. 

Vidare gäller att ju större variation mellan olika tidtagningar av samma deluppgift, desto större antal 

tidtagningar måste göras för att få ett tillräckligt exakt resultat. (Barnes, 1980) 

För att uppskatta hur många mätningar som måste göras kan formel (6) användas (Barnes, 1980): 

 

 
𝑁′ = (

40 ∗ √𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 
(6) 

 

𝑁′ = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑔ö𝑟𝑎𝑠 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡𝑠 

𝑋 = 𝑈𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟 

Formeln ovan är giltigt för en precision på ±5 % och en konfidensnivå på 95 %. Detta innebär att i 95 

% av fallen kommer den uppmätta tiden skilja max fem procent från den verkliga tiden (Barnes, 

1980). 

Barnes (1980) beskriver även ett annat sätt att uppskatta antalet mätningar som ska göras vilket 

bygger på skillnaden mellan största och minsta värdet av ett fåtal mätningar och beskrivs nedan. 

1. Gör ett bestämt antal mätningar, fem stycken om cykeltiden övergår två minuter eller tio 

stycken om cykeltiden är mindre än två minuter. 

2. Bestäm intervallet, R, vilket är differensen mellan det högsta uppmätta värdet, H, och det 

lägsta uppmätta värdet, L. 

3. Bestäm medelvärdet av mätningarna, X, genom att dela summan av mätningarna med 

antalet mätningar. Detta kan uppskattas som (H+L)/2. 

4. Räkna ut kvoten R/X, det vill säga intervallet delat med medelvärdet av mätningarna. 

När de fyra första stegen ovan är genomförda kan antalet mätningar som ska göras beräknas genom 

formel (7) nedan. (Barnes, 1980) 

 
0.025𝑑2 ∗ √𝑁 =

𝑅

𝑋
 

(7) 
 

där N är antalet mätningar som ska göras och d2 = 2,326 om fem mätningar gjordes ursprungligen 

eller d2 = 3,078 om tio mätningar gjordes. Även denna metod är giltig för en precision på ±5 % och en 

konfidensnivå på 95 %. (Barnes, 1980) 

När alla mätningar har genomförts ska en representativ tid väljas ut från alla de uppmätta tiderna. 

Det är möjligt att det förekommer onormala värden, både höga och låga, som kan kräva extra 

uppmärksamhet. Ofta finns det anledningar till dessa värden och om de kan anses vara något som är 
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representativt för uppgiften bör dessa extremvärden inte förkastas utan tas med i beräkningarna. En 

riktlinje för detta är att aldrig förkasta ett mätvärde utan en bra anledning. (Barnes, 1980) 

För beräkning av den representativa tiden beskriver Barnes (1980) två stycken metoder, aritmetiskt 

medelvärde och modalmetoden. Aritmetiskt medelvärde innebär att det genomsnittliga värdet av 

alla mätningar används som representativ tid och är den vanligast använda metoden. Modalmetoden 

använder den tid som förekommer med högst frekvens. En skillnad med denna metod gentemot 

aritmetiskt medelvärde är att extremvärden, både höga och låga, har mindre inverkan på resultatet. 

(Barnes, 1980) 

Bedöm arbetarens tempo 

Ett av de viktigaste och svåraste momenten i en tidsstudie är att bedöma i vilket tempo arbetaren 

utför uppgiften under tiden som tidsstudien genomförs. Vid bedömningen jämförs arbetarens tempo 

vid utförandet med observatörens uppfattning av normalt tempo för den undersökta uppgiften. Det 

finns flera olika metoder för att bedöma tempot hos arbetaren, men gemensamt för alla är att de 

beror på observatörens eget omdöme.  

Den vanligaste metoden kallas för performance rating, prestationsgradering, och bygger på gradering 

av endast en faktor, arbetarens tempo. Graderingsfaktorn kan uttryckas i flera olika enheter; 

procent, poäng per timme eller annat. Om procent används kan exempelvis 100 % anses som 

normalt tempo och observatören tilldelar arbetaren en procentsats beroende på hur mycket 

snabbare eller långsammare än normalt som arbetaren utför uppgiften. Ett högt tempo ger en 

procentsats på över 100 % och ett lågt tempo en procentsats på under 100 %. För att sedan justera 

den uppmätta tiden med hänsyn till arbetarens tempo kan formel (8) nedan användas. Den justerade 

tiden kallar Barnes för normaltid. (Barnes, 1980) 

 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 = 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑑 ∗

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡

100
 

(8) 
 

Om den uppmätta tiden är 0,8 minuter och graderingsfaktorn är 110 % blir då den normala tiden 

0,88 minuter. Detta innebär att en utbildad och kvalificerad arbetare som arbetar i normalt tempo 

skulle utföra uppgiften på 0,88 minuter. (Barnes, 1980) 

Stäm av att ett tillräckligt stort antal cykler har mätts 

När alla mätningar har gjorts kan en avstämning göras för att säkerställa att tillräckligt många 

mätningar har gjorts. Detta kan göras på flera olika sätt, ett sätt är att använda formel (6) som räknar 

ut antalet mätningar som ska göras baserat på nuvarande antal mätningar och mätresultaten. Om 

beräkning med formel (6) ger ett lägre antal mätningar än vad som redan har gjorts så behöver inga 

ytterligare mätningar göras. Om det motsatta gäller så ska fler mätningar göras och sedan en ny 

avstämning. (Barnes, 1980) 

En annan metod för att bestämma huruvida ett tillräckligt stort antal mätningar har gjorts är att dela 

upp de uppmätta tiderna i subgrupper med fyra mätningar i varje och sedan beräkna intervallet R för 

varje subgrupp. Därefter används formel (7) med d2 = 2,059 för att beräkna antalet mätningar som 

ska göras, N. Om antalet gjorda mätningar inte är tillräckligt för att uppnå önskad precision men fler 

mätningar inte går att göra kan den faktiskt uppnådda precisionen bestämmas med hjälp av formel 

(9), vilken är en omskrivning av formel (7). 
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𝛼 =

2 ∗ 𝑅

𝑑2 ∗ 𝑋 ∗ √𝑁
 

(9) 
 

I formel (9) är α den uppnådda precisionen,  𝑅 är det genomsnittliga intervallet för alla subgrupper 

och d2 = 2,059, förutsatt att uppdelningen i subgrupper om fyra mätningar har gjorts. (Barnes, 1980) 

En metod för att kontrollera hur konsistent mätdata är kallar Montgomery (2009) för styrdiagram. 

Styrdiagram kan göras för både det genomsnittliga mätvärdet, 𝑥, och det genomsnittliga intervallet, 

𝑅. Med genomsnittligt intervall menas genomsnittet av intervallen för varje subgrupp. Ett 

styrdiagram består av tre horisontella linjer; en centerlinje som representerar medelvärdet av 

mätningarna eller av intervallen, en övre gränslinje och en undre gränslinje. Om alla mätvärden faller 

inom gränslinjerna kan genomsnittet anses vara acceptabelt för den observerade uppgiften. Värdena 

för de olika linjerna beräknas enligt nedan: 

Styrdiagram för 𝑥 
Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝑥 + 𝐴2 ∗ 𝑅 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝑥 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝑥 − 𝐴2 ∗ 𝑅 

 

 

Styrdiagram för 𝑅 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝐷4 ∗ 𝑅 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝑅 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝐷3 ∗ 𝑅 

 

A2, D3 och D4 är konstanter som beror på antalet mätningar i varje subgrupp. Om gjorda mätningar 

delas upp i grupper om fyra så blir A2 = 0,729, D3 = 0 och D4 = 2,282.  

Bestäm tillåten avbrottstid 

Den normala tiden för att utföra en uppgift tar ingen hänsyn till olika avbrott som oundvikligen 

kommer uppstå. Sådana avbrott kan delas in i tre olika kategorier; personliga avbrott, viloavbrott och 

förseningar. Personliga avbrott innefattar tid som arbetaren behöver för personliga anledningar. För 

att bestämma hur stor del av dagen som går åt till personliga avbrott kan en heldags-tidsstudie göras, 

eller så kan arbetarens aktiviteter noteras vid slumpmässigt valda tidpunkter för att se hur stor del av 

tiden som arbetaren lägger på personliga avbrott. Vid lätt arbete under åtta timmar per dag utan 

organiserade viloperioder kan en arbetare förväntas lägga mellan två och fem procent av sin 

arbetstid på personliga avbrott. (Barnes, 1980) 

Viloavbrott innefattar tid som arbetaren behöver för att återhämta sig från både fysiskt och mentalt 

utmattande arbete. Att bestämma hur stor del av en arbetsdag som kan tillåtas för viloavbrott är en 

väldigt komplex uppgift. Hur mycket vila som behövs varierar mycket beroende på både arbetaren 

och uppgiften. Ett sätt att lösa detta problem är med bestämda viloperioder där arbetaren inte tillåts 

arbeta. På så sätt behövs inte standardtiden för en uppgift justeras på grund av viloavbrott. (Barnes, 

1980) 

Den sista kategorin för avbrott, förseningar, innefattar händelser som kan vara undvikliga eller 

oundvikliga. Om förseningen är avsiktlig så ska den inte tas hänsyn till när standardtiden bestäms. 

För att bestämma hur mycket förseningar som uppstår i en uppgift kan heldags-tidsstudier eller 

stickprovsundersökningar göras. Deluppgifter som inte uppstår regelbundet ska inte ses som 

förseningar utan hanteras som alla andra deluppgifter. (Barnes, 1980) 
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När tiden för en uppgift ska justeras med hänsyn till avbrott kan det ske på olika sätt beroende på 

vilken typ av avbrott som det gäller. Personliga avbrott appliceras på både hanteringstid och 

maskintid, viloavbrott kan appliceras på samma sätt som personliga avbrott men vissa anser att 

viloavbrott endast bör appliceras på hanteringstiden. Hur förseningar appliceras beror på vilken sorts 

försening som det gäller. Berör förseningen endast maskiner bör den endast appliceras på 

deluppgifter med maskintid. Om alla tre avbrott appliceras på samma sätt kan de adderas så att 

endast en beräkning behöver göras. När avbrotten appliceras kan det ske antingen som tillägg av en 

procentsats av normaltiden eller så kan avbrottstiden under en dag räknas ut i minuter som sedan 

dras från den totala arbetstiden under en dag. (Barnes, 1980) 

Bestäm standardtiden för uppgiften 

Om avbrotten appliceras i form av en procentsats kan formel (10) nedan användas för att beräkna 

standardtiden för en uppgift (Barnes, 1980). 

 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 ∗

100

100 − 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
 

(10) 
 

3.8 Sammanfattning teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i sex olika delar. En inledande del som presenterar teorier 

för själva begreppet logistik, en del som teoretiskt presenterar kapaciteter, en del som behandlar 

logistikkostnader, en del som presenterar olika aktiviteter i ett varuflöde, en del som behandlar 

kartläggningar och avslutningsvis ett avsnitt som behandlar tidsstudier.  

Gällande kapaciteter tar författarna upp teorier om definitionen av kapaciteter, hur ett företags 

kapacitet kan mätas och hur framtida kapacitetsbehov kan beräknas. Avsnittet behandlar även 

metoder för att anpassa tillgänglig kapacitet till aktuell efterfrågan. 

Gällande logistikkostnader har författarna utgått från tre modeller framtagna av Oskarsson et al 

(2006), Mattsson (2002) och Stock och Lambert (1993). Modellerna är uppbygga på olika sätt men 

alla innehåller kostnader som berör lager, transport, administration och information. Även 

logistikkostnadernas koppling till leveransservice diskuteras. 

Gällande aktiviteter i ett lager presenteras olika former och motiv för lager, olika transportalternativ, 

in- och uttagningsprinciper och avslutas med en diskussion om hur ett företags kundorderpunkt styr 

dess produktionsstrategi. 

Gällande kartläggningar presenteras först ett tillvägagångssätt för att göra en kartläggning samt olika 

metoder för att samla in nödvändig information till kartläggningen. Därefter tas två 

kartläggningsvarianter upp, flödeskartläggning och process activity mapping. Flödeskartläggning är 

en metod för att illustrera hur olika processer hänger samman. Process activity mapping används för 

att göra en detaljerad beskrivning av en enskild process, där ingående aktiviteter samt tids- och 

resursåtgång noteras. 

Gällande tidsstudier beskriver författarna tillvägagångssätt för att bestämma standardtider för 

uppgifter. Tillvägagångsättet innefattar förberedelse inför mätning, praktiskt utförande av mätningar, 

beräkning av antalet mätningar som ska göras och till sist hur hänsyn ska tas till skillnader i 

arbetstempo samt kortare avbrott under arbetet.   
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4 Uppgiftsprecisering 
Detta kapitel syftar till att precisera uppgiften för rapporten. Först kommer en återkoppling 

till studiens syfte göras för att belysa viktiga delar av syftet. Det följs av en presentation av 

studiens målbild. Studiens studerade scenarier tillsammans med de frågeställningar som 

författarna behöver besvara för att uppfylla målbilden kommer sedan presenteras i en följd 

som följer studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas sedan med en summering av 

rapportens avgränsningar.
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4.1 Återkoppling till studiens syfte 
Studiens syfte är ”… att för fyra förutbestämda scenarier undersöka vilka kapaciteter för lossning, 

lagring och utlastning som krävs vid ett förändrat distributionssystem mellan Hallsta och Braviken, 

samt vad de skulle innebära ur ett kostnadsperspektiv”. Vilket även presenterades i avsnitt 1.3 

Syftesförtydligande, anser författarna att studiens syfte innehåller ett antal nyckelbegrepp, vilket 

visualiseras i Figur 36. 

 

Figur 36. Studiens syfte med viktiga begrepp markerade. 

De fyra begreppen har olika koppling till studiens referensram, nulägesbeskrivning och direktiv som 

Holmen Paper satt för studien. Vad gäller exempelvis förutsättningarna för de fyra scenarierna och 

de materialflöden studien ska beröra, baseras det helt på direktiv från Holmen Paper. Således saknas 

en koppling mellan fyra förutbestämda scenarier samt distributionssystem mellan Hallsta och 

Braviken och rapportens referensram. Däremot är kopplingen mellan studiens definition av 

kapaciteter respektive kostnadsperspektiv och dess referensram betydelsefull. En sammanfattning av 

de viktiga begreppen ses nedan: 

 Fyra förutbestämda scenarier: Direktiv av Holmen Paper 

 Kapaciteter för lossning, lagring och utlastning: Definieras i studien 

 Distributionssystem mellan Hallsta och Braviken: Direktiv av Holmen Paper 

 Kostnadsperspektiv: Definieras i studien 

Då Holmen Papers mål med studien är ett underlag inför ett framtida beslut, har författarna i 

samspråk med Holmen Paper valt att utgå från att de undersökta kapaciteterna genererar studiens 

kostnader. Med andra ord baseras studiens kostnader på de kapacitetsbehov som författarna 

beräknat för de olika scenarierna, vilket förtydligas i Figur 37. 

 

Figur 37. Visuell redogörelse över förhållandet mellan studiens kapaciteter och kostnader. 

Ett annat tillvägagångssätt hade varit att låta studiens kapaciteter dimensioneras efter dess 

kostnader. I ett sådant fall kunde exempelvis en målkostnad bestämts för respektive scenario, 
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varefter de kapaciteter som krävts för att uppfylla målkostnaden dimensioneras för att ge ett 

optimalt användande. Det hade varit intressant om Holmen Papers mål med studien varit att ta ett 

fullständigt beslut rörande det framtida materialflödet. Men eftersom det inte är fallet, har 

författarna heller inte valt att arbeta enligt den metodiken.   

Med utgångspunkt i förhållandet mellan studiens definition av kapaciteter och kostnader, och 

studiens avgränsningar, direktiv, referensram och nulägesbeskrivning har en modell för 

uppgiftspreciseringens disposition tagits fram. Ett antal av de teorier som presenteras i rapportens 

referensram kommer inte beröras i rapportens genomförandefas och påverkar således inte 

rapportens utförande. Däremot har författarna som avsikt att återkoppla till de nämnda teorierna i 

rapportens slutskede i en övergripande diskussion. En visualisering över strukturen för studiens 

precisering och kopplingen till återstående delar av rapporten visualiseras i Figur 38. 

 

Figur 38. Strukturen för uppgiftspreciseringen och dess koppling till genomförandefasen och slutdiskussionen. De frågor 
som presenteras senare i uppgiftspreciseringen visar vilken information som behövs för att uppfylla målbilden. 

4.1.1 Kapaciteter studien berör 

Kapacitet bestäms enligt Oskarsson et al (2006) av ett företags tillgång på personal, maskiner, 

byggnader och övriga resurser. Schroeder (2003) definierar kapacitet som den maximala produktion 

ett företag klarar under en viss tidsperiod. Vilket presenteras i avsnitt 1.3 Syftesförtydligande 

kommer studien enbart behandla det materialflöde som passerar Holmen Papers färdigvarulager i 

Braviken och Hallsta. Det innebär att enbart de kapaciteter som finns vid färdigvarulagren samt 

flödet mellan dem, är intressanta för studien. Därmed kommer de kapaciteter som berör exempelvis 

inköp, produktion och transport till kund avgränsas.  

I avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning presenterades en beskrivning av färdigvarulagren i Hallsta och 

Braviken. I ett färdigvarulager finns det givetvis olika kapaciteter som berör arbetet. Enligt 

arbetsledare i både Braviken och Hallsta finns det fyra övergripande kapacitetsposter som är av extra 

betydelse för arbetet: bemanningen, antalet truckar, antalet lastkajer och lagerutrymmet. I samspråk 

med Holmen Paper bestämde författarna att beräkningarna därför enbart kommer utgå från följande 

fyra kapacitetsområden.  
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 Mantimmar: Antalet anställda som arbetar med utlastning i färdigvarulagren samt hur lång 

tid de arbetar. 

 Trucktimmar: Antalet truckar tillgängliga, samt hur lång tid de kan användas. 

 Antalet lastkajer för respektive transportslag: Hur lång tid som finns tillgängligt för utlastning 

och lossning vid respektive anläggning.  

 Lagerutrymme: Vilken volym lagret och dess informationssystem klarar av att hantera. 

Därmed berörs inte övriga kapaciteter som finns vid färdigvarulagren som arbetskläder, godsavläsare 

och övrigt material som används vid utlastning, lossning och lagring. 

Vad gäller antalet trucktimmar, används i dagsläget tre olika varianter av truckar i Braviken och 

Hallsta. Vilket även presenterades i 2.2 Situationsbeskrivning används stora MAFI-truckar för 

utlastning på båt tillsammans med både stora och små klämtruckar. För utlastning på bil, tåg och 

container används små klämtruckar tillsammans med stora klämtruckar. Dagens utlastningsmetodik 

för båt förhindrar en ökning av antalet MAFI-truckar då plats inte finns inne i båten för fler MAFI-

truckar samtidigt. Det enda som skulle kunna ändra behovet, är om flera båtar lastas samtidigt vid 

ett bruk. Inget av scenarierna förutsätter dock det. Då rapportens inte heller ämnar ändra dagens 

arbetsmetodik, utgår författarna från att antalet MAFI-truckar hålls konstant. Däremot antas antalet 

små och stora klämtruckar möjligt att ändra.    

4.1.2 Kostnader studien berör 

I avsnitt 3.4. Logistikkostnader presenterades tre olika modeller för att beräkna totala kostnader som 

genereras vid ett logistikbeslut. Givetvis finns det fler modeller än de tre studien berör, men på grund 

av tidsskäl har författarna valt att inte studera fler än de tre utvalda. De tre modellerna byggs upp av 

ett antal olika kostnadsgrupper. Exempelvis innehåller modellen som Mattsson (2002) beskriver sju 

olika kostnadsgrupper, medan Oskarsson et als (2006) modell innehåller fem, vilket åskådliggörs i 

Tabell 3.  

Modellerna påminner till stor del om varandra. Exempelvis påminner de två kostnadsposterna 

Oskarsson et al (2006) kallar för administration- och övriga logistikkostnader om de kostnadsposter 

Stock & Lambert (1993) kallar för order - & info.kostnader, orderkvantitetskostnader och kundservice. 

Övriga tre kostnadsposter för modellerna är i de närmsta identiska. 

Tabell 3. Studiens tre använda totalkostnadsmodeller. 

Stock & Lambert (1993) Mattsson (2002) Oskarsson et al (2006) 

Transportkostnader Lagringskostnader Lagerhållningskostnader 

Lagerkostnader Brist- & förseningskostnader Lagerföringskostnader 

Order & info.kostnader Administrativa kostnader Transportkostnader 

Orderkvantitetskostnader Kapacitetskostnader Administrationskostnader 

Kundservice Omställningskostnader Övriga logistikkostnader 

Lagerhållningskostnader Transport- & hantering  

 Ändring av produktionstakt  

 

Det innebär att de övriga aspekterna med koppling till logistikkostnader, som lyftes i rapportens 

referensram, inte kommer beröras i rapportens genomförandefas. Ett sådant exempel är kopplingen 

mellan leveransservice och logistikkostnader. Det studerade systemet slutar efter utlastningen i både 
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Braviken och Hallsta varför leveransservice till kunder ligger utanför det studerade systemet och 

avgränsas. Dock är det troligt att servicenivån till kunder kommer skilja mellan alternativen.   

Även övriga aspekter som inte har en tydlig koppling till kapaciteter och kostnader men som skulle 

kunna skilja scenarierna åt, avgränsas från rapportens genomförandefas. Det innefattar exempelvis 

miljöpåverkan och arbetsmiljö.  

Val av modell och kostnadsposter  

Med utgångspunkt i det kapacitetsbehov som presenterades ovan framkommer ett behov av olika 

kostnadsområden. Exempelvis medför kapaciteten mantimmar och antal truckar en kostnadspost 

som behandlar de operativa kostnaderna för att använda ett lager. Kapaciteten lagerutrymme 

medför en kostnadspost som tar hänsyn till de produkter som ligger i lagret. Antalet lastkajer 

tillsammans med volymen av personal och antalet truckar kommer påverka möjligheten att skicka 

och ta emot de volymer som transporteras mellan anläggningarna. Därför behövs även en 

kostnadspost som tar hänsyn till det materialflöde som går mellan Braviken och Hallsta. En 

övergripande bild av behovet av kostnadsposter kopplat till framtagna kapaciteter åskådliggörs i 

Figur 39. 

 

Figur 39. Koppling mellan kapaciteter och behov av kostnadsposter. 

Med ovanstående resonemang framkommer ett behov av tre kostnadsposter: en kopplade till 

lagerkostnaden, en till produkterna i lagret och en som berör transporter. Samtliga modeller som 

presenteras i avsnitt 3.4. Logistikkostnader innehåller kostnadsposter som berör de efterfrågade 

områdena. Mattssons (2002) modell innehåller även ett par kostnadsposter som är direkt kopplade 

till produktionen i ett företag, exempelvis omställningskostnader. Då samtliga volymer för respektive 

scenario på förhand är bestämda, samt att produktionen i Hallsta och Braviken ligger utanför det 

studerade systemet, valdes Mattssons modell bort. 

Både Oskarsson et als (2006) och Stock & Lamberts (1993) modell innehåller kostnadsposter som 

täcker de tre efterfrågade kostnaderna. Då modellerna dessutom är väldigt lika varandra blir valet 

mellan dem av mindre betydelse. Författarna har tidigare arbetat med Oskarsson et als (2006) 

modell och känner sig bekväma med den. Därför gjordes valet att logistikkostnaderna för studien 

kommer utgå från den modellen.  

För att täcka kostnaderna för det operativa arbetet i lagret kommer posten lagerhållningskostnad 

användas. För att behandla artiklarna som placeras i lagret kommer posten lagerföringskostnad 

användas och för att behandla flödet mellan anläggningarna kommer posten transportkostnad 

användas. De två övriga kostnadsposterna, administrationskostnader och övriga logistikkostnader, 

avgränsas då de inte har en tydlig koppling till studiens efterfrågade kapaciteter. Tabell 4 åskådliggör 

utvalda kapaciteter och kostnader för studien. 
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Tabell 4. Visar utvalda kapaciteter och kostnadsposter. 

Studiens definitioner 

Kapaciteter Kostnadsposter 

Mantimmar i lagren Lagerhållningskostnad 

Trucktimmar i lagren  Lagerföringskostnad 

Lastkajer för lagren Transportkostnad 

Lagerutrymme i lagren  

 

4.1.3 Studiens målbild 

Målet för författarna är att för varje scenario ta fram de efterfrågade kapaciteterna och därefter, 

baserat på de tre utvalda kostnadsposterna som Oskarsson et al (2006) presenterar i sin modell, 

beräkna logistikkostnader för varje scenario. Därefter avser författarna att sammanställa det 

framräknade resultatet i en tabell, med liknande utseende som Tabell 5. 

Då scenario 0 ska representera vad de ”nya” volymerna skulle innebära om dagens 

distributionssystem användes, kommer kostnader och kapaciteter för scenario 1-3 att jämföras med 

scenario 0.  

Tabell 5. Presentation av slutgiltig målbild. Målbilden är representativ för samtliga scenarier. 

Scenario X 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Antal heltidsanställda     

Antal truckar (stora)     

Antal truckar (små)     

Antal lastkajer (stående)     

Antal lastkajer (liggande)     

Högsta lagersaldo     

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad     

Lagerföringskostnad     

Transportkostnad     

 

Vilket åskådliggörs i Tabell 5 kommer de efterfrågade kapaciteterna presenteras på olika sätt. 

Behovet av mantimmar per år är en viktig parameter, men då Holmen Paper enbart har 

heltidsanställda i lagren, har författarna som avsikt att omvandla siffran till antalet heltidsanställda 

per år. Vad gäller lagerutrymmets kapacitet kommer det högsta lagersaldot som beräknats för 

respektive scenario presenteras, som ett mått på om lagren räcker till.  

4.2 Studerade scenarier 
Studien kommer behandla totalt fyra stycken scenarier: ett scenario kallat scenario 0, där dagens 

distributionssystem behålls, samt tre scenarier med alternativa distributionssystem. Gemensamt för 

scenarierna är att de volymer av papper som produceras i var och ett av pappersbruken och vilka 

slutdestinationer som pappret ska till är detsamma. Skillnaden mellan de olika scenarierna är hur 
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pappret transporteras ut från pappersbruken, både med avseende på transportslag och vilken väg 

pappret går genom det studerade systemet. En sammanfattning av hur olika volymer skickas i de 

olika scenarierna ses i Figur 40. 

 

Figur 40. De fyra studerade scenarierna innehållande transportslag och volymer. GB representerar båt till England och DE 
representerar båt till Tyskland. 

4.2.1 Scenario 0 

Scenario 0 är det alternativet där dagens distributionssystem behålls fullt ut men med nya 

kapacitetsbehov och kostnader som följd av nya volymer som produceras och skickas ut från 

pappersbruken. Scenariot innebär att utlastning från Hallsta sker med båt och bil, utlastning från 

Braviken sker med båt, bil, tåg och container samt att ingen transport av papper sker mellan de två 

bruken.  

I scenario 0 kör båtarna enligt de rutter som beskrivs i 2.2 Situationsbeskrivning. Det vill säga att båda 

båtarna trafikerar båda rutterna med en sammanlagd tidsåtgång på 14 dagar för en båt att fullborda 

båda rutterna.  

Volymerna som kommer skickas med olika transportslag och från olika pappersbruk illustreras i Figur 

41 nedan. 

 

Figur 41. Förutsättning för scenario 0. 
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4.2.2 Scenario 1 

Scenario 1 innebär ett förändrat distributionssystem där ingen båt lastas i Hallsta utan båt lastas 

endast i Braviken. Även de befintliga båtrutterna kommer att ändras då båten till Lübeck tas bort 

vilket innebär att båttransporter endast kommer gå till Storbritannien. 

Det papper som i scenario 0 lastades på båten i Hallsta kommer nu att lastas på bil eller tåg, 

beroende på destination för pappret. Det papper som tidigare skulle till Storbritannien med båt 

kommer skickas med bil och tåg ned till Braviken där det lastas av och lagras för att i ett senare skede 

lastas på båten i Braviken för transport till Storbritannien. Det papper som skulle till Lübeck med båt 

kommer antigen att lastas på bil i Hallsta och köras direkt till kund eller skickas till Braviken med bil 

eller tåg för att där lastas ut på container. 

Pappret från Braviken som i scenario 0 går på båt till Lübeck kommer i scenario 1 att lastas ut på 

antingen bil eller container. Pappret på bil ska till kunder på den europeiska kontinenten och skickas 

dit direkt från Braviken. Pappret som lastas på container ska utanför Europa och det skickas till 

Norrköpings hamn för vidare transport med båt. 

Vilka volymer som skickas med vilka transportslag och till vilka destinationer illustreras i Figur 42 

nedan. 

 

Figur 42. Förutsättningar för scenario 1. 

 

4.2.3 Scenario 2 

Scenario 2 är väldigt likt scenario 1. Till skillnad från scenario 1 skickas allt papper som transporteras 

mellan Hallsta och Braviken med endast bil istället för en kombination mellan tåg och bil. Utöver 

detta är scenario 2 identiskt med scenario 1. En illustration av hur volymerna i scenario 2 skickas 

finns i Figur 43 nedan. 

 

Figur 43. Förutsättningar för scenario 2. 

4.2.4 Scenario 3 

I scenario 3 kommer det papper som i scenario 0 skickas från Hallsta till Storbritannien med båt att 

fortsätta lastas på båt, men sedan transporteras till Braviken där det lastas av och lagras. Båten som 
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transporterade pappret från Hallsta kommer sedan återvända till Hallsta för att hämta nytt papper. 

Av det papper som lastas av från båten i Braviken kommer en del att lastas på en ny båt tillsammans 

med papper som producerats i Braviken. Resten av pappret från Hallsta som lastas av i Braviken 

kommer skickas ut från Braviken med antingen tåg, bil eller container. 

Precis som i scenario 1 och 2 kommer båtrutterna endast gå till Storbritannien och inte till Lübeck. 

Det innebär att pappret som i scenario 0 går från Braviken till Lübeck med båt kommer att lastas på 

antingen bil eller container med samma villkor som i scenario 1-3. Hur de olika volymerna skickas i 

scenario 3 illustreras i Figur 44 nedan. 

 

Figur 44. Förutsättningar för scenario 3. 

4.3 Beräkning av tillgänglig kapacitet 
Det första steget i kapacitetsplanering är enligt Jonsson och Mattsson (2003) att klargöra vilken 

tillgänglig kapacitet som finns i dagsläget. Som beskrivits tidigare i detta kapitel fokuserar denna 

studie på färdigvarulagren i Braviken samt Hallsta. Vidare har kapaciteter rörande personal, truckar, 

lastkajer och lagerutrymme valts att undersökas då det är dessa resurser som till allra största del 

begränsar arbetet med in- och utlastning i lagren.  

4.3.1 Mantimmar 

Jonsson och Mattsson (2003) och Schroeder (2003) nämner att kapacitetsmätning ofta sker i antalet 

tillgängliga timmar. Vilket beskrevs i avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning kan all personal på lagren i 

Braviken respektive Hallsta utföra samtliga uppgifter som krävs vid en utlastning. Som följd av detta 

behöver ingen uppdelning göras i olika typer av personal. För att bestämma vilken kapacitet som 

finns tillgänglig gällande personal ska då följande fråga besvaras. 

1. Hur många mantimmar finns tillgängliga för arbete vid färdigvarulagret i respektive 

pappersbruk? 

4.3.2 Trucktimmar 

Precis som för personal mäts kapaciteten för truckar i denna studie i antal tillgängliga timmar. Som 

beskrevs i avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning finns det tre sorters truckar, stora och små klämtruckar 

samt MAFI-truckar, som alla utför olika uppgifter vid utlastningen. Då de olika truckarna utför olika 

uppgifter måste den tillgängliga kapaciteten bestämmas för var och en av trucksorterna. För att 

bestämma vilken kapacitet som finns tillgänglig för truckarna ska följande frågor besvaras. 

2. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de stora klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 

3. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de små klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 
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4. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för MAFI-truckarna i respektive pappersbruk? 

4.3.3 Lastkajer 

Även kapaciteten för lastkajer mäts i denna studie i antalet tillgängliga timmar. Som beskrevs i avsnitt 

2.2 Situationsbeskrivning finns det fyra sorters lastkajer som alla tar emot olika transportslag: en 

sorts lastkaj för tåg, en för båt, en för liggande lastning av bil och en gemensam för stående lastning 

av bil och container. Dock är lastning och lossning av tåg samt båt redan fastställt enligt ett 

förutbestämt schema och tillgången på lastkajer för dessa transportslag är inte intressant att 

undersöka närmare i studien. Gällande lastkajer för liggande lastning är de inte fast begränsade på 

samma sätt som för stående lastning och är därför inte intressant att undersöka. För att bestämma 

tillgänglig kapacitet för lastkajer ska endast följande fråga besvaras: 

5. Hur många lastkajstimmar finns tillgängliga för bil- och containerlastning i respektive 

pappersbruk? 

4.3.4 Färdigvarulagren 

Kapaciteten gällande färdigvarulagren väljer författarna att mäta i tillgängligt lagerutrymme då 

kravet som de olika scenarierna ställer på lagren berör vilka lagernivåer som är aktuella. För att 

bestämma kapaciteten i färdigvarulagret ska då följande fråga besvaras:  

6. Hur mycket lagringsutrymme finns tillgängligt i färdigvarulagren vid respektive pappersbruk? 

4.4 Beräkning av kapacitetsbehov 
För att ta reda på vilket kapacitetsbehov som kommer uppstå i varje scenario måste följande fyra 

frågor kopplade till intressanta kapaciteter besvaras: 

7. Hur många heltidsanställda truckförare krävs för att klara av att lasta ut de beräknade 

volymerna under samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

8. Hur många stora truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

9. Hur många små truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

10. Hur många lastkajer krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

För att besvara dessa frågor kommer författarna ta fram kapacitetsbehovsnycklar, som beskrivs av 

Jonsson och Mattsson (2003). Denna metod bygger på att en produkts kapacitetsbehov av resurser 

beräknas per styck för varje ingående avdelning eller aktivitet som sedan summeras och multipliceras 

med antalet produkter som ska tillverkas (Jonsson & Mattsson, 2003). I denna studie väljer 

författarna att tolka produktion som processen att lasta en transportenhet med de ingående 

aktiviteterna som beskrivits i 2.2 Situationsbeskrivning. 

I enlighet med den valda metoden för att bestämma kapacitetsbehovet delas arbetet upp i två delar, 

en som syftar till att bestämma resursåtgången för varje lastningsprocess och en del för att 

bestämma hur många gånger varje lastningsprocess ska utföras. 
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4.4.1 Resursåtgång för varje lastningsprocess 

Då kapaciteterna för personal, truckar och lastkajer i denna studie mäts i antalet timmar blir det 

första steget i kapacitetsplanering med kapacitetsbehovsnycklar att ta fram tidsåtgång för de olika 

lastningsprocesserna. Jonsson och Mattsson (2003) nämner att vid bestämning av operationstider 

används ofta så kallade standardtider. För att beräkna de olika kapacitetsbehovsnycklarna ska 

standardtider för alla ingående aktiviteter vid lastning och lossning fastställas vilket leder till följande 

frågor. 

11. Vad krävs i form av mantimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

12. Vad krävs i form av trucktimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

13. Vad krävs i form av lastkajstimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

Dessa frågor är generella för alla scenarier då en enskild lastning kommer utföras på samma sätt 

oavsett vilket scenario som är aktuellt. 

I tre av de fyra scenarierna kommer även lossning att ingå som en del av det studerade systemet. Då 

ingen lossning utförs i dagsläget kommer dock lossningsprocesserna antas vara detsamma som 

lastningsprocesserna, fast med aktiviteterna i omvänd ordning. Som följd av detta behövs ingen 

separat undersökning göras för lossning. 

4.4.2 Beräkning antalet lastningsprocesser för de olika scenarierna 

När kapacitetsbehovsnycklarna har beräknats för varje process återstår det att bestämma hur många 

gånger processerna kommer utföras, det vill säga antalet lastningar samt lossningar som kommer ske 

för varje transportslag vid respektive pappersbruk. 

14. Hur många bilar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

15. Hur många tåg kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

16. Hur många båtar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

17. Hur många containrar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

Dessa frågor är scenariospecifika och kommer ge olika svar för varje scenario.  

4.4.3 Beräkning av nödvändigt lagringsutrymme 

För kapaciteten gällande färdigvarulagret, det vill säga det tillgängliga lagerutrymmet i respektive 

pappersbruk, kommer det framtida behovet uttryckas som den högsta lagernivån som uppnås under 

den undersökta tidsperioden. Kapacitetsbehovet för färdigvarulagret besvaras således med följande 

fråga. 

18. Vilken är den maximala lagernivån som kommer uppnås under tidsperioden?  

4.5 Beräkna kostnader för kapacitetsbehov 
Den sista delen i studiens syfte är att beräkna kostnaderna för att tillhandahålla den kapacitet som 

krävs för att klara av de olika scenarierna. Som beskrivits tidigare i detta kapitel använder författarna 

en totalkostnadsmodell av Oskarsson et al (2006) för att beskriva de kostnader som finns i 

färdigvarulagren hos respektive pappersbruk. Endast de kostnader som direkt kan kopplas till de 

undersökta kapaciteterna kommer att beräknas. 



61 
 

De kostnader som relaterar till personal samt truckar ses som hanteringskostnader och hamnar 

under kostnadsposten lagerhållningskostnader i Oskarsson et als (2006) modell. Då lagernivåerna 

kommer variera mellan de olika scenarierna kommer kostnaderna för att hålla produkter i lagret 

variera och därmed lagerföringskostnaden. Slutligen kommer de olika transportalternativen i 

scenarierna att ge upphov till olika kostnader. Dessa kostnader hamnar under kostnadsposten 

transportkostnader. För att beräkna kostnaderna som uppstår i de olika scenarierna ska då följande 

frågor besvaras: 

19. För respektive scenario, vad blir den totala lagerhållningskostnaden? 

20. För respektive scenario, vad blir den totala lagerföringskostnaden? 

21. För respektive scenario, vad blir den totala transportkostnaden? 

4.6 Summering av avgränsningar 
Vilket har påpekats tidigare, finns det flera aspekter kopplade till studiens syfte som inte författarna 

kommer beröra under arbetets genomförandefas. För att belysa dessa faktorer återkopplar 

författarna först till studiens studerade system, som åskådliggörs i Figur 45. Först kommer de 

avgränsningar som författarna gör utanför studiens studerade system presenteras, varefter de 

avgränsningar som görs inom det studerade systemet redovisas.   

 

Figur 45. Studiens studerade system inom den röda rutan och dess omkringliggande system utanför. 

Avgränsade aktiviteter utanför studiens studerade system 

Precis som Figur 45 indikerar är det två lagerpunkter och tre större aktiviteter som ingår i det 

studerade systemet. Det betyder att samtliga aktiviteter och lagerpunkter som ligger utanför 

studiens studerade system inte kommer behandlas i studiens genomförandefas.  

Två exempel på viktiga aktiviteter utanför systemet, är produktionen i både Hallsta och Braviken. Då 

Holmen Paper kommer förse författarna med producerade volymer för respektive scenario, kommer 

författarna utgå från att produktionen klarar av att ställa om till dessa kvantiteter och inte analysera 
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närmare vad kvantiteterna skulle innebära för produktionsavdelningen. Samma resonemang gäller 

för Holmen Papers inköp av råmaterial och råvarulager. 

En aspekt som belystes i avsnitt 3.4 Logistikkostnader är kopplingen mellan logistikkostnader och 

leveransservice. Med hänsyn till scenariernas konstruktion är det högst troligt att den slutgiltiga 

leveransservicen kommer skilja mellan scenarierna, både vad gäller service till slutkunder som det 

interna flödet mellan Hallsta och Braviken. Författarna kommer dock inte att analysera eller beröra 

skillnaden i leveransservice mellan de olika fallen. 

Avgränsningar inom det studerade systemet 

Vilket belystes tidigare i kapitlet finns det både kapaciteter och kostnader som ligger inom det 

studerade systemet men som inte kommer beröras i studiens genomförandefas. Exempel på sådana 

kapaciteter är arbetskläder och utrustning för anställda som arbetar vid färdigvarulagren, 

utrustningen som emballage och material, samt avläsare till utleveranser. 

Det kommer även finnas ett antal kostnadsposter som varken beräknas eller analyseras i rapportens 

genomförandefas. Först och främst finns det fler totalkostnadsmodeller än Oskarsson et als modell 

som författarna valt att utgå från. Mattssons eller Stock & Lamberts är bara två ytterligare exempel. 

Vilket framkommer tidigare i detta kapitel har författarna även valt att använda endast tre av 

Oskarsson et als fem olika kostnadsposter. Därmed avgränsas kostnader för administration och 

övriga logistikkostnader bort. Dessutom innehåller kostnadsposten lagerhållningskostnader ett antal 

underliggande kostnadsposter, så som hyra för lagret och olika hanteringskostnader, som rapporten 

inte kommer beröra närmare.  

Anledningen till valet att inte inkludera administrationskostnader beror på att beräkningarna för 

kostnadsposten anses vara av begränsad betydelse och inte skilja mellan scenarierna. De kostnader 

som finns inom kostnadsposten, är främst personalkostnad för de som arbetar med 

transportbokning inom ”Market & Operations” vid huvudkontoret i Norrköping, samt de som arbetar 

med administration för utlastning i Hallsta och Braviken. Enligt Engstad (2014) är det osannolikt att 

personaluppsättningen och lönekostnaderna för de berörda delarna kommer skilja mellan  

scenarierna.   

Vad gäller kostnadsposter inom ”övriga logistikkostnader” kommer inte heller dessa skilja sig mellan 

scenarierna. Då scenarierna exempelvis berör samma volymer, som sedermera emballeras på samma 

sätt oavsett vilket transportslag de ska transporteras med, samt att Holmen Paper inte har några 

planer att byta ut dagens informationssystem, avgränsas samtliga kostnadsposter bort. 

På grund av att författarna valt att enbart använda de kapaciteter som Holmen Paper identifierade 

som drivande för färdigvarulagren, i form av mantimmar och trucktimmar, kommer 

lagerhållningskostnader enbart utgå från dessa kapaciteter. Med grund i att varken hyran för lagren 

eller de övriga hanteringskostnaderna kommer skilja sig mellan alternativen, har författarna valt att 

avgränsa bort alla lagerhållningskostnader förutom de två tidigare nämnda. 

Vad gäller transportkostnader, kommer de enbart baseras på materialflödet mellan Hallsta och 

Braviken. Det betyder att de transportkostnader som går mellan de svenska 

produktionsanläggningarna och Holmen Papers kunder inte kommer att behandlas. Det grundar sig i 
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att det studerade systemet slutar efter att utlastningen är klar i Hallsta och Braviken, förutom för de 

produkter som ska transporteras mellan anläggningarna.  

Ytterligare en kostnadspost som inte Oskarsson et al (2006) nämner, men som Björklund (2012) 

påpekar med tiden blir allt mer betydelsefull, är miljörelaterade kostnader. Det är sannolikt att de 

olika scenarierna kommer få olika resultat vad gäller både miljökostnader och miljöpåverkan, men då 

Holmen Paper uttryckt ett intresse för enbart beräkningar av kapaciteter och kostnader har 

författarna valde att inte analysera miljökonsekvenser närmare. 

Samma resonemang gäller för ergonomi och arbetsmiljö i färdigvarulagren. Det är troligt att de som 

arbetar vid lagren kommer uppleva olika arbetsmängd och arbetsförhållande beroende på vilket 

scenario som införs. Detta har dock författarna valt att inte analysera närmare. 

4.7 Sammanfattning uppgiftspreciseringen 
För att sammanfatta uppgiftspreciseringen, som till stor del baseras på de frågor som författarna 

behöver besvara för att fylla i målbilden, kommer samtliga frågor sammanfattas. Vilket påpekades 

tidigt i uppgiftspreciseringen finns det både teoridelar och information som presenterats i rapportens 

referensram och nulägesbeskrivning, som inte kommer påverka rapportens genomförandefas. 

Därmed framkommer trattmodellen i Figur 38.  

Följande 21 frågor kommer författarna att besvara under studiens genomförandefas, vilket slutligen 

resulterar i studiens målbild: 

1. Hur många mantimmar finns tillgängliga för arbete vid färdigvarulagret i respektive 

pappersbruk? 

2. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de stora klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 

3. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de små klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 

4. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för MAFI-truckarna i respektive pappersbruk? 

5. Hur många lastkajstimmar finns tillgängliga för bil- och containerlastning i respektive 

pappersbruk? 

6. Hur mycket lagringsutrymme finns tillgängligt i färdigvarulagren vid respektive pappersbruk? 

7. Hur många heltidsanställda truckförare krävs för att klara av att lasta ut de beräknade 

volymerna under samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

8. Hur många stora truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

9. Hur många små truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

10. Hur många lastkajer krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

11. Vad krävs i form av mantimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

12. Vad krävs i form av trucktimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

13. Vad krävs i form av lastkajstimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

14. Hur många bilar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

15. Hur många tåg kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

16. Hur många båtar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 
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17. Hur många containrar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

18. Vilken är den maximala lagernivån som kommer uppnås under tidsperioden? 

19. För respektive scenario, vad blir den totala lagerhållningskostnaden? 

20. För respektive scenario, vad blir den totala lagerföringskostnaden? 

21. För respektive scenario, vad blir den totala transportkostnaden?
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5 Metodbeskrivning 
Kapitlet inleds med att presentera studiens design, varefter en diskussion om studiens 

teoretiska karaktär presenteras. Därefter presenteras tillvägagångssättet ingående för de 

två olika faserna: planeringsfasen och genomförandefasen. Diskussioner och reflektioner 

angående metodval finns i slutet av kapitlet. 
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5.1 Studiens design 
För att diskutera studiens upplägg presenteras först det Wahlbinska U:et, följt av ett antal exempel 

på olika former av studier med hänsyn till synsätt samt kvalitativa eller kvantitativa resultat. Avsnittet 

avslutas sedan med en diskussion angående mått av en rapports trovärdighet.  

5.1.1 Det Wahlbinska U:et 

Som utgångspunkt för studiens tillvägagångssätt har det så kallade ”Wahlbinska U:et” använts. Det 

Wahlbinska U:ets syfte är att belysa olika steg som ingår i en studie och hur de olika stegen hänger 

ihop (Lekvall & Wahlbin, 2011). I Figur 46 åskådliggörs det tänkta tillvägagångssättet, där de 

blåmarkerade ”boxarna” representerar ett resultat av tidigare aktiviteter.  

 

Figur 46. Visualisering över studiens tillvägagångssätt. 

Precis som de blå boxarna i Figur 46 indikerar, delas studien in i två delar. Den första delen kallas 

planeringsfas och syftar till att planera studiens genomförande. Den andra delen börjar vid studiens 

mätningar och insamling av data och kallas för genomförandefas. 

5.1.2 Olika typer av studier 

Patel och Davidson (2011) beskriver att det finns en mängd skilda studier och undersökningar. En 

vanlig klassificering är att utgå från författarnas kunskaper inom det undersökta området innan 

studien börjar. Björklund och Paulsson (2012) gör en klassificering av fyra olika studier baserat på 

författarnas grundkunskaper. Vid explorativa studier har författarna lite grundkunskap inom det 

undersökta ämnet och försöker få en grundläggande förståelse för ämnet. Deskriptiva studier 

används då författarna har grundläggande kunskaper inom området och söker ett beskrivande mål. 

Vid explanativa studier söker författarna djupare kunskaper inom ett område och målet är både av 

beskrivande och förklarande karaktär. Slutligen beskriver Björklund och Paulsson (2012) att 

normativa studier används då det redan finns kunskaper inom området och målet är att ge 

vägledning och åtgärder. 

Den här studien är främst deskriptiv, eftersom författarna har viss grundkunskap inom 

ämnesområdet samtidigt som målet med studien är att beskriva snarare än att förklara. Det innebär 

att författarna kommer beskriva vad kapaciteterna och kostnaderna för respektive scenario blir, men 

inte förklara eller undersöka varför kapaciteterna i lagren utnyttjas på ett visst sätt.  
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Författarnas synsätt 

Björklund och Paulsson (2012) fortsätter att klassificera olika studier, genom att dela in författarnas 

syn på kunskap och mål med sina studier, i tre olika grupper. Ett analytiskt synsätt innebär att 

författarna delar upp verkligheten i olika delar, där summan av delarna är lika med helheten. Ett 

systemsynsätt innebär, likt det analytiska synsättet, att verkligheten kan delas upp i olika delar, men 

att helheten är större än summan av delarna. Ett aktörssynsätt innebär att författarna ser 

verkligheten som en social konstruktion, där författaren själv är en del av konstruktionen.  

Den här studien är gjord på universitetsnivå av två stycken civilingenjörsstudenter. Därmed anses det 

att studien är gjord utifrån ett systemsynsätt. Det finns uppsatta begränsningar i studien som 

beskriver vilket system som ska studeras. Systemet ska sedan studeras objektivt och fullständigt med 

hjälp av både kvalitativ och kvantitativ insamling och bearbetning av data.  

Kvalitativt eller kvantitativt 

Skillnaden mellan kvantitativa respektive kvalitativa studier är enligt Björklund och Paulsson (2012) 

att kvantitativa studier bygger på att information kan mätas och vägas numeriskt, jämfört med 

kvalitativa som mer bygger på information från observation och intervjuer. Kvalitativa studier 

används främst om man vill skapa en djupare förståelse för en specifik händelse eller situation. Enligt 

Patel och Davidson (2011) genererar kvalitativa studier djupare kunskap jämfört med kvantitativa 

studier.  

Den här studien är av kvantitativ karaktär, vilket inte minst tydliggörs i avsnitt 4.1 Återkoppling till 

studiens syfte. Det kvantitativt beräknade resultatet kommer dock följas upp av kvalitativa 

resonemang och diskussioner, inte minst i rapportens avslutande och mer övergripande diskussion. 

Därför är studien av kvantitativ karaktär med kvalitativa inslag. 

5.1.3 En rapports trovärdighet 

Både Björklund och Paulsson (2012) och Patel och Davidson (2011) förklarar begreppet validitet som 

ett mått på hur väl en studie mäter vad den avser att mäta. Patel och Davidson (2012) gör vidare 

liknelsen att validitet handlar om överensstämmelsen mellan det man säger att man ska undersöka 

och det man faktiskt undersöker. Björklund & Paulsson (2011) påpekar att validiteten i en rapport 

kan ökas om författarna försöker använda flera olika perspektiv när de genomför ett visst moment.  

Reliabilitet handlar enligt Björklund och Paulsson (2011) om tillförlitligheten för de mätinstrument 

som används. Patel och Davidson (2012) beskriver reliabilitet som den grad mätinstrumenten 

motstår slumpinflytande av olika slag. Ett exempel på en metod att öka reliabiliteten är enligt 

Björklund och Davidson (2011) att använda kontrollfrågor och triangulering. Figur 47 visar hur 

kombinationen av reliabilitet och validitet påverkar en studies resultat.  

Objektivitet beskriver Björklund och Paulsson (2011) som den utsträckning värderingar påverkar 

studien. Björklund och Paulsson (2011) benämner även att ett tydliggörande och motiverande av de 

val som görs i studien ger läsaren möjlighet att själv ta ställning till studiens resultat. 
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Figur 47. Det vänstra exemplet visar resultatet av en hög reliabilitet och låg validitet. Exemplet i mitten visar resultatet 
hög av validitet men låg reliabilitet. Det högra exemplet visar resultatet av en hög validitet och en hög reliabilitet. 

Gällande studiens teoretiska validitet har författarna genomgående försökt använda triangulering, 

genom att i varje teoriavsnitt referera till mer än en källa och på så sätt undvika subjektivitet. Dock 

avviker avsnitt 3.7 Tidsstudier från det, då författarna enbart refererar till en källa. Det motiveras 

genom det begränsade utbudet av relevant teori inom området tidsstudier, samt att tillförlitligheten 

för den utvalda källan ansågs tillräcklig. Detta diskuteras vidare i 5.4.5 Övrig metodkritik. 

För studiens datainsamling erhölls en blandning av primär- och sekundärdata. För att säkerställa 

trovärdighet för insamlade primätdata var metodiken teoretiskt föränkrad, samtidigt som författarna 

genomgående stämde av upplägget för mätningarna med Holmen Paper. Dessutom utfördes 

testinsamlingar vid båda anläggningarna innan den riktiga insamlingen utfördes. För att säkerställa 

trovärdigheten för sekundärdata som insamlats, söktes alltid en förståelse för hur den ursprungliga 

registreringen gjorts, innan författarna använde den.  

5.2 Planeringsfas 
I studiens planeringsfas fastställdes det praktiska tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte. 

För att göra detta inleddes arbetet med att fastställa studiens syfte och studerade system. Från detta 

identifierades fyra områden i tillvägagångssättet för vidare undersökning genom litteraturstudier 

samt kartläggning av verksamheten. När information om de fyra områdena samlats in användes 

detta för att precisera exakt vad som skulle tas reda på för att besvara studiens syfte. Den sista delen 

i planeringsfasen var att bestämma hur nödvändig data ska samlas in.  

5.2.1 Fastställa studiens syfte och studerat system 

Det första steget i arbetet var att fastställa studiens syfte samt dess studerade system. Då Holmen 

Paper redan från början hade en tydlig frågeställning att undersöka bestod detta steg i arbetet till 

största del av att specificera detaljer, vilket gjordes i samråd mellan författarna, författarnas 

handledare från universitetet samt Holmen Paper. 

5.2.2 Litteraturstudie 

I arbetet genomfördes en litteraturstudie för att ge författarna kunskap inom relevanta områden 

som identifierades från syftet samt områden som författarna upplevde som nödvändiga för att 

genomföra datainsamlingen.  

Vid litteraturstudier inhämtas sekundärdata, vilket innebär att informationen har tagits fram i ett 

annat syfte än det som den aktuella studien berör. Därför menar Björklund och Paulsson (2012) att 

hänsyn bör tas till att informationen kan vara vinklad och ofullständig. Den information som samlas 

in kan även vara bristfällig som följd av använda sökrutiner. (Björklund & Paulsson, 2012) 



69 
 

Till denna litteraturstudie använde författarna till största del kunskap om litteratur inom liknande 

områden från tidigare kurser på universitetet, i första hand kursen TETS38, Logistikprojekt, samt 

hjälp från personal på universitetet. Även metoden snowball sampling användes, vilket innebär att 

referenserna som anges i använda källor undersöks.  

Den insamlade litteraturen bestod nästan uteslutande av böcker, vilka enligt Patel och Davidson 

(2011) ofta innehåller sammanställningar av kunskap och teorier som har utvecklats i sin helhet. 

Detta innebär även att den senaste forskningen inte representeras, då böcker tar lång tid att förlägga 

(Patel & Davidson, 2011). Detta ansåg dock inte författarna vara något problem då studien i 

huvudsak handlar om praktiskt utförande i ett specifikt fall.    

5.2.3 Precisera uppgiften 

När litteraturstudien var färdig och en nulägesbeskrivning gjorts kombinerades kunskapen från dessa 

två steg för att precisera uppgiften. Detta innebar att ställa upp noggranna frågor som ska besvaras 

för att tillsammans besvara studiens syfte. Uppgiftspreciseringen gick till på så sätt att författarna 

med hjälp av teori, direktiv från Holmen Paper och nulägesbeskrivningen riktade in sig på specifika 

delar i det studerade systemet och avgränsade bort andra för att slutligen komma fram till en 

målbild. Tillvägagångssättet för uppgiftspreciseringen illustreras i Figur 48 nedan. 

 

Figur 48. Tillvägagångssätt för uppgiftspreciseringen. 

5.2.4 Bestämma datainsamlingsmetod 

I det sista steget i planeringsfasen bestämde författarna hur nödvändig information ska samlas in till 

studien. Med frågorna i uppgiftspreciseringen som grund fastställdes vilken information som 

kommer behövas för att besvara studiens syfte. Den nödvändiga informationen återfanns i tre 

kategorier: operationstider på lagret, tillgång på resurser samt kostnader för dessa resurser. Även 

information om aktuella volymer som ska skickas behövs, men då detta ges som en del av direktiven 

från Holmen Paper behövdes ingen separat datainsamling göras. 

Eftersom ett direktiv från Holmen Paper var att författarna själva ska genomföra tidmätningar på 

lagret bestämdes det att operationstiderna ska fastställas av författarna. Tillgången på resurser 

valdes att bestämmas genom intervjuer med arbetsledare på respektive pappersbruk. Intervjuer 

valdes även som metod vid bestämning av kostnader för resurser då information om detta visade sig 

finnas vid utfrågning av arbetsledarna vid pappersbruken. 

För att bestämma hur tidmätningarna ska genomföras gjorde författarna två stycken testinsamlingar, 

en vid varje pappersbruk, där ett mindre antal mätningar gjordes för lastbilar, tågvagnar samt båt. 

Vid dessa mätningar fastställdes vilka enskilda moment som ingår i lastningen samt att tiden för 
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dessa moment gick att mäta utan några problem. Då syftet med testinsamlingarna endast var att 

fastställa metodiken vid insamling sparades ingen insamlad data från dem. 

5.2.5 Beskrivning av dagens situation 

För att beskriva hur situationen i färdigvarulagren ser ut idag genomförde författarna två studiebesök 

vid Braviken och ett vid Hallsta. Vid samtliga studiebesök fick författarna en presentation av 

lagerarbetet av arbetsledarna på respektive pappersbruk. Utöver detta genomförde författarna 

själva undersökningar av lagerarbetet genom observationer inne på lagren. Presentationerna samt 

författarnas egna observationer sammanställdes för att skapa situationsbeskrivningen i avsnitt 2.2 

Situationsbeskrivning.  

5.3 Genomförandefas 
Studiens genomförandefas bestod av datainsamling, beräkningar av kapaciteter och kostnader samt 

analys av resultaten. Det första steget i genomförandefasen var att beräkna den tillgängliga 

kapaciteten vid lagren i Braviken och Hallsta. Detta gjordes genom intervjuer med arbetsledarna på 

respektive bruk. Nästa steg var att beräkna det framtida kapacitetsbehovet. Detta gjordes genom en 

kombination av tidmätningar och direktiv från Holmen Paper. Det sista steget var att beräkna 

kostnaderna för de kapaciteter som krävs i de olika scenarierna. Detta gjordes genom en 

kombination av resultat från steget innan samt intervjuer med arbetsledarna på respektive 

pappersbruk. Vilken data som samlades in till varje steg illustreras i Figur 49 nedan. 

 

Figur 49. Översikt över beräkningssteg samt nödvändig indata. 

5.3.1 Datainsamling 

Nödvändig information till studien samlades in via två olika insamlingsmetoder, tidmätningar och 

intervjuer. Tidmätningarna tog in data rörande operationstider för de aktiviteter som är aktuella vid 

utlastningen. Intervjuerna berörde tillgången på resurser i lagren samt vad resurserna kostar. 
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Intervjuer 

Björklund och Paulsson (2012) beskriver intervjuer som olika former av utfrågningar som resulterar i 

primärdata, vilket innebär data som samlats in specifikt till den aktuella studien. Vidare delar 

Björklund och Paulsson (2012) upp intervjuer i tre olika kategorier, beroende på hur pass 

förutbestämda ämnesområdena samt frågorna är. I en strukturerad intervju är alla frågor samt 

ordningen för dessa bestämda på förhand. Motsatsen till en strukturerad intervju är en 

ostrukturerad intervju, vilket innebär att intervjun genomförs som ett samtal där frågor dyker upp 

allteftersom. Semi-strukturerade intervjuer är ett mellanting, där ämnesområden är bestämda på 

förhand men frågor formuleras och tas upp när undersökaren anser det lämpligt. (Björklund & 

Paulsson, 2012) 

Intervjuerna som genomfördes i studiens genomförandefas antog främst en strukturerad form, då de 

behandlade specifika frågor gällande resurserna på lagren. I slutet av arbetet gjordes även semi-

strukturerade intervjuer för att diskutera rimligheten i resultaten från tidmätningarna och 

beräkningarna. 

Tidmätning 

Tidmätningarna utfördes för alla de processer som beskrivs i Tabell 6 nedan, sammanlagt åtta 

stycken. Varje lastningsprocess delades upp i delaktiviteter enligt reglerna i avsnitt 3.7 Tidsstudier: 

1. Deluppgifterna bör vara så korta i tidsåtgång som det är möjligt att mäta. 

2. Hanteringstid bör separeras från maskintid. 

3. Konstanta deluppgifter bör separeras från variabla deluppgifter. 

Denna uppdelning gjordes främst för att kunna uppskatta tidsåtgången för en framtida lastning, 

oberoende av volymen som ska lastas. Tidmätningarna gav upphov till underlag för att bestämma 

kapacitetsbehovsnycklar för de olika lastningsprocesserna.  

Vilket påpekas i avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning sker ingen lossning av gods i varken Hallsta eller 

Braviken i dagsläget. Det innebär att antaganden om en framtida arbetsmetodik för lossning behövde 

ansättas. Författarna har i samspråk med Engstad (2014) samt Andersson (2014)  kommit överens 

om att framtida lossningar kommer innehålla samma arbetsmoment som ingår i en utlastning idag, 

fast i omvänd ordning. Därför applicerades samtliga tidmätningar som görs för utlastning av bil, båt 

och tåg i Braviken även för lossningar av bil, båt och tåg. 

Tabell 6. Lastningsprocesser vid de två pappersbruken. 

Lastningstyp Braviken Hallsta 

Lastbil stående Ja Ja 

Lastbil liggande Ja Ja 

Tåg Ja Nej 

Båt Ja Ja 

Container Ja Nej 

 

Då det finns två typer av lastbilar, nordisk samt kontinent, med olika storlek blir det egentligen fyra 

stycken lastningstyper för lastbil, men eftersom det enda som skiljer lastbilstyperna emellan är 

längden på lastutrymmet är lastningsförfarandet identiskt. Av denna anledning så utfördes 

tidmätningarna för dessa två lastbilstyper på samma sätt. 
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Då författarna inte avsåg utföra någon analys av arbetssättet som tillämpas utan istället utgick från 

att nuvarande arbetssätt är det som kommer att gälla även i fortsättning ansågs processerna vara 

redo för tidmätningar. Av denna anledning utfördes inte det förberedande steget inför tidmätningar 

som beskrivs i avsnitt 3.7 Tidsstudier. 

För att utföra tidmätningarna använde sig författarna av de tidtagarur som finns i författarnas 

mobiltelefoner. Tiderna antecknades på formulär som designats med utgångspunkt i teorin om 

process activity mapping som beskrivs i avsnitt 3.6 Kartläggning. Dessa formulär finns i bilaga 10.1.  

Som det beskrivs i avsnitt 3.7 Tidsstudier bör uppmätta tider justeras i två steg, med hänsyn till 

utförarens tempo samt med hänsyn till avbrott. Författarna valde dock att bortse från dessa två 

justeringar. Justering efter tempo ansåg sig inte författarna kunna genomföra då de saknar kunskap 

om vad som är normal arbetshastighet och tillräckligt med tid saknades för att inhämta denna 

kunskap. Justering efter avbrott gjordes inte då de anställda på lagret har bestämda raster vilket 

eliminerar behovet av personliga- och viloavbrott. 

För att avgöra standardtiden utifrån de mätningar som gjordes använde sig författarna av aritmetiskt 

medelvärde, det vill säga att det genomsnittliga värdet för alla mätningar räknades ut och ansattes 

som den gällande standardtiden. 

För att säkerställa att de mätningar som gjordes var ett representativt urval användes metoderna i 

avsnitt 3.7 Tidsstudier. Vid beräkning av antalet mätningar som skulle göras utgick författarna från en 

konfidensnivå på 95 % samt en precision på ±5 %. I första hand användes formel (7), vilken redovisas 

nedan. Med hjälp av denna formel uppdaterades kontinuerligt antalet mätningar som skulle göras för 

att uppnå den önskade precisionen. 

 
0.025𝑑2 ∗ √𝑁 =

𝑅

𝑋
 (7) 

Även formel (9), vilken redovisas nedan, användes för att utvärdera tidmätningarna. Denna formel 

visar vilken precision som uppnåtts och användes först för att prioritera vilka aktiviteter som var 

mest kritiska att mäta, där aktiviteter med sämst precision gavs högst prioritet. När alla tidmätningar 

var gjorda användes formel (9) för att utvärdera vilken precision som slutligen uppnåddes. 

 
𝛼 =

2 ∗ 𝑅

𝑑2 ∗ 𝑋 ∗ √𝑁
 (9) 

I formel (9) är α den uppnådda precisionen,  𝑅 är det genomsnittliga intervallet för alla subgrupper 

och d2 = 2,059, förutsatt att uppdelningen i subgrupper om fyra mätningar har gjorts. 

Tidmätning lastbil 

Vid tidmätning av lastbilar delades lastningsprocessen upp i fyra stycken aktiviteter som alla 

tidmättes var för sig. Hur de två aktiviteterna inne i lagret hänger samma illustreras i Figur 20 i avsnitt 

2.2 Situationsbeskrivning. De fyra aktiviteterna beskrivs i Tabell 7 nedan. 
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Tabell 7. Aktiviteter vid lastning av lastbil 

Aktivitet Beskrivning 

Ställa upp lastbilen på plats Från att lastbilen börjar köra mot lastkajen till 
dess att den är uppställd och redo för lastning. 

Flytta rullar från lager till mellanlager Från att den stora klämtrucken börjar köra fram 
rullar till mellanlagret till dess att den sista rullen 
är framkörd. 

Flytta rullar från mellanlager till lastbil Från att den lilla klämtrucken börjar köra in 
rullar i lastbilen till dess att den sista rullen är 
inkörd. 

Lämna lastkajen med lastbil Från att lastbilen börjar köra iväg från lastkajen 
till dess att utrymme finns för en ny lastbil att 
köra fram till lastkajen. 

 

Tidsåtgången för dessa fyra aktiviteter är oberoende av varandra och därför tidmättes de alla var för 

sig. Aktivitet 1 och 4 berör lastbilen och för dessa mättes en sammanhängande tid då de inte ansågs 

vara beroende av någon variabel förutom lastbilens form. Aktivitet 2 och 3 är dock beroende av 

antalet rullar som ska lastas. Då rullarnas bredder avgör hur många körningar med truckarna som 

måste göras och vikten som en truck lyfter inte påverkar hur snabbt trucken kan köra så mättes varje 

körning med en truck var för sig. På så sätt erhölls många småtider för hur lång tid en körning tar. Då 

tiden för en körning inte beror av någon variabel, exempelvis rullarnas vikt eller höjd, användes dessa 

tider för att bestämma hur lång tid aktivitet två respektive tre tar, beroende på antalet körningar 

som ska genomföras. 

Tidmätningarna för lastbilar delades in i fyra kategorier: stående nordisk, stående kontinent, liggande 

nordisk och liggande kontinent. Denna uppdelning gjordes då de olika aktiviteterna kan väntas ta 

olika lång tid beroende på vilken kategori som är aktuell. Speciellt uppdelningen mellan stående och 

liggande skiljer sig mycket men de innehåller båda samma moment och mäts på samma sätt. Nedan 

följer en beskrivning av hur tidmätningarna för varje aktivitet gick till. 

1. Ställa upp lastbilen på plats: Författarna startade tiden när en lastbil började köra mot en 

lastkaj från väntplatsen vid lagret. Tiden stoppades när aktiviteten flytta rullar från 

mellanlager till lastbil startade. I de fall då lastbilen bestod av bil och släp mätte författarna 

tiden för bilen och adderade sedan tiden för släpet. 

2. Flytta rullar från lager till mellanlager: Författarna startade tiden när den stora klämtrucken 

ställde de första rullarna vid mellanlagret. Tiden startades om nästa gång trucken ställde 

rullar vid mellanlagret. Detta upprepades tills att alla rullar har ställts fram. 

3. Flytta rullar från mellanlager till lastbil: Författarna startade tiden när den lilla klämtrucken 

körde bort från lastbilen efter att ha ställt in den första rullen. Tiden startades om när 

trucken körde bort från lastbilen nästa gång. Detta upprepades tills att alla rullar har ställts in 

i lastbilen.  

4. Lämna lastkajen med lastbil: Författarna startade tiden när aktiviteten flytta rullar från 

mellanlager till lastbil slutade. Tiden stoppades när författarna bedömde att en ny lastbil 

kunde börja köra fram emot lastkajen. 

Tidmätningar för lastbilar genomfördes i både Braviken och Hallsta. Dock mättes inga liggande 

lastningar i Hallsta då ingen sådan lastning skedde under tiden som författarna befann sig där. Av 
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denna anledning kommer tiderna för liggande lastning i Braviken att appliceras för liggande lastning i 

Hallsta. Om det under mätningarna skedde ett avbrott som försenade arbetet noterades detta med 

en kommentar som förklarade avbrottets natur. När mätningarna sedan var färdiga gjorde 

författarna en utvärdering av huruvida avbrottet ska ses som en del av lastningen och då räknas in i 

tidsåtgången, eller om avbrottet anses vara så pass ovanligt att tiden för den aktuella mätningen 

bortses från. Det formulär som användes vid tidmätningarna av lastbil finns i bilaga 10.2.1. 

Tidmätning tåg 

Vid tidmätning av tåg delades lastningsprocessen upp i tre aktiviteter som mättes var för sig. Hur 

aktiviteterna hänger samma illustreras i Figur 20 i avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning. Aktiviteterna 

samt beskrivning av dessa finns i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8.  Aktiviteter vid lastning av tåg. 

Aktivitet Beskrivning 

Flytta rullar från lager till mellanlager Från att den stora klämtrucken börjar köra fram 
rullar från lagret till mellanlagret till dess att de 
sista rullarna har körts fram 

Flytta rullar från mellanlager till tågvagn Från att den lilla klämtrucken börjar köra in 
rullar i tågvagnen till dess att den sista rullen är 
framkörd. 

Stänga tågvagn Från att den sista rullen står i vagnen till dess att 
vagnen är stängd. 

 

Tidsåtgången för de tre aktiviteterna är oberoende av varandra och kunde därför tidmätas var för sig. 

Aktivitet 1 och 2 är beroende av antalet rullar som ska lastas och därför mättes varje körning var för 

sig. På så sätt ficks tiden för en körning och tiden för hela aktiviteten kunde sedan räknas genom att 

multiplicera antalet körningar med tiden för en körning. Då alla tågvagnar är av samma sort 

behövdes ingen uppdelning i olika kategorier göras. Nedan följer en beskrivning av hur 

tidmätningarna för varje aktivitet gick till. 

1. Flytta rullar från lager till mellanlager: Författarna startade tiden när den stora klämtrucken 

ställer de första rullarna vid mellanlagret. Tiden startades om nästa gång trucken ställer rullar 

vid mellanlagret. Detta upprepades tills att alla rullar ställts fram. 

2. Flytta rullar från mellanlager till tågvagn: Författarna startade tiden när den lilla klämtrucken 

körde bort från tågvagnen efter att ha ställt in den första rullen. Tiden startades om när 

trucken körde bort från tågvagnen nästa gång. Detta upprepades till att alla rullar har ställts in 

i lastbilen. 

3. Stänga tågvagn: Författarna startade tiden när den lilla klämtrucken körde bort från 

tågvagnen sista gången och stoppade tiden när tågvagnen var stängd och låst. 

Då inga tåg lastas i Hallsta i dagsläget skedde tidmätning av tåg endast i Braviken och de uppmätta 

tiderna antogs vara giltiga även för en eventuell framtida lastning i Hallsta. Om det under 

mätningarna skedde ett avbrott som försenade arbetet noterades detta med en kommentar som 

förklarar avbrottets natur. När mätningarna sedan var klara gjorde författarna en utvärdering av 

huruvida avbrottet ska ses som en del av lastningen och då räknas in i tidsåtgången, eller om 

avbrottet anses vara så pass ovanligt att tiden för den aktuella mätningen bortses från. Det formulär 

som användes vid tidmätningarna för tåg finns i bilaga 10.2.2. 
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Tidmätning båt 

Vid tidmätning av båt delades lastningsprocessen upp i fyra aktiviteter som mättes var för sig. Hur 

aktiviteterna hänger samma illustreras i Figur 17 samt Figur 19 i avsnitt 2.2 Situationsbeskrivning. 

Aktiviteterna samt beskrivning av dessa finns i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Aktiviteter vid lastning av båt. 

Aktivitet Beskrivning 

Flytta rullar från lager till flak Från att en stor klämtruck börjar flytta rullar från 
lagret till flaket till dess att flaket är fullt. 

Flytta flak från lager till båt Från att flaket är fullt till dess att flaket står på 
plats i båten. 

Flytta rullar från flak till båt Från att flaket står i båten till dess att alla rullar 
ställts av i båten. 

Flytta flak från båt till lager Från det att flaket är tomt till dess att flaket är 
tillbaka i båten. 

 

Tidsåtgången för dessa fyra aktiviteter är oberoende av varandra och därför kunde de alla tidmätas 

individuellt. Aktivitet 2 och 4 beror inte på någon variabel och mättes som en sammanhängande tid. 

Aktivitet ett och tre beror däremot på antalet rullar som ska lastas. Men då flera truckar arbetar 

samtidigt med att flytta rullar, både i aktivitet 1 och 3, var det svårt att följa en enskild truck och 

därför mättes även den tiden som en sammanhängande tid och inte varje förflyttning för sig. 

Då denna metod mäter tiden för ett flak och det samtidigt är tre flak i rörelse innebär det att ett flak 

lastas i taget samtidigt som två flak är igång i de andra aktiviteterna. Alltså att under tiden som ett 

flak rör sig från lagret till båten, lastas av och sen tillbaka till lagret ska två flak lastas i lagret. Som 

följd av detta jämförde författarna tiden för att lasta två flak i lagret med tiden för att utföra de tre 

andra aktiviteterna för ett flak. Den tid som blev störst ansattes som tiden för två flak att fullborda 

alla aktiviteter i lastningsprocessen. Av detta följde att tiden för att lasta ett flak eller halva tiden för 

att genomföra de övriga tre aktiviteterna sattes som tiden för ett flak att genomgå alla aktiviteter, 

under förenklingen att endast ett flak används vid båtlastning. Denna förenkling gjordes för att 

underlätta senare beräkningar. 

Nedan följer en beskrivning av hur tidmätningarna för varje aktivitet gick till. 

1. Flytta rullar från lager till flak: Författarna startade tiden när MAFI-trucken lämnar av ett 

tomt flak vid lastningsytan i lagret. Tiden stoppades när den sista rullen har ställts på flaket. 

2. Flytta flak från lager till båt: Författarna startade tiden när MAFI-trucken hämtar flaket i 

lagret. Tiden stoppades när flaket stannar inne i båten. 

3. Flytta rullar från flak till båt: Författarna startade tiden när MAFI-trucken stannar till inne i 

båten. Tiden stoppades när den sista rullen har lyfts av flaket. 

4. Flytta flak från båt till lager: Tiden startade när den sista rullen har lyfts av flaket. Tiden 

stoppades när flaket ställs av vid lastningsytan i lagret. 

Tidmätningar för båt gjordes både i Braviken och i Hallsta. Om det under mätningarna skedde ett 

avbrott som försenade arbetet noterades detta med en kommentar som förklarar avbrottets natur. 

När mätningarna sedan är klara gjorde författarna en utvärdering av huruvida avbrottet ska ses som 

en del av lastningen och då räknas in i tidsåtgången, eller om avbrottet anses vara så pass ovanligt att 
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tiden för den aktuella mätningen bortses från. Det formulär som användes vid tidmätningarna för båt 

finns i bilaga 10.2.3. 

Tidmätning container 

Vid tidmätning av containrar delades lastningsprocessen upp i fyra stycken aktiviteter som alla 

tidmättes var för sig. Hur aktiviteterna inne på lagret hänger samman illustreras i Figur 20 i avsnitt 

2.2 Situationsbeskrivning. De fyra aktiviteterna beskrivs i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10. Aktiviteter vid lastning av container. 

Aktivitet Beskrivning 

Ställa upp containern på plats Från att containern börjar köra mot lastkajen till 
dess att den är uppställd och redo för lastning. 

Flytta rullar från lager till mellanlager Från att den stora klämtrucken börjar köra fram 
rullar till mellanlagret till dess att den sista rullen 
är framkörd. 

Flytta rullar från mellanlager till container Från att den lilla klämtrucken börjar köra in 
rullar i containern till dess att den sista rullen är 
inkörd. 

Lämna lastkajen med containern Från att containern börjar köra iväg från 
lastkajen till dess att utrymme finns för en ny 
lastbil/container att köra fram till lastkajen. 

 

Tidsåtgången för dessa fyra aktiviteter är oberoende av varandra och därför kunde alla tidmätas var 

för sig. Aktivitet 1 och 4 berör containern och för dessa mättes en sammanhängande tid då de inte 

ansågs vara beroende av någon variabel. Aktivitet 2 och 3 är dock beroende av antalet rullar som ska 

lastas. Då rullarnas bredder avgör hur många körningar med truckarna som måste göras och vikten 

som en truck lyfter inte påverkar hur snabbt trucken kan köra så mättes varje körning med en truck 

var för sig. På så sätt ficks många småtider för hur lång tid en körning tar. Då tiden för en körning inte 

beror av någon variabel användes dessa tider för att bestämma hur lång tid aktivitet 2 och 3 tar, 

beroende på antalet körningar som ska genomföras. 

Nedan följer en beskrivning av hur tidmätningarna för varje aktivitet gick till. 

1. Ställa upp container på plats: Författarna startade tiden när en container började köra mot 

en lastkaj från väntplatsen vid lagret. Tiden stoppades när aktiviteten flytta rullar från 

mellanlager till container startade. 

2. Flytta rullar från lager till mellanlager: Författarna startade tiden när den stora klämtrucken 

ställde de första rullarna vid mellanlagret. Tiden startades om nästa gång trucken ställde 

rullar vid mellanlagret. Detta upprepades tills att alla rullar har ställts fram. 

3. Flytta rullar från mellanlager till container: Författarna startade tiden när den lilla 

klämtrucken körde bort från containern efter att ha ställt in den första rullen. Tiden startades 

om när trucken körde bort från containern nästa gång. Detta upprepades tills att alla rullar 

har ställts in i containern. 

4. Lämna lastkajen med container: Författarna startade tiden när aktiviteten flytta rullar från 

mellanlager till container slutade. Tiden stoppades när författarna bedömde att en ny 

container eller lastbil kunde börja köra fram emot lastkajen. 
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Tidmätningar för containrar genomfördes endast i Braviken då inga containrar lastas i Hallsta i 

dagsläget. Om det under mätningarna skedde ett avbrott som försenade arbetet noterades detta 

med en kommentar som förklarar avbrottets natur. När mätningarna sedan var klara gjorde 

författarna en utvärdering av huruvida avbrottet ska ses som en del av lastningen och då räknas in i 

tidsåtgången, eller om avbrottet anses vara så pass ovanligt att tiden för den aktuella mätningen 

bortses från. Det formulär som användes vid tidmätningarna av container finns i bilaga 10.2.4. 

5.3.2 Beräkning av tillgänglig kapacitet 

Det första steget i genomförandefasen var att bestämma den kapacitet som finns tillgänglig i 

dagsläget i Braviken och Hallsta och på så sätt besvara fråga 1-6 i uppgiftspreciseringen, vilka 

redovisas nedan. 

1. Hur många mantimmar finns tillgängliga för arbete vid färdigvarulagret i respektive 

pappersbruk? 

2. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de stora klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 

3. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de små klämtruckarna i respektive 

pappersbruk? 

4. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för MAFI-truckarna i respektive pappersbruk? 

5. Hur många lastkajstimmar finns tillgängliga för bil- och containerlastning i respektive 

pappersbruk? 

6. Hur mycket lagringsutrymme finns tillgängligt i färdigvarulagren vid respektive pappersbruk? 

Som det beskrivits tidigare samlades nödvändig indata till detta in genom intervjuer med 

arbetsledarna i Braviken och i Hallsta. Vid beräkningarna av kapaciteterna användes nedanstående 

formler för kapacitet gällande personal, truckar och lastkajer. Formlerna är framtagna enligt 

metoden som beskrivs i avsnitt 3.3 Kapacitet, nämligen att multiplicera antalet enheter med antalet 

timmar på ett skift och antalet skift på en dag. 

 Personal: tillgängliga mantimmar = antalet arbetare under ett skift × antalet timmar på ett 

skift × antalet skift på en dag. 

 Truckar: tillgängliga trucktimmar = antalet truckar i lagret × antalet timmar på ett skift × 

antalet skift på en dag. 

 Lastkajer: tillgängliga lastkajstimmar = antalet lastkajer i lagret × antalet timmar på ett skift × 

antalet skift på en dag. 

De tre formlerna räknar ut den tillgängliga kapaciteten för personal, truckar och lastkajer och 

besvarar därmed fråga 1-5 i uppgiftspreciseringen. Viktigt att notera är att beräkningar bygger på det 

som Jonsson och Mattsson (2003) kallar för nominell kapacitet, det vill säga att ingen hänsyn tas till 

kortsiktigt kapacitetsbortfall. Då truckar och lastkajer finns i flera olika varianter med olika uppgifter 

räknades varje variant var för sig, men samma formel användes vid uträkningarna.  

För att räkna ut vilken kapacitet som finns gällande lagerutrymme i färdigvarulagret utgick 

författarna från enheten ton. Två olika kapaciteter för lagerutrymme beräknades: det totala antalet 

ton som får plats i lagret samt antalet ton informationssystemet kan hantera utan problem. 

Undersökningen av dessa två kapaciteter besvarar fråga 6 i uppgiftspreciseringen. Underlag till 

intervjuerna där nödvändig data samlades in finns i bilaga 10.3. 
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5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov 

När dagslägets tillgängliga kapacitet har beräknats skulle kapacitetsbehoven i de olika scenarierna 

räknas ut, vilket innebar att besvara fråga 7-10 i uppgiftspreciseringen, vilka redovisas nedan. 

7. Hur många heltidsanställda truckförare krävs för att klara av att lasta ut de beräknade 

volymerna under samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

8. Hur många stora truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

9. Hur många små truckar krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

10. Hur många lastkajer krävs för att klara av att lasta ut de beräknade volymerna under 

samtliga dagar i den undersökta tidsperioden? 

Dessa beräkningar gjordes i två steg, först fastställning av kapacitetsbehovsnycklar för alla processer 

och sedan beräkning av hur många lastningar som kommer ske. Resultaten av det första steget är 

generellt och gäller för alla de undersökta scenarierna. Steg två gav däremot ett specifikt resultat för 

varje scenario. Genom att kombinera resultaten av dessa två steg erhölls svaren på fråga 7-10. 

För att bestämma kapacitetsbehovet skulle även fråga 18 i uppgiftspreciseringen besvaras. 

18. Vilken är den maximala lagernivån som kommer uppnås under tidsperioden? 

Beräkning av kapacitetsbehovsnycklar 

I det första steget av beräkning av framtida kapacitetsbehov skulle kapacitetsbehosnycklar räknas ut, 

vilket besvarar fråga 11-13 i uppgiftspreciseringen som redovisas nedan. 

11. Vad krävs i form av mantimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

12. Vad krävs i form av trucktimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

13. Vad krävs i form av lastkajstimmar för att genomföra varje lastningsprocess? 

Kapacitetsbehovsnycklar beräknades separat för alla de lastningsprocesser som finns i Tabell 6. För 

att göra detta utfördes tidmätningar under sammanlagt 16 dagar, varav fyra var i Hallsta, där 

operationstiden samt vilka resurser som används noterades av författarna. Tidmätningarna utfördes 

enligt metoden som beskrevs tidigare i detta avsnitt. Resultaten av tidmätningarna är en beskrivning 

av hur stor resursåtgång som en lastning av varje typ kräver. 

Då resursåtgången för vissa aktiviteter är beroende av antalet rullar som ska lastas eller lossas 

behövde detta antal fastställas. Eftersom tiden för att köra en vända med en truck inte beror på hur 

många ton som trucken transporterar antogs alla vändor ta lika lång tid och endast antalet vändor 

behövde bestämmas. Detta gjordes genom att utgå från gammal utlastningsdata för lastbilar under 

2014 från både Braviken och Hallsta. I denna data fanns information om hur många ton som lastats 

på varje lastbil, vilka rullbredder dessa ton hade och hur många rullar det var. Då beräkningarna i 

detta arbete utgick från relativt höga fyllnadsgrader med avseende på vikt filtrerades alla lastbilar 

med en fyllnadsgrad under 80 % bort. Vidare antogs att alla rullar som är smalare än 800 millimeter 

staplas tre och tre och att lilla trucken kan lyfta dessa tre rullar i en gemensam vända. Samma 

antagande gjordes för rullar mellan 800 och 1300 millimeter, med skillnaden att de kan staplas två 

och två. Rullar mellan 1300 och 2600 millimeter antogs inte kunna staplas utan varje rulle gav 

upphov till en vända. Rullar bredare än 2600 millimeter lastas liggande och därmed en i taget. Med 
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dessa antaganden beräknades ett genomsnittligt antal vändor samt genomsnittlig vikt för varje 

lastbilstyp. Antalet vändor samt total vikt vid lastning av en container antogs vara detsamma som 

stående lastning av en kontinentlastbil och antalet vändor vid lastning av tåg beräknades genom att 

dividera maxlasten för en tågvagn med antalet ton per vända som körs vid lastbilslastning. För tåg 

gjordes dessa beräkningar då data från Holmen gällande scenarierna utgår från att tågvagnarna blir 

helt fyllda. 

När antalet cykler av alla de aktiviteter som sker mer än en gång per lastning hade bestämts var 

kapacitetsbehovsnycklarna klara. Dessa användes sedan för att beräkna det framtida 

kapacitetsbehovet genom att multiplicera behovsnycklarna med antalet lastningar som kommer ske i 

de olika scenarierna.  

Vilket påpekas tidigare i kapitlet sker ingen lossning av gods i varken Hallsta eller Braviken i 

dagsläget. Författarna har i samspråk med Holmen Paper kommit överens om att ansätta en framtida 

lossning som identisk med en utlastning fast i omvänd ordning, vilket illustreras för bil i Figur 50. Det 

innebar att mätresultaten för utlastning av bil, båt och tåg i Braviken användes både för beräkningar 

av utlastningar och för lossningar. Därmed besvarades fråga 11-13. 

 

Figur 50. Jämförelse mellan vad författarna ser som utlastning och ansätter som lossning. 

Beräkning av antalet lastningar 

Det andra steget i beräkning av framtida kapacitetsbehov var att fastställa hur många gånger varje 

lastningsprocess kommer genomföras och på så sätt besvara fråga 14-17 i uppgiftspreciseringen, 

vilka redovisas nedan. 

14. Hur många bilar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

15. Hur många tåg kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

16. Hur många båtar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

17. Hur många containrar kommer att utlastas/lossas vid respektive pappersbruk? 

För att beräkna antalet lastningar som kommer ske i de olika scenarierna utgick författarna från 

uppgifter från Holmen Paper gällande antalet ton som ska skickas, vilka transportslag de ska skickas 

med, vilken fördelning mellan olika produkter som gäller och en fördelning mellan olika rullbredder. 

Genom att kombinera ihop dessa givna uppgifter med författarnas beräkningar om antalet ton per 

transportenhet kunde författarna räkna ut hur många lastningar och lossningar som kommer att ske 

för varje transportslag. Dessa beräkningar gjordes för varje scenario, då scenarierna skiljde sig 

emellan med avseende på denna aspekt. Tillvägagångssättet för dessa uträkningar redovisas i Figur 
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51 nedan. Figur 51 illustrerar dock endast en av många möjliga kombinationer av transportslag, 

rullbredd och produkt. 

 

Figur 51. Tillvägagångssätt vid omräkning från årlig volym till antalet lastningar på ett år. 

1. Som Figur 51 visar var det första steget att dela ut det totala antalet ton från pappersbruken 

till de olika transportslagen. Denna fördelning var given som ett direktiv av Holmen Paper. 

2. I steg två delades det totala antalet ton  på ett visst transportslag upp mellan de olika 

produkterna som tillverkas av Holmen Paper. Denna uppdelning gjordes då den var given 

som ett direktiv från Holmen Paper. Dock hade uppdelningen ingen inverkan på resultatet då 

vald arbetsmetod inte tog hänsyn till produkternas olika densiteter. 

3. I steg tre dividerades antalet ton på varje transportslag upp i två olika kategorier beroende 

på rullarnas bredd. De två kategorierna motsvarade hur rullarna lastas på lastbilar. Rullar 

smalare än 2600 millimeter lastas stående på lastbilar och rullar bredare än 2600 millimeter 

lastas liggande på lastbilar. På tåg och container sker ingen liggande lastning då dessa inte 

kan öppnas på nödvändigt sätt. Vidare spelar inte rullbredden någon roll vid båtlastning då 

takhöjden i båten överskrider bredden hos de bredaste rullarna. Fördelningen mellan de 

olika kategorierna var given som ett direktiv av Holmen Paper. 

4. I steg fyra delades det totala antalet ton med antalet tidsperioder under ett år. På så sätt 

erhölls antalet ton som ska lastas under varje tidsperiod, under antagandet att det totala 

antalet ton som lastas ut är jämnt fördelat över året. Det valda antalet tidsperioder var 26 

stycken, med 14 dagar i varje. Alla tidsperioder antogs vara identiska med avseende på vad 

som ska lastas och lossas. 
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När antalet ton per transportslag och tidsperiod var uträknat delades det med antalet ton som får 

plats i varje transportslag. På så sätt erhölls antalet transportenheter som behöver lastas av varje 

transportslag under en tidsperiod. Antalet ton som får plats på en transportenhet beräknades för 

lastbil och container genom utlastningsdata från 2014, för båt genom att dela totalt antal ton på båt 

med antal båtar som ska lastas och för tåg var det givet av Holmen Paper. Efter detta gjorde 

författarna ett dagsschema, där antalet lastningar av varje typ delades ut på de olika dagarna i 

tidsperioden.  Detta schema gjordes enligt principen att båtlastning och tåglastning har fasta dagar 

med bestämt antal lastningar medan lastbilar och containrar lastas under veckodagarna men med 

varierande antal lastningar. Generellt tillvägagångssätt för detta illustreras i Figur 52 nedan. 

 

Figur 52. Tillvägagångssätt vid uppdelning av antalet lastningar på ett år till antalet lastningar under en dag. 

Fördelningen av lastbilar och containrar i Braviken gjordes jämn över de tio veckodagarna i en 

tidsperiod då undersökning av historisk data över antalet lastningar från 1 januari 2014 till 6 maj 

2014 inte visade på någon tydlig skillnad mellan olika dagar i en vecka. Data som användes hämtades 

från Holmen Papers datasystem av datasystemets ansvarige. Fördelningen under en dag gjordes med 

hjälp av historisk data över starttider för lastning från 30 arbetsdagar mellan 17 mars 2014 och 5 maj 

2014. Denna data hämtades in av författarna via en datasystem där start- och sluttider för lastningar 

registreras. Detta gjordes genom att dela in en dag i fyra tidsperioder, kallade dagsperioder, och 

sedan räknades den procentuella andelen av lastningarna som sker under varje dagsperiod ut för 

varje dag. Ett genomsnitt av varje dagsperiods andel av dagens totala antal lastningar räknades ut sist 

och användes för att fördela lastningarna under en dag. 

Fördelningen av lastbilar i Hallsta anpassades efter hur arbetsstyrkan vid billastningen i dagsläget 

varierar beroende på om det är en båtdag eller inte. En båtdag innebär att en båt ska lastas under 

dagen. Det gällde enbart fördelningen av lastbilar, då samma information angående container 

saknades.Denna fördelning gjordes genom att för varje dag räkna ut hur stor andel av tidsperiodens 

totala antal mantimmar som går åt under varje dag, med utgångspunkt i dagens sätt att fördela 

personalen. Fördelningen av lastbilar gjordes med hjälp av historisk data över utlastningstider från 1 

januari 2014 till 13 maj 2014 som hämtades in från ett datasystem av en transportplanerare. 

Beräkningarna genomfördes enligt samma princip som för Braviken.  Antalet containrar fördelades 

jämnt mellan dagarna, enligt samma metodik som för lastbilar och container i Braviken. 

När fördelningen under varje dag var färdig och fråga 14-17 besvarade gjordes en kontroll för att 

säkerställa att antalet utlastningar som beräknats var tillräckligt för att klara av behovet. Detta 

gjordes genom att multiplicera antalet utlastningar med antalet ton per utlastning och jämföra 

resultatet med antalet ton som ska lastas ut enligt behovet. 
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Beräkna vilken kapacitet som krävs för varje scenario 

När den nödvändiga kapaciteten skulle räknas ut utgick författarna från den dag under den 

upprepande tidsperioden som mest lastningsarbete planerades ske, den så kallade worst-case-

dagen. Detta gjordes eftersom att Holmen Paper själva äger truckarna samt bara har heltidsanställd 

personal och därmed sker ingen kapacitetsanpassning på kort sikt. Kapaciteterna som krävs för att 

klara av dagen med högst belastning räcker således även för alla andra dagar under tidsperioden, och 

därmed hela året. 

När antalet lastningar av varje lastningstyp under den värsta dagen i alla scenarier hade räknats ut 

kombinerades detta med kapacitetsbehovsnycklarna som har räknats ut tidigare. Detta gjordes 

genom att multiplicera behovsnyckeln för en lastning med antalet lastningar. Undantaget från detta 

var båtlastning, där det ansattes att en båtlasting krävde full kapacitetsåtgång under hela dagen som 

båten lastades. På så sätt erhölls  den totala kapaciteten som behövs för att klara av efterfrågan på 

lastning. Det gjordes för varje lastningstyp vilket sedan summerades ihop, då flera resurser används 

av två eller fler lastningstyper. Eftersom Holmen Paper själva äger alla resurser samt endast har 

heltidsanställd personal räknades varje resurs om från antalet nödvändiga timmar till antalet 

heltidsenheter och besvarade då fråga 7-10 i uppgiftspreciseringen. 

För att beräkna hur mycket lagerutrymme som kommer att behövas och på så sätt besvara fråga 18 i 

uppgiftspreciseringen, identifierade författarna den dag under tidsperioden då lagernivån når som 

högst. Detta gjordes genom att räkna ut hur många ton som kommer in i lagret gentemot hur många 

ton som lämnar lagret under en dag och sedan addera differensen med lagernivån som gällde vid 

slutet på dagen innan. Vid dessa beräkningar användes producerat samt lossat antal ton som 

ingående volym och utlastat antal ton som utgående volym. Den producerade volymen räknades ut 

genom att jämnt fördela ned årets totala volym till varje dag, enligt direktiv från Holmen Paper vilket 

beskrivs i avsnitt 1.4 Direktiv från Holmen Paper. Utöver detta lades en konstant volym till. Denna 

volym räknade författarna ut som genomsnittet av det antal ton som låg i lagret antingen innan 

planerat produktionsdatum eller efter planerat leveransdatum för varje måndag mellan 6 januari 

2014 och 5 maj 2014. Tidsperioden användes eftersom det var den data som fanns tillgänglig. Denna 

metod användes då allt papper som produceras på pappersbruken har planerade produktions- och 

leveransdatum och varje scenario utgår från att dessa datum hålls, något som gav alldeles för låga 

beräknade lagernivåer i jämförelse med historisk data. Nödvändig data för detta fick författarna 

genom Holmen Papers datasystem. För att beräkna lagernivån under slutet av en dag används formel 

(11) nedan. 

 𝐿𝑁𝑛 = 𝐿𝑁𝑛−1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑛 + 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑛 − 𝑈𝑡𝑛 (11) 
 

I formel (11) är LN lagernivå vid slutet av dag n, Prod antalet producerade ton under dag n, Loss 

antalet lossade ton under dag n och Ut antalet utlastade ton under dag n. 

Den högsta lagernivån som erhölls med denna metod bestämdes som kapacitetsbehovet för 

lagerutrymmet och besvarade således fråga 18 i uppgiftspreciseringen. 

5.3.4 Beräkning av kostnader 

När kapacitetsbehoven hade beräknats återstod det att räkna ut vilka kostnader som de olika 

scenarierna skulle ge upphov till och därmed besvara fråga 19-21 i uppgiftspreciseringen. 
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19. För respektive scenario, vad blir den totala lagerhållningskostnaden? 

20. För respektive scenario, vad blir den totala lagerföringskostnaden? 

21. För respektive scenario, vad blir den totala transportkostnaden? 

Som nämnts tidigare faller de kostnader som undersöktes inom posterna lagerhållning, lagerföring 

och transport från Oskarsson et als (2006) totalkostnadsmodell. Hur de olika kostnaderna räknades 

ut redovisas nedan. 

 Lagerhållningskostnad: I denna studie innefattade denna post kostnader för personal samt 

truckar. Då kapaciteterna för dessa har räknats ut i antalet tillgängliga timmar räknades 

kostnaderna ut genom att multiplicera det nödvändiga antalet timmar med kostnaden per 

timme. Timkostnaden för både personal och truckar fick författarna från arbetsledarna på 

pappersbruken som räknat ut dessa i annat sammanhang. Formler för att räkna ut personal- 

och truckkostnader finns nedan. 

◦ Personalkostnad = Antalet heltidsanställda × antalet timmar en heltidsanställd arbetar 

per år × personalkostnad för en timme 

◦ Truckkostnad = Antalet trucktimmar × kostnaden för en trucktimme 

Vid lastning och lossning av båt i Braviken används ett externt stuveribolag till delar av 

processen. Stuveribolaget tillhandahåller själva kostnaden för personal och material och 

fakturerar Holmen Paper för det utförda arbetet. Författarna har valt att lägga in kostnaden 

för detta i lagerhållningskostnaden, baserat på en kostnad per lastat ton. För att beräkna 

kostnaden för stuveribolaget används då nedanstående formel. 

◦ Kostnaden för stuveribolaget = Antalet ton som ska lastas × kostnaden för ett lastat ton. 

 Lagerföringskostnad: Denna kostnad berör endast lagernivåerna i färdigvarulagren i Braviken 

och Hallsta. För att beräkna denna kostnad användes formel (3) i avsnitt 3.4.2 

Lagerföringskostnader. Denna formel består av tre komponenter, medellagernivå, 

produktvärde samt lagerränta. Medellagernivån bestäms av formel (4) i 3.4.2 

Lagerföringskostnader och författarna skiljde inte på olika produkter utan bestämde en 

gemensam medellagernivå för alla produkter. Vid beräkning av ett gemensamt produktvärde 

gjordes dock en viktning där varje produkts andel av det gemensamma produktvärdet var lika 

stor som produktens andel av den totala produktionen. Produktvärde för varje produkt 

tillhandahölls av Holmen Paper. För att beräkna lagerräntan använde författarna sig av 

Holmen Papers kalkylränta samt uppskattade riskkostnaderna i samråd med Holmen Paper. 

Vid beräkning av medellagernivån undersökte författarna lagernivåerna vid start samt slut på 

varje dag och antog sedan att förändringen däremellan sker med konstant hastighet. 

Därefter beräknades medellagernivån ut för varje dag och sedan användes varje dags 

genomsnitt för att beräkna medellagernivån över ett år. 

 Transportkostnad: Denna kostnad skiljer sig mellan scenarierna då olika transportslag 

används. För att beräkna denna kostnad använde sig författarna av prisuppgifter från 

transportplanerare på Holmen Paper. Transportkostnaden räknades ut genom att 

multiplicera antalet transporter av varje transportslag med kostnaden för en transport. Detta 

gjordes endast för de transporter som flyttar de 240 kiloton som i scenario 0 går på båt från 
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Hallsta och endast för sträckan mellan Hallsta och Braviken, oavsett om pappret lossas i 

Braviken eller inte. 

När kostnaderna hade räknats ut summerades de, tillsammans med kapaciteterna, i studiens målbild 

som illustreras i Tabell 5 i avsnitt 4.1.3 Studiens målbild. 

5.3.5 Analys och diskussion 

När alla beräkningar var färdiga jämfördes de olika scenarierna med varandra med avseende på 

kapaciteter och kostnader. En jämförelse med de kapaciteter som finns i dagsläget gjordes även, för 

att se vilka kapaciteter som eventuellt måste utökas samt vilken kostnadsökning detta ger upphov 

till. 

Författarna genomförde även känslighetsanalyser för att se hur robusta resultaten är. Dessa 

känslighetsanalyser innebar att olika värden på utvalda variabler testades för att se hur detta 

påverkade resultatet. För att göra känslighetsanalyserna justerades variabelns värde och sedan 

gjordes nya uträkningar för de kapaciteter samt kostnader som påverkades av ändringen. De nya 

uträkningarna jämfördes sedan med de ursprungliga resultaten för att se hur stor skillnaden mellan 

dem var. 

Den första känslighetsanalysen baserades på att de producerade årsvolymerna ökade med 15 %. 

Valet av 15 % baserades på skillnaden i utlastad volym i respektive pappersbruk mellan varje två-

veckorsperiod under 2011-2012, där de 10 tidsperioder med mest utlastning jämfördes med en 

genomsnittlig tidsperiod. För att undersöka känslighetsanalysens resultat utgick författarna från 

samma beräkningssätt som tidigare, samt förändringen av antalet transportenheter gjordes utifrån 

ett verklighetsförankrat perspektiv, baserat på begränsningar för vissa transportslag.   

För att beräkna behovet av truckförare, har författarna valt att anta att en truckförare arbetar 

konstant under en dagsperiod och därmed räknat på den nominella kapaciteten. Med hjälp av den 

andra känslighetsanalysen testas hur detta antagande har påverkat resultatet. För att få en 

uppfattning om hur effektivt truckförarna i verkligheten arbetar, det vill säga nettokapaciteten, 

gjordes intervjuer med tre truckförare från Hallsta och sex från Braviken. I intervjuerna framkom det 

att även under en hektisk arbetsdag är det sannolikt att det finns någon period då truckförarna inte 

arbetar. Därför sänktes arbetstiden från 3600 sekunder per timme till 3000.  

Den tredje känslighetsanalysen testar hur antagandet om dagsperioder påverkat resultatet. För att 

testa antagandet summerades totala lastkajstider, trucktider och personaltider för hela worst-case-

dagen, innan de totala tiderna dividerades med den tillgängliga tiden för en hel dag. Därmed 

jämfördes resultatet med hur det hade sett ut om författarna räknat på en jämn fördelning även 

under arbetsdagarna. 

Den fjärde och sista känslighetsanalysen baserades på hur lagernivåerna och lagerföringskostnaderna 

förändras då man inte räknar på ett jämnt utflöde från produktionen. Istället för en jämn fördelning 

tilldelades varje dag en slumpmässig del av den totala produktionen under en tidsperiod. 

Författarna tar i diskussionsavsnittet kvalitativt upp aspekter från referensramen som bortses från 

vid studien och diskuterar hur de aspekterna påverkas av de olika scenarierna. Exempel på sådana 

aspekter är miljöpåverkan och leveransservice. 
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5.4 Metodkritik 
Någonting genomgående för studien är att en stor del av den information och data studien byggde 

på kom från intervjuer och samtal med personal på Holmen Paper. Redan i rapportens 

uppgiftsprecisering indikerades att exempelvis studiens studerade kapaciteter identifierades med 

hjälp av Holmen Paper. Således kan objektiviteten för en stor del av rapportens diskuteras, då 

personalen från Holmen Paper säkerligen har egna uppfattningar av hur saker genomförs och hur 

processer är organiserade. Denna aspekt är genomgående för rapportens samtliga delar. 

Författarna har valt att utgå från studiens tillvägagångsätt, som visas i Figur 53, för att diskutera 

andra aspekter som påverkar rapportens utförande. Varje steg i tillvägagångsättet kommer att 

diskuteras var för sig. Avslutningsvis presenteras metodkritik för de delar av rapporten som inte ingår 

i tillvägagångsättet, exempelvis referensramen. 

 

Figur 53. Studiens tillvägagångsätt. 

5.4.1 Metodkritik för kartläggning av aktiviteter 

För att kartlägga Holmen Papers aktiviteter kring färdigvarulagren har studiebesök på pappersbruken 

utförts. Vilket presenterades tidigare i avsnitt 5.2 Planeringsfas har två studiebesök i Hallsta 

genomförts och tre studiebesök vid Bravikens pappersbruk. Huruvida två respektive tre studiebesök 

är tillräckligt för att få en fullständig uppfattning om arbetet, kan givetvis diskuteras. Dessutom 

genomfördes de sista besöken med utgångspunkt att säkerställa mätmetoder och mätinstrument. 

Därmed kan man påstå att enbart tre tillfällen på plats ägnades åt att kartlägga arbetet vid 

färdigvarulagren. Med hänsyn till rapportens begränsade tidsperiod och att arbetet på lagren är av 

begränsad komplexitet, ansåg ändå författarna antalet besök som tillräckligt.  

För att förstå arbetsmetodiken fördes samtal och diskussioner med arbetsledare på respektive 

produktionsanläggning. Givetvis har arbetsledarna en egen bild av hur arbetet går till, men då deras 

beskrivningar stämde väl överens med författarna egna uppfattningar, ansåg författarna 

arbetsledarnas beskrivningar som tillräckligt trovärdiga. 

Vad gäller valet av undersökta kapaciteter baserades de, i stort sett, enbart på information från 

Holmen Paper. Då valet av kapaciteter har en stark påverkan på studien i stort, kan man självklart 

diskutera Holmen Papers inflytande på valet. Samtidigt har författarna vid samtliga besök också fått 

uppfattningen om att det är just personalen, truckarna, lastkajerna och lagerutrymmet som är de 

drivande faktorer för arbetet på lagren.  

5.4.2 Metodkritik för beräkningar av kapaciteter 

Vilket beskrivs i 5.3.1 Datainsamling, ägnade författarna totalt 16 dagar, under tre sammanfallande 

veckor, till att mäta Holmen Papers tillgängliga kapacitet. Mätningarna som gjordes under de 16 

dagarna ses som representativa för ett helt år. Författarna inser att det är högst osannolikt att 

samtliga veckor under ett år ser likadana ut, och att de genomsnittliga tiderna som beräknades kan 

1
•Kartlägga aktiviteter

2
•Beräkna kapaciteter

3
•Uppskatta framtida kapacitetsbehov

4
•Beräkna framtida kostnader
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vara beroende av andra saker, exempelvis årstid, typ av leverans och vilken chaufför som kör en 

lastbil. På grund av studiens begränsade tidsram kom författarna tillsammans med Holmen Paper 

ändå fram till att 16 dagar är en rimlig tidsperiod att utföra mätningarna på.  

Ytterligare en förenkling som starkt påverkar studien är författarnas beräkningar av 

lossningskapacitet, eftersom lossningar varken sker i Hallsta eller Braviken i dagsläget. Därför är både 

lossningstiden och arbetsmetodiken för hur en lossning ”ska” utföras osäker. Författarna har i 

samspråk med Holmen Paper kommit fram ett upplägg där lossningar utförs i omvänd ordning mot 

utlastningar. Arbetsledarna i Hallsta och Braviken bekräftar att det är ett troligt arbetssätt, men så 

länge lossningar inte utförs i verkligheten förblir arbetssättet hypotetiskt. Då samtliga tider 

baserades på tider för utlastningar, är det heller inte säkert att trucktiderna är helt 

överensstämmande mellan en lossning och en utlastning. Exempelvis kan det gå fortare för en stor 

klämtruck att köra gods till en bestämd lagerplats än vad det tar att hämta godset. Författarna valde 

dock att inte undersöka liknande aspekter närmare. 

Samma resonemang gäller för utlastningen av tåg i Hallsta, då inga tåg utlastas i dagsläget. 

Beräkningarna baserades därmed på antaganden om hur processen ”borde” utföras. Författarna 

antog att mätningarna i Braviken var representativa för Hallsta, då lastkajerna i det närmsta är 

identiska. Dessutom bekräftade arbetsledarna i Hallsta att under den tid då utlastningar på tåg 

genomfördes i Hallsta, användes samma arbetsmoment som i Braviken. 

Vilket påpekas i 5.3.1 Datainsamling behandlade författarna avbrott som sker i processerna för 

utlastningar då mätningar genomförs. Dessa avbrott berodde på författarnas egna tolkningar av vad 

som är ett avbrott. Således påverkades studiens objektivitet, eftersom det var upp till författarna att 

avgöra vilka moment som var avvikande och vilka som var normriktiga. 

Samtliga beräkningar av lagrens kapaciteter baserades på vikter, eftersom Holmen Paper använder 

det systemet för lagersaldon i dagsläget. Vilket även presenterades i 2.2 Situationsbeskrivning 

använder Holmen Paper två mått på lagrets kapacitet, som de själva har uppskattat. Det ena måttet 

tar hänsyn till vid vilken vikt som lagret blir så pass fullt att informationssystemet inte längre kan 

sköta inlagring automatisk, och det andra baseras på vid vilken vikt som lagret får slut på tillgängligt 

lagerutrymme. Författarna anser dock att det första måttet egentligen beror på antalet order kontra 

antalet lagerplatser som lagret och informationssystemet kan hantera samtidigt och det andra 

måttet beror på vilken volym som får plats i lagret. Dock räknade författarna enbart lagersaldon och 

lagrets kapaciteter enligt samma metodik som Holmen Paper gör, även om det också är en förenkling 

av verkligheten. 

För att återspegla ett utlastningsmönster under en dag, beräknades hur stor andel av bil som lastas 

under olika dagsperioder. Fördelningen togs fram med hjälp av utlastningsdata mellan den 1 januari 

2014 och 6 maj 2014. Även om det finns dagar som starkt påminner om varandra, är det sannolikt att 

det kommer finnas några dagar där det framräknade utlastningsmönstret inte överstämmer helt. 

Antagandet om dagsperioder testas därför i en av studiens känslighetsanalyser, för att undersöka hur 

antagandet påverkat resultaten.   

5.4.3 Metodkritik för beräkningar av framtida kapacitetsbehov 

För att behandla de givna årsvolymer som togs fram av Holmen Paper, skalade författarna ner de 

givna volymerna till en mindre tidsperiod. Tidsperioderna antogs sedan vara upprepande under 
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resten av året. Givetvis är det en förenkling av verkligheten. Samma resonemang gäller fördelningen 

av lastbilar, tåg, båtar och containers över den utvalda tidsperioden. Författarna schemalade en 

given tidsperiod i samspråk med Holmen Paper, men även schemaläggningen baserades på 

antaganden, förenklingar och till viss del slumpmässiga faktorer. Författarna valde dock detta 

tillvägagångssätt för att göra problemet hanter- och beräkningsbart, och har också kontinuerligt 

stämt av upplägget med Holmen Paper.  

Ett liknande resonemang gällde för fördelningen av rullbredder, produkter och transportslag. De 

byggde på antaganden som gjordes i samspråk med Holmen Paper. Att använda fördelningarna som 

representativa för en hel tidsperiod är givetvis också en förenkling. 

Ytterligare en förenkling som författarna valt att göra, men som kan diskuteras, är hur man hanterar 

den operativa personalen vid färdigvarulagren. Författarna tog inte hänsyn till olika personers 

förmågor eller till vem som utförde en viss aktivitet. Således utgick författarna från att alla i 

personalstyrkan utför samma arbetsuppgifter på samma sätt under lika lång tid. Samma resonemang 

gällde nyanställda. Det är givetvis också en förenkling som inte helt överensstämmer med 

verkligheten.  

Samma resonemang som ovan gällde för lastbilschaufförers tid att ställa en lastbil på plats. Den 

genomsnittliga tiden som författarna beräknade, användes som representativ för hela tidsperioden. 

Den siffran kan egentligen variera beroende på vilken chaufför som kör. 

5.4.4 Metodkritik för beräkning av kostnader 

Kostnaden för att ha en person anställd vid färdigvarulagret i Hallsta och Braviken baserades på 

information från Holmen Paper. Huruvida personalkostnaden är trovärdig eller inte tog författarna 

inte hänsyn till, utan utgick helt från att kostnaden per timme är applicerbar för alla anställda, 

inklusive nyanställda. Dessutom tog författarna inte hänsyn till ålder eller erfarenhet.  

Samma resonemang gäller för kostnaden att använda en truck. Den data som Holmen Paper försåg 

författarna med, utgick författarna från i sina beräkningar. Huruvida siffran är trovärdig eller inte 

berördes inte av författarna. 

Författarna valde i dialog med Holmen Paper att inte fördjupa beräkningar för transportkostnader, 

utan baserade dessa helt på gammal data från Holmen Paper. Därmed kan det finnas osäkerheter 

gällande kostnadsberäkningarna. Holmen Papers transportkostnader är enligt Engstad (2014) mycket 

svåra att koppla till en enskild transport, då mycket baseras på stora avtal med olika transportörer. 

Vad gäller lagerföringskostnaderna baserades de, för varje dag, på ett snitt mellan vad lagersaldot 

var vid inledning av dagen och var den var vid slutet av dagen. Däremellan antogs en linjär utveckling 

under dagen. Det är också en förenkling då lagersaldon egentligen kommer variera över dagen. För 

att göra beräkningarna enklare valde författarna att utgå från det beräkningssätt som åskådliggörs i 

Figur 54.  
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Figur 54. Illustration av förenklingen av medellagernivån. 

5.4.5 Övrig metodkritik 

Vilket även påpekades i avsnitt 5.2.2 Litteraturstudie innehåller referensramen nästan enbart 

referenser till böcker. Därmed kan referensramens djup ifrågasättas, då vetenskapliga artiklar 

tenderar till att bidra med mer djupgående kunskap. Författarnas valde att inte genomföra en 

fullständig artikelsökning, vilket grundar sig i studiens praktiska karaktär. Samtidigt inser författarna 

att mer djupgående kunskap för exempelvis transportkostnader, lagerräntor och kartläggningar 

skulle kunna ändra rapportens beräkningar och antaganden.  

I två omfattande delar av referensramen använder författarna i stort sett bara en källa. Det är avsnitt 

3.5.2 Transporter då i stort sett bara Lumsden (2006) används och avsnitt 3.7 Tidsstudier då 

författarna enbart hänvisar till Barnes (1980). Anledningen till att författarna valt att göra så, beror 

på att avsnittet om transporter mest består av grundläggande fakta, samt att antalet författare för 

tidsstudier är väldigt få. 

5.5 Sammanfattning metod 
I metodkapitlet har författarna presenterat tillvägagångsättet som används i studien. Kapitlet inleds 

med en genomgång av studiens design som sedan följs av en beskrivning av planeringsfasen. Efter 

det kommer en genomgång av genomförandefasen och sist i kapitlet är ett avsnitt om metodkritik. 

I studiens design presenteras vilket upplägg denna studie har och hur den är uppdelad i två distinkta 

delar: planeringsfas och genomförandefas. Vidare följer en beskrivning av vilka olika typer av studier 

som finns, med av avseende på synsätt och ansats, samt vilken typ av studie som detta arbete utgör. 

Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av faktorer som påverkar trovärdigheten i studien. 

Planeringsfasen inleds med hur författarna kom fram till studiens syfte och hur litteraturstudien 

genomfördes. Därefter presenteras tillvägagångssättet när studiens målbild togs fram utifrån syfte, 

studerat system, teori och direktiv. Sist i planeringsfasen är en genomgång av hur 

datainsamlingsmetoderna fastställdes. 

Genomförandefasen innehåller en beskrivning av hur allt praktiskt arbete i studien kommer gå till. 

Den inleds med en sammanställning av vilka beräkningar som ska genomföras samt vilken indata som 

krävs för detta. Därefter följer en generell beskrivning av de två datainsamlingsmetoderna, intervjuer 

och tidmätningar, som kommer användas i studien. Nästa del i genomförandefasen är en utförlig 
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beskrivning av hur beräkningarna ska göras samt hur data ska samlas till dem. Till sist kommer en 

kort beskrivning av hur osäkerheter i resultaten undersöks med hjälp av känslighetsanalyser. 

I den sista delen i metodkapitlet, metodkritiken, tar författarna upp alla de förenklingar, antaganden 

och brister i genomförandet som kan påverka slutresultatet men som har accepterats för att studien 

ska vara genomförbar med avseende på tidsramen och tillgänglig information. 
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6 Empiri och Resultat 
I kapitlet redovisas den information som samlats in under arbetet samt de beräkningar som gjorts 

och resultaten av dessa. Kapitlet är upplagt enligt tillvägagångssättet för arbetet som presenterats 

tidigare i rapporten och avslutas med ifyllda målbilderna för respektive scenario.  
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6.1 Inledning till Empiri och resultat 
Kapitel 6 är upplagt efter studiens tillvägagångssätt, som bland annat presenteras i 1.5 Rapportens 

disposition. De frågor som författarna ställde i slutet av kapitel 4 Uppgiftsprecisering besvaras i 

numerisk följd, där varje avsnitt besvarar de frågeställningar som kopplas till ett steg i 

tillvägagångssättet. I mitten av kapitlet, avsnitt 6.3.4 Beräkning av antalet lastningsprocesser i varje 

scenario, presenteras ett utförligt exempel på hur författarna beräknat ett kapacitetsbehov för ett 

scenario. Kapitlet avslutas sedan med ett sammanfattande avsnitt där respektive scenarios 

fullständiga målbilder presenteras. Upplägget för kapitel 6 åskådliggörs i Figur 55. 

 

Figur 55. Disposition över kapitel 6. 

Röda tabeller i kapitlet visar att informationen har samlats in men inte bearbetats till skillnad från 

blåa tabeller som visar resultat av beräkningar. 

6.2 Beräkning av tillgänglig kapacitet 
I detta avsnitt redovisas tillgången på de kapaciteter som valts ut som intressanta i denna studie och 

besvarar således fråga 1-6 i uppgiftspreciseringen. All information i detta avsnitt erhölls genom 

intervjuer med anställda vid de två pappersbruken. Svaren från intervjuerna finns i bilaga 10.4. 

Nedan följer sammanställningar av insamlad data från Braviken respektive Hallsta. 

6.2.1 Braviken 

I Tabell 11 nedan redovisas tillgången på resurser under en dag för utlastning i Braviken och i Tabell 

12 redovisas vilken kapacitet som färdigvarulagret i Braviken har. 
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Tabell 11. Sammanställning av resurstillgång per dag i Braviken. 

Resurs Antal Tid per enhet (h) Total tid (h) Kommentar 

Stora truckar 18 8 144 
 

Små truckar 12 8 96 
 

MAFI-dragare 3 8 24 
Ägs ej av 
Holmen 

MAFI-flak 3 8 24 
Ägs ej av 
Holmen 

Truckförare 19 7 133 
 

Lastkajer bil/container 
stående 

11 8 88 
 

Lastkaj bil liggande 3 8 24 
 

 

Tabell 12. Lagerkapacitet i färdigvarulagret i Braviken. 

Maximal kapacitet (ton) Gräns för lagersystemet (ton) 

28 000 20 000 

6.2.2 Hallsta 

I Tabell 13 nedan redovisas tillgången på resurser under en dag för utlastning i Hallsta och i Tabell 14 

redovisas vilken kapacitet som färdigvarulagret i Hallsta har. 

Tabell 13. Sammanställning av resurstillgång per dag i Hallsta 

Resurs Antal Tid per enhet (h) Total tid (h) Kommentar 

Stora truckar billastning 4 eller 5 8 32-40 
4 båtdagar, 5 icke 

båtdagar 

Små truckar billastning 6 8 48 
 

Stora truckar båtlastning 4 8 32 
 

Små truckar båtlastning 3 8 24 1 i reserv 

MAFI-dragare 3 8 24 1 i reserv 

MAFI-flak 3 8 24 
 

Truckförare 19 7,5 142,5 
 

Lastkajer bil/container 
stående 

5 8 40 
 

Lastkaj bil liggande 2 8 16 
 

 

Tabell 14. Lagerkapacitet i färdigvarulagret i Hallsta. 

Maximal kapacitet (ton) Gräns för lagersystemet (ton) 

20 000 15 500 

 

Informationen i Tabell 11-Tabell 14 besvarar tillsammans fråga 1-6 i uppgiftspreciseringen. 

6.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov 
För att uppskatta vilken kapacitet som de olika scenarierna skulle kräva klargjordes först vilka 

resurser som går åt vid varje lastningsprocess och sedan mättes tidsåtgången för att genomföra de 
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olika lastningsprocesserna. Slutligen beräknades antalet lastningar av varje lastningsprocess som ska 

genomföras i de olika scenarierna. Det besvarar således fråga 7-17 i uppgiftspreciseringen.  

6.3.1 Använda resurser 

I det första steget av att uppskatta kapacitetsbehovet undersöktes vilka resurser som används vid 

varje lastningsprocess. Det gällde endast antalet enheter av resurserna som användes av varje 

lastningsprocess utan någon hänsyn till hur lång tid resurserna användes. 

Braviken 

I Tabell 15 nedan är en sammanställning av resurser som används vid stående lastning av lastbilar i 

Braviken. Resursanvändningen är samma för både nordisk och kontinentlastbil. Resursanvändning för 

övriga lastningsprocesser i Braviken finns i bilaga 10.5.1. 

Tabell 15. Sammanställning av resurser vid stående lastning av lastbil i Braviken, gäller för både nordisk och 
kontinentlastbil. 

Aktivitet Truckförare Liten truck 
Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Bil till kaj 1 0 0 1 0 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till lastbil 1 1 0 1 0 

Bil från kaj 0 0 0 1 0 

 

Vid lastning av båt och tåg anges antalet lastkajer som noll. Detta beror på att all aktuell lastning av 

tåg och båt sker enligt ett förutbestämt schema där hänsyn redan tagits till tillgången på lastkajer. Av 

denna anledning är inte lastkajer för båt och tåg en resurs som är intressant att undersöka i denna 

studie. Vidare sköts tre av fyra aktiviteter vid båtlastningen i Braviken av ett externt stuveribolag. Då 

stuveribolaget styr över resurserna som används vid dessa aktiviteter undersöks inte heller de 

närmare i denna studie. 

Hallsta 

I Tabell 16 nedan är en sammanställning av resurser som används vid stående lastning av lastbilar i 

Hallsta. Resursanvändningen är samma för både nordisk och kontinentlastbil. Resursanvändning för 

övriga lastningsprocesser i Hallsta finns i bilaga 10.5.2. 

Tabell 16. Sammanställning av resurser vid stående lastning av lastbil i Hallsta, gäller för både nordisk och 
kontinentlastbil. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Bil till kaj 1 0 0 1 0 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till lastbil 1 1 0 1 0 

Bil från kaj 0 0 0 1 0 

 

Även i Hallsta är antalet lastkajer vid båtlastning noll, av samma anledning som i Braviken. Då 
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tåglastning inte sker i Hallsta i dagsläget men är en del av ett scenario används samma resursåtgång 

som för tåglastning i Braviken. 

6.3.2 Tidsåtgång vid lastning 

För att få fram resursåtgång och därmed de nödvändiga kapaciteterna behövdes den genomsnittliga 

tiden för att utföra en aktivitet. För detta samlades data in under tidmätningarna. Ett exempel på hur 

dessa data ser ut finns i Tabell 17 nedan. I tabellen finns ett urval av tider från mätning av stående 

lastning av en kontinentlastbil i Braviken och varje tid är en separat mätning av en aktivitet. 

Fullständiga data från tidmätningarna finns i bilaga 10.6.  

Tabell 17. Exempel på data från tidmätning av stående lastning av en kontinentlastbil i Braviken. 

Bil till kaj (s) Rullar till mellanlager (s) Rullar till bil (s) Bil från kaj (s) 

630 125 40 43 735 

 76 40 37  

 127 98 50  

 112 36 33  

 110 39 34  

  61 35  

  51 41  

  37 29  

 

Utöver att räkna fram en genomsnittlig tid användes mätdata för att bestämma vilken precision som 

uppnåddes, det vill säga hur långt från den verkliga genomsnittstiden som den framräknade tiden 

kan förväntas vara. Detta gjordes med formel (9) som beskrivs i avsnitt 3.7.1 Genomförande av en 

tidsstudie. Slutligen räknades antalet cykler för förflyttning av rullar ut med hjälp av historisk data 

över utlastning på lastbil från Holmen Papers datasystem. Ett kort utdrag över dessa data från 

Braviken finns i Tabell 18 nedan.  

Tabell 18. Utdrag från utlastningsdata i Braviken. Innehåller lastenhetens ID, leveransdag, rullbredder, antal ton och 
antal rullar. 

Vehicle/Vessel ID Del.Note Date Width Delivered Gross Tons 
Total 

Delivered Pckges 
Total 

2918/2920 2014-01-07 1800 24,327 16 

480 YHK 2014-01-07 397 2,75 4 

480 YHK 2014-01-07 800 27,169 40 

493 Y HK 2014-01-07 800 29,785 44 

A8351MA 2014-01-07 2658 20,062 8 

AA11593 2014-01-07 800 30,361 45 

AA16468 2014-01-07 903 20,097 23 

AA16468 2014-01-07 1040 3,646 4 

AG 4822 2014-01-07 2440 23,695 10 

AJ 88999 2014-01-07 880 4,255 5 

AJ 88999 2014-01-07 903 6,991 8 

AJ 88999 2014-01-07 1204 7,013 6 

ARN 529 2014-01-07 795 36,586 54 

BI6518L/BI1070M 2014-01-07 1310 21,9 17 
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Antalet cykler för lastbilar räknades ut som genomsnittet av antalet rullar i en lastenhet med minst 

80 % fyllnadsgrad med avseende på vikt, där antalet rullar delades med tre om rullbredden var 

mindre än 800 millimeter eller delades med två om rullbredden var mellan 800 och 1300 millimeter. 

För tåg räknade författarna med en total vikt på 60 ton och samma antal ton per cykel som för 

lastbilar, vilket gav antalet cykler för en tågvagn. 

Braviken 

I Tabell 19 nedan följer resultaten av mätningarna för stående lastning av kontinentlastbil i Braviken. 

Tabellen innehåller genomsnittstid, antal mätningar, precision samt undre och övre intervallgränser, 

det vill säga genomsnittstiden ± precisionen. Tabellerna innehåller även antalet cykler för en aktivitet 

under en lastning. Övriga mätresultat från Braviken finns i bilaga 10.7.1. 

Tabell 19. Resultat av mätningar för stående lastning av kontinentlastbil i Braviken. 

 
Lastbil till kaj 

Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil 
Lastbil från 

kaj 

Genomsnittlig tid (s) 459 114 42 302 

Antal gjorda mätningar 44 130 457 44 

Uppnådd precision 11,7 % 6,7 % 2,9 % 15,4 % 

Övre tid (s) 513 121 43 348 

Undre tid (s) 406 106 41 255 

Cykler per lastning (st) 1 4 16 1 

 

I Braviken saknas mätresultat för liggande lastning av nordisk lastbil. Detta beror på att ingen sådan 

lastning gjordes under de dagar då författarna genomförde tidmätningarna. Då liggande lastning av 

en kontinentlastbil är väldigt lik liggande lastning av en nordisk lastbil användes resultaten för 

liggande kontinent även för liggande nordisk. 

Hallsta 

I Tabell 20 nedan följer resultaten av mätningarna för stående lastning av kontinentlastbil i Hallsta. 

Tabellen innehåller genomsnittstid, antal mätningar, precision samt undre och övre intervallgränser, 

det vill säga genomsnittstiden ± precisionen. Tabellerna innehåller även antalet cykler för en aktivitet 

under en lastning. Övriga mätresultat från Hallsta finns i bilaga 10.7.2. 

Tabell 20. Resultat av mätningar för stående lastning av kontinentlastbil i Hallsta. 

 
Lastbil till kaj 

Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil 
Lastbil från 

kaj 

Genomsnittlig tid (s) 612 159 62 357 

Antal gjorda mätningar 11 87 329 21 

Uppnådd precision 27,4 % 11,8 % 5,3 % 15,0 % 

Övre tid (s) 779 178 66 410 

Undre tid (s) 444 140 59 303 

Cykler per lastning (st) 1 4 16 1 

 

I Hallsta kunde inga mätningar för liggande lastningar genomföras då inga sådana lastningar gjordes 

under tiden då författarna var på plats. Därför använder författarna mätresultaten för liggande 
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lastning av kontinentlastbil i Braviken för liggande lastning av både nordisk och kontinentlastbil i 

Hallsta. Detta gäller även för tåg, då ingen tåglastning sker i Hallsta i dagsläget men ett av de 

undersökta scenarierna innebär lastning av tåg i Hallsta. Slutligen är mätresultaten för stående 

lastning av nordisk lastbil i Hallsta otillräckliga, då de endast innehåller en mätning för aktivitet ett 

och fyra och inga mätningar för aktivitet två och tre. Till denna lastningsprocess använder författarna 

mätresultat från stående lastning av nordisk lastbil i Braviken för aktivitet 1 och 4och mätresultat 

från stående lastning av kontinentlastbil i Hallsta för aktivitet 2 och 3. 

6.3.3 Kombinera använda resurser med mätresultat 

För att komma fram till den totala resursåtgången för en lastning, och på så sätt besvara fråga 11-13, 

kombinerades varje aktivitets använda resurser med tiden för att utföra aktiviteten. Detta genom att 

multiplicera antalet enheter av varje resurs i en aktivitet med tidsåtgången för aktiviteten. Resultaten 

av detta redovisas nedan. 

Braviken 

I Tabell 21 nedan redovisas den totala resursåtgången, mätt i tid, för alla lastningsprocesser i 

Braviken. Detaljerade tabeller över varje aktivitets resursåtgång finns i bilaga 10.8.1. 

Tabell 21. Total resursåtgång för varje lastningsprocess i Braviken, mätt i sekunder. 

Lastningsprocess Truckförare (s) Liten truck (s) Stor truck (s) Lastkaj (s) MAFI-truck (s) 

Stående nordisk 2164 1310 854 1623 0 

Liggande nordisk 8826 2077 518 3414 0 

Stående kontinent 1588 1132 456 1434 0 

Liggande kontinent 6504 1552 296 2889 0 

Container 868 568 300 945 0 

Tåg 2055 987 1001 0 0 

Båt (per flak) 804 0 603 0 0 

 

I tabellen ovan har hänsyn tagits till antalet av en resurs, det vill säga att används två enheter av 

samma resurs är den faktiska tidsåtgången bara hälften så lång som den redovisade. 

Hallsta 

I Tabell 22 nedan redovisas den totala resursåtgången, mätt i tid, för alla lastningsprocesser i Hallsta. 

Detaljerade tabeller över varje aktivitets resursåtgång finns i bilaga 10.8.2. 

Tabell 22. Total resursåtgång för varje lastningsprocess i Hallsta, mätt i sekunder. 

Lastningsprocess Truckförare (s) Liten truck (s) Stor truck (s) Lastkaj (s) MAFI-truck (s) 

Stående nordisk 3135 2022 1113 2335 0 

Liggande nordisk 8422 1867 954 3204 0 

Stående kontinent 2248 1612 636 1969 0 

Liggande kontinent 6424 1447 636 2784 0 

Tåg 2069 1068 1068 0 0 

Båt (per flak) 2426 592 585 0 870 
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I tabellen ovan har hänsyn tagits till antalet av en resurs, det vill säga att används två enheter av 

samma resurs är den faktiska tidsåtgången bara hälften så lång som den redovisade. 

Informationen i Tabell 21 tillsammans med Tabell 22 besvarar fråga 11-13 i uppgiftspreciseringen. 

6.3.4 Beräkning av antalet lastningsprocesser i varje scenario  

För att förklara hur författarna beräknade svaren på fråga 14-17 för respektive scenario, följer här ett 

exempel som visar hur författarna beräknade antalet nordiska lastbilar med stående respektive 

liggande gods för produkten HVIEW i scenario 0, som under den bestämda tidsperioden lastas ut i 

Hallsta. Samma metodik som beskrivs användes för att beräkna antalet transportslag för respektive 

produkt i varje scenario. Metodiken finns beskriven i avsnitt 5.3.3 Beräkning av framtida 

kapacitetsbehov och åskådliggörs i Figur 51. 

Antalet ton som ska produceras i Hallsta är uppskattat till 530 000 vilket 

ses i bilaga 10.9. I Tabell 23 redovisas fördelningen av de 530 000 ton på 

olika transportslag för scenario 0, vilket motsvarar första steget i 

beräkningarna, vilket ses i Figur 56. I det här fallet är den vänstra siffran 

238 000 ton aktuell. 

Tabell 23. Visar ursprunglig fördelning per transportslag. 

Bil Järnväg Båt Container Totalt 

238 000 ton 0 ton 280 000 ton 12 000 ton 530 000 ton 

 

I nästa steg behövde författarna dela upp de 238 000 ton som ska lastas ut på bil, baserat på om 

pappret ska lastas ut på en kontinentlastbil eller nordisk lastbil. Där gjordes antagandet om att 

samtligt papper som ska till nordiska kunder lastas ut på nordiska lastbilar och att resten lastas på 

kontinentlastbil. I Tabell 24 redogörs fördelning av de 238 000 tonen baserat på dess slutmarknader. 

I det här fallet är siffran för den nordiska marknaden på 40 000 ton aktuell. Därmed antogs att 

198 000 ton lastas ut på kontinentlastbil. 

Tabell 24. Visar fördelningen baserat på olika marknader av det papper som ska lastas ut på bil i Hallsta. 

Marknader Antalet ton 

Beneluxområdet 65 000 ton 

Tyskland 26 000 ton 

Frankrike 36 000 ton 

Storbritannien 5 000 ton 

Iberiska halvön 5 000 ton 

Utanför Europa 0 ton 

Italien 38 000 ton 

Norden 40 000 ton 

Polen 23 000 ton 

Totalt 238 00 ton 

 

Nästa steg, som ses i Figur 57, var att dela upp pappret som ska lastas ut på nordisk lastbil, baserat 

på de olika produkterna som produceras i Hallsta. Då en total fördelning över produkternas 

försäljningsvolymer erhölls för respektive marknad, gjordes ett antagande om att fördelningen även 

Figur 56. Första steget. 
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Figur 57. Andra steget. 

Figur 58. Tredje steget. 

var representativ för hur produkterna transporteras till 

marknaderna. Det vill säga att om 50 % av volymen som 

levereras till nordiska kunder är papper av produkten 

HVIEW, är även 50 % av volymen som levereras med bil till 

den nordiska marknaden av produkten HVIEW. Av de 

41 000 ton papper som är prognostiserade att säljas till de 

nordiska marknaderna ska 40 000 ton skickas på bil, vilket ses i bilaga 10.9.2. Med det resonemanget 

kunde värdena i Tabell 25 beräknas. I det här fallet är den vänstra siffran på 20 000 ton aktuell. 

Tabell 25. Visar hur många ton av Hallstas olika produkter som ska lastas på bil. 

 HVIEW HXLNT TRND HBOOK HPLUS Totalt 

Totalt 20 500 ton 9 000 ton 1 000 ton 10 000 ton 500 ton 41 000 ton 

Fördelning 50 % 22 % 2 % 24 % 1 %  

Bil 20 000 ton 8 780 ton 976 ton 9 756 ton 488 ton 40 000 ton 

 

Nästa steg, som ses i Figur 58, var att fördela hur många ton 

av produkten HVIEW som ska lastas ut på bil liggande 

respektive stående. En fördelning över hur många ton av 

produkten HVIEW som ska lastas ut liggande respektive 

stående togs fram med hjälp av Engstad (2014) enligt 

antagandet om rullbredder som presenteras i 5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov. 

Fördelningen mellan stående och liggande lastning för bilar ses i bilaga 10.9.  

Tabell 26. Visar fördelningen i procent och antalet ton av produkten HVIEW på liggande eller stående lastning i Hallsta. 

Stående Liggande 

86 % 14 % 

17 200 ton 2 800 ton 

 

Därmed har antalet ton av produkten HVIEW som under ett år 

ska lastas ut stående på nordisk lastbil beräknats. Därefter ska 

volymen delas upp för att passa till den bestämda tidsperioden 

och omvandlas till antalet lastbilar som krävs för att lasta ut 

volymen. 

Då författarna i samspråk med Holmen Paper bestämt att en tidsperiod ska vara av längden 2 veckor, 

dividerades den beräknade volymen med 26 för att erhålla en volym baserad på en tidsperiod. 

Resultatet som erhölls visas i Tabell 27. 

Tabell 27. Redovisar antalet ton av produkten HVIEW som ska lastas ut stående respektive liggande på nordisk lastbil 
under en tidsperiod för scenario 0 i Hallsta. 

nordisk lastbil med stående gods nordisk lastbil med liggande gods 

662 ton 108 ton 

 

Nästa steg var att omvandla antalet ton till antalet lastbilar. Vilket beskrivs i 5.3.3 Beräkning av 

framtida kapacitetsbehov valde författarna att använda historisk data från Holmen Paper för att först 

beräkna vikten som varje lastbilstyp i genomsnitt lastas med. Den genomsnittliga vikten för en 

Figur 59. Fjärde steget. 



99 
 

nordisk lastbil med stående lastning i Hallsta beräknades till 36,2 

ton. Detta gjordes genom att räkna ut den genomsnittliga vikten på 

lastbilar med minst 80 % fyllnadsgrad med hjälp av samma data som 

användes vid beräkning av antalet cykler. Ett utdrag från denna data 

finns i Tabell 18. Samma metod användes för att beräkna vikterna 

för övriga lastbilstyper samt container, resultaten av detta finns i 

bilaga 10.10. Därefter dividerades volymen för en tidsperiod med 

den genomsnittliga vikten för att beräkna antalet lastbilar per 

tidsperiod. Samtliga kvoter avrundades sedan uppåt för att erhålla ett heltal av lastbilar. 

Tabell 28. Visar antalet nordiska lastbilar med stående och liggande gods per tidsperiod för produkten HVIEW för 
scenario 0. 

Antalet lastbilar med stående lastning Antalet lastbilar med liggande lastning 

19 st  4 st 

 

Innehållet i Tabell 28 ovan visar slutresultatet av räkneexemplet och visar således antalet nordiska 

lastbilar med stående och liggande last som ska lastas ut i Hallsta under en tidsperiod för scenario 0. 

Schemaläggning av lastbil och container under en tidsperiod 

Genom den ovan presenterade metodiken beräknades antalet lastbilar, både nordiska och kontinent 

samt stående och liggande, samt container för samtliga produkter. En sammanställning av antalet 

nordiska bilar och kontinentbilar för scenario 0 återfinns i Tabell 29. 

Tabell 29. Visar antalet lastbilar av respektive variant för respektive produkt. 

 HVIEW HXLNT TRND HBOOK HPLUS Totalt 

Nordiska 
stående 

19 lastbilar 7 lastbilar 2 lastbilar 11 lastbilar 1 lastbil 40 lastbilar 

Nordiska 
liggande 

4 lastbilar 4 lastbilar 0 lastbilar 0 lastbilar O lastbilar 8 lastbilar 

Kontinent 
stående 

79 lastbilar 75 lastbilar 7 lastbilar 107 lastbilar 9 lastbilar 277 lastbilar 

Kontinent 
liggande 

14 lastbilar 40 lastbilar 0 lastbilar 0 lastbilar 0 lastbilar 54 lastbilar 

Container 4 st 2 st 3 st 9 st 4 st 22 st 

  

För att sedan fördela antalet lastbilar på de dagar som ingår i en 

tidsperiod, som ses i Figur 61, gjordes först en undersökning av historisk 

data för att identifiera ett utlastningsmönster mellan veckodagar. Vilket 

beskrivs i 5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov identifierades 

dock inget tydligt utlastningsmönster, vilket åskådliggörs i bilaga 10.11. 

Därför ansåg författarna att en jämn fördelning mellan 

utlastningsdagarna i både Braviken och Hallsta skulle tillämpas. Vilket 

beskrivs i 5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov gjordes dock undantag för bilar under 

båtdagar i Hallsta, då antalet bilar sänktes till 60 % jämfört med en vanlig dag. Att just 60 % valdes 

beror på att personalen dimensioneras för att lasta ut på 3 av 5 lastkajer under båtdagar. Ingen 

utlastning på bilar förväntas ske under helgdagar och ingen hänsyn till båtdagar togs för 

Figur 60. Femte steget. 

Figur 61. Sjätte steget. 
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schemaläggningen av bilar i Braviken. Gällande container saknades information om båtdagar, varför 

författarna fördelade antalet containrar jämnt mellan dagarna. 

Därmed beräknades det genomsnittliga antalet nordiska lastbilar med stående gods i Hallsta för en 

vanlig arbetsdag till 4,76 och för en båtdag till 2,86. Författarna valde därefter att slumpmässigt 

fördela antalet bilar på vanliga dagar till antingen fyra eller fem och för båtdagar till två eller tre. 

Tabell 30 visar schemaläggningen av nordiska lastbilar under den bestämda tidsperioden i Hallsta och  

Tabell 31 för Braviken.  

Tabell 30. Visar författarnas schemaläggning av samtliga nordiska lastbilar  som lastas under tidsperioden i Hallsta i 
scenario 0. 

Schema för utlastning av Nordisk lastbil under en tidsperiod i Hallsta 
Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 3 
(båtdag) 

Dag 
4 

Dag 5 
(båtdag) 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 10 
(båtdag) 

Dag 
11 

Dag 12 
(båtdag) 

Dag 
13 

Dag 
14 

Totalt 

5 4 2 5 3 0 0 5 5 3 5 3 0 0 40 
 
Tabell 31. Visar författarnas schemaläggning av samtliga nordiska lastbilar  som lastas under tidsperioden i Braviken i 
scenario 0. 

Schema för utlastning av Nordisk lastbil under en tidsperiod i Braviken 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 

10 
Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Totalt 

16 17 16 16 16 0 0 17 17 16 16 16 0 0 163 

 

Schemaläggning för båt och tåg under en tidsperiod 

Vilket beskrivs i 5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov behandlas båt och tåg på ett 

annorlunda sätt jämfört med bil och container då båda transportslagen inkommer i ett mer 

regelbundet mönster. Gällande utlastningen på båt användes två dagar per vecka för utlastning i 

Hallsta och Braviken i scenario 0, enligt dagens utlastningsmönster som beskrivs i 2.2.2 

Distributionsmöjligheter i dagsläget. I scenario 0 lastas inga volymer på tåg utan det är enbart i 

scenario 1 som tågutlastning och lossning behandlas. Beräkningarna för tågutlastning har gjorts på 

ett liknande sätt som för båt, då ett antal dagar under tidsperioden tillägnas för tåg. 

Vid utlastning på båt fylls ett MAFI-flak med pappersrullar innan de lastas av på båten enligt 

metodiken som beskrevs i 2.2.2 Distributionsmöjligheter i dagsläget. För att beräkna antalet flak som 

ska lastas under en båtdag beräknades en genomsnittlig vikt per utlastat flak med hjälp av historisk 

data, som ses i bilaga 10.12, samt med hjälp av tidmätningarna för båtlastning. I Hallsta beräknades 

vikten till 33,1 ton per flak och i Braviken till 24,67 ton per flak. 

Vilket även beskrivs i 2.2.2 Distributionsmöjligheter i dagsläget lastas båtarna som Holmen Paper 

använder för att gå till två olika hamnar. Vilket ses i Tabell 32 varierar volymerna för både Hallsta och 

Braviken beroende på vilken sluthamn båtarna ska till. Därmed varierar antalet flak som ska lastas. 

Tabell 32 visar de totala utlastade volymerna i Braviken och Hallsta under ett år. 
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Tabell 32. Visar antalet ton i scenario 0 som ska transporteras med båt till England och Tyskland per år från Hallsta och 
Braviken. 

Utlastning Hallsta Volymer per år 

Båt England 130 000 ton 

Båt Tyskland 150 000 ton 

Utlastning Braviken Volymer per år 

Båt England 110 000 ton 

Båt Tyskland 90 000 ton 

 

Utifrån ovanstående volymer beräknades antalet ton som vid varje båtdag lastas under tidsperioden 

för scenario 0. Det gjordes genom att dividera det årliga antalet ton först med 26 och sedan med två, 

eftersom det sker två båtutlastningar för respektive båt under den bestämda tidsperioden. Därefter 

dividerades det nya antalet ton med vikten för ett flak och ett genomsnittligt antal MAFI-flak för 

respektive båtdag kunde beräknas. Resultaten av beräkningarna åskådliggörs i Tabell 33.   

Tabell 33. Visar antalet ton som ska lastas med de olika båtarna under en tidsperiod och MAFI-flak som därmed ska 
lastas under en båtdag i scenario 0. 

 Antalet ton per tidsperiod Antal MAFI-flak per båtdag 

Båt England 5 000 76 

Båt Tyskland 5 769 88 

 

Därmed kunde även ett utlastningsschema för båt utfärdas för scenario 0, vilket visas i Tabell 34. 

Tabell 34. Visar utlastningsschema för båt och tåg i scenario 0. 

Schema för utlastning av båt under en tidsperiod i Hallsta 
Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 3 
(båtdag) 

Dag 
4 

Dag 5 
(båtdag) 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 10 
(båtdag) 

Dag 
11 

Dag 12 
(båtdag) 

Dag 
13 

Dag 
14 

Totalt 

0 0 88 flak 0 76 flak 0 0 0 0 88 flak 0 76 flak 0 0 328 
flak 

Schema för utlastning av tåg under en tidsperiod i Hallsta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Utlastningsplanering för en dag 

Någonting som noterades av författarna samt påpekades av 

arbetsledarna i både Hallsta och Braviken är att frekvensen av 

inkommande lastbilar varierar under en dag och därmed antalet 

lastningar per timme. Vilket beskrivs i 5.3.3 Beräkning av 

framtida kapacitetsbehov använde författarna data från 1 

januari 2014 till 13 maj 2014 för att försöka identifiera ett 

utlandsmönster i Hallsta och data från 17 mars 2014 till 5 maj 

2014 för Braviken. Tabell 35 visar fördelningen under en dag i Hallsta respektive Braviken, där ingen 

hänsyn har tagits till olika lastbilstyper. Figur 62 visar innehållet i det sjunde beräkningssteget. 

  

Figur 62. Sjunde steget. 
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Tabell 35. Fördelning av antalet inkomna lastbilar under fyra tidsperioder under en dag i både Hallsta och Braviken. 
Värden baserat på historisk data. 

Dagsperioder i Hallsta Fördelning av antalet lastbilar 

Dagsperiod 1 (07.00 – 09.00) 23 % 

Dagsperiod 2 (09.30 – 11.30) 16 % 

Dagsperiod 3 (12.00 – 13.30) 26 % 

Dagsperiod 4 (13.30 – 16.30) 35 % 

Dagsperioder i Braviken Fördelning av antalet lastbilar 

Dagsperiod 1 (07.00 – 08.30) 27 % 

Dagsperiod 2 (09.00 – 11.30) 29 % 

Dagsperiod 3 (12.30 – 13.45) 26 % 

Dagsperiod 4 (13.45 – 15.30) 18 % 

 

Gällande container, tåg och båt antogs däremot en jämn fördelning över dagen. Nästa steg var sedan 

att fördela antalet lastbilar, containrar, tåg och MAFI-flak över de olika dagsperioderna. För att 

illustrera resultatet användes dag 1 i scenario 0 i Hallsta. Resultaten av beräkningarna åskådliggörs i 

Tabell 36. 

Tabell 36. Visar en fördelning av antalet lastningar utspridda över en arbetsdag i Hallsta i scenario 0, med hänsyn till 
beräknade utlastningsmönster. 

 Dagsperiod 1 Fördelning Dagsperiod 2 Fördelning Dagsperiod 3 Fördelning Dagsperiod 4 Fördelning 

Nordisk  
stående 

1 23 % 1 16 % 1 26 % 2 35 % 

Nordisk  
liggande 

0 23 % 0 16 % 0 26 % 1 35 % 

Kontinent 
stående 

8 23 % 5 16 % 9 26 % 11 35 % 

Kontinent 
liggande 

1 23 % 1 16 % 2 26 % 2 35 % 

Container 0 22 % 1 22 % 0 22 % 1 33 % 
Tågvagnar 0 22 % 0 22 % 0 22 % 0 33 % 
MAFI-flak 0 22 % 0 22 % 0 22 % 0 33 % 

 

Därmed kunde ett fullständigt utlastningsschema med avseende på olika arbetsdagar och 

dagsperioder fastställas för samtliga scenarier. 

Gällande lossningar i Braviken gjordes antagandet om att samtliga lossningar för bil sker med jämn 

utspridning under en arbetsdags två sista dagsperioder. Det beror på att författarna i samspråk med 

Holmen Paper antog att bilar som transporterar gods mellan Hallsta och Braviken, utlastas på 

förmiddagen i Hallsta och kan därför tidigast vara i Braviken samma eftermiddag. Gällande tåg och 

båt antog författarna däremot en jämn fördelning under en arbetsdag. 

Därefter adderas antalet lossningar med antalet utlastningar för utlastningsberäkningar i Braviken. 

Samtliga resultat för lossningar ses i bilaga 10.13. I scenario 0 sker ingen lossning, varför det inte 

påverkar antalet utlastningar i Braviken. 

6.3.5 Beräkningar av kapaciteter som krävs för varje scenario 

För att sedan beräkna kapacitetsbehovet av antal heltidsanställda truckförare, antalet stora, små och 

MAFI-truckar samt antalet lastkajer för respektive scenario identifierades först en worst-case-dag för 

respektive scenario, vilket beskrivs i 5.3.3 Beräkning av framtida kapacitetsbehov. I de fall där 
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författarna ansåg att det var svårt att identifiera den mest kritiska dagen, valdes två dagar ut vars 

resultat jämfördes. I Tabell 37 visas antalet utlastningar som sker under samtliga dagar under den 

undersökta perioden i Hallsta för scenario 0, vilket besvarar fråga 14-17 för detta fall, samt 

identifierad worst-case-dag. 

Tabell 37. Visar antalet beräknade utlastningar som ska ske i scenario 0 i Hallsta. Identifierad worst-case-dag markeras i 
grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 5 4 2 5 3 0 0 5 5 3 5 3 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
Kontinentbilar - stående 33 33 20 33 19 0 0 33 33 20 33 20 0 0 
Kontinentbilar - liggande 6 7 4 6 3 0 0 7 7 3 7 4 0 0 
Container 2 2 2 3 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 
Tågvagnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAFI-truckar 0 0 76 0 88 0 0 0 0 76 0 88 0 0 

 

Nästa steg var att fördela antalet transportenheter för worst-case-dagen på de olika dagsperioderna. 

Sedan kombinerades resultaten från fråga 11-13 med behovet av transportenheter, för att beräkna 

totala lastkajstider, trucktider och personaltider under en dagsperiod. Exempelvis beräknades 

lastkajstiden för en stående nordisk lastbil som antalet bilar multiplicerat med den genomsnittliga 

lastkajstiden för en nordisk lastbil. Samma metodik användes även för att beräkna trucktider för 

stora och små truckar. Gällande personaltider adderades den totala trucktiden för stora och små 

truckar, samt att tiderna för att ställa en transportenhet på plats. Den fullständiga schemaläggningen 

för worst-case-dagen i scenario 0 i Hallsta åskådliggörs i bilaga 10.14.1. 

Med grund i beskrivningen om containerutlastning i Braviken i 5.3.3 Beräkning av framtida 

kapacitetsbehov valde författarna att anta att om en container ska lastas ut under en dagsperiod, tar 

den upp hela lastkajstiden under den perioden. Dock hinner inte personalen, enligt svaret på fråga 

13, lasta mer än högst 3 containrar under en dagsperiod. Därför antog författarna att om 1-3 

containrar ska utlastas under en dagsperiod, tar containerutlastning en lastkaj i anspråk. Om 3-6 

containers ska lastas, tas sedermera två lastkajer upp. För containerutlastning i Hallsta antogs 

lastkajstiden vara lika som för en kontinentlastbil. 

Då personalen och truckarna används konstant under en båtutlastning, antog författarna att den 

totala truck- och personaltiden som en båtutlastning tar i anspråk är lika som den totala tiden för 

dagsperioden. Med ovanstående resonemang beräknades totala tider för fyra dagsperioder under 

dag 10 i Tabell 37. En sammanställning av tider ses i Tabell 38. 

Tabell 38. Totala tider för kapaciteterna lastkajer, truckar och personal i sekunder för en dagsperiod. 

Scenario 0 - Hallsta 

 Lastkaj (s) Trucktid (s) Personaltid (s) 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare 

Dagsperiod 1 12 181 2 784 26 529 25 930 100 000 

Dagsperiod 2 7 876 0 23 808 19 788 86 796 

Dagsperiod 3 12 181 2 784 21 129 22 330 80 200 

Dagsperiod 4 18 088 5 988 39 855 38 773 153 370 



104 
 

 

Nästa steg var att omvandla de totala tiderna till kapaciteter i form av antalet lastkajer, antalet stora 

truckar, antalet små truckar samt antalet truckförare. Det gjordes genom att dividera tiderna från 

Tabell 38 med en tidsperiods totala tid, samt avrunda kvoten uppåt för att erhålla hela kapaciteter. 

Det betyder att truckförarna antas arbeta 3600 sekunder per timme, vilket beskrivs i avsnitt 5.3.2 

Beräkning av tillgänglig kapacitet. Resultaten av detta redovisas i Tabell 39 nedan. 

Tabell 39. Visar antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Hallsta för scenario 
0. 

Scenario 0 - Hallsta 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 2 1 4 4 14 

Dagsperiod 2 2 0 4 3 13 

Dagsperiod 3 3 1 4 5 15 

Dagsperiod 4 2 1 4 4 15 

 

Med samma metodik har kapacitetsbehovet för respektive scenario och dagsperiod för identifierad 

worst-case-dag beräknats. Nedan följer en redogörelse över hur schemaläggningen blev för 

respektive scenario samt vad det innebar i kapacitetsbehov. 

Scenario 0 

Innehållet i scenario 0, dagens distributionssystem med 2015 års volymer åskådliggörs i Figur 63. 

 

Figur 63. Innehåll för scenario 0. 

Baserat på volymerna i Figur 63 togs en schemaläggning i Braviken fram, vilket besvarar fråga 14-17 

för scenario 0 i Braviken, som syns i Tabell 40. Identifierad worst-case-dag är markerad i grönt. 

Tabell 40. Visar antalet beräknade utlastningar som ska ske i scenario 0 i Braviken. Identifierad worst-case-dag är 
markerad i grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 16 17 16 16 16 0 0 16 17 17 16 16 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kontinentbilar - stående 23 23 24 23 24 0 0 23 23 24 23 24 0 0 
Kontinentbilar - liggande 2 3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 0 0 
Container 7 7 7 7 6 0 0 7 7 7 7 6 0 0 
Tågvagnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAFI-truckar 0 0 0 71 0 86 0 0 0 0 71 0 86 0 
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Schemaläggningen för worst-case-dagen ses i bilaga 10.14.1. Enligt samma metodik som beskrevs för 

scenario 0 i Hallsta tidigare, beräknades behovet av lastkajer, truckar och truckförare fram, vilket 

åskådliggörs i Tabell 41.  

Tabell 41. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Braviken för scenario 0. 

Scenario 0 - Braviken 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 4 1 5 3 10 

Dagsperiod 2 4 1 4 2 9 

Dagsperiod 3 5 1 5 4 11 

Dagsperiod 4 3 0 4 2 8 

 

Med hjälp av ovanstående beräkningar kunde övre halvan av målbilden som presenteras i 4.1.3 

Studiens målbild för scenario 0 fyllas i, se Tabell 42, vilket även besvarar fråga 7-10 för scenario 0. 

Tabell 42. Målbild för scenario 0. 

Scenario 0 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

11 st 15 st - - 

Behov av stora truckar  5 st 4 st - - 

Behov av små truckar 4 st 5 st - - 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

5 st 3 st - - 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

1 st 1 st - - 

Högsta lagersaldo   - - 

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad    - 

Lagerföringskostnad    - 

Transportkostnad    - 

 

Scenario 1 

Förutsättningarna för scenario 1 åskådliggörs i Figur 64. Scenariot innebär att 210 000 ton varje år 

ska transporteras från Hallsta till Braviken, varav 198 000 ton transporteras på tåg och 12 000 ton på 

bil.  
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Figur 64. Innehåll i scenario 1. 

Baserat på volymerna i Figur 63 togs en schemaläggning för utlastningen i Hallsta fram, vilken 

besvarar fråga 14-17 för scenario 1 i Hallsta och åskådliggörs i Tabell 43.  

Tabell 43.  Antalet beräknade utlastningar som ska ske i scenario 1 i Hallsta. Identifierad worst-case-dag är markerad i 
grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 5 5 5 5 5 0 0 4 5 5 5 5 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
Kontinentbilar - stående 38 39 38 38 38 0 0 38 39 38 38 38 0 0 
Kontinentbilar - liggande 7 7 6 7 6 0 0 7 7 6 7 6 0 0 
Container 2 2 3 2 2 0 0 2 2 3 2 2 0 0 
Tågvagnar 11 11 11 11 11 11 0 11 11 11 11 11 11 0 
MAFI-truckar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Baserat på den identifierade worst-case-dagen, vars schemaläggning för dagsperioder ses i bilaga 

10.14.2, beräknades ett kapacitetsbehov fram som åskådliggörs i Tabell 44. 

Tabell 44. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Hallsta för scenario 1. 

Scenario 1 -Hallsta 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 4 1 2 4 7 

Dagsperiod 2 2 1 2 3 4 

Dagsperiod 3 5 2 3 5 8 

Dagsperiod 4 4 1 2 4 7 

 

Gällande Braviken adderades ett antal lossningar, då det förutom de 550 000 ton papper som 

produceras i Braviken, ska lossas och utlastas ytterligare 210 000 ton per år. Lossningen beräknades 

och schemalades enligt samma metodik som för utlastningar. Tabell 45 visar schemaläggningen 

baserat på antalet dagar för scenario 1 och därmed svar på fråga 14-17 för dett fall, med identifierad 

worst-case-dag markerad i grönt. 
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Tabell 45. Antalet beräknade utlastningar och lossningar som är beräknade för scenario 1 i Braviken. Identifierad worst-
case-dag är markerad i grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 18 18 17 17 18 0 0 18 18 18 17 18 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
Kontinentbilar - stående 37 37 37 36 37 0 0 37 36 37 37 37 0 0 
Kontinentbilar - liggande 4 5 4 5 4 0 0 4 5 4 5 4 0 0 
Container 20 21 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 0 0 
Tågvagnar 11 11 11 11 11 11 0 11 11 11 11 11 11 0 
MAFI-truckar 0 0 0 94 94 0 0 0 0 0 0 94 94 0 

 

Enligt metodiken som beskrevs för scenario 0 i Hallsta beräknades behovet av lastkajer, truckar och 

truckförare för varje dagsperiod under worst-case-dagen i Braviken fram. Resultatet baserades på 

schemaläggningen över dagsperioder som ses i bilaga 10.14.2 och åskådliggörs i Tabell 46. 

Tabell 46. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Braviken för scenario 1. 

Scenario 1 -Braviken 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 6 1 6 5 13 

Dagsperiod 2 4 1 5 4 12 

Dagsperiod 3 7 1 6 6 14 

Dagsperiod 4 5 1 5 4 11 

Med hjälp av resultaten från Tabell 43, Tabell 44, Tabell 45 och Tabell 46 kunde övre halvan av 

målbilden för scenario 1 fyllas i, vilket åskådliggörs Tabell 47. Det besvarar således fråga 7-10 för 

scenario 1. 

Tabell 47. Målbild för scenario 1. Övre halvan gällande kapaciteter ifylld. 

Scenario 1 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

14 st 8 st +3 -7 

Behov av stora truckar  6 st 3 st +1 -1 

Behov av små truckar 6 st 5 st +1 0 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

7 st 5 st +2 +2 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

1 st 2 st 0 +1 

Högsta lagersaldo     

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad     

Lagerföringskostnad     

Transportkostnad     
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Scenario 2 

Förutsättningarna för scenario 2 åskådliggörs i Figur 64. Scenariot innebär att 210 000 ton varje år 

ska transporteras  med bil från Hallsta till Braviken.  

 

Figur 65. Innehåll i scenario 1. 

Baserat på volymerna i Figur 65 framtogs en schemaläggning för utlastningen i Hallsta och därmed 

svar på fråga 14-17 för detta fall, vilken syns i Tabell 48. 

Tabell 48.  Antalet beräknade utlastningar som ska ske i scenario 2 i Hallsta. Identifierad worst-case-dag är markerad i 
grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 23 23 23 23 24 0   23 23 23 23 24 0   
Nordisk lastbil - liggande 4 3 4 4 3 0   4 4 4 3 4 0   
Kontinentbilar - stående 38 39 38 38 38 0   38 39 38 38 38 0   
Kontinentbilar - liggande 6 7 6 7 6 0   6 7 6 7 6 0   
Container 2 2 3 2 2 0   2 2 3 2 2 0   
Tågvagnar 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   
MAFI-truckar 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   

 

Baserat på den identifierade worst-case-dagen i Tabell 48 beräknades ett kapacitetsbehov fram, 

vilket åskådliggörs i Tabell 49. Schemaläggningen för worst-case-dagen ses i bilaga 10.14.3. 

Tabell 49. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Hallsta för scenario 2. 

Scenario 2 -Hallsta 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 5 2 2 5 9 

Dagsperiod 2 3 1 2 3 6 

Dagsperiod 3 7 2 3 7 12 

Dagsperiod 4 5 1 2 4 8 

 

Gällande Braviken adderades ett antal lossningar, då det förutom de 550 000 ton papper som 

produceras i Braviken, ska lossas och utlastas ytterligare 210 000 ton per år. Schemaläggningen för 

hela tidsperioden baserat på antal transportenheter per dag åskådliggörs i Tabell 50, tillika svar på 

fråga 14-17 för detta fall, där worst-case-dagen är markerad i grönt.  
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Tabell 50. Antalet beräknade utlastningar och lossningar som är beräknade för scenario 2 i Braviken. Identifierad worst-
case-dag är markerad i grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 36 36 37 35 37 0 0 36 36 37 35 35 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 4 4 3 3 3 0 0 4 3 3 3 3 0 0 
Kontinentbilar - stående 37 37 37 36 37 0 0 37 37 37 36 37 0 0 
Kontinentbilar - liggande 4 4 5 4 5 0 0 4 4 5 4 5 0 0 
Container 20 21 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 0 0 
Tågvagnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAFI-truckar 0 0 0 94 94 0 0 0 0 0 0 94 94 0 

 

Schemaläggningen för den identifierade worst-case-dagen gjordes enligt samma metodik som 

beskrivits för tidigare scenario, vars resultat åskådliggörs i bilaga 10.14.3. Resultatet av 

beräkningarna för kapacitetsbehoven ses i Tabell 51. 

Tabell 51. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Braviken för scenario 2. 

Scenario 2 -Braviken 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 7 1 5 5 12 

Dagsperiod 2 6 1 5 3 11 

Dagsperiod 3 11 3 8 9 22 

Dagsperiod 4 7 2 6 5 15 

 
Med hjälp av resultaten från Tabell 48, Tabell 49 , Tabell 50 och Tabell 51 kunde övre halvan av 
målbilden för scenario 2 fyllas i, vilket syns i Tabell 52. Därmed besvaras fråga 7-10 för scenario 2. 
 
Tabell 52. Målbilden för scenario 2. Halvan som berör kapaciteter ifylld. 

Scenario 2 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

22 st 12 st +11 -3 

Behov av stora truckar  8 st 3 st +3 -1 

Behov av små truckar 9 st 7 st +4 +2 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

10 st 7 st +5 +4 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

3 st 2 st +2 +1 

Högsta lagersaldo     

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad     

Lagerföringskostnad     

Transportkostnad     
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Scenario 3 

Förutsättningarna för scenario 3 åskådliggörs i Figur 66. Scenariot innebär att 210 000 ton varje år 

ska transporteras med båt från Hallsta till Braviken.  

 

Figur 66. Förutsättningar för scenario 3. 

Baserat på volymerna i Figur 66 framtogs en schemaläggning för utlastningen i Hallsta och därmed 

svar på fråga 14-17 för detta fall, vilken syns i Tabell 53. 

Tabell 53. Antalet beräknade utlastningar som ska ske i scenario 3 i Hallsta. Identifierad worst-case-dag är markerad i 
grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 2 3 5 5 4     3 2 5 5 4     
Nordisk lastbil - liggande 0 1 1 1 1     0 1 1 1 1     
Kontinentbilar - stående 27 27 45 46 46     27 27 45 46 46     
Kontinentbilar - liggande 5 5 8 8 8     4 5 8 8 7     
Container 3 2 2 2 2     3 2 2 2 2     
Tågvagnar 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     
MAFI-truckar 82 41 0 0 0     82 41 0 0 0     

 

Baserat på den identifierade worst-case-dagen i Tabell 53 beräknades ett kapacitetsbehov fram, 

vilket åskådliggörs iTabell 54. Schemläggningen för worst-case-dagen baserat på dagsperioder ses i 

bilaga 10.14.4. 

Tabell 54. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Hallsta för scenario 3. 

Scenario 3 -Hallsta 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 3 1 4 4 14 

Dagsperiod 2 3 1 4 4 14 

Dagsperiod 3 3 1 5 5 16 

Dagsperiod 4 3 1 4 4 15 

 

Gällande Braviken adderades ett antal lossningar, då det förutom de 550 000 ton papper som 

produceras i Braviken, ska lossas och utlastas ytterligare 210 000 ton per år. Schemaläggningen för 

hela tidsperioden baserat på transportenheter per dag åskådliggörs i Tabell 55 och besvarar fråga 14-

17 för detta fall.  
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Tabell 55. Antalet beräknade utlastningar och lossningar som är beräknade för scenario 3 i Braviken. Identifierad worst-
case-dag är markerad i grönt. 

 Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Dag 
5 

Dag 
6 

Dag 
7 

Dag 
8 

Dag 
9 

Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

Nordisk lastbil - stående 16 17 16 16 16 0 0 17 16 17 16 16 0 0 
Nordisk lastbil - liggande 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Kontinentbilar - stående 37 37 36 37 37 0 0 37 36 37 37 36 0 0 
Kontinentbilar - liggande 4 5 4 5 4 0 0 4 4 5 4 4 0 0 
Container 20 21 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 0 0 
Tågvagnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAFI-truckar 0 0 82 82 94 94 0 0 0 82 82 0 94 0 

 

Baserat på den identifierade worst-case-dagen i Tabell 55 beräknades ett kapacitetsbehov fram, 

vilket åskådliggörs i Tabell 56. Schemaläggningen för worst-case-dagen baserat på dagsperioder ses i 

bilaga 10.14.4. 

Tabell 56. Antalet efterfrågade lastkajer, truckar och truckförare för identifierad worst-case-dag i Braviken för scenario 3. 

Scenario 3 -Braviken 

 Lastkajer (st) Truckar (st) Personaltid 

 Stående bil Liggande bil Stor truck Liten truck Truckförare (st) 

Dagsperiod 1 7 1 5 5 12 

Dagsperiod 2 6 2 5 3 12 

Dagsperiod 3 7 1 6 5 13 

Dagsperiod 4 5 1 5 3 10 

Med hjälp av resultaten från Tabell 53, Tabell 54, Tabell 55 och Tabell 56 kunde övre halvan av 

målbilden för scenario 3 fyllas i, vilket åskådliggörs i Tabell 57. Därmed besvaras fråga 7-10 för 

scenario 3. 

Tabell 57. Målbilden för scenario 3. Halvan som berör kapaciteter ifylld. 

Scenario 3 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

13 st 16 st +2 +1 

Behov av stora truckar  6 st 5 st +1 +1 

Behov av små truckar 5 st 5 st - - 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

7 st 3 st +2 - 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

2 st 1 st +1 - 

Högsta lagersaldo     

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad     

Lagerföringskostnad     

Transportkostnad     



112 
 

 

6.3.6 Högsta uppnådda lagernivån 

För att besvara fråga 18 i uppgiftspreciseringen behövde den högsta lagernivån som uppnås under 

varje scenario beräknas. För att göra detta använde sig författarna av hur mycket som ska lastas och 

lossas varje dag, hur mycket som produceras varje dag samt hur mycket i lager som kan ses som ett 

säkerhetslager. Mängden som ska lastas och lossas beräknades tidigare i avsnitt 6.3.4 Beräkning av 

antalet lastningsprocesser i varje scenario. Produktionsvolymerna vid respektive pappersbruk var 

givna av Holmen Paper och de antogs vara jämnt fördelade över året. Då Holmen Paper inte har 

något riktigt säkerhetslager lades en konstant lagervolym till genom att räkna ut hur mycket av 

pappret i lagret som antingen producerats för tidigt eller ligger kvar efter utsatt leveransdatum. 

Nödvändig data för detta hämtades från Holmen Papers datasystem och finns i bilaga 10.9. 

Den konstanta lagernivån i Braviken beräknades till 14 183 ton och i Hallsta till 13 427 ton. De 

lagernivåer samt medellagernivåer som uppnåddes under varje dag i respektive scenario i Braviken 

samt i Hallsta redovisas i bilaga 10.16. En sammanställning av den högsta lagernivån i varje scenario, 

tillika svar på fråga 18, finns i Tabell 58 nedan. 

Tabell 58. Sammanställning över de högsta lagernivåerna för varje scenario och pappersbruk. 

Scenario Braviken Hallsta 

Scenario 0 14 481 ton 14 017 ton 

Scenario 1 14 764 ton 13 158 ton 

Scenario 2 15 281 ton 13 353 ton 

Scenario 3 18 935 ton 13 241 ton 

 

6.4 Beräkna framtida kostnader 
För att besvara fråga 19-21 i 4.7 Sammanfattning uppgiftspreciseringen beräknades de tre olika 

kostnadsposterna lagerhållning-, lagföring- och transportkostnader var för sig. Beräkningar för 

respektive kostnadspost beskrivs därför separat . 

6.4.1 Lagerhållningskostnader 

Utifrån det framräknade kapacitetsbehovet som redovisas i målbilderna i 6.3.5 Beräkningar av 

kapaciteter som krävs för varje scenario behövde författarna kombinera efterfrågade kapaciteter 

med kostnader för att kunna besvara Fråga 19. Timkostnader för personal och truckar i Braviken togs 

fram med hjälp av Terins (2014) och i Hallsta med hjälp av Lemdahl (2014). Personalkostnader 

innehöll inte bara lönekostnader utan även kostnader för arbetskläder, material och sociala avgifter. 

Kostnaden för truckarna innehöll endast kostnader för bränsleförbrukning, då exempelvis kostnader 

för avskrivningar inte ansågs relevanta för en jämförelse. Samtlig insamlad data kopplad till 

kapaciteterna personal och truckar åskådliggörs i Tabell 59. 

Tabell 59. Timkostnader för personal och truckar i Braviken och Hallsta. 

 Braviken (kostnad/timme) Hallsta (kostnad/timme) 

Personalkostnad  X SEK X SEK 

Bränslekostnad (Stor truck) X SEK X SEK 

Bränslekostnad (Liten truck) X SEK X SEK 
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För att beräkna den totala personalkostnaden multiplicerades den totala arbetstid som en 

heltidsanställd truckförare arbetar per år, med personalkostnaderna från Tabell 59 och med antalet 

anställda truckförare. För scenario 1 som innehöll helgarbete i Hallsta lades ett pålägg på 50 % på 

lönekostnaden per timme under helgen, vilket innebar en ny personalkostnad på X SEK per arbetad 

helgtimme. Värdet på 50 % erhölls av en logistiksamordnare i Hallsta. Då personalkostnaden för 

Braviken baserades på en helårsbudget, innehöll den således redan alla tillägg för helgarbete.  

Enligt svaret på fråga 1 arbetar det 19 truckförare i både Hallsta och Braviken. För de scenarier där 

behovet av truckförare var lägre användes ändå 19 truckförare eftersom studien inte ämnar minska 

personalstyrkan. Däremot användes det nya antalet heltidsanställda truckförare i de scenarier där 

behovet översteg 19. I Tabell 60 åskådliggörs antalet truckförare som författarna räknat med samt 

totala personalkostnaden för respektive scenario. 

Tabell 60. Antalet heltidsanställda truckförare i respektive scenario samt total intern personalkostnad. 

Scenario Antal heltidsanställda 
(Braviken) 

Antal heltidsanställda 
(Hallsta) 

Total intern 
personalkostnad 

Scenario 0 19 19 X SEK 

Scenario 1 19 19 X SEK 

Scenario 2 22 19 X SEK 

Scenario 3 19 19 X SEK 

 

För att beräkna de totala truckkostnaderna uppskattades en total utnyttjandetid för truckarna 

genom att använda de dagsvärden som worst-case-dagen medförde. Det kan betyda en 

överskattning av truckkostnader då truckarna sannolikt utnyttjas mer under en worst-case-dag än en 

vanlig dag. I Tabell 61 åskådliggörs antalet trucktimmar som används i både Hallsta och Braviken 

samt de totala truckkostnaderna. 

Tabell 61. Antalet trucktimmar i både Hallsta och Braviken samt totala truckkostnaderna per år. 

Scenario Antal 
trucktimmar 
Braviken (stora 
trucken) 

Antal 
trucktimmar 
Braviken 
(lilla trucken) 

Antal 
trucktimmar 
Hallsta  (stora 
trucken) 

Antal 
trucktimmar 
Hallsta  (lilla 
trucken) 

Total 
truckkostnad 

Scenario 0 7 400 7 600 8 000 7 700 X SEK 

Scenario 1 9 200 7 100 3 300 7 100 X SEK 

Scenario 2 9 600 12 000 11 000 13 900 XSEK 

Scenario 3 9 700 8 300 4 200 9 100 X SEK 

 

Vilket beskrivits i 2.2.2 Distributionsmöjligheter i dagsläget använder Holmen Paper ett stuveribolag 

för utlastning av papper på båt i Braviken. Stuveribolaget tar betalt per lastat ton och använder olika 

prissatser beroende på om utlastning sker på en helg eller på en vardag. För scenario 1-3 där 

utlastning sker var fjärde dag, gjordes ett antagande att 1/6-del av den totala volymen lastas ut på 

helger, eftersom söndagar inte används. Kostnaden för stuveribolaget uppskattades med hjälp av 

Andersson (2014) till X SEK per ton för under en vardag och X SEK per ton under helgdagar. I Tabell 

62 åskådliggörs totala kostnader för stuveribolaget samt antalet ton som ska lastas ut. 
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Tabell 62. Totala antalet lastade ton med båt samt kostnader för stuveribolaget i Braviken. 

Scenario Total vikt vardagar 
(lossning + utlastning) 

Total vikt helgdagar 
(lossning+utlastning) 

Total kostnad för 
stuveribolag 

Scenario 0 150 000 ton  130 000 ton X SEK 

Scenario 1 200 000 ton 40 000 ton X SEK 

Scenario 2 200 000 ton 40 000 ton X SEK 

Scenario 3 375 000 ton 75 000 ton X SEK 

 

För att sedan beräkna totala lagerhållningskostnader och besvara fråga 19 adderades kostnaderna 

för personal, truckar samt stuveribolag vilket sammanfattas i Tabell 63. 

Tabell 63. Totala lagerhållningskostnader för respektive scenario. 

Scenario Braviken Hallsta Totala lagerhållningskostnader 
(SEK/år) 

Scenario 0  X SEK X SEK 39 200 000 SEK 

Scenario 1 X SEK X SEK 37 100 000 SEK 

Scenario 2 X SEK X SEK 39 300 000 SEK 

Scenario 3 X SEK X SEK 43 900 000 SEK 

6.4.2 Lagerföringskostnad 

För att besvara fråga 20 i uppgiftspreciseringen beräknades lagerföringskostnaden för varje scenario 

ut. För att göra detta utgick författarna från medellagernivåerna som beräknades tidigare i avsnitt 

6.3.6 Högsta uppnådda lagernivån. Dessa medellagernivåer multiplicerades med produktvärdet för 

att få medellagervärdet, vilket sedan multiplicerades med lagerräntan för att få fram 

lagerföringskostnaden. Produktvärdet för varje produkt var givet av Holmen Paper men eftersom 

medellagernivåerna är beräknade utan hänsyn till olika produkter räknades ett viktat produktvärde 

fram, där varje produkts del av produktvärdet antogs vara lika stor som produktens del av de totala 

producerade volym. Hur produktvärdet räknades fram redovisas nedan i Tabell 64 för Braviken och i 

Tabell 65 för Hallsta. Även lagerräntan, X %, var given av Holmen Paper. 

Tabell 64. Uträkning av produktvärde för Braviken. 

Produkt 
Produktvärde 

(SEK) 
Del av total volym 

Bidrag till produktvärde 
(SEK) 

BBOOK X 10,0% X 

BCOLN X 12,0% X 

BGUIDE X 4,0% X 

BNEWS X 28,0% X 

BPLUS X 5,0% X 

BXLNT X 41,0% X 

Summa - - X 
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Tabell 65. Uträkning av produktvärde för Hallsta. 

Produkt Produktvärde (SEK/ton) Del av total volym 
Bidrag till produktvärde 

(SEK) 

HBOOK X 34,0% X 

HPLUS X 5,7% X 

HTRND X 3,8% X 

HVIEW X 28,3% X 

HXLNT X 28,3% X 

Summa - - X 

 

Produktvärdena för Braviken och Hallsta skiljer sig inte mellan de olika scenarierna utan det är endast 

lagernivåerna som ger upphov till olika lagerföringskostnader. Varje scenarios lagerföringskostnad 

redovisas nedan. 

Scenario 0 

Den genomsnittliga medellagernivån i Braviken under en tidsperiod är 13 588 ton och i Hallsta 12 370 

ton. Kombinerat med varje pappersbruks produktvärde och en lagerränta på X % ger detta en total 

lagerföringskostnad på 8,6 miljoner SEK, se Tabell 66 nedan. 

Tabell 66. Lagerföringskostnad scenario 0. 

Pappersbruk Medelagernivå 
(ton) 

Produktvärde 
(SEK/ton) 

Medellagervärde 
(SEK) 

Lagerföringskostnad 
(SEK) 

Braviken 13 588 X X X 

Hallsta 12 370 X X X 

Sammanlagt 25 958 - X 8 600 000 

 

Scenario 1 

Den genomsnittliga medellagernivån i Braviken under en tidsperiod är 12 361 ton och i Hallsta 11 937 

ton. Kombinerat med varje pappersbruks produktvärde och en lagerränta på X % ger detta en total 

lagerföringskostnad på 8,3 miljoner SEK, se Tabell 67 nedan. 

Tabell 67. Lagerföringskostnad scenario 1. 

Pappersbruk Medelagernivå 
(ton) 

Produktvärde 
(SEK/ton) 

Medellagervärde 
(SEK) 

Lagerföringskostnad 
(SEK) 

Braviken 13 355 X X X 

Hallsta 11 937 X X X 

Sammanlagt 25 292 - X 8 300 000 

Scenario 2 

Den genomsnittliga medellagernivån i Braviken under en tidsperiod är 12 875 ton och i Hallsta 11 877 

ton. Kombinerat med varje pappersbruks produktvärde och en lagerränta på X % ger detta en total 

lagerföringskostnad på 8,5 miljoner SEK, se Tabell 68 nedan. 
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Tabell 68. Lagerföringskostnad scenario 2. 

Pappersbruk Medelagernivå 
(ton) 

Produktvärde 
(SEK/ton) 

Medellagervärde 
(SEK) 

Lagerföringskostnad 
(SEK) 

Braviken 13 869 X X X 

Hallsta 11 877 X X X 

Sammanlagt 25 746 - X 8 500 000 

Scenario 3 

Den genomsnittliga medellagernivån i Braviken under en tidsperiod är 13 984 ton och i Hallsta 11 054 

ton. Kombinerat med varje pappersbruks produktvärde och en lagerränta på X % ger detta en total 

lagerföringskostnad på 8,7 SEK, se Tabell 69 nedan. 

Tabell 69. Lagerföringskostnad scenario 3. 

Pappersbruk Medelagernivå 
(ton) 

Produktvärde 
(SEK/ton) 

Medellagervärde 
(SEK) 

Lagerföringskostnad 
(SEK) 

Braviken 15 723 X X X 

Hallsta 11 054 X X X 

Sammanlagt 25 038 - X 8 700 000 

 

I Tabell 70 nedan sammanfattas lagerföringskostnaderna för varje scenario och därmed är fråga 20 

besvarad. 

Tabell 70. Sammanställning av lagerföringskostnaderna för de olika scenarierna. 

Scenario Lagerföringskostnad (SEK) 

Scenario 0 8 600 000 

Scenario 1 8 300 000 

Scenario 2 8 500 000 

Scenario 3 8 700 000 

 

6.4.3 Transportkostnad 

För att besvara fråga 21 i uppgiftspreciseringen räknades transportkostnaden för varje scenario ut. 

Den transportkostnad som är intressant i denna studie är kostnaden för att transportera papper från 

Hallsta till Braviken. Beroende på vilket scenario som undersöks kommer mängden papper som 

faktiskt transporteras in till Braviken att variera. För att få en rättvis jämförelse kommer dock 

transportkostnaden för det papper som i nuläget transporteras till Braviken men i vissa scenarier 

passerar förbi utan stopp i Braviken att inkluderas i alla scenarier. För detta görs antagandet att det 

kostar lika mycket att skicka papper från Hallsta till Braviken som att skicka papper från Hallsta förbi 

Braviken. 

Kostnaden för att skicka en enhet mellan Hallsta och Braviken fick författarna från en av 

transportplanerare hos Holmen Paper. Dessa kostnader redovisas i Tabell 71 nedan. Kostnaden för 

lastbilar utgår från ett fast pris på X SEK för en lastbil upp till X ton last, och därefter ett påslag på X 

SEK per ton. För båt bygger kostnaden på en dagshyra på X SEK och en driftskostnad på X SEK för 

sträcka Hallsta till Braviken. I de fall då båten måste ligga i hamn mer än en dag ökar kostnaden bara 

med dagshyran och inte driftskostnaden. Kostnaden för tåg har en fast kostnad på X SEK per vagn, 

förutsatt 60 ton last. 
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Tabell 71. Kostnader för att transportera papper från Hallsta till Braviken för olika transportslag. 

Transportslag Kostnadsposter Kostnad per enhet (SEK) 

Stående nordisk lastbil (36,2 ton) 
X SEK fast kostnad + X 

SEK/ton över X ton 
X 

Liggande nordisk lastbil (35,22 
ton) 

X SEK fast kostnad + X 
SEK/ton över X ton 

X 

Båt 
X SEK dagshyra + X SEK 

driftskostnad 
X 

Tåg (60 ton per vagn) X SEK per vagn X 

  

För att sedan räkna ut transportkostnaden för varje scenario multiplicerades kostnaden för varje 

transportslag med antalet enheter som ska skickas av det transportslaget i det givna scenariot. 

Resultatet av detta redovisas nedan. 

Scenario 0 

I scenario 0 transporteras allt papper mellan Hallsta och Braviken på båt. Varje båt beräknas ta 

ungefär X timmar för lastning i Hallsta och transport till Braviken. Transportkostnaderna i scenario 0 

finns i Tabell 72 nedan. 

Tabell 72. Transportkostnader för scenario 0. 

Transportslag 
Kostnad per enhet 
(SEK) 

Enheter per år (st) 
Kostnad per år 
(SEK) 

Lastbil stående till Braviken X X X 

Lastbil liggande till Braviken X X X 

Lastbil stående förbi Braviken X X X 

Lastbil liggande förbi Braviken X X X 

Båt Tyskland X X X 

Båt England X X X 

Tåg X X X 

Total kostnad     14 497 600 

 

Scenario 1 

I scenario 1 transporteras papper på en blandning mellan tåg och lastbil. Transportkostnaden är 

därför endast beroende av antalet enheter som ska skickas och beror inte på hur lång tid själva 

transporten tar. Det mesta av pappret som lossas i Braviken skickas med tåg och endast en liten del 

med bil. Däremot går mycket av det papper som i scenario 0 passerade Braviken med båt nu på 

lastbil förbi Braviken. Transportkostnaden för scenario 1 finns i Tabell 73 nedan. 
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Tabell 73. Transportkostnader för scenario 1. 

Transportslag 
Kostnad per enhet 
(SEK) 

Enheter per år (st) 
Kostnad per år 
(SEK) 

Lastbil stående till Braviken X X X 

Lastbil liggande till Braviken X X X 

Lastbil stående förbi Braviken X X X 

Lastbil liggande förbi Braviken X X X 

Båt Tyskland X X X 

Båt England X X X 

Tåg X X X 

Total kostnad     50 509 600 

Scenario 2 

I scenario 2 går allt papper från Hallsta till Braviken med lastbil. Detta gäller både för papper som 

lossas i Braviken och det papper som bara passerar förbi. Transportkostnaden för scenario 2 finns i 

Tabell 74 nedan. 

Tabell 74. Transportkostnader för scenario 2. 

Transportslag 
Kostnad per enhet 
(SEK) 

Enheter per år (st) 
Kostnad per år 
(SEK) 

Lastbil stående till Braviken X X X 

Lastbil liggande till Braviken X X X 

Lastbil stående förbi Braviken X X X 

Lastbil liggande förbi Braviken X X X 

Båt Tyskland X X X 

Båt England X X X 

Tåg X X X 

Total kostnad     35 644 570 

Scenario 3 

I scenario 3 transporteras det papper som ska lossas i Braviken med båt och det papper som passerar 

förbi Braviken går på lastbil. En båt beräknas ta sammanlagt X timmar för lastning, övernattning, 

transport och lossning. Transportkostnaden för scenario 3 finns i Tabell 75 nedan. 

Tabell 75. Transportkostnader för scenario 3. 

Transportslag 
Kostnad per enhet 
(SEK) 

Enheter per år (st) 
Kostnad per år 
(SEK) 

Lastbil stående till Braviken X X X 

Lastbil liggande till Braviken X X X 

Lastbil stående förbi Braviken X X X 

Lastbil liggande förbi Braviken X X X 

Båt Tyskland X X X 

Båt England X X X 

Tåg X X X 

Total kostnad     21 315 905 
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I Tabell 76 nedan sammanfattas transportkostnaderna för varje scenario och därmed är fråga 21 

besvarad. 

Tabell 76. Sammanställning av transportkostnader för de olika scenarierna. 

Scenario Transportkostnad (SEK) 

Scenario 0 14 500 000 

Scenario 1 50 500 000 

Scenario 2 35 600 000 

Scenario 3 21 300 000 

6.5 Sammanfattning av Empiri och resultat 
Genom att kombinera ihop resultaten som beräknats i slutet av avsnitt 6.3.5 Beräkningar av 

kapaciteter som krävs för varje scenario samt resultaten från avsnitt 6.4 Beräkna framtida kostnader 

kan studiens fullständiga målbilder färdigställas, se Tabell 77 -  
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Tabell 80. 

Tabell 77. Fullständig målbild för scenario 0. 

Scenario 0 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

11 st 15 st - - 

Behov av stora truckar  5 st 4 st - - 

Behov av små truckar 5 st 5 st - - 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

5 st 3 st - - 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

1 st 1 st - - 

Högsta lagersaldo 14 481 ton 14 017 ton - - 

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad X  X 39 200 000 - 

Lagerföringskostnad X X 8 600 000 - 

Transportkostnad   14 500 000 - 
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Tabell 78. Fullständig målbild för scenario 1. 

Scenario 1 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

14 st 8 st +3 -7 

Behov av stora truckar  6 st 3 st +1 -1 

Behov av små truckar 6 st 5 st +2 0 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

7 st 5 st +2 +2 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

1 st 2 st 0 +1 

Högsta lagersaldo 14 764 ton 13 158 ton - - 

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad X  X 37 100 000 - 2 100 000 

Lagerföringskostnad X X 8 300 000 - 300 000 

Transportkostnad   50 500 000 + 36 000 000 

 

Tabell 79. Fullständig målbild för scenario 2. 

Scenario 2 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

22 st 12 st +11 -3 

Behov av stora truckar  8 st 3 st +3 -1 

Behov av små truckar 9 st 7 st +5 +2 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

10 st 7 st +5 +4 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

3 st 2 st +2 +1 

Högsta lagersaldo 15 281 ton 13 353 ton - - 

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad X  X 39 300 000 + 100 000 

Lagerföringskostnad X X 8 500 000 - 100 000 

Transportkostnad   35 600 000 + 21 100 000 
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Tabell 80. Fullständig målbild för scenario 3. 

Scenario 3 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot Scenario 0 
(Braviken) 

Skillnad mot Scenario 0 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 

13 st 16 st +2 +1 

Behov av stora truckar  6 st 5 st +1 +1 

Behov av små truckar 5 st 5 st - - 

Antal lastkajer – stående 
lastning 

7 st 3 st +2 - 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  

2 st 1 st +1 - 

Högsta lagersaldo 18 935 ton 13 241 ton - - 

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
scenario 0 

Lagerhållningskostnad X  X 43 900 000 + 4 700 000 

Lagerföringskostnad X X 8 700 000 + 100 000 

Transportkostnad   21 300 000 + 6 800 000 
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7 Analys 
Kapitlets utgångspunkt är en analys utifrån det framtagna resultatet. Först analyseras resultatet på 

en övergripande nivå innan studiens kapacitets-och  kostnadsberäkningar analyseras var för sig. För 

att testa resultatens robusthet presenteras avslutningsvis fyra känslighetsanalyser som testar olika 

antaganden och aspekter som författarna upplevt som betydelsefulla för studiens resultat.  
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7.1 Analys och tolkning av resultat 
Resultatet för studien, tillika de målbilder som presenterades i 6.5 Sammanfattning av Empiri och 

resultat, visar att behovet av truckar, lastkajer, lagerutrymme samt truckförare varierar mellan de 

undersökta scenarierna. Därmed varierar även de framräknade kostnaderna för lagerhållning, 

lagerföring och transporter. I det här avsnittet kommer först ett antal övergripande analyspunkter 

kopplade till studiens metod diskuteras. Utifrån nulägets tillgängliga kapaciteter, tillika svaret på 

fråga 1-6 som ses i Tabell 81, kommer sedan det framtagna kapacitetsbehovet för varje scenario 

analyseras. Därefter kommer utfallet av studiens kostnadsberäkningar diskuteras. 

Tabell 81. Tillgängliga kapaciteter. 

Tillgängliga kapaciteter i dagsläget i Hallsta  

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Lagrets 
kapacitet 

5 - 8 6 19 20 000 ton 

Tillgängliga kapaciteter i dagsläget i Braviken  

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Lagrets 
kapacitet 

11 - 12 18 19 28 000 ton 

 

Då studiens syfte är att för fyra förutbestämda scenarier undersöka vilka kapaciteter för lossning, 

lagring och utlastning som krävs vid ett förändrat distributionssystem mellan Hallsta och Braviken, 

samt vad scenarierna innebär ur ett kostnadsperspektiv, har författarna valt att inte fokusera på 

respektive scenarios genomförbarhet. Däremot kommer författarna pointera de fall då ett scenarios 

kapacitetsbehov överstiger vad som i dagsläget finns tillgängligt samt analysera varför det blivit så.  

7.1.1 Övergripande analyspunkter 

Vilket påpekades i 5.4 Metodkritik har betydelsefulla antaganden gjorts, som varit nödvändiga för att 

kunna utföra beräkningarna i studien, men som även blivit betydelsefulla för resultatet. Någonting 

som återigen bör påpekas är att beräkningarna bygger på en jämn fördelning av 2015 års volymer, då 

först en jämn indelning per tidsperiod gjordes, följt av en jämn fördelning mellan dagarna under en 

tidsperiod. Även om Holmen Paper har som mål är att hålla en jämn produktionstakt för sina 

maskiner, garanterar det inte att Holmen Papers kunder köper företagets produkter i samma takt, 

vilket beskrivs i 2.2.2 Distributionsmöjligheter i dagsläget.  

Samtidigt har det beräknade behovet av transportenheter alltid avrundats uppåt, samt att antalet 

transportenheter för varje produkt beräknats separat. Således har möjligheten att samlasta 

produkterna inte utnyttjats i beräkningarna, vilket leder till en viss överskattning av behovet av 

transportenheter för respektive tidsperiod. 

För de scenarier då det framräknade kapacitetsbehovet överstiger det som i dagsläget finns 

tillgängligt, bör det i praktiken få olika konsekvenser för Holmen Paper beroende på vilken kapacitet 

det handlar om. Att förändra antalet lastkajer i förhållande till antalet truckar, bör skilja sig i 

arbetsomfattning och kostnader. Detta resonemang stämmer överens med Schroeder (2003), som 

påpekar att tillgång på fysiska faciliteter, till exempel lokaler, faller under långsiktigt 

kapacitetsplanering.  
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Vid en jämförelse mellan de dagar som valdes ut som worst-case-dagar, syns det att då båtutlastning 

sker identifieras en sådan dag. I speciellt Hallsta blir båtutlastning kritiskt ur kapacitetssynpunkt, 

eftersom antalet personer som är involverade i en båtutlastning är förhållandevis stort.  

7.1.2 Analys av kapacitetsberäkningar 

Förutom utjämningseffekten finns det ytterligare ett par antaganden som är betydelsefulla för 

beräkningarna av kapacitetsbehoven. Ett sådant är tidslängden för en dagsperiod kopplat till den 

procentuella fördelningen av antalet bilar som lastas ut under perioden. Den baseras på det 

utlastningsmönster som identifierades av historisk data, vilket syns i Tabell 82. 

Tabell 82. Visar identifierade lastningsperioder under en dag i både Braviken och Hallsta med fördelning och tidslängd. 

 Braviken Hallsta 

 Längd Fördelning Längd Fördelning 

Dagsperiod 1 1,5 timmar 27% 2 timmar 23% 

Dagsperiod 2 2,5 timmar 29% 2 timmar 16% 

Dagsperiod 3 1,25 timmar 26% 1,5 timmar 26% 

Dagsperiod 4 1,75 timmar 18% 3 timmar 35% 

 

Med hjälp av Tabell 82 kan man fastslå att det framför allt är dagsperiod 1 och 3 i Braviken som är 

kritiska ur tidssynpunkt tillsammans med dagsperiod 3 i Hallsta. För att analysera effekten av de 

identifierade dagsperioderna presenteras fyra känslighetsanalyser, en per scenario, vilka ses i avsnitt 

7.2 Känslighetsanalyser. 

Ytterligare ett antagande som påverkat resultaten för kapacitetsbehoven, är tiden en truckförare 

arbetar per timme. I beräkningarna arbetar en truckförare 3600 sekunder på en timme, vilket 

motsvarar Jonsson och Mattssons (2003) definition av nominell kapacitet. Dessutom är truckförarna 

tillgängliga för nya arbetsuppgifter direkt efter att de har avslutat ett tidigare arbetsmoment. 

Därmed har inget tidstillägg gjorts för att truckförarna ska flytta sig mellan olika aktiviteter. Samma 

resonemang gäller för beräkningarna av truckkapaciteter. För att analysera hur antagandet påverkat 

resultatet genomfördes en känslighetsanalys per scenario, vilka ses iavsnitt 7.2 Känslighetsanalyser. 

Eftersom scenarierna baseras på olika transportslag, gjordes en analys av hur arbetstiden för 

truckförarna förhåller sig till antal ton som enligt studiens tidmätningar lastas ut på de olika 

transportslagen. Värden på antalet ton per arbetstimme, baserade på snittvikter för varje 

transportslag samt den operativa arbetstid som behövs för att lasta en transportenhet ses i Tabell 83. 

Högst blir värdet för tåg och container, vilket innebär att Holmen Paper utnyttjar sina personal- och 

truckkapaciteter allra effektivast vid utlastning på de transportslagen. Antalet ton per timme blir 

däremot låga för bilar, vilket indikerar att bilutlastning är mer tidskrävande. En av anledningarna till 

detta kan vara att vid billastning måste en truckförare närvara då bilen ställs på plats, trots att ingen 

lastning sker. Att värdet blir allra lägst för båtutlastning i Hallsta beror på vad som ovan nämndes, att 

antalet truckförare som är involverade i en båtutlastning är hela elva stycken. I jämförelse med bil, 

tåg och container är elva personer högt, då de processerna endast kräver två truckförare per enhet. 
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Tabell 83. Antalet ton per arbetstimme för de olika transportslagen. 

 

 

I resultaten i 6.5 Sammanfattning av Empiri och resultat kan det även utläsas att lagersaldona inte 

når upp till en kritisk nivå för något av de undersökta scenarierna. Det beror både på att författarna 

ansatt ett jämt inflöde av produkter i lagret, samtidigt som produkterna lastas ut med ett jämt flöde. 

Analys av kapacitetsbehov för scenario 0 

Vid ett oförändrat distributionssystem kommer Holmen Paper, enligt studiens resultat, inte behöva 

ändra det kapacitetsutbud som i dagsläget finns tillgängligt. Kapacitetsbehovet åskådliggörs i Tabell 

84. 

Tabell 84. Kapacitetsbehov för Hallsta och Braviken för scenario 0. 

Hallsta 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare 
Högsta 

lagersaldo 

3 st 1 st 4 st 5 st 15 st 14 000 ton 

Braviken 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare 
Högsta 

lagersaldo 

5 st 1 st 5 st 5 st 11 st 14 500 ton 

  

Anledningen till att samtliga kapacitetsbehov ligger under det existerande utbudet, kan bero på att 

det nuvarande distributionssystemet har använts av Holmen Paper under en längre tid. Därmed har 

företaget haft många år på sig att dimensionera sina kapaciteter efter de transportslag som används. 

Dessutom har kapacitetsbehovet ungefär samma inbördes fördelning som de existerande 

kapaciteterna, vilket antingen tyder på att Holmen Paper har dimensionerat sina kapaciteter med en 

Hallsta 

 Ton/lastenhet Arbetstid truckförare/enhet (h) Ton/arbetstimme 

Nordisk lastbil - stående 36,20 0,87 42 

Nordisk lastbil - liggande 35,22 0,78 45 

Kontinentbilar - stående 23,35 0,62 38 

Kontinentbilar - liggande 22,41 0,58 39 

Container 23,35 0,24 100 

Tåg 60 0,60 101 

Båt 33,1 1,0 32 

Braviken 

 Ton/enhet Arbetstid truckförare/enhet (h) Ton/arbetstimme 

Nordisk lastbil - stående 36,20 0,6 60 

Nordisk lastbil - liggande 33,96 0,72 47 

Kontinentbilar - stående 23,61 0,44 54 

Kontinentbilar - liggande 21,45 0,51 42 

Container 23,61 0,24 100 

Tåg 60 0,59 101 

Båt 24,67 0,43 58 
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säkerhetsmarginal, eller att den framtagna worst-case-dagen innehåller få utlastningsmoment i 

förhållande till en hektisk dag i realiteten. 

Analys av kapacitetsbehov för scenario 1 

Även kapacitetsbehovet för scenario 1 är lägre än vad som i dagsläget finns tillgängligt, vilket 

åskådliggörs i Tabell 85. Det kan bero på att scenariot innehåller både tågutlastning och -lossning, 

som enligt Tabell 85 är effektivt ur personal- och trucktidssynpunkt. Då tågutlastning inte heller tar 

upp någon lastkajstid för bilar med stående lastning, hålls även behovet av lastkajer nere. Däremot är 

behovet av liggande lastning vid lastkaj relativt högt i både Braviken och Hallsta, vilket kan bero på 

att scenario 1 också baseras på bilar som ska gå mellan Braviken och Hallsta. 

Tabell 85. Kapacitetsbehov för Hallsta och Braviken i scenario 1. 

Hallsta 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare 
Högsta 

lagersaldo 

5 st 2 st 3 st 5 st 8 st 13 200 ton 

Braviken 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare 
Högsta 

lagersaldo 

7 st 2 st 6 st 6 st 14 st 14 500 ton 

 

Analys av kapacitetsbehov för scenario 2 

Till skillnad från scenario 0 och 1 överstiger behovet av kapaciteter det existerande utbudet för 

scenario 2, vilket vises i Tabell 86. I scenario 2 lastas samtligt papper från Hallsta på bil och då 

utbudet av lastkajer i Hallsta är begränsat till endast fem stycken, räcker inte nulägets kapaciteter till. 

Att även antalet små truckar är kritiskt beror på det som Tabell 83 indikerar, nämligen att 

bilutlastning är tidskrävande. Därmed är det logiskt att behovet av personal och truckar i Braviken 

blir högt, då personalen i Braviken även ska lossa 210 000 ton per år. Man bör även observera att 

behovet av liggande lastkajer är förhållandevis högt i både Hallsta och Braviken, vilket således beror 

på det höga behovet av bilar.  

Tabell 86. Kapacitetsbehov för Hallsta och Braviken för scenario 2. Markerade kapaciteter överskrider tillgängligheten. 

Hallsta 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Högsta 
lagersaldo 

7 st 2 st 3 st 7 st 12 st 13 400 ton 

Braviken 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Högsta 
lagersaldo 

10 st 3 st 8 st 9 st 22 st 14 400 ton 

 

Analys av kapacitetsbehov för scenario 3 

För scenario 3 stiger däremot inte det beräknade behovet över vad som i dagsläget finns tillgängligt, 

vilket ses i Tabell 87. Dock kan man notera att behovet av personal i Hallsta blir som allra högst för 

detta scenario. Det beror på att båtutlasting är det minst effektiva utlastningssättet sett till 
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utnyttjande av personal och truckar i Hallsta, vilket Tabell 83 visar. Varför behovet av personal i 

Braviken inte blir lika högt beror på att det endast är fem truckförare som involveras i en 

båtutlastning och -lossning i Braviken, varför antalet ton per arbetstimme bli högre för Braviken. 

Tabell 87. Kapacitetsbehov för Hallsta och Braviken för scenario 3. 

Hallsta 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Högsta 
lagersaldo 

3 st 1 st 5 st 5 st 16 st 13 200 ton 

Braviken 

Lastkajer 
stående 

Lastkajer 
liggande 

Stora truckar Små truckar Truckförare Högsta 
lagersaldo 

7 st 1 st 6 st 5 st 13 st 16 500 ton 

 

7.1.3 Analys av kostnadsberäkningar 

För att analysera kostnadsberäkningarna har de olika kostnadsområdena lagerhållning, lagerföring 

och transportkostnader delats upp och presenteras var för sig. 

Lagerhållningskostnad 

En observation angående lagerhållningskostnaderna är att kostnaderna för truckarna blev låga i 

förhållande till kostnaden för personal. Det beror på att truckkostnaderna enbart är beräknade 

utifrån dess bränslekostnader. I förhållande till transportkostnadernas utfall hamnar 

lagerhållningskostnaderna på en mer jämn nivå mellan scenarierna, vilket beror på att det endast var 

i scenario 2 som behovet av personal översteg vad som i dagsläget finns tillgängligt. Då scenario 3 

innebär fler utlastningsdagar för båt i Braviken i förhållande till de övriga scenarierna, steg således 

kostnaden för stuveribolaget och därmed den totala lagerhållningskostnaden. I Tabell 88 visas 

utfallet av lagerhållningskostnader i fallande följd. 

Tabell 88. Uträknade lagerhållningskostnader i fallande följd. 

Scenarier Totala lagerhållningskostnader 

Scenario 3 43 900 000 SEK 

Scenario 2 39 300 000 SEK 

Scenario 0 39 200 000 SEK 

Scenario 1 37 100 000 SEK 

 

Lagerföringskostnad 

Även resultatet för lagerföringskostnaderna varierar relativt lite mellan scenarierna. Det beror både 

på att den konstanta lagernivån ansatts som lika stor för respektive scenario, samt att den är stor i 

förhållande till de rörliga lagervolymerna. Detta illustreras i Figur 67. Dessutom är de totala volymer 

som lastas ut under en tidsperiod lika stor för de olika scenarierna, även om de utlastas i olika 

mönster.  
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Figur 67. Illustration av förhållande mellan den betydligt högre konstanta lagernivå i förhållande till den rörliga. Egen 
bild. 

Att scenario 0 och 3 får en lite högre lagerföringskostnad än scenario 1 och 2 beror på att de 

innehåller båtutlastning i både Hallsta och Braviken, vilket gör att lagernivåerna hinner byggas upp 

under ett par dagar, innan mycket gods lastas ut samtidigt. I Tabell 89 visas utfallet av 

lagerföringskostnaderna i fallande följd. 

Tabell 89. Uträknade lagerföringskostnader i fallande följd. 

Scenarier Totala lagerföringskostnader 

Scenario 3 8 700 000 SEK 

Scenario 0 8 600 000 SEK 

Scenario 2 8 500 000 SEK 

Scenario 1 8 300 000 SEK 

 

I förhållande till transport- och lagerhållningskostnaderna är lagerföringskostnaderna låga. En 

anledning till detta kan vara att endast lagerföringskostnaden är beroende av produktvärdet, vilket 

kan ses som relativt lågt i detta fall. En annan anledning kan vara att lagerföringskostnaderna endast 

beror på cirka 25 000 ton i förhållande till volymerna som påverkar transport- och 

lagerhållningskostnaderna som uppgår till flera hundra tusen ton.  

Transportkostnad 

Till skillnad från lagerhållningskostnaderna och lagerföringskostnaderna skiljer sig resultateten 

mellan scenarierna för transportkostnader påtagligt. Det är intuitivt eftersom  det är relativt stora 

volymer som ska transporteras på olika sätt. Framför allt är transportkostnaden för scenario 1 

utmärkande med en årlig kostnad på över 50 miljoner SEK. Samtliga transportkostnader för 

respektive scenario ses i stigande ordning i Tabell 90. 

Tabell 90. Totala transportkostnader för respektive scenario i fallande följd. 

Scenarier Totala transportkostnader 

Scenario 1  50 500 000 SEK 

Scenario 2 35 600 000 SEK 

Scenario 3 21 300 000 SEK 

Scenario 0 14 500 000 SEK 

 

Anledningen till att transportkostnaderna blev såpass höga för scenario 1, beror på att den 

framtagna kostnaden för tåg är märkbart stor i förhållande till bil och båt. För att analysera det 

närmare beräknades en genomsnittlig tonkostnad för respektive transportslag, utifrån volymer och 

kostnader för scenario 1. Sedermera visar de framtagna kostnaderna per ton, vilket ses i Tabell 91, 
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att båt har klart lägst tonkostnad samtidigt som tåg har klart högst. Den låga kostnaden för båt 

stämmer överens med Pewe (2002), Lumsden (2006) och Tarkowski et al (1995), som alla beskriver 

båttransporter som väldigt kostnadseffektiva. 

Tabell 91. Kostnader per ton för olika transportslag. Värden har tagits från beräkningar av scenario 0. 

Transportslag Transportkostnad per ton 

Bil  X SEK/ton 

Båt X SEK/ton 

Tåg X SEK/ton 

7.2 Känslighetsanalyser  
För att testa resultatet gjordes fyra olika känslighetsanalyser, som vardera testar stabiliteten för 

studiens resultat. Upplägget för känslighetsanalyserna baserades på fyra olika områden vars 

antagande anses fått betydelse för resultatet. Med den första känslighetsanalysen undersöks hur 

resultatet förändras om de producerade årsvolymerna ändras. Den andra analysen undersöker vilken 

effekt antagandet om effektiv tid per truckförare fått för beräkningarna av kapacitetsbehoven. Den 

tredje känslighetsanalysen testar vilken effekt indelningen av dagsperioder haft på de uträknade 

kapacitetsbehoven. Den fjärde och sista analysen undersöker hur resultatet påverkats vid ändrade 

antaganden om produktionstakter.   

7.2.1 Känslighetsanalys 1 – Förändring av den producerade årsvolymen  

Totalt utfördes fem olika tester på vad en förändring av de producerade årsvolymerna skulle 

innebära för utlastningsarbetet. Fyra tester baseras på en ökning av den producerade årsvolymen 

med 15 % för varje scenario. Det femte testet baserades på vad en minskning av den producerade 

årsvolymen skulle innebära för scenario 2, som enligt studiens resultat har ett högre kapacitetsbehov 

än det existerande kapacitetsutbudet. Samtliga förändringar antogs vara proportionerliga mot vad 

som prognostiserats för respektive produkt. 

Valet av en ökning respektive minskning med 15 % baserades på historisk data över hur många ton 

som lastades ut i Braviken samt Hallsta under varje två-veckorsperiod mellan 2011-2012. De 10 

tidsperioder med mest lastning i Braviken hade i genomsnitt 14,1 % mer lastning än den 

genomsnittliga tidsperioden. Motsvarande värde för Hallsta var 12,6 %. Vidare hade de 10 

tidsperioder med minst lastning i Braviken i genomsnitt 16,4 % mindre lastning än den 

genomsnittliga tidsperioden och i Hallsta var det värdet 15,0 %. Åren 2011 och 2012 valdes då ingen 

förändring i produktionskapacitet skedde under dessa två år, till skillnad från 2013 där respektive 

pappersbruk stängde varsin pappersmaskin. Den data som användes finns i bilaga 10.17. 

Då samtliga scenarier är designade för att de båt- och tågtransporter de innehåller ska utföras med 

så stor fyllnadsgrad som möjligt, kommer inte antalet båt- och tågtransporter ökas vid en ökad 

produktionsvolym. Dessutom antar författarna att de 210 000 ton som för scenario 1-3 transporteras 

mellan Hallsta och Braviken inte heller kommer ökas, eftersom en stor del av de 210 000 tonen ska 

lastas på båt i Braviken. Vad en ökning respektive sänkning med 15 % av den prognostierade 

årsproduktionen blir i ton, visas i Tabell 92. 
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Tabell 92. Antalet ton som ökar eller minskar för respektive scenario under förutsättningarna för känslighetsanalys 1. 

Braviken Hallsta 

82 500 ton 79 500 ton 

 

Med hjälp av 2015 års prognostiserade volymer, som ses i bilaga 10.9, fördelades volymerna i Tabell 

93 mellan olika biltyper samt container för Hallsta och Braviken, vilket åskådliggörs i Tabell 93. 

Tabell 93. Visar fördelningen över det extra antalet producerade ton per år som på grund av den ökade produktionen 
lastas ut i Hallsta och Braviken. 

Hallsta 

Nordisk stående Nordisk liggande Kontinent stående Kontinent liggande Container 

14 % 2 % 68 % 11 % 5 % 

11 000 ton 1 700 ton 54 400 ton 8 600 ton 3 800 ton 

Braviken 

Nordisk stående Nordisk liggande Kontinent stående Kontinent liggande Container 

41 % 3 % 42 % 3 % 11 % 

33 900 ton 2 200 ton 34 700 ton 2 300 ton 9 400 ton 

 

Då samtliga beräkningar bygger på en jämn fördelning över året, delades de nya volymerna in enligt 

den metodik som beskrivs i 6.3.4 Beräkning av antalet lastningsprocesser i varje scenario. Därefter 

beräknades behovet av transportenheter för att klara av den volym som ska lastas ut under varje 

tidsperiod. Fördelningen av antalet transportenheter per tidsperiod åskådliggörs i Tabell 94. 

Tabell 94. Visar fördelningen av antalet transportenheter per tidsperiod som behövs för att täcka de producerade 
volymerna. Båt- och tågtransporter ingår inte. 

Hallsta 

Nordisk stående Nordisk liggande Kontinent stående Kontinent liggande Container 

12 st 2 st 90 st 15 st 7 st 

Braviken 

Nordisk stående Nordisk liggande Kontinent stående Kontinent liggande Container 

40 st 3 st 57 st 5 st 16 st 

  

Eftersom antalet transportenheter fördelas jämt mellan dagarna, enligt den metodik som beskrivs i 

6.3.4 Beräkning av antalet lastningsprocesser i varje scenario, är det framför allt den identifierade 

worst-case-dagen som blir intressant att analysera ur ett kapacitetsperspektiv. Med hjälp av värdena 

i Tabell 94 beräknades en förändring för worst-case-dagen, som åskådliggörs i Tabell 96. 
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Tabell 95. Det ökade behovet av transportenheter för den tidigare identifierade worst-case-dagen. 

Hallsta 

Nordisk stående 4 st 

Nordisk liggande 1 st 

Kontinent stående 6 st 

Kontinent liggande 1 st 

Container 2 st 

Braviken 

Nordisk stående 1 st 

Nordisk liggande 0 st 

Kontinent stående 6 st 

Kontinent liggande 1 st 

Container 1 st 

 

Genom att addera det nya transportbehovet för varje scenarios worst-case-dag kunde ett nytt 

resultat beräknas, vilket åskådliggörs i Tabell 96 - Tabell 99. 

Tabell 96. Kapacitetsbehovet samt kostnader för scenario 0 vid en ökad årsvolym på 15 %. Förändringar jämfört med det 
ursprungliga resultatet markeras i grönt. 

Scenario 0 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot resultat 
(Braviken) 

Skillnad mot resultat 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 1122 16 +1 +1 

Behov av stora truckar  5 5 0 +1 

Behov av små truckar 4 5 0 0 

Antal lastkajer – stående 
lastning 6 3 +1 0 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  2 1 +1 0 

Högsta lagersaldo         

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
resultat 

Lagerhållningskostnad X X 39 300 000 + 100 000 

Lagerföringskostnad X X 8 600 000  - 

Transportkostnad   19 800 000 + 5 300 000 
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Tabell 97. Kapacitetsbehovet samt kostnader för scenario 1 vid en ökad årsvolym på 15 %. Förändringar jämfört med det 
ursprungliga resultatet markeras i grönt. 

Scenario 1 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot resultat 
(Braviken) 

Skillnad mot resultat 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 15 9 +1 +1 

Behov av stora truckar  7 3 +1 0 

Behov av små truckar 6 5 0 0 

Antal lastkajer – stående 
lastning 8 5 +1 0 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  2 2 +1 0 

Högsta lagersaldo         

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
resultat 

Lagerhållningskostnad X X 37 200 000 +100 000 

Lagerföringskostnad X X 8 300 000 - 

Transportkostnad   56 100 000 + 5 300 000 
Tabell 98. Kapacitetsbehovet samt kostnader för scenario 2 vid en ökad årsvolym på 15 %. Förändringar jämfört med det 
ursprungliga resultatet markeras i grönt. 

Scenario 2 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot resultat 
(Braviken) 

Skillnad mot resultat 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 23 13 +1 +1 

Behov av stora truckar  8 4 0 +1 

Behov av små truckar 10 7 +1 0 

Antal lastkajer – stående 
lastning 10 7 0 0 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  3 2 0 0 

Högsta lagersaldo         

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
resultat 

Lagerhållningskostnad X X 40 200 000 +900 000 

Lagerföringskostnad X X 8 500 000 - 

Transportkostnad   40 900 000 + 5 300 000 
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Tabell 99. Kapacitetsbehovet samt kostnader för scenario 3 vid en ökad årsvolym på 15 %. Förändringar jämfört med det 
ursprungliga resultatet markeras i grönt. 

Scenario 3 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot resultat 
(Braviken) 

Skillnad mot resultat 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 14 17 +1 +1 

Behov av stora truckar  6 5 0 0 

Behov av små truckar 6 6 +1 +1 

Antal lastkajer – stående 
lastning 8 4 +1 +1 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  2 1 +1 0 

Högsta lagersaldo         

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
resultat 

Lagerhållningskostnad X  X 44 000 000 +100 000 

Lagerföringskostnad X X 8 700 000 + 100 000 

Transportkostnad   26 600 000 + 5 300 000 

 

För att testa vad en sänkning av de producerade årsvolymerna betyder för scenario 2 utfördes 

samma beräkningar som presenterades ovan, med skillnaden att de framräknade värdena i Tabell 95 

subtraherades från det framräknade värdena. Resultatet för scenario 2 vid en sänkning av de 

producerade årsvolymerna ses i Tabell 100. 

Tabell 100. Kapacitetsbehovet samt kostnader för scenario 2 vid en sänkt årsvolym på 15 %. Förändringar jämfört med 
det ursprungliga resultatet markeras i grönt. 

Scenario 2 

Kapaciteter per år 

 Braviken Hallsta Skillnad mot resultat 
(Braviken) 

Skillnad mot resultat 
(Hallsta) 

Behov av heltidsanställda 
truckförare 21 11 -1 -1 

Behov av stora truckar  7 3 -1 0 

Behov av små truckar 8 6 -1 -1 

Antal lastkajer – stående 
lastning 9 6 -1 -1 

Antal lastkajer – liggande 
lastning  3 2 0 0 

Högsta lagersaldo         

Kostnader per år 

 Braviken Hallsta Totalt Jämförelse med 
resultat 

Lagerhållningskostnad X X 38 500 000 -700 000 

Lagerföringskostnad X X 8 500 000 - 

Transportkostnad   30 300 000 -5 300 000 
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Slutsatser av känslighetsanalys 1 

Att ändringen av kapacitetsbehovet för respektive scenario inte ökar eller minskar med mer än en 

eller två enheter, visar att utjämningen av årsvolymer fått stor inverkan på resultatet. Att 

beräkningarna bygger på en jämn fördelning, innebär givetvis styrkor och svagheter för resultatet. 

Beräkningar för en genomsnittlig tidsperiod kan på ett tydligt sätt visa vad Homen Paper kan vänta 

sig av ett scenario, eftersom de just baseras på en utjämning. Om de existerande kapaciteterna inte 

är tillräckliga under en genomsnittlig vecka, kommer det givetvis bli svårt att klara mer volatila 

tidsperioder. Enligt samma resonemang är det heller inte säkert att ett scenario vars kapacitetsbehov 

ligger under det existerande utbudet (scenario 0, 1 och 2) med garanti inte kommer leda till brister i 

verkligheten. 

Resultatet i Tabell 100 visar att scenario 2:s kapacitetsbehov fortfarande övergår det existerande 

utbudet för lastkajer i Hallsta och personal i Braviken, trots en betydande sänkning av årsvolymerna.  

7.2.2 Känslighetsanalys 2 – Förändring av effektiv arbetstid för en truckförare  

Vilket påpekades i 7.1.2 Analys av kapacitetsberäkningar baseras beräkningarna på att en truckförare 

kan arbeta 3600 sekunder per timme samt röra sig mellan två aktiviteter med obefintlig tidsmarginal. 

Enligt de intervjuer som presenterades i 5.3.5 Analys och diskussion indikerar ett antal av företagets 

truckförare att en hektisk arbetsdag ändå innehåller perioder då personalen inte arbetar. För att 

undersöka hur behovet av truckförare ändras vid ett sådant utfall, och därmed räkna på 

nettokapacitet istället för nominell kapacitet, sänktes arbetstiden till 3000 sekunder per arbetstimme 

för truckförarna. De nya kapacitetsbehovet för respektive scenario åskådliggörs i Tabell 101. 

Tabell 101. Behov av truckförare vid en effektiv arbetstimme på 3000 sekunder. 

Scenario 0 

Behov (Braviken) Förändring från resultat Behov (Hallsta) Förändring från resultat 

13 +2 18 +3 

Scenario 1 

Behov (Braviken) Förändring från resultat Behov (Hallsta) Förändring från resultat 

17 +3 10 +2 

Scenario 2 

Behov (Braviken) Förändring från resultat Behov (Hallsta) Förändring från resultat 

26 +4 14 +2 

Scenario 3 

Behov (Braviken) Förändring från resultat Behov (Hallsta) Förändring från resultat 

16 +3 19 +3 

Slutsatser av känslighetsanalys 2 

Resultatet i Tabell 101 visar att antagandet om effektiv arbetstid är faktor som relativt starkt 

påverkar resultatet. Värt att notera är dock att även vid ett antagande om 3000 sekunders effektiv 

arbetstid per en timme, vilket är förhållandevis lågt under en hektisk arbetsdag, är det fortfarande 

bara scenario 2 som har ett högre behov av personal av vad som finns tillgängligt. 

7.2.3 Känslighetsanalys 3 – Dagsperiodernas påverkan på resultatet  

Vilket både har påpekats i 5.4.3 Metodkritik för beräkningar av framtida kapacitetsbehov samt 7.1.3 

Analys av kostnadsberäkningar borde antagandet om de olika dagsperiodernas längd påverka det 
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beräknade resultatet. Bara genom att redogöra vilken dagsperiod det största kapacitetsbehoven 

uppstod för scenario 0, kan ett tydligt mönster utläsas, vilket ses i Tabell 102. 

Tabell 102. Redogörelse över vilken dagsperiod som det största behovet har uppstått inom. 

Hallsta 

Lastkajer stående Lastkajer liggande Stora truckar Små truckar Truckförare 

Period 3 Period 3,4 Period 1,2,3,4 Period 3 Period 3,4 

Braviken 

Lastkajer stående Lastkajer liggande Stora truckar Små truckar Truckförare 

Period 3 Period 1,2,3 Period 1,3 Period 3 Period 3 

 

Tabell 102 visar att det framför allt är inom dagsperiod 3 i både Hallsta och Braviken, som de största 

kapacitetsbehoven uppstår. Genom att istället summera kapacitetsbehovet för en hel dag och 

därmed räkna med en jämn fördelning av utlastningsaktiviteterna under dagen, kunde nya 

kapacitetsbehov beräknas för respektive scenario, vilket syns i bilaga 10.17. Att anta att en jämn 

fördelning av utlastningsaktiviteterna under en dag, utan förutbestämda slottider, är det samma som 

att anta att en lastbilschaufför är beredd att vänta i upp till sju timmar på att få lasta. I Tabell 103 

syns kapacitetsbehoven för scenario 2, vid både beräkningar med hel dag samt med indelning i 

dagsperioder.  

Tabell 103. Jämförelse av kapacitetsbehov mellan scenario 2:s worst-case-dag med jämn utlastning under 8 timmar och 
samma dag indelad i dagsperioder. 

Hallsta – Scenario 2 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 

5 st 2 st 3 st 5 st 9 st 

Behov med 
dagsperioder 

7 st 2 st 3 st 7 st 12 st 

Braviken – Scenario 2 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 

7 st 1 st 6 st 5 st 14 st 

Behov med 
dagsperioder 

10 st 3 st 8 st 9 st 22 st 

 

Slutsatser av känslighetsanalys 3 

Tabell 103 visar att indelningen med dagsperioder haft en stark påverkan på beräkningarna av 

kapacitetsbehoven. Framför allt för Braviken, där behovet av truckförare minskade från 22 till 14. 

Resultatet indikerar även att om en utjämning av utlastningsaktiviteterna under dagen sker, finns 

möjligheter att nulägets kapacitetsutbud är tillräckligt stort för scenario 2. Ett införande av slottider 

skulle innebära en möjlighet att utjämna ankomsten av lastbilar och därmed behovet av kapaciteter. 

7.2.4 Känslighetsanalys 4 – Påverkan av antagande om jämn produktion 

För att undersöka hur antagandet om jämn produktion påverkar lagernivåerna samt 

lagerföringskostnaden gjordes en känslighetsanalys där den totala produktionen under en tidsperiod 

slumpmässigt delades ut på de 14 dagarna, men med bibehållet utlastnings- och lossningsmönster. 

Fördelningarna av produktionen, en för Hallsta och en för Braviken, gjordes slumpmässigt och 



137 
 

samma fördelningar användes för alla scenarier. De nya produktionsvolymerna som uppstod finns i 

bilaga 10.17. Som följd av detta ändrades den högsta lagernivån och även lagerföringskostnaderna  

för varje scenario. Resultaten av denna känslighetsanalys ses i Tabell 104. 

Tabell 104. Sammanställning av högsta lagernivå samt lagerföringskostnader efter ändrat produktionsmönster. Skillnad 
från antagande om jämn produktion inom parentes. 

Scenario Högsta lagernivå Braviken 
(ton) 

Högsta lagernivå 
Hallsta (ton) 

LFK (SEK) 

Scenario 0 15 014 (+533) 14 497 (+490) 8 800 000 (+200 000) 

Scenario 1 15 182 (+418) 14 354 (+1 196) 8 600 000 (+300 000) 

Scenario 2 15 510 (+229) 14 549 (+1 196) 8 700 000 (+200 000) 

Scenario 3 19 779 (+844) 14 437 (+1 196) 9 000 000 (+300 000) 

 

Slutsatser av känslighetsanalys 4 

Som Tabell 104 ovan visar ökar lagerföringskostnaderna i varje scenario, med mellan 200 000 - 

300 000 SEK. Även om det är en ökning i alla scenarier, är ökningen liten i jämförelse med hela 

lagerföringskostnaden och ännu mindre med hänsyn till lagerhållnings- samt transportkostnaderna. 

Av den anledningen anses inte antagandet om jämn produktion påverka kostnaderna i slutresultatet 

nämnvärt. 

En slumpmässig fördelning av produktionen leder även till en ökning av den högsta lagernivån som 

uppnås under en tidsperiod. Lagernivån ökar i både Braviken och Hallsta i alla scenarier. Dock når 

inte lagernivåerna upp till kritiska nivåer i något av fallen och inte heller gränsen för lagrens 

informationssystem nås. Därför anses inte antagandet om jämn produktion påverka kravet på 

lagerkapaciteter heller. 

Viktigt att observera är att känslighetsanalysen endast gjordes på produktionen under en tidsperiod. 

Antagandet att produktionen är lika stor för varje tidsperiod undersöktes inte, trots att det 

antagandet kan få stor inverkan på resultaten. 

7.3 Sammanfattning av analys 
Att beräkningarna för scenario 0, 1 och 3 inte resulterade i ett högre kapacitetsbehov än vad som i 

dagsläget finns tillgängligt, kan hänföras till att scenarierna baseras på båt- och tågutlastning som, 

relativt de flesta fall av bilutlastning, är effektivt med hänsyn till användande av personal och truckar. 

Scenario 2, som resulterade i ett högre behov av lastkajer och truckar i Hallsta samt truckförare i 

Braviken, beror på att bilutlastning inte är lika effektivt. Analysen av kostnadsberäkningarna visar att 

båtutlastning är det billigaste transportslaget sett till antalet SEK per ton samt att tåg är det dyraste. 

Det ligger i linje med vad som tidigare presenterades i den teoretiska referensramen. 

Vilket tidigare påpekats baseras studiens resultat på ett antal antaganden, som varit nödvändiga för 

att beräkna ett kapacitetsbehov med tillhörande kostnader för varje scenario, men i vissa fall 

säkerligen avviker från verkligheten. Därför genomfördes totalt fyra olika känslighetsanalyser för att 

testa resultatens stabilitet. 

Den första känslighetsanalysen visar att en ökad årsvolym inte påverkar kapacitetsbehovet i speciellt 

stor utsträckning, vilket beror på antagandet om utjämnade årsvolymer. Känslighetsanalysen kan 
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dock ses som ett test på hur behovet av kapaciteter förändras om variationer mellan två tidsperioder 

skulle uppgå till 15 %. Således testades antagandet om jämn fördelning av de årliga 

produktionsvolymerna. 

Den andra känslighetsanalysen visar att antagandet om effektiv arbetstid för truckförarna fått 

betydelse för kapacitetsberäkningarna, då behovet av truckförare steg för samtliga scenarier vid en 

minskning av den operativa arbetstiden. Den tredje känslighetsanalysen visar vidare att indelningen i 

dagsperioder även påverkat resultatet. Valet att använda dagsperioder motiverades genom att 

författarna vid samtliga besök vid produktionsanläggningarna, samt i samtal med de som arbetar vid 

bruken, fått uppfattningen om att lastningsfrekvensen varierar under en dag. 

Känslighetsanalys fyra visade att antagandet om jämn produktion under en tidsperiod inte hade 

någon större påverkan på slutresultatet givet att de totala årsvolymerna inte ändras. Således 

begränsas inverkan av beslutet att avgränsa produktionen från det studerade systemet. 

Som ses i Figur 68 visar känslighetsanalyserna att antagandena dessutom har påverkat 

kapacitetsberäkningarna på olika sätt. Antagandet om utjämnade årsvolymer innebär en 

underskattning av det verkliga behovet eftersom författarna utgått från en genomsnittlig tidsperiod, 

vilket resultatet av den första känslighetsanalysen visar. Likaså innebär antagandet om arbetstid per 

truckförare en underskattning av behovet, vilket resultatet av den andra känslighetsanalysen visar. 

Antagandet om dagsperioder kan däremot ses som en överskattning av behovet, då beräkningarna 

utgår från att varje tidsperiods kapacitetskrav ska klaras av och att aktivteter inte kan skjutas mellan 

dagsperioderna. Det visar även resultatet av den tredje känslighetsanalysen.  

 

Figur 68. Hur antagande har påverkat beräkningarna av kapacitetsbehoven. 

Totalt sett visar känslighetsanalyserna tillsammans att även om de framräknaderna värdena för 

kapacitetsbehoven är osäkra, är förhållandet gällande kapacitetsbehov mellan de olika scenarierna 

relativt konstant. Därav anser författarna att förhållandet mellan scenarierna ändå ger en 

representativ bild av verkligheten.
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8 Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna rapport var att ”…för fyra förutbestämda scenarier undersöka vilka kapaciteter för 

lossning, lagring och utlastning som krävs vid ett förändrat distributionssystem mellan Hallsta och 

Braviken, samt vad de skulle innebära ur ett kostnadsperspektiv”. Huruvida syftet har uppfyllts är 

utgångpunkten för detta kapitel. Slutsatsernas utgångspunkt baseras på det som presenterades i 

analysen, tillika rapportens tidigare kapitel. Efter slutsatserna följer ett avsnitt som diskuterar 

studiens resultat i ett större perspektiv som sträcker sig utanför studiens studerade system och 

genomförandefas. Slutligen presenteras ett antal förslag till fortsatta studier som resultatet gett 

upphov till. 
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8.1 Slutsats 
Studiens resultat visar att de fyra scenarierna skiljer sig märkbart åt, både med avseende på 

kapaciteter och kostnader. Ur en kapacitetssynpunkt är det endast scenario 2 som överskrider 

dagens tillgängliga kapaciteter, då det krävs 22 truckförare i Braviken samt sju lastkajer för stående 

lastning och sju små truckar i Hallsta. Gällande lagerutrymme når inte lagernivåerna i något scenario 

upp till den övre gränsen, utan det finns i alla scenarier plats för flera tusen ton till. 

Med hänsyn till kostnader är nuläget, tillika scenario 0, det billigaste med en skillnad på nästan 20 % 

till scenario 3 som är det näst dyraste. Dyrast är scenario 1, med en kostnadsökning på 54 % i 

förhållande till scenario 0. De största kostnadsskillnaderna mellan scenarierna är 

transportkostnaderna och det är på grund av den höga kostnaden för tågtransporter som scenario 1 

blir mycket dyrare än scenario 0, trots ett mindre behov av personal och lägre 

lagerhållningskostnader. Anledningen till att lagerhållningskostnaderna, som i tre av scenarierna 

utgör den största kostnadsposten, inte skiljer sig lika mycket som transportkostnaderna, är att 

samma sorts resurser används oavsett vilket transportslag som ska lastas. Lagerföringskostnaderna 

är de minsta kostnaderna och varierar väldigt lite mellan scenarierna. Vidare är skillnaden i 

lagerföringskostnad mellan scenarierna knappt märkbar i jämförelse med kostnaderna för 

lagerhållning och transport. I Figur 69 illustreras kostnaderna för varje scenario. 

 

Figur 69. Sammanställning av de undersökta kostnadsposterna i varje scenario, där LHK representerar 
lagerhållningskostnad och LFK lagerföringskostnad. Den sammanlagda kostnaden redovisas vid toppen av varje stapel. 

Tidmätningarna som genomfördes har stor inverkan på slutresultaten då samtliga 

kapacitetsberäkningar bygger på dem. Vissa lastningsprocesser kunde mätas mer än andra vilket 

bidrog till mer verklighetstrogna resultat. Det var även vissa lastningsprocesser som inte kunde mätas 

alls, utan tider för dessa fick uppskattas baserat på tider för andra lastningsprocesser. Exempelvis 

gjordes 457 mätningar för en av aktiviteterna vid stående lastning av kontinentlastbil i Braviken och 

ingen mätning alls för liggande lastning av nordisk lastbil.  

En övergripande analys av nödvändiga kapaciteter visar att tåglastning och -lossning ger upphov till 

lägst krav på personal, sett till båda pappersbruken gemensamt. Högst krav på både personal och 
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lastkajer uppstår då mycket bilar ska lastas och lossas samt då båtutlastning ska genomföras i Hallsta. 

Lastning och lossning av båt i Braviken ställer lägre krav på personaltillgång än lastning och lossning 

av bil, men då räknas inte personalen från stuveribolaget in som en kapacitet utan endast som en 

kostnad. 

Att scenario 0 ligger lägst med avseende på kostnader och samtidigt har relativt låga kapacitetskrav 

kan härledas till att ingen lossning sker i Braviken, vilket ger en skev bild jämfört med de andra 

scenarierna. Dessutom baseras scenariot på att Holmen Paper ska låta två båtar transportera gods till 

Europa, vilket kan leda till höga kostnader utanför studiens studerade system. 

De känslighetsanalyser som genomfördes visar att ett jämnare inflöde av lastbilar till pappersbruken 

kan sänka kapacitetskraven, då samtliga dagsperioder blir lika intensiva. Känslighetsanalyserna visade 

även att en ökning av den totala årsvolymen inte leder till en stor förändring av kapacitetskraven. 

Däremot påverkades kapacitetskraven mer av antagandet om fullt utnyttjande av personal. Därmed 

anser författarna att det mer värdefullt att använda förhållandet mellan scenariernas kapacitetskrav 

och kostnader, än att se varje framtagen siffra som en fullständig sanning i sig. 

8.2 Diskussion 
Diskussionen inleds genom att författarna först återkopplar till ett antal avgränsningar som inte 

behandlats i studiens genomförandefas, men som i realiteten kan påverka beslutet om ett framtida 

distributionssystem. Därefter diskuteras hur studien kan generaliseras och tillämpas på andra 

studieobjekt. Författarna vill även lyfta fram att det finns vidare områden att studera utifrån 

resultatet av rapporten, både för Holmen Paper men även för andra företag som vill utreda 

alternativa distributionssystem.  

8.2.1 Återkoppling till avgränsningar 

I kapitel 4 Uppgiftsprecisering presenterades ett antal avgränsningar som slutligen leder till studiens 

målbild. Figur 70 visar hur författarna i detta kapitel vill återkoppla till studiens avgränsningar och i 

ett bredare perspektiv diskutera resultatet.  

 

 

Figur 70. Visar hur diskussionen kring studiens resultat utvidgas.  

Samtliga beräkningar och mätningar för studien har gjorts med kostnader och kapaciteter som 

utgångspunkt. En aspekt som presenteras i kapitel 3 Teoretisk referensram, men som författarna inte 

tagit hänsyn till i studien, är vad de olika scenarierna innebär ur ett miljöperspektiv. Om studien 

istället haft miljöpåverkan som fokus hade säkerligen resultatet för scenario 1 presenteras och 

analyserats på ett annorlunda sätt. Exempelvis påpekar Pewe (2002) att tågtransporter har en 

mycket lägre energiåtgång i förhållande till biltransporter. Karlöf och Abrahamsson (2011) samt 

Björklund (2012) är ytterligare exempel på författare som tydligt påpekar vikten av miljö- och 

hållbarhetsarbete. Vidare kan de framräknade kostnaderna för varje scenario påverkas om hänsyn 
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tas till det Björklund (2012) kallar externa kostnader, det vill säga kostnaderna för den miljöpåverkan 

som uppstår i de olika scenarierna. 

Ytterligare en viktig aspekt som utelämnats i studiens genomförandefas, är hur de nya 

förutsättningarna påverkar arbetsförhållandena i färdigvarulagren. Med stor sannolikhet kommer en 

förändring av distributionssystemet innebära nya arbetsförhållanden för de som arbetar i eller i 

anslutning till lagren. Om inte kraven för ergonomi uppfylls, blir antagligen kapacitets- eller 

kostnadsberäkningar betydelselösa i längden. 

I studien analyseras heller inte scenariernas koppling till infrastrukturella förutsättningar vid 

anläggningarna i Braviken och Hallsta. Exempelvis innebär scenario 2 en stor ökning av antalet 

bilutlastningar för bruken och huruvida närliggande områden har förutsättningar för att ta emot ett 

så pass stort antal transportenheter, bör noga utredas och analyseras innan en förändring utförs. 

Även hur Holmen Papers leveransservice mot kunder, samt internt mellan Hallsta och Braviken, 

påverkas mellan scenarierna är relevant att undersöka. Ett exempel är fördelarna med biltransporter 

som lyfts fram av Lumsden (2006) gällande flexibilitet, säkerhet och tillförlitlighet. En bil är lättare att 

styra under pågående transport samt lättare att följa, vilket ger en positiv effekt på flera av de 

leveransserviceelement som Oskarsson et al (2006) tar upp. 

8.2.2 Generalisering av studiens tillvägagångssätt och resultat 

Även om studien baseras på en företagsspecifik frågeställning och utreder ett specifikt varuflöde, 

finns det givetvis aspekter som kan hänföras till andra studier. Ett sådant exempel är författarnas 

tillvägagångsätt för att beräkna Holmen Papers tillgängliga kapaciteter. Företag som behöver 

uppskatta tider och kapaciteter för olika arbetsmoment ska kunna använda studiens metod, utan allt 

för stora modifikationer. Således bör även studiens beräkningsmetodik även vara applicerbar på 

andra företag än Holmen Paper. 

Ett flertal av de tabeller som presenteras i 7.1 Analys och tolkning av resultat bör också vara 

användbara för företag som utreder sina distributionskanaler. Det gäller både beräkningar för hur 

personaltider förhåller sig till antalet utlastade ton, samt hur kostnader mellan olika transportslag 

varierar mot transporterade vikter. 

8.2.3 Uppslag för nya studier 

Med studien som utgångspunkt uppkom det utrymme för framtida studier. Idéerna ligger i anslutning 

till studien men rör sig utanför studiens syfte. 

Någonting som redan nämnts är hur de undersökta scenarierna förhåller sig till miljöaspekter och 

ergonomi. Med nya angreppssätt är det möjligt att upptäcka nya möjligheter och begränsningar för 

scenarierna, då beräkningarna inte enbart baseras på kostnader och kapaciteter. 

Om Holmen Paper anser att ett av de fyra behandlade scenarierna är extra intressant, bör det finnas 

möjligheter att noggrannare utreda detta scenario. Med hjälp av de tidmätningar som gjorts i studien 

kan djupare och mer detaljerade kapacitets- och kostnadsberäkningar utföras, vilket borde resultera i 

mer statistiskt säkerställda resultat. 

Ytterligare en framtida studie som föreslås är att undersöka scenariernas logistikkostnader med ett 

större systemperspektiv i beaktning. Då studiens kostnader enbart baseras på flödet mellan Hallsta 

och Braviken kan resultatet ge en missvisande bild av hela Holmen Papers distributionssystem. I 
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synnerhet för jämförelser med scenario 0, som egentligen inkluderar kostnader för två båtar mellan 

Sverige och den europeiska kontinenten. 

8.2.4 Sammanfattningsvis 

Att studiens resultat präglas av författarna och Holmen Papers val av att bemöta den ursprungliga 

problematiken råder det knappast något tvivel om. Med andra utgångspunkter än kapacitetsbehov 

och kostnader är det sannolikt att andra resultat uppnåtts.  

Trots att flera antaganden påverkar resultatet, är beräkningarna detaljerat utförda och bygger på 

hela 16 dagars mätningar av utlastningstider i Braviken och Hallsta. Då beräkningar för både 

kapaciteter och kostnader utförts och sammanställts för respektive scenario, anser författarna att 

studiens syfte därmed är besvarat. 
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10 Bilagor 
I det här kapitlet redovisas rapportens kompletterande material i form av bilagor.  
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10.1 Olika fartygsvarianter 

10.1.1 Passagerarfartyg 

Passagerarfartyg utgör en mycket viktig del i sjötransporter på grund av dess starka koppling till 

lastbilstransporter. Lasttekniken är den samma som för RoRo-fartyg, det vill säga att lastbilar och 

bussar som transporteras på båten rullas ombord på ett däck. Passagerarfartygens storlek kan 

givetvis variera, men en vanlig storlek är 3000 passagerare och 1000 personbilar. I Figur 71 

åskådliggörs ett passagerarfartyg. (Lumsden, 2006) 

 

Figur 71. Exempel på ett passagerarfartyg. (Viking Line, 2014) 

10.1.2 Bulkfartyg 

Med bulkfartyg avses transporter för fasta och torra laster, exempelvis cement, kol och malm. 

Bulkfartygens storlek kan variera från 1000 till närmare 300 000 tons lastkapacitet, men normal 

storlek brukar ligga kring 80 000 ton. Ofta delas bulkfartyg upp i två olika grupper: rena bulklastfartyg 

och kombinationsfartyg. De rena bulklastfartygen är konstruerade för att transportera enbart en 

specifik typ av laster medan kombinationsfartyg kan kombinera ett par olika typer av laster. 

(Lumsden, 2006) 

10.1.3 Tankfartyg 

Tankfartygen räknas som en variant av bulkfartyg som är specialanpassade för flytande bränslen. 

Lumsden (2006) väljer att dela upp gruppen tankfartyg i tre olika grupper: råoljefartyg, 

produkttankfartyg och kemikalietankfartyg. Råoljefartyg används princip som namnet indikerar för 

transporter av råolja. De brukar lastas vid en depå vid oljefälten och avlastas vid raffinaderiernas 

terminaler. Produkttankfartyg är i första hand lämpade för transporter av förädlade 

petroleumprodukter. I sin konstruktion påminner de starkt om kemikalietankfartyg, med skillnaden 

att kemikalietankfartyg är konstruerade med en viss sorts ytbehandling för att skydda de lastade 

kemikalierna från att reagera med omgivningen. 

10.1.4 Speciella fartygstyper 

Till gruppen speciella fartygstyper hör de fartyg som är speciellt konstruerade för vissa laster, 

lastbärare eller speciella geografiska förhållanden. Exempel på sådana båtar är fartyg i pråmsystem 

och kanalfartyg. (Lumsden, 2006) 
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10.2 Formulär för tidmätningar 
Nedan följer de fyra formulären som användes för anteckningar vid tidmätningarna. 

10.2.1 Formulär för tidmätning lastbil 

 

Aktivitet

Ställa upp lastbilen på plats

Lämna lastkajen med lastbilen

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

48 49 50 51 52 53

Kommentarer

Ställa upp lastbilen på plats

Lämna lastkajen med lastbilen

Flytta rullar från lager till mellanlager Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta rullar från mellanlager till lastbil Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta rullar från lager till mellanlager

Flytta rullar från mellanlager till lastbil

Tidsåtgång (s)

1

1

Anteckna om något ovanligt händer som påverkar lastningstiden
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10.2.2 Formulär för tidmätning tåg 

 

 

Aktivitet

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

48 49 50 51 52 53

Kommentarer

Flytta rullar från lager till mellanlager Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta rullar från mellanlager till lastbil Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Tidsåtgång (s)

Anteckna om något ovanligt händer som påverkar lastningstiden

Flytta rullar från lager till mellanlager

Flytta rullar från mellanlager till tågvagn
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10.2.3 Formulär för tidmätning båt 

 

Aktivitet

Nr Tid Antal  rul lar Nr Tid Antal  rul lar

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Kommentarer

Flytta rullar från lager till flak
Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta flak från lager till båt
Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta rullar från flak till båt Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta flak från båt till lager Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta flak från lager till båt

Flytta rullar från flak till båt

Flytta flak från båt till lager

Tidsåtgång (s)

Anteckna om något ovanligt händer som påverkar lastningstiden

Flytta rullar från lager till flak
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10.2.4 Formulär för tidmätning container 

 

Aktivitet

Ställa upp containern på plats

Lämna lastkajen med containern

Flytta rullar från lager till mellanlager 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

Flytta rullar från mellanlager 1 2 3 4 5 6

till container 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

48 49 50 51 52 53

Kommentarer

Ställa upp container på plats

Lämna lastkajen med container

Flytta rullar från lager till mellanlager Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Flytta rullar från mellanlager Nr

till container
Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Tidsåtgång (s)

1

1

Anteckna om något ovanligt händer som påverkar lastningstiden
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10.3 Intervjufrågor för tillgänglig kapacitet 
Nedan följer de intervjufrågor som ska ställas till arbetsledarna på färdigvarulagret i Braviken samt i 

Hallsta för att beräkna den tillgängliga kapaciteten och då besvara fråga 1-8 i uppgiftspreciseringen. 

Alla frågor är aktuella för båda pappersbruken och kommer därför ställas till arbetsledarna i både 

Braviken och Hallsta. 

10.3.1 Mantimmar 

1. Hur många mantimmar finns tillgängligt för arbete vid färdigvarulagret? 

o Hur många skift per dag utnyttjas i dagsläget? 

o Hur många personer arbetar per skift? 

o Hur många arbetstimmar är ett skift? 

10.3.2 Trucktimmar 

2. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de stora klämtruckarna? 

o Hur många truckar finns tillgängliga i dagsläget?  

o Hur många timmar kan en stor klämtruck användas per dag? 

3. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för de små klämtruckarna? 

o Hur många truckar finns tillgängliga i dagsläget?  

o Hur många timmar kan en liten klämtruck användas per dag? 

4. Hur många trucktimmar finns tillgängligt för MAFI-truckarna? 

o Hur många truckar finns tillgängliga i dagsläget?  

o Hur många timmar kan en MAFI-truck användas per dag? 

10.3.3 Lastkajer 

Bil och container 

5. Hur många lastkajstimmar finns tillgängliga för bil och containerlastning? 

o Hur många lastkajer finns tillgängliga? 

o Hur många timmar per dag finns tillgängligt för utlastningsarbete vid lastkajerna? 

Tåg 

6. Hur stor lastningstid finns tillgängligt för tåg? 

o Hur många tågvagnar kan lastas samtidigt? 

o Under hur många timmar kan lastning av tåg ske? 

Båt 

7. Hur stor lastningstid finns tillgänglig för båt? 

o Hur många timmar per dag kan lastning av båt ske? 

o Hur många lastkajer för båtar finns tillgängligt? 

10.3.4 Lagerutrymme 

8. Hur stor kapacitet har färdigvarulagret? 

o Hur många ton får plats i färdigvarulagret? 

o Hur många ton får plats innan informationssystemet slutar fungera som det ska? 
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10.4 Intervjusvar gällande tillgängliga kapaciteter 

10.4.1 Braviken 

Nedan är frågor och svar som rör tillgänglig kapacitet i Braviken. 

Hur många små klämtruckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Peter Terins, boss Braviken: Tolv stycken. 

Hur många stora klämtruckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Peter Terins, boss Braviken: 18 stycken. 

Hur många MAFI-truckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Peter Terins, boss Braviken: Tre stycken dragare och tre stycken flak, dock ägs dessa av 

stuveribolaget och inte Holmen Paper. 

Hur många lastkajer finns tillgängliga för lastning av bil och container i Braviken? 

Peter Terins, boss Braviken: Elva stycke för stående lastning och tre stycken för liggande lastning. 

Hur många personer jobbar med utlastning i Braviken? 

Peter Terins, boss Braviken: 19 stycken truckförare på heltid, tre stycken arbetsledare. 

Under en hektisk arbetsdag, hur många timmar går åt till arbete? 

Björn Mattsson, truckförare Braviken: Sex timmar. 

Kjell Christoffersson och Björn Pedersen, logistiksamordnare Braviken: Sex och en halv till sju timmar. 

Lena Wiklöv, truckförare Braviken: Sex timmar. 

Martin Forsman, truckförare Braviken: Sju timmar. 

Peter Terins, boss Braviken: Åtta timmar. 

Anna-Karin Forneman, truckförare Braviken: Sex timmar och 45 minuter. 

10.4.2 Hallsta 

Nedan är frågor och svar som rör tillgänglig kapacitet i Hallsta. 

Hur många små klämtruckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Mikael Messing, arbetsledare Hallsta: Sex stycken för billastning och tre stycken för båtlastning. 

Hur många stora klämtruckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Mikael Messing, arbetsledare Hallsta: Fyra stycken för billastning på båtdagar, fem stycken för 

billastning på icke-båtdagar. Fyra stycken som lastar flak vid båtlastning. 

Hur många MAFI-truckar finns tillgängliga för lastning i Braviken? 

Mikael Messing, arbetsledare Hallsta: Tre stycken dragare och tre stycken flak. 

Hur många lastkajer finns tillgängliga för lastning av bil och container i Braviken? 

Mikael Messing, arbetsledare Hallsta: Fem stycken för stående lastning och två för liggande lastning. 

Hur många personer jobbar med utlastning i Braviken? 

Mikael Messing, arbetsledare Hallsta: 19 stycken truckförare på heltid. 
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Under en hektisk arbetsdag, hur många timmar går åt till arbete? 

Lennart Stenberg, truckförare Hallsta: Sju och en halv timme. 

Robert Wahlström, truckförare Hallsta: Sju timmar och 20 minuter. 

Stefan Sjölund, arbetsledare Hallsta: Sju och en halv timme. 

  



9 
 

10.5 Använda resurser vid lastning 
Nedan presenteras de resurser som varje lastningsprocess använder vid lastning, endast antalet 

enheter av varje resurs utan hänsyn till hur under hur lång tid resursen används. 

10.5.1 Braviken 
Tabell 105. Sammanställning av resurser vid liggande lastning av lastbil i Braviken, gäller för både nordisk och 
kontinentlastbil. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Bil till kaj 4 0 0 1 0 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till lastbil 4 1 0 1 0 

Bil från kaj 0 0 0 1 0 

 

Tabell 106. Sammanställning av resurser vid lastning av container i Braviken. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Container till kaj 0 0 0 1 0 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till container 1 1 0 1 0 

container från kaj 0 0 0 1 0 

 

Tabell 107. Sammanställning av resurser vid lastning av båt i Braviken. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Rullar till flak 4 0 3 0 0 

Flak till båt 0 0 0 0 0 

Rullar till båt 0 0 0 0 0 

Båt till lager 0 0 0 0 0 

 

Tabell 108. Sammanställning av resurser vid lastning av tåg i Braviken. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till tågvagn 1 1 0 0 0 

Stänga tågvagn 1 0 0 0 0 
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10.5.2 Hallsta 
Tabell 109. Sammanställning av resurser vid liggande lastning av lastbil i Hallsta, gäller för både nordisk och 
kontinentlastbil. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Bil till kaj 4 0 0 1 0 

Rullar till 
mellanlager 

1 0 1 0 0 

Rullar till lastbil 4 1 0 1 0 

Bil från kaj 0 0 0 1 0 

 

Tabell 110. Sammanställning av resurser vid lastning av båt i Hallsta. 

Aktivitet Truckförare 
Liten 
truck 

Stor 
truck 

Lastkaj MAFI-truck 

Rullar till flak 4 0 3 0 0 

Flak till båt 2 0 1 0 2 

Rullar till båt 3 2 0 0 0 

Båt till lager 2 0 0 0 2 
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10.6 Fullständiga resultat från tidmätningar 
Nedan följer fullständiga resultat från de tidmätningar som utfördes i Braviken samt i Hallsta. 

10.6.1 Braviken 
Tabell 111. Båt Braviken 

Rullar till flak Flak till båt Rullar till båt Flak till lager 

152 184 245 196 270 
 

199 256 194 86 72  

161 304 168 268 202 
 

380 279 
 

585 92  

127 195 245 99 229 
 

202 237 
 

308 75  

137 320 151 122 220 
 

167 253 
 

388 62  

172 296 171 111 244 
 

138 277 
 

345 74  

200 170 180 91 306 
 

143 256 
 

237 95  

164 213 162 101 267 
 

211 241 
 

262 118  

164 90 144 211 226 
 

330 279 
 

109 83  

248 180 162 106 233 
 

229 205 
 

180 88  

506 170 164 273 286 
 

296 228 
 

70 101  

312 120 172 110 237 
 

291 216 
 

70 
 

 

270 153 166 388 256 
 

338 248 
 

68 
 

 

268 165 
 

228 193 
 

236 243 
 

72 
 

 

283 186 
 

267 
  

269 232 
 

90 
 

 

 

Tabell 112. Stående kontinent Braviken 

Bil till kaj 
Rullar till 

mellanlager 
Rullar till bil Bil från kaj 

382 
  

114 
  

49 39 28 180   

235 
  

127 
  

42 36 29 736   

630 
  

113 
  

29 46 27 735   

390 
  

121 
  

36 37 24 342   

671 
  

111 
  

50 39 24 182   

404 
  

118 
  

25 29 21 397   

566 
  

109 
  

29 37 55 213   

1120 
  

116 
  

30 28 48 263   

270 
  

151 
  

30 52 83 285   

330 
  

146 
  

32 33 82 300   

531 
  

206 
  

28 44 55 135   

437 
  

362 
  

31 31 43 547   

626 
  

125 
  

46 43 39 327   

527 
  

76 
  

33 33 38 268   

380 
  

127 
  

32 35 38 246   

707 
  

112 
  

33 34 50 108   

440 
  

110 
  

29 34 34 405   

405 
  

179 
  

33 31 49 358   

480 
  

144 
  

77 30 31 170   
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409 
  

151 
  

33 30 95 420   

600 
  

58 
  

33 33 35 222   

410 
  

94 
  

44 27 55 203   

513 
  

76 
  

45 47 34 278   

459 
  

77 
  

40 32 48 135   

372 
  

71 
  

36 40 37 360   

251 
  

66 
  

40 40 37 222   

480 
  

98 
  

51 31 39 252   

433 
  

69 
  

57 34 32 190   

112 
  

70 
  

38 28 37 360   

750 
  

96 
  

38 28 105 255   

474 
  

60 
  

45 48 32 300   

450 
  

70 
  

53 28 33 213   

187 
  

81 
  

54 35 28 334   

672 
  

69 
  

45 38 32 235   

708 
  

77 
  

57 34 40 375   

585 
  

65 
  

41 33 96 240   

442 
  

51 
  

35 54 94 180   

207 
  

52 
  

32 35 140 230   

95 
  

55 
  

33 34 84 204   

400 
  

50 
  

31 30 34 221   

184 
  

71 
  

30 40 40 276   

520 
  

68 
  

40 41 28 1100   

500 
  

73 
  

40 48 28 112   

470 
  

69 
  

98 32 25 165   

   
74 

  
36 46 30 41   

   
84 

  
39 78 36 570   

   
90 

  
61 30 32 105   

   
88 

  
51 29 53 245   

   
70 

  
37 28 61 310   

   
188 

  
43 28 56 

 
  

   
98 

  
37 30 40 

 
  

   
56 

  
50 38 72 

 
  

   
60 

  
33 31 74 

 
  

   
100 

  
34 34 30 

 
  

   
120 

  
35 212 30 

 
  

   
251 

  
41 38 31 

 
  

   
527 

  
29 42 28 

 
  

   
70 

  
41 45 28 

 
  

   
55 

  
119 47 27 

 
  

   
85 

  
38 38 26 

 
  

   
86 

  
44 33 25 

 
  

   
86 

  
68 32 23 
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83 

  
47 40 25 

 
  

   
93 

  
42 35 26 

 
  

   
86 

  
91 37 24 

 
  

   
84 

  
41 37 27 

 
  

   
131 

  
82 53 30 

 
  

   
86 

  
38 45 25 

 
  

   
80 

  
186 39 29 

 
  

   
89 

  
41 37 39 

 
  

   
92 

  
38 65 152 

 
  

   
78 

  
73 42 33 

 
  

   
144 

  
39 33 30 

 
  

   
150 

  
47 48 29 

 
  

   
210 

  
43 42 33 

 
  

   
172 

  
75 40 29 

 
  

   
181 

  
47 29 71 

 
  

   
68 

  
41 33 33 

 
  

   
69 

  
60 31 29 

 
  

   
56 

  
76 27 28 

 
  

   
61 

  
46 27 47 

 
  

   
93 

  
33 27 40 

 
  

   
70 

  
44 29 39 

 
  

   
228 

  
115 28 38 

 
  

   
248 

  
35 22 28 

 
  

   
57 

  
34 36 40 

 
  

   
49 

  
123 55 32 

 
  

   
55 

  
35 40 28 

 
  

   
46 

  
66 57 23 

 
  

   
98 

  
118 34 25 

 
  

   
102 

  
38 40 22 

 
  

   
103 

  
63 32 21 

 
  

   
110 

  
46 79 85 

 
  

   
84 

  
64 25 40 

 
  

   
87 

  
43 42 53 

 
  

   
169 

  
44 17 46 

 
  

   
134 

  
39 51 45 

 
  

   
124 

  
42 43 32 

 
  

   
86 

  
27 37 42 

 
  

   
101 

  
32 38 68 

 
  

   
129 

  
27 36 43 

 
  

   
98 

  
41 33 44 

 
  

   
170 

  
24 30 32 

 
  

   
113 

  
24 29 32 

 
  

   
97 

  
46 27 65 
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69 

  
43 34 54 

 
  

   
63 

  
47 34 55 

 
  

   
54 

  
41 33 49 

 
  

   
90 

  
39 36 49 

 
  

   
117 

  
33 30 42 

 
  

   
81 

  
37 34 43 

 
  

   
182 

  
36 32 63 

 
  

   
144 

  
26 32 43 

 
  

   
156 

  
28 26 46 

 
  

   
208 

  
30 29 39 

 
  

   
152 

  
38 28 44 

 
  

   
213 

  
37 28 56 

 
  

   
110 

  
45 28 39 

 
  

   
184 

  
41 31 31 

 
  

   
148 

  
40 27 54 

 
  

   
134 

  
34 31 69 

 
  

   
374 

  
34 26 45 

 
  

   
162 

  
34 24 35 

 
  

   
92 

  
36 24 53 

 
  

   
94 

  
32 33 45 

 
  

   
79 

  
86 23 29 

 
  

   
80 

  
101 24 54 

 
  

   
139 

  
66 32 32 

 
  

   
136 

  
49 24 51 

 
  

   
176 

  
42 40 36 

 
  

      
44 77 34 

 
  

      
42 23 30 

 
  

      
39 24 55 

 
  

      
33 22 23 

 
  

      
36 24 72 

 
  

      
33 38 113 

 
  

      
38 38 39 

 
  

      
34 18 47 

 
  

      
30 18 44 

 
  

      
25 36 68 

 
  

      
31 42 38 

 
  

      
31 32 60 

 
  

      
33 34 43 

 
  

      
29 34 43 

 
  

      
24 33 38 

 
  

      
25 34 38 

 
  

      
26 46 43 

 
  

      
26 34 40 
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59 35 46 

 
  

      
53 33 46 

 
  

      
33 28 79 

 
  

      
41 26 89 

 
  

      
36 

   
  

 

Tabell 113. Stående nordisk Braviken 

Bil till kaj 
Rullar till 

mellanlager 
Rullar till bil Bil från kaj 

725 
  

140 
  

30 28 29 431   

642 
  

134 
  

32 26 27 413   

703 
  

149 
  

31 28 28 565   

280 
  

143 
  

31 45 24 150   

275 
  

141 
  

32 34 24 140   

459 
  

174 
  

35 37 25 211   

360 
  

126 
  

37 33 31 134   

190 
  

99 
  

25 36 43 550   

514 
  

113 
  

36 34 26 80   

450 
  

110 
  

36 31 52 540   

   
123 

  
26 33 25 140   

   
79 

  
26 60 26 398   

   
85 

  
34 28 23 

 
  

   
110 

  
48 30 22 

 
  

   
114 

  
155 30 51 

 
  

   
120 

  
32 29 32 

 
  

   
110 

  
33 29 43 

 
  

   
103 

  
44 33 36 

 
  

   
100 

  
28 29 32 

 
  

   
128 

  
30 27 26 

 
  

   
103 

  
27 30 29 

 
  

   
174 

  
28 60 32 

 
  

   
154 

  
26 48 23 

 
  

   
192 

  
27 43 42 

 
  

   
74 

  
31 41 28 

 
  

   
86 

  
37 37 29 

 
  

      
28 36 27 

 
  

      
29 60 46 

 
  

      
30 30 29 

 
  

      
32 34 30 

 
  

      
27 28 39 

 
  

      
28 
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Tabell 114. Liggande kontinent Braviken 

Bil till kaj 
Rullar till 

mellanlager 
Rullar till bil Bil från kaj 

762 
  

87 
  

132 109 117 1598   

831 
  

73 
  

88 59 62 1200   

695 
  

47 
  

71 164 87 961   

559 
  

50 
  

158 83 83 1590   

   
48 

  
97 174 129 

 
  

   
100 

  
208 90 81 

 
  

   
113 

  
128 92 80 

 
  

      
65 68 81 

 
  

      
55 86 113 

 
  

      
55 64 84 

 
  

      
140 197 100 

 
  

      
59 68 115 

 
  

      
251 

   
  

 

Tabell 115. Container Braviken 

Container till 
kaj 

Rullar till 
mellanlager 

Rullar till 
container 

Container 
från kaj 

130 
  

85 
  

38 26 33 145 
  

230 
  

87 
  

34 26 33 241 
  

143 
  

78 
  

35 24 30 150 
  

160 
  

66 
  

31 25 31 199 
  

150 
  

62 
  

32 24 50 200 
  

150 
  

70 
  

30 28 27 250 
  

165 
  

69 
  

25 22 30 140 
  

420 
  

60 
  

32 31 20 205 
  

127 
  

67 
  

29 39 62 
   

   
79 

  
30 32 49 

   

   
101 

  
29 36 50 

   

      
50 42 58 

   

      
32 39 44 

   

      
40 33 37 

   

      
29 29 34 

   

      
30 29 34 

   

      
29 64 32 

   
 

Tabell 116. Tåg Braviken 

Rullar till 
mellanlager 

Rullar till 
tågvagn 

Stänga 
vagnen 

70 
  

21 29 19 40 
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70 
  

23 25 22 76 
  

65 
  

18 30 20 75 
  

155 
  

21 31 18 38 
  

115 
  

20 23 15 91 
  

145 
  

24 25 40 80 
  

104 
  

17 29 27 
   

99 
  

18 27 31 
   

124 
  

19 24 23 
   

101 
  

25 26 23 
   

104 
  

19 27 25 
   

108 
  

101 21 23 
   

101 
  

19 21 49 
   

94 
  

22 19 23 
   

217 
  

23 34 18 
   

99 
  

78 19 20 
   

115 
  

14 19 37 
   

92 
  

36 20 20 
   

77 
  

28 30 16 
   

155 
  

106 19 17 
   

103 
  

21 17 28 
   

97 
  

21 20 23 
   

92 
  

28 22 27 
   

55 
  

25 26 22 
   

52 
  

29 22 17 
   

60 
  

26 17 19 
   

55 
  

17 21 21 
   

53 
  

17 25 20 
   

90 
  

19 18 20 
   

52 
  

18 20 17 
   

64 
  

27 19 45 
   

70 
  

22 20 22 
   

76 
  

19 31 22 
   

80 
  

18 16 23 
   

64 
  

19 18 22 
   

68 
  

17 17 21 
   

55 
  

31 42 19 
   

63 
  

13 12 21 
   

   
15 16 19 

   

   
15 16 21 

   

   
59 25 20 

   

   
17 23 23 

   

   
21 20 21 

   

   
23 22 22 
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23 21 20 

   

   
43 19 18 

   

   
32 19 18 

   

   
27 21 18 

   

   
30 20 19 

   

   
20 21 17 

   

   
24 20 16 

   

   
23 41 12 

   

   
21 21 25 

   

   
25 17 28 

   

   
23 24 22 

   

   
23 22 22 

   

   
18 16 20 

   

   
34 15 26 

   

   
19 18 19 

   

   
24 88 20 

   

   
25 25 19 

   

   
29 31 26 

   

   
16 22 19 

   

   
15 24 21 

   

   
27 21 18 

   

   
17 19 19 

   

   
15 21 18 

   

   
13 19 20 

   

   
23 19 19 

   

   
14 25 18 

   

   
18 22 19 

   

   
27 22 16 

   

   
37 22 17 

   

   
21 23 18 

   

   
26 

     
 

10.6.2 Hallsta 
Tabell 117. Båt Hallsta 

Rullar till flak Flak till båt Rullar till båt Flak till lager 

140 220 282 296 270 317 250 168 260 85 94 81 

156 225 290 307 255 344 276 350 276 78 93 81 

185 210 140 358 221 272 290 273 289 71 96 82 

207 250 140 389 248 480 323 247 198 73 84 122 

195 260 180 199 241 217 310 263 160 106 92 104 

120 190 145 220 510  313 614 445 100 88  

175 270 160 341 203  245 238  115 103  

90 120 150 235 189  186 246  135 86  
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180 156 138 330 178  147 298  114 82  

147 150 142 298 318  333 254  101 72  

144 156 177 261 354  619 264  89 82  

320 265 120 218 343  350 255  83 75  

490 241 143 380 311  393 308  87 75  

417 198 124 167 314  277 262  85 84  

210 160 155 272 305  261 362  87 99  

210 226  204 282  323 318  89 82  

 

Tabell 118. Stående kontinent Hallsta 

Bil till kaj 
Rullar till 

mellanlager 
Rullar till bil Bil från kaj 

990   97   92 44 21 283   

525   99   74 23 58 370   

412   102   67 34 32 379   

290   101   75 61 45 340   

550   240   61 44 57 337   

440   176   56 112 52 255   

885   283   213 36 58 435   

597   95   76 41 40 358   

876   197   67 37 43 346   

570   175   107 114 60 238   

595   78   46 42 42 495   

   105   95 55 34 581   

   161   98 58 84 264   

   178   46 52 19 511   

   170   30 51 33 284   

   72   38 54 36 307   

   210   42 43 39 471   

   85   45 51 112 310   

   104   36 302 36 518   

   85   61 51 37 120   

   114   35 95 47 291   

   79   37 57 54    

   44   35 37 38    

   120   35 58 36    

   165   55 103 40    

   85   116 44 41    

   90   33 95 42    

   53   68 86 276    

   363   40 53 30    

   180   53 40 50    

   142   40 71 51    

   115   29 113 26    

   80   34 46 47    
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   89   36 44 141    

   89   31 30 46    

   99   43 55 135    

   112   32 50 50    

   95   219 62 71    

   86   32 282 46    

   83   37 37 118    

   103   29 61 60    

   166   40 71 52    

   109   26 48 63    

   405   35 48 235    

   117   31 37 40    

   189   32 98 53    

   293   36 32 40    

   48   31 27 118    

   227   24 32 40    

   299   29 55 247    

   194   21 39 35    

   165   26 49 21    

   141   106 46 56    

   113   67 54 56    

   91   47 44 67    

   629   45 50 37    

   299   52 75 68    

   151   43 96 60    

   130   42 62 59    

   611   54 46 100    

   113   37 41 118    

   118   51 46 73    

   109   35 44 277    

   128   44 44 81    

   140   36 65 244    

   207   46 44 83    

   220   32 40 67    

   132   44 42 98    

   117   36 65 67    

   87   59 84 84    

   93   54 35 68    

   550   151 27 86    

   93   122 34 89    

   108   61 28 72    

   132   149 208 59    

   233   34 117 46    

   74   41 183 41    

   91   44 103 39    

   112   64 41 38    
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   92   45 83 40    

   388   61 83 37    

   145   44 93 43    

   102   57 44 61    

   77   52 72 210    

   66   45 82 34    

   130   67 58 30    

   419   74 47 26    

      77 70 24    

      50 95 34    

      101 93 44    

      50 37 98    

      82 98 54    

      79 64 62    

      64 41 71    

      60 24 67    

      28 46 48    

      48 34 55    

      108 43 46    

      94 22 43    

      103 45 43    

      84 29 131    

      43 39 42    

      60 25 53    

      48 43 64    

      63 38 45    

      37 40 84    

      139 36 59    

      36 44 68    

      91 45 57    

      32 32     

 

Tabell 119. Stående nordisk Hallsta 

Bil till kaj 
Rullar till 

mellanlager 
Rullar till 

bil 
Bil från kaj 

610         210   
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10.7 Resultat av tidmätningar i Braviken samt Hallsta 
Nedan följer resultaten som erhölls efter bearbetning av tidmätningarna som genomfördes i Braviken 

samt i Hallsta.  

10.7.1 Braviken 
Tabell 120. Resultat av mätningar för stående lastning av en nordisk lastbil i Braviken. 

 Lastbil till kaj Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil Lastbil från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 460 122 34 313 

Antal gjorda mätningar 10 26 94 12 

Uppnådd precision 23,8 % 7,4 % 5,4 % 38,6 % 

Övre tid (s) 569 132 36 433 

Undre tid (s) 350 113 32 192 

Cykler per lastning (st) 1 7 25 1 

 
Tabell 121. Resultat av mätningar för liggande lastningar av en kontinentlastbil i Braviken. 

 Lastbil till kaj Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil Lastbil från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 712 74 105 1337 

Antal gjorda mätningar 4 7 37 4 

Uppnådd precision 18,6 % 19,8 % 14,6 % 23,1 % 

Övre tid (s) 844 89 121 1647 

Undre tid (s) 580 59 90 1028 

Cykler per lastning (st) 1 4 8 1 

 
Tabell 122. Resultat av mätningar för lastning av båt i Braviken. 

 Rullar till flak Flak till båt Rullar till båt Flak till lager 

Genomsnittlig tid (s) 201 213 244 155 

Antal gjorda mätningar 40 27 29 24 

Uppnådd precision 7,1 % 11,5 % 7,4 % 19,9 % 

Övre tid (s) 215 237 262 186 

Undre tid (s) 187 188 226 125 

Cykler per lastning (st) 1 1 1 1 

 
Tabell 123. Resultat av mätningar för lastning av container i Braviken. 

 Container till 
kaj 

Rullar till 
mellanlager 

Rullar till 
Container 

Container från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 186 75 34 191 

Antal gjorda mätningar 9 11 56 8 

Uppnådd precision 32,2 % 6,1 % 5,9 % 18,5 % 

Övre tid (s) 246 79 37 227 

Undre tid (s) 126 70 32 156 

Cykler per lastning (st) 1 4 16 1 
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Tabell 124. Resultat av mätningar för lastning av tåg i Braviken. 

 Rullar till 
mellanlager 

Rullar till tågvagn Stänga tågvagn 

Genomsnittlig tid (s) 91 24 67 

Antal gjorda mätningar 38 223 6 

Uppnådd precision 9,0 % 4,3 % 22,6 % 

Övre tid (s) 99 25 82 

Undre (s) 83 23 52 

Cykler per lastning (st) 11 42 1 

 
Tabell 125. Resultat av mätningar för liggande lasting av nordisk lastbil i Braviken. 

 Lastbil till kaj Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil Lastbil från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 712 74 105 1337 

Antal gjorda mätningar 4 7 37 4 

Uppnådd precision 18,6 % 19,8 % 14,6 % 23,1 % 

Övre tid (s) 844 89 121 1647 

Undre tid (s) 580 59 90 1028 

Cykler per lastning (st) 1 7 13 1 

 

10.7.2 Hallsta 
Tabell 126. Resultat av mätningar för stående lastning av en nordisk lastbil i Hallsta. 

 Lastbil till kaj Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil Lastbil från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 610 - - 210 

Antal gjorda mätningar 1 0 0 1 

Uppnådd precision - - - - 

Övre tid (s) - - - - 

Undre tid (s) - - - - 

Cykler per lastning (st) 1 7 25 1 

 
Tabell 127. Resultat av mätningar för lastning av båt i Hallsta. 

 Rullar till flak Flak till båt Rullar till båt Flak till lager 

Genomsnittlig tid (s) 195 288 296 91 

Antal gjorda mätningar 47 37 38 37 

Uppnådd precision 8,3 % 8,3 % 9,4 % 3,7 % 

Övre tid (s) 211 312 324 94 

Undre tid (s) 179 264 268 87 

Cykler per lastning (st) 1 1 1 1 

 
Tabell 128. Resultat av mätningar för liggande lastning av kontinentlastbil i Hallsta, baserat på mätningar från Braviken. 

 Lastbil till kaj Rullar till Rullar till lastbil Lastbil från 
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mellanlager kaj 

Genomsnittlig tid (s) 712 74 105 1337 

Antal gjorda mätningar 4 7 37 4 

Uppnådd precision 18,6 % 19,8 % 14,6 % 23,1 % 

Övre tid (s) 844 89 121 1647 

Undre tid (s) 580 59 90 1028 

Cykler per lastning (st) 1 4 7 1 

 

Tabell 129. Resultat av mätningar för liggande lastning av nordisk lastbil i Hallsta, baserat på mätningar från Braviken. 

 Lastbil till kaj Rullar till 
mellanlager 

Rullar till lastbil Lastbil från 
kaj 

Genomsnittlig tid (s) 712 74 105 1337 

Antal gjorda mätningar 4 7 37 4 

Uppnådd precision 18,6 % 19,8 % 14,6 % 23,1 % 

Övre tid (s) 844 89 121 1647 

Undre tid (s) 580 59 90 1028 

Cykler per lastning (st) 1 6 11 1 

 

Tabell 130. Resultat av mätningar för lastning av tåg i Hallsta, baserat på mätningar från Braviken. 

 Rullar till 
mellanlager 

Rullar till tågvagn Stänga tågvagn 

Genomsnittlig tid (s) 91 24 67 

Antal gjorda mätningar 38 223 6 

Uppnådd precision 9,0 % 4,3 % 22,6 % 

Övre tid (s) 99 25 82 

Undre (s) 83 23 52 

Cykler per lastning (st) 11 42 1 
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10.8 Sammanställning av resursåtgång för alla lastningsprocesser 
Nedan följer en sammanställning av resursåtgången för alla lastningsprocesser, uppdelat på varje 

aktivitet. 

10.8.1 Braviken 
Tabell 131. Resursåtgång vid stående lastning av kontinentlastbil i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

 
 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 459,5 1 459,5 0 0 0 0 1 460 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

456 1 456 0 0 1 456 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

672 1 672 1 672 0 0 1 672 0 0 

Bil från kaj 302 0 0 0 0 0 0 1 302 0 0 

Summa tid - - 1588 - 672 - 456 - 1434 - 0 
 
Tabell 132. Resursåtgång vid stående lastning av nordisk lastbil i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 459,5 1 459,5 0 0 0 0 1 460 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

854 1 854 0 0 1 854 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

850 1 850 1 850 0 0 1 850 0 0 

Bil från kaj 313 0 0 0 0 0 0 1 313 0 0 

Summa tid - - 2164 - 850 - 854 - 1623 - 0 
 
Tabell 133. Resursåtgång vid liggande lastning av kontinentlastbil i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 712 4 2848 0 0 0 0 1 712 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

296 1 296 0 0 1 296 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

840 4 3360 1 840 0 0 1 840 0 0 

Bil från kaj 1337 0 0 0 0 0 0 1 1337 0 0 

Summa tid - - 6504 - 840 - 296 - 2889 - 0 
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Tabell 134. Resursåtgång vid liggande lastning av nordisk lastbil i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 712 4 2848 0 0 0 0 1 712 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

518 1 518 0 0 1 518 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

1365 4 5460 1 1365 0 0 1 1365 0 0 

Bil från kaj 1337 0 0 0 0 0 0 1 1337 0 0 

Summa tid - - 8826 - 1365 - 518 - 3414 - 0 
 
Tabell 135. Resursåtgång vid lastning av container i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Container 
till kaj 

186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

300 1 300 0 0 1 300 0 0 0 0 

Rullar till 
container 

568 1 568 1 568 0 0 1 568 0 0 

container 
från kaj 

191 0 0 0 0 0 0 1 191 0 0 

Summa tid - - 868 - 568 - 300 - 945 - 0 
 
Tabell 136. Resursåtgång vid lastning av båt i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Rullar till 
flak 

201 4 804 0 0 3 603 0 0 0 0 

Flak till båt 212,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rullar till 
båt 

244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Båt till lager 155,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa tid - - 804 - 0 - 603 - 0 - 0 
 
Tabell 137. Resursåtgång vid lastning av tåg i Braviken. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
(s) 

Tid 
(s) 

Rullar till 1001 1 1001 0 0 1 1068 0 0 0 0 
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mellanlager 

Rullar till 
tågvagn 

987 1 1001 1 1068 0 0 0 0 0 0 

Stänga 
tågvagn 

67 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa tid - - 2069 - 1068 - 1068 - 0 - 0 

 

10.8.2 Hallsta 
Tabell 138. Resursåtgång vid stående lastning av kontinentlastbil i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid 

Bil till kaj 612 1 612 0 0 0 0 1 612 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

636 1 636 0 0 1 636 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

1000 1 1000 1 1000 0 0 1 1000 0 0 

Bil från kaj 357 0 0 0 0 0 0 1 357 0 0 

Summa tid - - 2248 - 1000 - 636 - 1969 - 0 
 
Tabell 139. Resursåtgång vid stående lastning av nordisk lastbil i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 460 1 460 0 0 0 0 1 460 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

1113 1 1113 0 0 1 1113 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

1562 1 1562 1 1562 0 0 1 1562 0 0 

Bil från kaj 313 0 0 0 0 0 0 1 313 0 0 

Summa tid - - 3135 - 1562 - 1113 - 2335 - 0 
 
Tabell 140. Resursåtgång vid liggande lastning av kontinentlastbil i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 712 4 2848 0 0 0 0 1 712 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

636 1 636 0 0 1 636 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

735 4 2940 1 735 0 0 1 735 0 0 

Bil från kaj 1337 0 0 0 0 0 0 1 1337 0 0 

Summa tid - - 6424 - 735 - 636 - 2784 - 0 
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Tabell 141. Resursåtgång vid liggande lastning av nordisk lastbil i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj 
MAFI-
truck 

  
Antal 

Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Antal 
Tid 
(s) 

Bil till kaj 712 4 2848 0 0 0 0 1 712 0 0 

Rullar till 
mellanlager 

954 1 954 0 0 1 954 0 0 0 0 

Rullar till 
lastbil 

1155 4 4620 1 1155 0 0 1 1155 0 0 

Bil från kaj 1337 0 0 0 0 0 0 1 1337 0 0 

Summa tid - - 8422 - 1155 - 954 - 3204 - 0 
 
Tabell 142. Resursåtgång vid lastning av båt i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj MAFI-truck 

  
Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid 

Rullar till 
flak 

195 4 780 0 0 3 585 0 0 1 195 

Flak till båt 288 2 576 0 0 0 0 0 0 1 288 

Rullar till 
båt 

296 3 888 0 0 0 0 0 0 1 296 

Båt till lager 91 2 182 0 0 0 0 0 0 1 91 

Summa tid - - 2426 - 0 - 585 - 0 - 870 
 
Tabell 143. Resursåtgång vid lastning av tåg i Hallsta. 

Aktivitet Tidsåtgång Truckförare Liten truck Stor truck Lastkaj MAFI-truck 

  
Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid Antal Tid 

Rullar till 
mellanlager 

1001 1 1001 0 0 1 1001 0 0 0 0 

Rullar till 
tågvagn 

987 1 987 1 987 0 0 0 0 0 0 

Stänga 
tågvagn 

67 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa tid - - 2055 - 987 - 1001 - 0 - 0 
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10.9 Prognostiserade produktionsvolymer för 2015 
Nedan följer de volymer som är prognostiserade för 2015 i båda pappersbruken. 

10.9.1 Braviken 
Tabell 144. Prognostiserade volymer för 2015 års produktion i Braviken. I beräkningarna slås volymer för Road och 
Intermodal ihop och bildar volymer för biltransporter. För volymer som ska skickas på nordisk lastbil har endast värdet 
för ”Nordic” används.  

Braviken 

 Road Intermodal Rail Vessel DE Vessel 
UK 

Container 

Benelux 45000 2000  3000   

CE 14000   70000 3000  

FR 21000 29000  11000 15000  

GB 1000 3000  6000 92000 3000 

Iberica  1000     

Int sales      36000 

IT  30000     

Nordic 153000      

PL 11000     1000 

Totals 245000 65000 0 90000 110000 40000 

 

Tabell 145. Prognostiserade volymer baserat på 2015 års försäljning av respektive produkt från Braviken. För volymer 
som ska skickas på nordisk lastbil har endast värdet för ”Nordic” används. 

Braviken 

 BBOOK BPLUS BGUIDE BNEWS BCOLN BXLNT 

Benelux            -                    -            2 000                -           2 000           46 000     

CE       1 000             1 000          2 000         15 000         3 000           65 000     

FR            -               1 000               -                  -           3 000           72 000     

GB     36 001           10 000          4 001         10 000         5 000           40 000     

Iberica            -                    -                 -                  -                -               1 000     

Int sales       3 000           10 000          7 000         10 000              -               6 000     

IT       3 750             2 083          4 167                -         15 000             5 000     

Nordic       5 000                  -                 -         105 000       30 000           13 000     

PL       1 249                918             833                -           2 000             7 000     

TOTAL Sales     50 000           25 000         20 000       140 000       60 000          255 000     

 

Tabell 146. Andel av respektive produkt från Braviken som har en bredd över 2,6 meter och därmed måste lastas 
liggande. 

Braviken 

Product Loaded on roll 

NEWS 0% 

COLN 0% 

XLNT 13% 

PLUS 0% 

GUIDE 0% 

BBOOK 0% 
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10.9.2 Hallsta 
Tabell 147. Prognostiserade volymer för 2015 års produktion i Hallsta. I beräkningarna slås volymer för Road och 
Intermodal ihop och bildar volymer för biltransporter. För volymer som ska skickas på nordisk lastbil har endast värdet 
för ”Nordic” används. 

Hallsta 

 Road Intermodal Rail Vessel DE Vessel 
UK 

Container 

Benelux 57000 8000  1000   

CE 26000   60000 1000  

FR 7000 29000  7000 35000  

GB 3000 2000  1000 94000  

Iberica  5000     

Int sales    80000  10000 

IT  38000     

Nordic 40000   1000   

PL 23000     2000 

Totals 156000 82000 0 150000 130000 12000 

 

Tabell 148. Prognostiserade volymer baserat på 2015 års försäljning av respektive produkt från Hallsta. För volymer som 
ska skickas på nordisk lastbil har endast värdet för ”Nordic” används. 

Hallsta 

 HVIEW HXLNT TRND HBOOK HPLUS TOTAL 

Benelux     20 000           41 000          1 000           3 000         1 000           66 000     

CE     35 000             7 000          1 000         40 000         4 000           87 000     

FR     36 000           26 000          4 000         11 000         1 000           78 000     

GB     15 000           50 000               -           34 000         1 000          100 000     

Iberica       1 250             1 000               -             2 000            750             5 000     

Int sales     15 000             5 000         12 000         38 000       20 000           90 000     

IT       1 000             4 000               -           32 000         1 000           38 000     

Nordic     20 500             9 000          1 000         10 000            500           41 000     

PL       6 250             7 000          1 000         10 000            750           25 000     

       
TOTAL Sales    150 000          150 000         20 000       180 000       30 000          530 000     

 

Tabell 149. Andel av respektive produkt från Braviken som har en bredd över 2,6 meter och därmed måste lastas 
liggande. 

Hallsta 

Product Loaded on roll 

PLUS  0% 

VIEW  14% 

XLNT 34% 

HBOOK 0% 

TRND 0% 
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10.10 Genomsnittliga vikter för varje transportslag 
Nedan följer sammanställningar av de genomsnittliga vikterna som lastas på varje transportslag i 

respektive pappersbruk. 

10.10.1 Braviken 
Tabell 150. Genomsnittliga vikter för varje transportslag i Braviken. 

Braviken 

Transportslag Vikt/lastenhet (ton) 

Nordisk lastbil - stående 36,2 

Nordisk lastbil - liggande 33,96 

Kontinentbilar - stående 23,61 

Kontinentbilar - liggande 21,45 

Container 23,61 

Tåg 60 

Båt (per flak) 24,67 

 

10.10.2 Hallsta 
Tabell 151. Genomsnittliga vikter för varje transportslag i Hallsta. 

Hallsta 

Transportslag Vikt/lastenhet (ton) 

Nordisk lastbil - stående 36,2 

Nordisk lastbil - liggande 35,22 

Kontinentbilar - stående 23,35 

Kontinentbilar - liggande 22,41 

Container 23,35 

Tåg 60 

Båt (per flak) 33,1 
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10.11 Fördelning av ankommna lastbilar under tio arbetsdagar 
Nedan följer en genomsnittlig procentuell fördelning av ankommna lastbilar under en två 

veckorsperiod, det vill säga hur stor andel av det totala antalet lastbilar som ankom under varje dag i 

tidsperioden. Helgdagar är borträknade vilket ger endast tio dagar i tabellerna. 

10.11.1 Braviken 
Tabell 152. Fördelning av antalet ankommna lastbilar i Braviken under en två veckorsperiod, helgdagar borträknade. 

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Andel 8,8% 9,7% 8,6% 10,2% 10,6% 10,9% 8,7% 10,8% 12,3% 9,5% 

 

10.11.2 Hallsta 
Tabell 153. Fördelning av antalet ankommna lastbilar i Hallsta under en två veckorsperiod, helgdagar borträknade. 

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Andel 9,3% 8,2% 7,7% 9,3% 9,8% 11,9% 14,1% 9,4% 11,0% 9,3% 
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10.12 Historisk data över båtutlastning i respektive pappersbruk 

10.12.1 Braviken 
Tabell 154. Data för båtutlastning i Braviken framtaget av Björn Pedersen, arbetsledare i Braviken. 

Braviken 

 Exporter    Skipper  

Dag Datum Ton/tim  Dag Datum Ton/tim 

Lördag 03-maj 344  Torsdag 01-maj 306 

Torsdag 24-apr 334  Lördag 26-apr 350 

Torsdag 10-apr 253  Torsdag 17-apr 255 

Torsdag 27-mar 259  Lördag 12-apr 318 

Torsdag 13-mar 241  Torsdag 03-apr 274 

Fredag 07-mar 264  Lördag 29-mar 333 

Fredag 28-feb 264  Torsdag 20-mar 317 

Lördag 22-feb 274  Fredag 14-mar 237 

Torsdag 13-feb 363  Torsdag 06-mar 195 

Fredag 07-feb 332  Lördag 01-mar 402 

Onsdag 29-jan 216  Torsdag 20-feb 216 

Torsdag 16-jan 230  Fredag 14-feb 353 

Fredag 10-jan 275  Torsdag 06-feb 284 

Torsdag 02-jan 360  Lördag 01-feb 333 

 Snitt 286,36  Torsdag 23-jan 271 

    Fredag 10-jan 255 

     Snitt 293,69 

 

Tabell 155. Data för båtutlastning Braviken. Data framtagen av Christoffer Andreasson som är logistikplanerare för 
Holmen Paper. 

Braviken 

Antal ton TOT tid (h) Ton/h 

1519,171 7 217,0244 

723,69 6,45 112,2 

2335 9,45 247,0899 

 

10.12.2 Hallsta 
Tabell 156. Data för båtutlastning i Hallsta. Data framtagen av Christoffer Andreasson som är logistikplanerare för 
Holmen Paper. 

Hallsta 

Antal ton TOT tid (h)  

2920,823 9,05 322,7429 

3736 9,5 393,2632 

1798 5,05 356,0396 

3213 9,4 341,8085 

 Snitt 353,4635 
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10.13 Antalet lossningar för varje scenario i Braviken 
Nedan följer en sammanställning av antalet lossningar av varje transportslag i Braviken för varje 

scenario. 

10.13.1 Scenario 0 
Tabell 157. Antal enheter som ska lossas i Braviken för scenario 0. Antalet enheter per dag baseras på en jämn 
fördelning. För de transportslag där fördelningen inte kunde göras helt utjämnad, har vissa dagar slumpmässigt valts ut 
som fått en extra enhet. 

 

10.13.2 Scenario 1 
Tabell 158. Antal enheter som ska lossas i Braviken för scenario 1. Antalet enheter per dag baseras på en jämn 
fördelning. För de transportslag där fördelningen inte kunde göras helt utjämnad, har vissa dagar slumpmässigt valts ut 
som fått en extra enhet. 

Braviken 

 
Dag 

1 
Dag 

2 
Dag 

3 
Dag 

4 
Dag 

5 
Dag 

6 
Dag 

7 
Dag 

8 
Dag 

9 
Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

 

Antal Nordisk 
lastbil - stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Antal Nordisk 
lastbil - liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Antal 
Kontinentbilar - 
stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Antal 
Kontinentbilar - 
liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Container 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tågvagnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MAFI-truckar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Braviken 

 
Dag 

1 
Dag 

2 
Dag 

3 
Dag 

4 
Dag 

5 
Dag 

6 
Dag 

7 
Dag 

8 
Dag 

9 
Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

 

Antal Nordisk 
lastbil - stående 

2 1 1 2 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0  

Antal Nordisk 
lastbil - liggande 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  

Antal 
Kontinentbilar – 
stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Antal 
Kontinentbilar – 
liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Container 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tågvagnar 
11 11 11 11 11 0 0 11 11 11 11 11 11 0  

MAFI-truckar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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10.13.3 Scenario 2 
Tabell 159. Antal enheter som ska lossas i Braviken för scenario 2. Antalet enheter per dag baseras på en jämn 
fördelning. För de transportslag där fördelningen inte kunde göras helt utjämnad, har vissa dagar slumpmässigt valts ut 
som fått en extra enhet. 

 

10.13.4 Scenario 3 
Tabell 160. Antal enheter som ska lossas i Braviken för scenario 3. Antalet enheter per dag baseras på en jämn 
fördelning. För de transportslag där fördelningen inte kunde göras helt utjämnad, har vissa dagar slumpmässigt valts ut 
som fått en extra enhet. 

  

Braviken 

 
Dag 

1 
Dag 

2 
Dag 

3 
Dag 

4 
Dag 

5 
Dag 

6 
Dag 

7 
Dag 

8 
Dag 

9 
Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

 

Antal Nordisk 
lastbil - stående 

20 20 20 19 20 0 0 20 20 20 19 19 0 0  

Antal Nordisk 
lastbil - liggande 

3 4 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0  

Antal 
Kontinentbilar - 
stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Antal 
Kontinentbilar - 
liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Container 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tågvagnar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MAFI-truckar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Braviken 

 
Dag 

1 
Dag 

2 
Dag 

3 
Dag 

4 
Dag 

5 
Dag 

6 
Dag 

7 
Dag 

8 
Dag 

9 
Dag 
10 

Dag 
11 

Dag 
12 

Dag 
13 

Dag 
14 

 

Antal Nordisk 
lastbil - stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Antal Nordisk 
lastbil - liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Antal 
Kontinentbilar - 
stående 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Antal 
Kontinentbilar - 
liggande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Container 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tågvagnar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MAFI-truckar 
0 0 82 82 0 0 0 0 0 82 82 0 0 0  
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10.14 Schema för worst-case-dagar 

10.14.1 Scenario 0 
Tabell 161. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Hallsta i scenario 0. 

Hallsta – Scenario 0 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 1 0 1 1 3 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 0 1 1 

Antal Kontinentbilar - 
stående 5 3 5 7 20 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 0 1 1 3 

Container 0 1 0 1 2 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 17 17 17 25 76 

 

Tabell 162. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Braviken i scenario 0. 

Braviken – Scenario 0 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 4 5 4 3 16 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 0 0 0 

Antal Kontinentbilar - 
stående 6 7 6 4 23 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 1 1 0 3 

Container 1 3 1 2 7 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 15 25 13 18 71 
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10.14.2 Scenario 1 
Tabell 163. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Hallsta i scenario 1. 

Hallsta – Scenario 1 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 1 1 1 2 5 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 0 1 1 

Antal Kontinentbilar - 
stående 9 6 10 14 39 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 2 1 2 2 7 

Container 1 0 0 1 2 

Tågvagnar 3 2 2 4 11 

MAFI-truckar 0 0 0 0 0 

 

Tabell 164. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Braviken i scenario 1. 

Braviken – Scenario 1 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 4 5 5 4 18 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 0 0 0 

Antal Kontinentbilar - 
stående 10 11 9 7 37 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 1 1 1 4 

Container 4 7 4 5 20 

Tågvagnar 2 4 2 3 11 

MAFI-truckar 20 34 17 23 94 

 

10.14.3 Scenario 2 
Tabell 165. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Hallsta i scenario 2. 

Hallsta – Scenario 2 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 5 4 6 8 23 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 1 1 1 1 4 

Antal Kontinentbilar - 
stående 9 6 10 13 38 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 2 1 2 2 7 

Container 1 0 0 1 2 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 0 0 0 0 0 
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Tabell 166. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Braviken i scenario 2 

Braviken – Scenario 2 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 5 5 14 13 37 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 2 1 3 

Antal Kontinentbilar - 
stående 10 10 10 7 37 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 2 1 1 5 

Container 4 7 4 5 20 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 20 34 17 23 94 

10.14.4 Scenario 3 
Tabell 167. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Hallsta i scenario 3. 

Hallsta – Scenario 3 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 0 0 1 1 2 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 0 0 0 0 

Antal Kontinentbilar - 
stående 6 5 7 9 27 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 1 1 2 5 

Container 1 1 0 1 3 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 18 18 18 28 82 
 
Tabell 168. Schemaläggning över dagsperioder för worst-case-dagen i Braviken i scenario 3. 

Braviken – Scenario 3 

 Dagsperiod 1 Dagsperiod 2 Dagsperiod 3 Dagsperiod 4 TOT 
Antal Nordisk lastbil - 
stående 5 5 4 3 17 

Antal Nordisk lastbil - 
liggande 0 1 0 0 1 

Antal Kontinentbilar - 
stående 10 10 10 7 37 

Antal Kontinentbilar - 
liggande 1 2 1 1 5 

Container 4 7 4 5 20 

Tågvagnar 0 0 0 0 0 

MAFI-truckar 18 29 15 20 82 
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10.15 Historiska lagernivåer i Braviken och Hallsta 
Nedan följer historisk data över lagernivåerna för varje måndag mellan 6 januari 2014 och 5 maj 

2014. 

10.15.1 Braviken 
Tabell 169. Lagernivåer i Braviken 6 januari 2014 till 5 maj 2014. 

Date 
Saved 

För 
tidigt 

Rätt 
tid 

0-15 
dagar 

16-30 
dagar 

31-60 
dagar 

61-90 
dagar 

91-120 
dagar 

121-180 
dagar 

181-360 
dagar 

361+ 
dagar 

 
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 

2014-
01-06 

7565 2567 4923 845 740 101 99 207 620 31 

2014-
01-13 

6507 3074 5011 1091 716 111 53 261 270 31 

2014-
01-20 

7995 4034 5378 1053 660 97 80 148 310 108 

2014-
01-27 

8223 3805 4238 1558 763 117 94 82 355 105 

2014-
02-03 

8628 5039 3150 1383 698 157 80 93 342 112 

2014-
02-10 

8599 4123 3581 1098 965 170 59 74 335 116 

2014-
02-17 

6857 4954 4226 839 973 175 52 76 330 119 

2014-
02-24 

7665 5262 3368 778 547 303 46 93 330 109 

2014-
03-03 

6812 5005 2996 869 375 281 59 90 280 92 

2014-
03-10 

6865 4250 3110 731 482 262 59 57 286 92 

2014-
03-17 

6439 4411 4213 889 469 236 89 25 304 93 

2014-
03-24 

7686 2555 4782 1153 652 167 124 24 319 66 

2014-
03-31 

6814 5288 3255 1485 688 117 107 32 255 59 

2014-
04-07 

6232 4628 3314 1512 907 101 94 49 239 59 

2014-
04-14 

7833 3345 2745 1025 649 101 77 58 171 100 

2014-
04-21 

11680 1216 3642 1103 954 276 45 58 152 78 

2014-
04-28 

9130 3634 4759 809 885 336 17 67 148 75 

2014-
05-05 

6269 3069 5745 823 913 311 43 74 142 75 
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10.15.2 Hallsta 
Tabell 170. Lagernivåer i Hallsta 6 januari 2014 till 5 maj 2014. 

Date 
Saved 

För 
tidigt 

Rätt 
tid 

0-15 
dagar 

16-30 
dagar 

31-60 
dagar 

61-90 
dagar 

91-120 
dagar 

121-180 
dagar 

181-360 
dagar 

361+ 
dagar 

 
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 

2014-
01-06 

12206 2908 1588 564 629 639 219 212 58 5 

2014-
01-13 

12099 2976 2485 467 520 484 139 218 253 5 

2014-
01-20 

11418 2599 1687 371 447 590 143 248 253 5 

2014-
01-27 

9748 2442 1578 561 431 550 128 258 253 5 

2014-
02-03 

6439 2423 1717 575 371 490 183 254 253 5 

2014-
02-10 

7616 1876 1775 740 489 294 344 262 253 5 

2014-
02-17 

8941 3408 1394 995 501 188 355 276 6 5 

2014-
02-24 

7873 2586 1197 1074 699 153 363 86 3 5 

2014-
03-03 

7928 4345 1565 779 1059 289 325 107 13 5 

2014-
03-10 

10472 1770 2398 642 1016 170 154 297 10 8 

2014-
03-17 

8462 2429 1751 787 989 265 80 303 10 8 

2014-
03-24 

9471 2017 1549 757 876 327 55 285 33 8 

2014-
03-31 

10344 3024 1180 723 966 332 102 262 33 8 

2014-
04-07 

9283 1303 2129 311 957 558 91 234 46 8 

2014-
04-14 

8022 1951 1788 644 776 434 249 257 38 8 

2014-
04-21 

9432 829 1292 829 618 355 282 178 23 8 

2014-
04-28 

10325 2383 1257 487 765 275 122 194 22 8 

2014-
05-05 

10542 3161 2004 536 765 249 219 132 88 8 
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10.16 Lagernivåer samt medellagernivåer i de olika scenarierna 
Nedan redovisas fullständiga tabeller över de lagernivåer samt medellagernivåer som uppnåddes 

under varje dag i en tidsperiod i varje scenario. 

10.16.1 Scenario 0 
Tabell 171. Lagernivåer i scenario 0 i Braviken för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 14 183 1 511 0 1 364 14 329 14 256 

2 14 329 1 511 0 1 388 14 452 14 391 

3 14 452 1 511 0 1 482 14 481 14 466 

4 14 481 1 511 0 3 103 12 888 13 684 

5 12 888 1 511 0 1 352 13 047 12 968 

6 13 047 1 511 0 2 122 12 437 12 742 

7 12 437 1 511 0 0 13 948 13 192 

8 13 948 1 511 0 1 364 14 094 14 021 

9 14 094 1 511 0 1 388 14 217 14 156 

10 14 217 1 511 0 1 375 14 353 14 285 

11 14 353 1 511 0 3 103 12 760 13 557 

12 12 760 1 511 0 1 352 12 920 12 840 

13 12 920 1 511 0 2 122 12 309 12 614 

14 12 309 1 511 0 0 13 820 13 064 
 
Tabell 172. Lagernivåer i scenario 0 i Hallsta för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 13 427 1 456 0 1 168 13 716 13 572 

2 13 716 1 456 0 1 154 14 017 13 867 

3 14 017 1 456 0 3 589 11 885 12 951 

4 11 885 1 456 0 1 191 12 150 12 017 

5 12 150 1 456 0 3 217 10 389 11 269 

6 10 389 1 456 0 0 11 845 11 117 

7 11 845 1 456 0 0 13 301 12 573 

8 13 301 1 456 0 1 190 13 567 13 434 

9 13 567 1 456 0 1 190 13 832 13 699 

10 13 832 1 456 0 3 638 11 651 12 742 

11 11 651 1 456 0 1 214 11 893 11 772 

12 11 893 1 456 0 3 228 10 122 11 007 

13 10 122 1 456 0 0 11 578 10 850 

14 11 578 1 456 0 0 13 034 12 306 
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10.16.2 Scenario 1 
Tabell 173. Lagernivåer i scenario 1 i Braviken för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 14 183 1 511 732 2 011 14 415 14 299 

2 14 415 1 511 732 2 092 14 567 14 491 

3 14 567 1 511 731 2 045 14 764 14 665 

4 14 764 1 511 696 4 328 12 644 13 704 

5 12 644 1 511 696 4 330 10 521 11 583 

6 10 521 1 511 0 0 12 032 11 277 

7 12 032 1 511 0 0 13 543 12 788 

8 13 543 1 511 732 2 011 13 776 13 660 

9 13 776 1 511 768 2 045 14 010 13 893 

10 14 010 1 511 731 2 081 14 171 14 090 

11 14 171 1 511 696 2 032 14 346 14 259 

12 14 346 1 511 696 4 330 12 224 13 285 

13 12 224 1 511 660 2 319 12 076 12 150 

14 12 076 1 511 0 0 13 587 12 831 
 
Tabell 174. Lagernivåer i scenario 1 i Hallsta för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 13 427 1 456 0 1 967 12 916 13 172 

2 12 916 1 456 0 1 990 12 382 12 649 

3 12 382 1 456 0 1 968 11 870 12 126 

4 11 870 1 456 0 1 967 11 359 11 614 

5 11 359 1 456 0 1 909 10 906 11 132 

6 10 906 1 456 0 660 11 702 11 304 

7 11 702 1 456 0 0 13 158 12 430 

8 13 158 1 456 0 1 931 12 683 12 920 

9 12 683 1 456 0 1 990 12 148 12 416 

10 12 148 1 456 0 1 968 11 636 11 892 

11 11 636 1 456 0 1 967 11 125 11 381 

12 11 125 1 456 0 1 945 10 637 10 881 

13 10 637 1 456 0 660 11 433 11 035 

14 11 433 1 456 0 0 12 889 12 161 
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10.16.3 Scenario 2 
Tabell 175. Lagernivåer i scenario 2 i Braviken för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 14 183 1 511 830 2 045 14 479 14 331 

2 14 479 1 511 865 2 034 14 820 14 649 

3 14 820 1 511 830 2 068 15 092 14 956 

4 15 092 1 511 793 4 306 13 091 14 091 

5 13 091 1 511 830 4 387 11 044 12 067 

6 11 044 1 511 0 0 12 555 11 799 

7 12 555 1 511 0 0 14 066 13 310 

8 14 066 1 511 830 2 045 14 362 14 214 

9 14 362 1 511 830 2 011 14 692 14 527 

10 14 692 1 511 830 2 068 14 964 14 828 

11 14 964 1 511 793 1 987 15 281 15 122 

12 15 281 1 511 793 4 351 13 234 14 258 

13 13 234 1 511 0 2 319 12 426 12 830 

14 12 426 1 511 0 0 13 937 13 182 

 

Tabell 176. Lagernivåer i scenario 2 i Hallsta för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 13 427 1 456 0 2 042 12 842 13 134 

2 12 842 1 456 0 2 052 12 245 12 543 

3 12 245 1 456 0 2 065 11 636 11 940 

4 11 636 1 456 0 2 064 11 028 11 332 

5 11 028 1 456 0 2 043 10 441 10 734 

6 10 441 1 456 0 0 11 897 11 169 

7 11 897 1 456 0 0 13 353 12 625 

8 13 353 1 456 0 2 042 12 767 13 060 

9 12 767 1 456 0 2 088 12 135 12 451 

10 12 135 1 456 0 2 065 11 526 11 831 

11 11 526 1 456 0 2 029 10 953 11 239 

12 10 953 1 456 0 2 078 10 331 10 642 

13 10 331 1 456 0 0 11 787 11 059 

14 11 787 1 456 0 0 13 243 12 515 
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10.16.4 Scenario 3 
Tabell 177. Lagernivåer i scenario 3 i Braviken för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 14 183 1 511 0 2 011 13 683 13 933 

2 13 683 1 511 0 2 126 13 068 13 375 

3 13 068 1 511 2 714 1 987 15 306 14 187 

4 15 306 1 511 2 714 2 032 17 499 16 402 

5 17 499 1 511 0 4 330 14 680 16 089 

6 14 680 1 511 0 2 319 13 872 14 276 

7 13 872 1 511 0 0 15 383 14 628 

8 15 383 1 511 0 2 047 14 847 15 115 

9 14 847 1 511 0 1 987 14 371 14 609 

10 14 371 1 511 2 714 2 102 16 494 15 432 

11 16 494 1 511 2 714 2 011 18 708 17 601 

12 18 708 1 511 0 1 987 18 232 18 470 

13 18 232 1 511 0 2 319 17 424 17 828 

14 17 424 1 511 0 0 18 935 18 179 
 
Tabell 178. Lagernivåer i scenario 3 i Hallsta för varje dag under en tidsperiod. 

Dag 
Ingående 

(ton) 
Producerat 

(ton) 
Lossat 
(ton) 

Utlastat (ton) Slutligt (ton) MLN (ton) 

1 13 427 1 456 0 3 599 11 284 12 356 

2 11 284 1 456 0 2 290 10 450 10 867 

3 10 450 1 456 0 1 493 10 413 10 432 

4 10 413 1 456 0 1 516 10 353 10 383 

5 10 353 1 456 0 1 480 10 329 10 341 

6 10 329 1 456 0 0 11 785 11 057 

7 11 785 1 456 0 0 13 241 12 513 

8 13 241 1 456 0 3 613 11 084 12 163 

9 11 084 1 456 0 2 254 10 286 10 685 

10 10 286 1 456 0 1 493 10 249 10 268 

11 10 249 1 456 0 1 516 10 189 10 219 

12 10 189 1 456 0 1 458 10 188 10 188 

13 10 188 1 456 0 0 11 644 10 916 

14 11 644 1 456 0 0 13 100 12 372 
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10.17 Historisk data över antalet utlastat ton under en tidsperiod 
Nedan följer historisk data över hur många ton som lastades ut under varje två-veckorsperiod mellan 

2011-2012.  

10.17.1 Braviken 
Tabell 179. Antalet utlastade ton för varje två-veckorsperiod i Braviken under 2011-2012, sorterade i storleksordning. 

Tidsperiod 
Utlastat 

(ton) 
Tidsperiod 

Utlastat 
(ton) 

Tidsperiod 
Utlastat 

(ton) 
Tidsperiod 

Utlastat 
(ton) 

1 33 245 14 28 882 27 26 914 40 24 963 

2 32 982 15 28 855 28 26 902 41 24 947 

3 30 720 16 28 738 29 26 742 42 24 517 

4 30 611 17 28 685 30 26 648 43 24 070 

5 30 536 18 28 546 31 26 549 44 23 721 

6 30 363 19 28 077 32 26 393 45 23 708 

7 30 232 20 28 008 33 26 354 46 23 476 

8 30 124 21 27 978 34 26 149 47 23 419 

9 29 266 22 27 709 35 26 132 48 23 033 

10 29 160 23 27 690 36 25 805 49 22 607 

11 29 075 24 27 480 37 25 677 50 22 232 

12 29 015 25 27 217 38 25 669 51 20 380 

13 28 975 26 27 085 39 25 556 52 18 505 

 

Det genomsnittliga antalet ton som lastades ut under en tidsperiod i Hallsta under 2011-2012 var 

26 929 ton. De 10 tidsperioder som hade mest utlastning hade i genomsnitt 14,1 % mer utlastning än 

en genomsnittlig tidsperiod. De 10 tidsperioder med minst utlastning hade i genomsnitt 16,4 % 

mindre utlastning än en genomsnittlig tidsperiod. 

10.17.2 Hallsta 
Tabell 180. Antalet utlastade ton för varje två-veckorsperiod i Hallsta under 2011-2012, sorterade i storleksordning. 

Tidsperiod 
Utlastat 

(ton) 
Tidsperiod 

Utlastat 
(ton) 

Tidsperiod 
Utlastat 

(ton) 
Tidsperiod 

Utlastat 
(ton) 

1 29 868 14 26 395 27 25 030 40 23 327 

2 29 611 15 26 273 28 25 025 41 22 901 

3 28 186 16 26 108 29 24 630 42 22 802 

4 27 723 17 25 895 30 24 508 43 21 866 

5 27 464 18 25 881 31 24 499 44 21 681 

6 27 277 19 25 859 32 24 165 45 21 672 

7 27 237 20 25 644 33 24 088 46 21 562 

8 27 109 21 25 583 34 23 870 47 21 510 

9 26 870 22 25 395 35 23 846 48 21 143 

10 26 844 23 25 255 36 23 706 49 21 090 

11 26 696 24 25 147 37 23 594 50 20 485 

12 26 617 25 25 126 38 23 331 51 20 459 

13 26 467 26 25 105 39 23 329 52 18 584 

 

Det genomsnittliga antalet ton som lastades ut under en tidsperiod i Hallsta under 2011-2012 var 

24 699 ton. De 10 tidsperioder som hade mest utlastning hade i genomsnitt 12,6 % mer utlastning än 

en genomsnittlig tidsperiod. De 10 tidsperioder med minst utlastning hade i genomsnitt 15,0 % 

mindre utlastning än en genomsnittlig tidsperiod. 
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10.18 Kapacitetsbehov vid utjämnat dagsschema 
Nedan följer sammanställningar av skillnaderna i kapacitetsbehov vid ett utjämnat dagsschema 

jämfört med varierande dagsbehov. 

10.18.1 Scenario 0 
Tabell 181. Jämförelse av kapacitetsbehov mellan scenario 0:s worst-case-dag med jämn utlastning under 8 timmar och 
samma dag indelad i dagsperioder. 

Hallsta – Scenario 0 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 2 st 1 st 5 st 4 st 16 st 

Behov med 
dagsperioder 3 st 1 st 4 st 5 st 15 st 

Braviken – Scenario 0 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 4 st 1 st 5 st 3 st 9 st 

Behov med 
dagsperioder 5 st 1 st 5 st 4 st 11 st 

 

10.18.2 Scenario 1 
Tabell 182. Jämförelse av kapacitetsbehov mellan scenario 1:s worst-case-dag med jämn utlastning under 8 timmar och 
samma dag indelad i dagsperioder. 

Hallsta – Scenario 1 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 4 st 1 st 2 st 4 st 7 st 

Behov med 
dagsperioder 5 st 2 st 3 st 5 st 8 st 

Braviken – Scenario 1 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 5 st 1 st 6 st 4 st 12 st 

Behov med 
dagsperioder 7 st 1 st 6 st 6 st 17 st 

 

10.18.3 Scenario 2 
Tabell 183. Jämförelse av kapacitetsbehov mellan scenario 2:s worst-case-dag med jämn utlastning under 8 timmar och 
samma dag indelad i dagsperioder. 

Hallsta – Scenario 2 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 5 st 2 st 3 st 5 st 9 st 

Behov med 
dagsperioder 7 st 2 st 3 st 7 st 12 st 

Braviken – Scenario 2 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 
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Behov vid 
hel dag 7 st 1 st 6 st 5 st 14 st 

Behov med 
dagsperioder 11 st 3 st 8 st 9 st 22 st 

 

10.18.4 Scenario 3 
Tabell 184. Jämförelse av kapacitetsbehov mellan scenario 3:s worst-case-dag med jämn utlastning under 8 timmar och 
samma dag indelad i dagsperioder. 

Hallsta – Scenario 3 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 4 st 1 st 5 st 5 st 17 st 

Behov med 
dagsperioder 3 st 1 st 5 st 5 st 16 st 

Braviken – Scenario 3 

 Lastkajer st. Lastkajer li. Stora truckar Små truckar Truckförare 

Behov vid 
hel dag 6 st 1 st 5 st 4 st 11 st 

Behov med 
dagsperioder 7 st 1 st 6 st 5 st 13 st 
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10.19 Produktionsvolymer efter slumpmässigt fördelad produktion 
Tabell 185. Nya produktionsvolymer efter slumpmässig fördelning. 

Dag Hallsta (ton) Braviken (ton) 

1 1 649 2196 

2 847 1104 

3 1 902 1651 

4 2 405 717 

5 2 275 2228 

6 17 1636 

7 2 293 1697 

8 394 1321 

9 1 565 399 

10 2 028 2113 

11 1 977 1737 

12 1 253 2879 

13 176 94 

14 1 602 1382 

 


