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ABSTRACT 
Norrköping Port and Stevedoring faces a big challenge when operations in Norrköping, in 

part, will be consolidated to the Pampusterminal at Händelö. Parts of the operations in Inre 

hamnen have to be relocated because of a new urban development project. The additional 

operations will claim terminal yard area, something that is not available today in the 

Pampusterminal. Moreover, the vision for the container terminal is an increase in handled 

container volume to 154 000 TEUs annually in 2025, from the current 70 000 TEUs annually. 

This bachelor thesis has investigated the physical possibilities to replace the current 

management system consisting of Reachstackers, with a more modern and sustainable electric 

RTG handling system, and how an RTG handling system would affect the container handling. 

An RTG handling system, unlike a Reachstacker handling system, stack denser, and thus offer 

a more efficient use of the container yard, implying the possibility of not having to construct 

large amounts new terminal area. Through interviews and observations, data have been 

collected and used in capacity calculations, as well as in an investment analysis, to investigate 

the economic effects of the investment. The capacity calculation models have shown that 

NHS, in the future, should be able to handle 154 000 containers with about 1 400 TGS and 

four RTG-cranes. 

The total purchase and installation costs for four RTG-cranes would amount to approximately 

60 million SEK. During an economic life of ten years, the investment is expected to pay for 

itself after seven years. The fact that the investment pays for itself is greatly attributed to the 

large differences in handling costs. The investment analysis resulted in a net present value of 

20 905 550 SEK, which is considered to be profitable. Based on the collected data for this 

bachelor thesis, it is therefore recommended that NHS continues with its plans to exchange 

the handling system for the container yard. 
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SAMMANFATTNING 

Norrköpings Hamn och Stuveri AB står inför en stor utmaning då verksamheterna i 

Norrköping delvis ska konsolideras till Pampusterminalen på Händelö. Delar av verksamheten 

i Inre hamnen ska förflyttas på grund av ett nytt stadsbyggnadsprojekt. Tillkommande 

verksamhet kommer göra anspråk på terminalyta, något som idag inte finns tillgängligt i 

Pampusterminalen. Dessutom är visionen för containerterminalen att den årligen hanterade 

volymen ska öka till 154 000 TEU år 2025 från dagens årligen 70 000 TEU. 

Det har i det här examensarbetet undersökts för de fysiska möjligheterna att ersätta dagens 

hanteringssystem där Reachstackers används, med ett modernare och mer hållbart elektriskt 

RTG-system, samt hur RTG-systemet skulle påverka containerhanteringen. Ett RTG-system 

kan till skillnad från ett Reachstacker-system stapla tätare vilket skulle innebära ett effektivare 

utnyttjande av markytan och möjligheten att inte behöva bygga ut stora mängder terminalyta. 

Genom intervjuer och observationer har information samlats in och använts i 

kapacitetsberäkningsmodeller samt i en investeringsanalys för att utreda de ekonomiska 

effekterna. Kapacitetsberäkningsmodellerna har visat att NHS i ett framtida skede bör ha 

möjlighet att hantera 154 000 containrar med cirka 1 400 TGS och fyra RTG-kranar. 

De totala inköps- och installationskostnaderna för fyra RTG-kranar skulle uppgå till cirka 60 

000 000 kronor. Under en ekonomisk livslängd på tio år förväntas investeringen betala sig 

efter sju år. Att investeringen betalar sig beror mycket på de stora skillnaderna i 

hanteringskostnader. Investeringskalkylen resulterade i ett nettonuvärde på 20 905 550 kr 

vilket är att betrakta som lönsamt. Baserat på insamlat underlag till det här examensarbetet är 

det därför rekommenderat att NHS går vidare med planerna på att byta hanteringssystem för 

containerdepån. 
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ORDLISTA 

Ord Betydelse 

Access Aisle Genomgående transportväg i containerdepån. 

Access Lane 
En fil under en portalkran fil som fungerar som transfer point 
till blocket. 

Anlöpa Fartyg lägger till i hamn för kortare uppehåll 

Annuitet Under den ekonomiska livslängden ett årligt lika stort belopp. 

Backreach Spreader kan åka bakom kranbenen för att tillgripa containrar. 

Bay 
Gruppen av TGS som placeras med långsidorna mot varandra 
i ett block. 

Block 
En grupp containrar i en containerdepå. En depå kan bestå av 
flera block. 

Breakbulk-terminal Terminal för hantering av icke-containeriserat gods.  

Bus Bar System 
Ett elsystem för RTG där överföringen av ström till kranen 
sker via strömskenor. 

Cable Reel System 
Ett elsystem för RTG där en kabel är lindad runt en 
kabeltrumma. 

Cross Gantrying 
Den förflyttning en RTG gör från ett block till ett annat som 
kräver förflyttning i sidled. 

Diskontering 
Ett framtida värde som räknas tillbaka till nutid med hjälp av 
en räntesats. 

Dwell Time Liggtid för en container i containerdepån.  

dRTG RTG-modell som går på diesel. 

eRTG RTG-modell som går på el. 

Exportcontainer Container som går ut med fartyg från containerdepån. 

Feederfartyg 
Mindre linjefartyg mellan stora terminaler till mindre 
terminaler.   

FIFO First In First Out 

Gantry Cranes (GC) En krantyp som gränslar över ett objekt. 

Gate Grind för in- och utpassager till containerterminalen. 

Grundinvestering Värdet för anskaffning som betalas direkt vid en investering. 

Importcontainer Container som kommer in med fartyg till containerdepån. 

Landside Yta mellan depå och gate. 

Nettonuvärde Skillnaden mellan nuvärdet och grundinvesteringen. 

Nuvärde Dagens värde av framtida utgifter och intäkter. 

Nominell ränta Bankutlåningsränta som inte är justerad efter inflation. 

Non-Passing Konfiguration där två GC inte kan passera under varandra. 

Overhead Conductor System 
Elsystem för RTG där strömöverföring till kranen från elnätet 
sker via en kontakt med ett staket. 

Passing Konfiguration där två GC kan passera under varandra. 

Pay Off Återbetalningstiden för en investering.  

Rail Mounted Gantry (RMG) Spårbunden portalkran. 

Reachstacker (RS) 
En sorts motviktstruck som med en teleskopbom kan stapla 
containrar med monterad spreader. 
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Ord Betydelse 

Real ränta 
Korrigerad nominell ränta med hänsyn taget till 
inflationstakten. 

Reshuffle Ommöblering av containrar för att nå efterfrågad container. 

Row 
Rad med containrar eller TGS i ett containerblock som 
placerats med kortsidorna mot varandra. 

Rubber Tyred Gantry (RTG) Portalkran som löper på gummihjul. 

Seaside Yta mellan containerfartyg och depå. 

Ship-To-Shore Gantry (STS) Spårbunden kran för att lyfta av och på containrar från fartyg. 

Spreader Lyftanordning för containrar.  

Stack Platsen där containrar lagras. Synonymt med containerdepå. 

Straddle Carrier (SC) 
SC eller grensletruck är ett lastfordon som bär lasten under 
fordonskroppen. Används som hanteringssystem av containrar 
i containerterminaler. 

Supply Chain Management 
(SCM) 

Konkret tankesätt att övervaka de logistiska funktionerna ur 
ett företags perspektiv. 

Terminal Yta där containerverksamhet äger rum. 

Terminal ground slot (TGS) Lagringsplats för en TEU. 

Tier Staplingshöjd per TGS 

Tractor Trailer Unit (TTU) En dragare med släp för containertransport inom terminalen. 

Transfer Point En överföringspunkt av containrar till och från block. 

Transshipmentcontainer Container som omlastas mellan två fartyg vid en terminal. 

Traveling Runways Rullbanor av betong för RTG-kranar. 

Turnaround 
Tiden från att ett fartyg anlöper en hamn till dess att det lägger 
ut igen. 

Twenty foot equivalent unit 
(TEU) 

Standardenhet som motsvarar en 20-fots container. 

Twistlocks Låsanordning mellan containrar 

Yard Crane Portalkran 
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1 BAKGRUND 
Norrköping Hamn och Stuveri (NHS) är ett helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB. 

NHS bedriver idag hamn-, stuveri- och terminalverksamhet och hanterade under 2013 3,5 

miljoner ton gods. NHS hade under samma år en omsättning på 185 miljoner kronor och totalt 

141 heltidsanställda. Verksamheten bedrivs vid flera olika platser i Norrköping och deras 

huvudområden är Inre hamnen, Öhmansterminalen, Oljehamnen och Pampusterminalen. 

Pampusterminalen, som hanterar trä- och pappersvaror samt containrar, ligger på Händelö i 

anknytning till Bråviken och i Figur 1 är de olika verksamhetsområdena markerade. 

 

Figur 1 - NHS verksamhetsområden i Norrköping (NHS, 2015) 

Norrköpings kommun har i samband med den planerade byggnationen av Ostlänken initierat 

ett stadsdelsprojekt i den del av Inre hamnen där NHS idag huserar. Marken ska från och med 

2018 omvandlas från industrimark till bostadsmark (Next Norrköping, 2015). NHS ska på 

grund av denna omvandling förflytta den berörda verksamheten från Inre hamnen till 

Öhmansterminalen och delar av Öhmansterminalen ska vidare flyttas till Pampusterminalen. I 

och med att nya stora markytor kommer tas i anspråk för denna utbyggnad har funderingar 

hos NHS väckts på hur containerverksamheten, som idag upptar 150 000 av 300 000 m2 

skulle kunna effektiviseras. NHS har specifikt önskat utreda hur en investering i Rubber 

Tyred Gantry Crane (RTG) skulle kunna minska behovet av markyta i terminalen, och 

därmed effektivisera det samma. Att ha en effektiv hantering av containerdepån är viktigt för 

att behålla en god kundservicenivå. En ineffektiv hantering av containrar kan innebära att 

anlöpande fartyg så väl som lastbilstransportörer får vänta längre än nödvändigt på terminalen 

vilket i en konkurrensutsatt bransch kan innebära förlorade kunder. Förlorade kunder kommer 

i sin tur medföra en negativ påverkan på företagets lönsamhet.  
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1.1 Problemformulering 
NHS upplever idag att det finns förbättringspotential i hanteringssättet av containrar i 

Pampusterminalen. Hanteringssystemet och arbetssättet de använder tar stora resurser och 

markyta i anspråk, vilket försämrar den potentiella lönsamheten för containerverksamheten 

och skulle vid en volymökning av containrar kräva en stor tillbyggnad av terminalytan. 

När en container idag ska lastas på ett fartyg (exportcontainer) krävs det att en så kallad 

Reachstacker (RS), Figur 2, lyfter containern från dess uppställningsplats till en Tractor 
Trailer Unit (TTU) som sedan kör containern till kajen. Den höga bränslekonsumtionen, 

axelvikten och andra driftkostnader för RS gör att TTU anses vara bättre lämpad att använda 

för den korta sträckan till de så kallade Ship-To-Shore Gantry Cranes (STS), Figur 3. STS-

kranen är den kran som lyfter containern ombord på fartyget och vice versa. Samma procedur 

som beskriven ovan gäller för lossning av containrar från fartyg (importcontainrar). 

    

Figur 2 – RS lastar en container på TTU i 
Pampusterminalen 

Figur 3 – STS-kran lastar fartyg i 
Pampusterminalen 

 

Hanteringssättet kräver flertalet RS och TTU för att dels försörja STS-kranarna vid 

fartygsanlöp, och samtidigt bibehålla verksamhet i terminalen i övrigt, en hantering som i sin 

tur kräver personal. Dessutom behövs 15 meters manöveryta mellan varje uppställningsblock 

av containrar i containerdepån för att en RS ska kunna manövrera fritt och lyfta containrar 

upp och ned. Systemet är alltså sett till markutnyttjande ineffektivt. Det går 

sammanfattningsvis att identifiera användningen av RS som ett problem för verksamheten. 

Kort sagt kan det uttryckas som fel utrustning, på fel plats. 

Förhoppningen är att en investering i en eller flera RTG-kranar ska ha flera positiva effekter. 

Dels är förhoppningen att ett nytt hanteringssystem ska minska behovet av antalet RS, och 

därmed personalbehovet och andra associerade kostnader. Dels är det att ett nytt 

hanteringssystem ska kunna tillåta en förändring av containerdepåns layout, och därmed 

minska den markyta som krävs för containerdepån. 
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1.2 Syfte 
Examensarbetet ämnar, att på begäran av NHS, utreda huruvida en investering i en eller flera 

RTG-kranar skulle påverka hanteringen av containrar i Pampusterminalen, Norrköping. Det 

ska klargöras vilka fysiska förutsättningar som finns, hur ett alternativt hanteringssystem 

kommer påverka containerverksamheten samt vilka ekonomiska effekter det alternativa 

hanteringssystemet medför.  

1.3 Frågeställningar 
Nedan finns de frågeställningar som ska underlätta att uppfylla syftet. Frågeställningarna 

ämnar besvara de tre olika delarna i syftet, nämligen fysiska förutsättningar, konsekvenserna 

av ett alternativt hanteringssystem, samt dess medförda ekonomiska effekter. 

1. Hur hanteras containrar i Pampusterminalen idag?  

2. Vilka konsekvenser medför dagens hanteringssystem på markyta, personalbehov samt 

drift- och underhållskostnader?  

3. Vilka är de fysiska förutsättningarna för att använda RTG-kran i Pampusterminalen? 

4. Jämfört med nuläget, hur påverkar ett RTG-system containerverksamheten? 

5. Vilka är de ekonomiska effekterna av en investering i ett RTG-system?   

För att fastställa en utgångspunkt för en förändring är det för det först viktigt att utreda hur 

Pampusterminalens containrar hanteras idag. I samband med att fastställa utgångspunkten bör 

det utredas hur dagens hanteringssystem utnyttjar markytan, vilket behov av personal och 

personalkostnader det medför, samt hanteringssystemets drift- & underhållskostnader. 

Faktorerna behöver kartläggas för att möjliggöra jämförelser för hur ett alternativt 

hanteringssystem kommer påverka verksamheten och vad det skapar för effekter hos den 

samma. Därefter är det viktigt att utreda om det finns fysiska förutsättningar för att byta 

hanteringssystem. Utan rätt fysiska förutsättningar kan alternativet vara orealistiskt, alternativt 

tillkommer stora kostnader för att skapa de rätta förutsättningarna. Slutligen bör de 

ekonomiska effekterna utredas för att klargöra om ett alternativt hanteringssystem är 

företagsekonomiskt lönsamt eller inte. Sammantaget är de presenterade punkterna en viktig 

del i en kommande beslutsprocess gällande hanteringssystem för NHS containerterminal. 
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2 METOD 
I detta andra kapitel beskrivs de arbets- och tillvägagångssätt som använts under 

examensarbetet. Kapitlet inleds med en tidsaxel över i vilken ordning metoderna har använts. 

Detta avsnitt följs sedan av metodteori kring de använda metoderna, presenterade i den 

ordningsföljd som beskrivs i kapitel 2.1. Efter metodteorin presenteras en genomgång om 

litteraturstudiens genomförande och hur de valda metoderna använts. Avslutningsvis 

presenteras metodkritik där validitet och reliabilitet diskuteras, samt källkritiska frågor. 

2.1 Använda metoder i kronologisk ordningsföljd 
Nedan i Figur 4 visas den kronologiska ordningsföljd som de kommande angivna metoderna 

använts i. För att veta vad som skulle observeras och intervjuas om genomfördes först en 

litteraturstudie, som innebar eftersökning av relevant litteratur. Litteraturstudiens syfte var att 

få kunskap inom området och veta vilka faktorer som skulle vara väsentliga att ta reda på för 

examensarbetets syfte. Därefter genomfördes tre observationer och två intervjuer 

överlappande om varandra. Observationerna och intervjuerna kombinerades och resulterade i 

en kartläggning som tillsammans med en nulägesbeskrivning, presenteras i kapitel 4. Slutligen 

analyserades nulägesbeskrivningen mot det föreslagna alternativ som föreligger denna 

utredning, se kapitel 5, varpå slutsatser och rekommendationer upprättades, se kapitel 7 och 

kapitel 8.  

 

Figur 4 - Använda metoder i kronologisk ordningsföljd 

2.2 Metodteori 
I följande avsnitt presenteras teori kring de metoder som använts inom examensarbetet. 

Avsnittet avslutas med teori kring de källkritiska begreppen validitet och reliabilitet.  

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Enligt Dahmström (2011, s. 14) skiljs datamaterialet i undersökningar åt beroende på hur 

materialet samlats in. Data kan delas in i två huvudrubriker, primärdata och sekundärdata och 

enligt Dahmström (2011, s. 14) och Alvehus (2013, s. 34) definieras primärdata som nya data 

och något som samlats in för den aktuella undersökningen och dess syfte. Sådan insamling 

kan enligt Alvehus (2013, s. 34) vara till exempel en enkätundersökning. Sekundärdata, å 

andra sidan, är den raka motsatsen och Jacobsen (2012, s. 25), Alvehus (2013, s. 34) och 

Dahmström (2011, s. 14) definierar begreppet som redan existerande data och har skapats för 

en annan undersökning, men som kan användas till den egna undersökningen. Alvehus (2013, 

s. 34) menar alltså att skillnaden ligger i vem som samlat in data och för vilket syfte den är 

insamlad.  
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Det finns olika för- och nackdelar att använda primärdata respektive sekundärdata. De största 

fördelarna med primärdata är enligt Jacobsen (2012, s. 122) att forskaren själv har kontroll på 

vissa omständigheter som kan påverka kvaliteten. Detta är viktigt för att senare utreda 

tillförlitligheten i datamaterialet, även kallat reliabilitet, se kapitel 2.2.6. Dahmström (2011, s. 

14) fortsätter med att primärdata är up-to-date och forskaren kan få precis de data som 

efterfrågas till studien och sitt eget syfte. Nackdelar med primärdata är dock enligt Bryman 

(2011, s. 301) att stora resurser kan få läggas på att samla in data av god kvalitet.  

 

Fördelar med sekundärdata enligt Bryman (2011, s. 301) är istället, som motsats till 

primärdata, att tid och pengar kan sparas in. Det kan således ägnas mer tid åt att analysera 

sekundärdata istället för att lägga den tiden på att samla in egen data. Dessutom kan nya 

användningsområden för redan befintlig insamlad data identifieras. Vidare kan nya tolkningar 

uppstå som tidigare forskare förbisett då det inte varit deras syfte med deras undersökningar. 

Dahmström (2011, s. 131) bekräftar Bryman (2011) och menar också på att det blir billigare 

att använda sekundärdata. Dahmström (2011, ss. 14, 131) fortsätter med uppgiftslämnare vid 

primärdata kan få mindre uppgiftslämnarbörda vid användning av sekundärdata då den 

primära datakällan inte ligger till grund för alla resonemang och slutsatser. Dessutom kan det 

via sekundärdata ges möjligheten att följa ett objekt över en lång tid och slutligen är det ett 

bra komplement till primärdata.  

Jacobsen (2012, s. 121), Bryman (2011, s. 305) och Dahmström (2011, s. 131) beskriver alla 

att en stor nackdel med sekundärdata är att den kan vara inaktuell för det syfte som den 

specifika undersökningen har. En annan faktor kan vara att sekundärdata har samlats in för ett 

helt annat syfte och kan då sakna relevanta nyckelvariabler som önskas för studien. Vidare 

skriver Jacobsen (2012, s. 122) att det kan vara svårt att veta hur sekundärdata samlats in, vem 

den samlats in för och med vilka metoder den samlats in. Det är något som Bryman (2011, s. 

304) kallar att göra sig bekant med datamaterialet, vilket, enligt Jacobsen (2012), kan vara 

komplext. Dahmström (2011, s. 131) fortsätter och menar att andra nackdelar kan vara att 

forskaren bakom sekundärdata har haft andra avgränsningar samt att de ursprungliga data kan 

vara otillgängliga, vilket kan behövas om det önskas göra annorlunda analyser. Trots 

nackdelarna rekommenderar Bryman (2011, s. 305) och Dahmström (2011, s. 14) att stora 

statistiska källor, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), är bra att använda som 

sekundärkällor. Dessa har ofta god kvalitet på de data som finns representerade.  

2.2.2 Observationer 

Observationer är enligt Halvorsen (1992, s. 83) ett kraftfullt verktyg för att skapa sig en egen 

uppfattning av vad människor gör, snarare än vad de säger att de gör. Både Bryman (2011, s. 

262) och Halvorsen (1992, ss. 83-85) skriver mycket om observationer på människor men den 

grundläggande teorin kan även appliceras även om en människas beteende inte är i fokus, utan 

ett objekt. Observationer kan enligt Halvorsen (1992, ss. 83-85) delas upp i ett antal olika 

underkategorier. Först kan det skiljas på en öppen eller dold observation, där en öppen 

innebär att de observerade är medvetna om att de observeras och dold observation att de är 

omedvetna. En svårighet med en dold observation är enligt Gomm (2008, s. 275) att 

observatören inte kan ställa frågor då de observerade inte får veta att de observeras. Sedan 
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görs uppdelning i deltagande och icke-deltagande observationer. Deltagande innebär enligt 

Halvorsen (1992, s. 84) och Gomm (2008, s. 274) att observatören blir en del av det sociala 

system som studeras. Icke-deltagande innebär alltså att observatören står utanför. En 

deltagande observation kan sedan ytterligare delas in i en aktiv eller passiv sådan. Aktiv 

innebär att observatören inte bara är en del av systemet utan även påverkar det studerade 

systemet. En passiv innebär att observatören endast är en del av systemet, men inte har någon 

påverkan. Halvorsen (1992, s. 84) fortsätter och delar upp observationen i en strukturerad 

eller ostrukturerad. En strukturerad observation innebär att observatören väljer ut ett antal 

moment som ska studeras och ostrukturerad det motsatta. Observationen kan slutligen delas in 

i en direkt eller indirekt observation, där en direkt observation innebär att de observerade vet 

syftet och att de blir observerade, och en indirekt observation innebär endast att de 

observerade inte vet syftet till observationen, men de är fortfarande medvetna om att de blir 

observerade.  

Den viktigaste fördelen med egna observationer är enligt Bryman (2011, s. 262) att 

observatören får en egen uppfattning och slipper dra slutsatser utifrån andra datakällor. 

Halvorsen (1992, s. 84) fortsätter med att observatören också har möjlighet att se den 

observerads totala livssituation och även hitta latenta beteendemönster. Dessutom blir 

observatören enligt Halvorsen i detta avseende en primär datakälla, se kapitel 2.2.1. 

Nackdelar med observationer är enligt Halvorsen (1992, s. 84), Gomm (2008, s. 279) och 

Gershuny (2004, ss. 1128, 1129) dels något alla identifierar som kontrolleffekten, eller 

hawthorne effect. Effekten innebär att personer kan ändra sitt beteende vid medvetenhet om 

övervakning för att framstå som bättre än verkligheten. Kontrolleffekten kan enligt Gomm 

(2008, s. 279) också medföra att en del etiska frågor måste utredas och Gershuny (2004, ss. 

1128, 1129) menar vidare att den personliga integriteten kan inkräktas vid övervakning. För 

detta kan en dold observation utföras, men som tidigare identifierat av Gomm (2008, s. 275) 

kan datainsamlingen bli lidande då svar inte kan fås på otydligheter eller vissa beteenden. En 

annan nackdel som ofta förekommer vid deltagande observationer är något som Halvorsen 

(1992, s. 85) kallar för effekten av det begränsande perspektivet. Det innebär att observatören 

kan missa mycket information då denne spelar en roll i det observerade systemet, 

observatören får alltså en begränsad uppfattning. Gershuny (2004, ss. 1128, 1129) identifierar 

vidare att observationer ofta är kostsamma och arbetsintensiva. 

2.2.3 Intervjuer 

Det finns olika typer av intervjuer, exempelvis finns anställningsintervjuer, telefonintervjuer, 

forskningsintervjuer eller polisförhör (Bryman, 2011, s. 202). Oavsett vilken typ av intervju 

genomförs är huvudsyftet att utbyta information mellan en intervjuare och en respondent 

(Grønmo, 2006, s. 166). Informationsutbytet syftar till att genomföra kvalitativ 

faktainsamling, för att utreda till exempel åsikter eller attityder, men intervjuer kan också 

användas för kvantitativ faktainsamling (Bryman, 2011, s. 203; Grønmo, 2006, s. 161). 

Svenning (2003, s. 114) menar att en intervjufråga kan placeras i någon av de tre kategorierna 

faktafrågor, bedömningsfrågor och värderingsfrågor. Dessa frågetyper är något som 

förekommer i både kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Svenning menar att de sista två 

kategorierna är de vanligaste i en intervju och rekommenderar att opersonliga faktafrågor bör 
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undvikas om möjligheten finns till att hitta samma information i annan dokumentation. Detta 

för att människors minne kan brista och att de inte alltid kan hålla sig objektiv från viss typ av 

fakta. Ejvegård (2009, s. 54) rekommenderar också att en intervju ska vara objektiv och 

ledande frågor bör undvikas, då det kan påverka kvaliteten på datainsamlingen.  

Intervjuer är en metod som är tidskrävande, både under genomförandet och under 

bearbetningen. Med hänsyn till det ska alla intervjuer enligt Ejvegård (2009, s. 51) förberedas 

noga och aktuella respondenter ska också noggrant väljas ut. En intervju består av olika delar 

och enligt Ejvegård (2009, s. 52) bör intervjun påbörjas med en presentation av intervjuaren, 

med tillhörande förklaring till varför intervjun genomförs och vad resultaten ska användas till. 

Grønmo (2006, s. 165) fortsätter sedan med att det bör följas av enklare och mer 

intresseväckande frågor. Sådana frågor ämnar få igång samtalet och göra parterna bekväma. 

Därefter följer tyngre frågor som är centrala för utredningen (Grønmo, 2006, s. 165).  

Bryman (2011, s. 206) delar upp intervjuer i semistrukturerade och strukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju, till skillnad från en strukturerad, betyder att en intervjuare har 

större möjlighet att ställa följdfrågor för att klara ut oklarheter i respondentens svar (Bryman, 

2011, s. 206). Svenning (2003, s. 113) gör en annorlunda kategorisering beroende på hur 

frågorna ställs och svaren registreras. I vad Svenning (2003, ss. 119-121) kallar personliga 
intervjuer ska otydligheter följas upp med följdfrågor.  

Intervju som faktainsamlingsmetod har, som många andra metoder, sina för- och nackdelar. 

De största fördelarna med direkta intervjuer, jämfört med till exempel telefonintervjuer, är att 

det inte finns någon tidsbegränsning. En telefonintervju ska enligt Bryman (2011, s. 209) inte 

pågå mer än 20-25 minuter för att inte tråka ut respondenten. De direkta intervjuerna ska inte 

heller ta för lång tid, men kan enligt Bryman (2011, s. 209) pågå betydligt längre. Grønmo 

(2006, s. 165) påstår att direkta intervjuer kan ta flera timmar, men att de bör avbrytas om 

respondenten känner sig trött då det påverkar kvaliteten. Svenning (2003, s. 120) påpekar 

dessutom att det vid direkta intervjuer kan användas längre och mer komplexa frågeformulär 

än vid till exempel enkäter. Två andra viktiga fördelar enligt Bryman (2011, ss. 209, 210) är 

att intervjuaren vid direkta intervjuer enklare kan uppfatta osäkerhet hos respondenten och 

således kan förtydliga sin fråga. Svenning (2003, s. 119) instämmer och påstår att vid 

telefonintervjuer eller enkäter missar intervjuaren respondentens kroppsspråk eller andra 

sinnesuttryck. Vidare kan intervjuaren enligt Bryman (2011, ss. 209, 210) även ta hjälp av 

visuella hjälpmedel för att förtydliga vissa frågor, exempelvis grafer.  

Nackdelarna med direkta intervjuer jämfört med telefonintervjuer är enligt Bryman (2011, ss. 

208, 209) att de kan vara kostsamma då intervjuaren ska ta sig till en annan plats. Svenning 

(2003, s. 120) menar att det normala är att intervjuaren söker upp respondenten och inte 

tvärtom. Vidare kan respondenter enligt Bryman (2011, s. 209) läsa av intervjuarens 

ansiktsuttryck och på så sätt svara efter vad en intervjuare önskar, men som inte är direkt 

uttryckt. Detta är något som Svenning (2003, ss. 120, 121) kallar för intervjuareffekt, och som 

Svenning anser vara en stor fara med personliga intervjuer. Grønmo (2006, s. 166) påpekar att 

respondentens svar dessutom kan påverkas av intervjuarens utseende och egenskaper. Att låta 

en intervjuare påverka en respondent skapar rum för felkällor. Trots dessa nackdelar är det i 
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akademiska sammanhang mer vedertaget att använda personliga intervjuer då 

telefonintervjuer enligt Svenning (2003, s. 126) tenderar att erhålla högst grundläggande svar.  

Den största fördelen med intervju som metodik är, jämfört med datainsamling på annat sätt, 

att det direkta informationsutbytet erhålls, och att de svar som önskas för studien erhålls. Det 

medför att det inte behövs läggas lika mycket tid på att leta efter andra källor. Den största 

nackdelen enligt Bryman (2011, s. 214) är dock att svar från en intervju måste registreras så 

exakt som möjligt. För att underlätta registrering av svar anser Ejvegård (2009, s. 51) och 

Grønmo (2006, s. 165) att en bandspelare är praktisk att använda. Detta ger ett stöd till om 

intervjuaren skulle tolka respondentens svar felaktigt, vilket är förekommande enligt 

Svenning (2003, s. 121). Oavsett om bandspelare används eller inte föreslår Grønmo (2006, s. 

166) och Ejvegård (2009, s. 52) att efter att intervjun är transkriberad kan den skickas till 

respondenten för genomgång och godkännande. På så vis kan eventuella feltolkningar eller 

missförstånd utredas och elimineras. 

En annan viktig aspekt är enligt Ejvegård (2009, s. 52) att intervjuaren inför intervjuerna ska 

vara lugn och inte anländer uppjagad, det tenderar att smitta av sig på respondenten. Svenning 

(2003, s. 120) påstår att en nackdel kan uppkomma om flera intervjuer av samma typ ska 

genomföras med personer på samma eller liknande avdelningar. Personerna kan prata ihop sig 

med varandra efter den första intervjun och svara kollektivt, vilket påverkar undersökningen. 

För att reducera att de pratar ihop sig föreslår Svenning att sådana intervjuer bör genomföras 

kort efter varandra. 

2.2.4 Kartläggning 

En organisation är ofta komplex. Organisationen kan bestå av flera avdelningar som alla 

påverkar varandra i olika led. En svårighet är för alla respektive avdelningar att se helheten 

och hur just deras arbete skapar värde för slutkunden (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 188). En 

metod för att hantera denna svårighet med att visa var organisationen står idag, hur 

organisationens olika delar relaterar till varandra och hur de skapar värde för kunden är 

genom en nulägesanalys, respektive att kartlägga processerna och flödet genom att rita kartor 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013, s. 177; Ljungberg & Larsson, 2012, s. 187).  

I en nulägesbeskrivning är det första steget enligt Oskarsson et al., (2013, s. 177) att kartlägga 

material- och informationsflöden. En sådan kartläggning kommer svara på hur många 

aktiviteter, lagerpunkter eller andra processer som flödet innehåller, samt vilka resurser som 

är förknippade med respektive aktivitet. Enligt Ljungberg & Larsson (2012, s. 187) är det 

oftast först i kartläggningen som samband mellan aktiviteter upptäcks och förstås. Om 

sambanden inte tidigare är kända är risken överhängande att olika avdelningar endast arbetar 

för sig själva och avskärmar sig från kundernas krav och helhetsperspektivet. Detta kan leda 

till att en avdelning vid ett förbättringsarbete endast ämnar förbättra det som skulle vara bra 

för den enskilda avdelningen och inte utefter helheten. Sådan avskärmning kan medföra att 

andra avdelningar påverkas i en riktning som i slutändan strider mot kundernas viljor och 

önskemål. Med hänsyn till detta problem spelar således processkartläggningen en betydande 

roll (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 188). Ljungberg & Larsson (2012, ss. 188, 189) menar 

dock att själva kartläggningen i sig inte kommer innebära någon förbättring, utan det är ett 
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första steg mot förbättring. Författarna understryker att oavsett framtida planer, eller 

ambitionsnivå hos en organisation är det viktigt att kartlägga flödet. Oskarsson et al., (2013, s. 

177) bekräftar detta och menar att grunden till lyckade förändringsarbeten är kunskapen över 

var organisationen står idag och vilka processer som existerar. Utan dessa saknas grund för att 

uttala sig huruvida en alternativ lösning kommer vara till det bättre eller sämre för 

organisationen, då alla förändringsarbeten jämförs direkt mot nuläget. Oskarsson et al., (2013, 

ss. 178, 179) understryker att det är viktigt att rita tydliga flödeskartor och att dessa blir 

begripliga för den som senare ska tolka och använda dem. Författarna påpekar också att 

resurser bör läggas på att detaljera den del av flödet som är intressantast, snarare än att alla 

delar blir detaljerade. Ljungberg och Larsson (2012, s. 209) understryker även att det viktiga 

är att kartlägga vad som görs och inte var något görs. 

Oskarsson et al., (2013, s. 177) menar att vid en flödeskartläggning kan relativt enkla 

symboler användas och Figur 5 representerar några av vanligast förekommande symbolerna. 

Symbolerna har legat till grund för de flödeskartor som upprättats i kapitel 4.5. 

Symbol Betydelse 

 

Aktivitet 

 Lager 

 
Beslutspunkt 

 Pappersdokument 

 Datorsystem 

 
Materialflöde 

 
Informationsflöde 

Figur 5 - Symboler för kartläggning. Modifierad från Oskarsson er al., (2013, s. 177) 

 

Enligt Oskarsson et al., (2013, s. 178) används normalt de tre första symbolerna i Figur 5 

tillsammans med heldragna pilar för att representera materialflödet. De andra två symbolerna, 

pappersdokument och datorsystem, används oftast tillsammans med de streckade pilarna för 

att visualisera informationsflödet. Ett exempel på en enkel flödeskarta visas i Figur 6, där MF 

står för materialförråd och FVL står för färdigvarulager.  

 

Figur 6 - Exempel på flödeskarta 

Leverantör A 
Godsmottagning MF 

Leverantör B 

Montering FVL 

Kund A 

Kund B 
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2.2.5 Validitet 

Svenning (2003, s. 64), Grønmo (2006, s. 230) och Ejvegård (2009, s. 80) belyser alla att 

definitionen av validitet innebär förmågan att mäta det som avses mätas. Validitet kan delas 

upp i många underkategorier. Svenning (2003, ss. 65, 66) och Grønmo (2006, ss. 232, 233) 

talar om att validitet ofta delas upp i inre och yttre validitet, alternativt synonymerna intern 
och extern validitet. Inre/Intern validitet handlar enligt Svenning (2003, s. 65) och Grønmo 

(2006, s. 232) om själva studien, och att studien genomförts på ett korrekt sätt. Till exempel 

att rätt frågor har ställts till rätt personer, och att rätt objekt har blivit rätt observerat. En viktig 

del i den inre validiteten är något som Svenning (2003, s. 66) och Grønmo (2006, ss. 230-231) 

kallar för face vadility eller ytvaliditet. Ytvaliditet handlar om att forskaren eller personerna 

som utför studien gör en personlig bedömning av relevansen på insamlad data och om det 

finns en överensstämmelse mellan teori och insamlad data. Denna typ av validitet anser 

Svenning (2003, s. 66) vara den vanligaste formen av validitet. Yttre/extern validitet handlar 

enligt Svenning (2003, s. 66) och Grønmo (2006, s. 232) om studiens förankring i ett större 

perspektiv. Om studien är utförd på ett sådant sätt att resultaten går att formulera som en teori 

och generalisera i ett större perspektiv.  

Grønmo (2006, ss. 234-236) fortsätter med att lista flera olika sorters validitet. Två former 

som ansågs centrala för detta examensarbete är kommunikativ validitet och pragmatisk 

validitet. Kommunikativ validitet innebär enligt Grønmo (2006, ss. 234, 235) att forskaren, 

eller de som utför studien, i samråd med andra diskuterar hur bra datamaterialet är och hur 

relevant det är för de uppsatta frågeställningarna. Detta är relevant genom att handledarna 

bidrar med synpunkter om insamlade data och dess relevans för arbetet. Pragmatisk validitet 

handlar enligt Grønmo (2006, ss. 235, 236) istället om hur väl studiens resultat bildar ett 

underlag för bestämda handlingar. Exempelvis kommer detta examensarbete utreda 

ekonomiska effekter som bidrar till ett beslutsunderlag för vilket NHS kan använda sig av i 

den beslutsprocess som följer efter utredningen. Ett beslutsunderlag är en bestämd handling i 

den meningen att NHS önskar svar på om de ska investera eller inte. NHS har alltså bestämt 

att de eventuellt vill utföra en investering. Med hänsyn till denna bestämda handling anses 

pragmatisk validitet centralt.  

2.2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Ejvegård (2009, s. 77), Svenning (2003, s. 67) och Grønmo (2006, 

s. 222) om resultatens tillförlitlighet. Ejvegård (2009, s. 82) påpekar att en bra reliabilitet är 

viktig, men det är inte en förutsättning för att studien då automatiskt har en god validitet. 

Ejvegård (2009, s. 82) menar att en studie med hög reliabilitet helt kan sakna validitet. 

Svenning (2003, s. 67) konstaterar att två studier med samma tillvägagångssätt och samma 

förutsättningar ska ge samma resultat. Grønmo (2006, s. 222) definierar istället begreppet som 

samstämmigheten mellan olika insamlingar av data, vid samma upplägg, av samma fenomen. 

Trots en annorlunda definition stämmer det Grønmo (2006, s. 222) påstår in på definitionen 

av Svenning (2003, s. 67). Om resultaten eller samstämmigheten är lika har studien alltså en 

hög reliabilitet och således har insamlade data en hög tillförlitlighet. Om det motsatta 

inträffar, alltså att två lika utförda studier visar på olika resultat vid lika förutsättningar av 
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samma fenomen, anser Grønmo (2006, s. 222) att reliabiliteten är låg och studien saknar 

vetenskapligt värde. 

Yin (2013, s. 22) belyser ett begrepp kallat triangulering. Triangulering används för att stärka 

tillförlitligheten på data, och används enligt Deacon, Bryman & Fenton (1998, s. 48) i större 

utsträckning för att dubbelkontrollera resultat från både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Begreppet innebär enligt Yin (2013, ss. 22, 84) att samma typ av data samlas in från flera 

olika källor. Bryman (2011, s. 354) definierar begreppet som att flera metoder eller datakällor 

används vid studier av sociala företeelser, vilket i sak har samma innebörd som Yins 

definition. Yin (2007, ss. 125-127) gör en mer detaljerad förklaring av begreppet och menar 

att det kan delas in i underkategorierna datatriangulering, forskartriangulering, teoretisk 

triangulering och metodologisk triangulering. Datatriangulering innebär att flera olika 

datakällor används för att hitta samstämmighet i undersökningen. Forskartriangulering 

innebär triangulering med hjälp av olika utvärderare. Teoretisk triangulering innebär att 

samma uppsättning data observeras utifrån olika perspektiv och metodologisk triangulering 

innebär triangulering med hjälp av olika metoder, exempelvis intervjuer och observationer 

Yin (2013, s. 84) beskriver också att för att reducera feltolkningen av en persons åsikter kan 

dessa ombes återkoppla med ett godkännande, exempelvis på en transkriberad intervju. Detta 

benämner Yin (2013, s. 84) som validering från respondenterna. Sett till den ovan nämnda 

definitionen av validitet och reliabilitet är detta något som snarare borde tillämpas inom 

reliabilitet än validitet, nämligen för att stärka tillförlitligheten på data. 

2.3 Genomförande 
I följande avsnitt presenteras hur metoderna i metodteorin har använts i genomförandet av 

arbetet. Det beskrivs inledningsvis hur litteraturstudien genomförts för att sedan beskriva hur 

observationerna och intervjuerna ägt rum samt varför. All datainsamling är inte primärdata 

utan en del har erhållits som sekundärdata. Insamlad sekundärdata benämns vidare som övrig 
datainsamling.    

2.3.1 Litteraturstudie 

I huvudsak har två litteraturstudier genomförts i detta projekt. Den första med syfte att skapa 

en bred och förklarande teoretisk referensram och den andra med syfte för att belysa 

vedertagna metoder samt olika relevanta begrepp inom detta område. Målet har varit att ha ett 

antal olika referenser för varje område för att visa på likheter och skillnader mellan olika 

författare. För den teoretiska referensramen gjordes till en början allmänna sökningar via 

UniSearch (Linköpings Universitets bibliotek) och Google Scholar med sökord som: 

 Port logistics  Optimizing container block  Container stack capacity  Yard crane capacity  Ports  RTG  Port handling systems  Handling systems  Electric Rubber Tyred Gantries  Port activities  Container handling systems  Rubber Tyred Gantries  Yard operations  E-RTG 
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En av de första artiklarna som lästes var en översiktsartikel av Stahlbock & Voß (2007) som 

gick igenom aktuell forskning inom containerhantering med referenser till både äldre och 

nyare forskning. Inom varje område fanns mycket rekommenderad litteratur som berörde 

olika optimeringsmodeller, grundläggande forskning inom Supply Chain Management (SCM) 
med mera. Sammanfattningarna för de artiklar som fanns tillgängliga online via PDF lästes 

och grovsållades utefter vad som kunde vara givande för examensarbetet och den teoretiska 

referensramen. Gav sammanfattningen ett intryck av att rapporten kunde användas inom detta 

examensarbete lästes hela artikeln. Många av de artiklar som sedan lästes refererade i sin tur 

vidare till andra författare, varpå en del av dessa artiklar också lästes. Uppstod sedan luckor i 

kunskapen, eller att uppgifter inte kunde bekräftas lästes fler artiklar inom samma område. 

Förutom forskningsartiklar via sökmotorer har även biblioteket på Campus Norrköping 

använts. Där har relevanta delar ur böcker lästs som behandlat efterfrågat område. För att hitta 

litteratur på biblioteket har det slagits i böckernas register, kollats referenser från andra 

examensarbeten, frågat bibliotekarier efter tips och råd samt slutligen frågat egna 

studiekamrater om tips. Från biblioteket har litteratur som fokuserat kring investeringsteori 

och logistik, både generellt och inom hamnar, använts till den teoretiska referensramen. 

För litteraturstudien inom metod har tryckt litteratur använts då det fanns många olika böcker 

som behandlade området. Totalt har avsnitt från 14 olika böcker, samt en artikel, använts för 

metodkapitlet där många författare bekräftat varandra, men stundvis också visat på olikheter 

eller förtydliganden. Ingen hänsyn har tagits till om böckerna var nya eller gamla.  

2.3.2 Observationer 

För detta examensarbete har tre olika egna observationer utförts, med syfte att bilda en allmän 

uppfattning om hur containerhanteringen går till dels under fartygsanlöp och dels när fartyg 

inte låg inne. Under samtliga tre observationer användes kamera som dokumentationsmetod.  

Den första observationen utfördes 2015-03-26. Inget fartyg låg inne vid detta tillfälle och det 

var ingen större aktivitet i hamnen. Den andra observationen genomfördes 2015-03-30. Vid 

detta tillfälle låg ett fartyg i hamn och personalen arbetade med att tömma och lasta detta 

fartyg. Under observationen iakttogs det hur ett fartygsanlöp gick till och vilka fordon som 

var inblandade. Den tredje och sista observationen utfördes 2015-04-27 och var ett tillfälle då 

två containerfartyg låg inne. Denna observation utfördes då terminalchefen önskade visa och 

berätta mer om vad som sker i containerterminalen under ett fartygsanlöp. Observationen 

skedde mestadels vid STS-kranarna, där en person kallad tallyman gav en kort genomgång för 

sina arbetsuppgifter och hur arbetet genomfördes vid anlöp, se kapitel 4.4 för vidare 

förklaring. Dessutom gjordes även ett besök i kranförarens hytt i STS-kranen. Kranföraren 

berättade samtidigt som han lastade containrar på ett fartyg, om hur han arbetade och hur det 

fungerade utifrån sitt perspektiv.  

Det observerades några skillnader mellan den andra och tredje observationen och en tydlig 

skillnad var att STS-kranen inte behövde vänta på containrar att lasta. Det bildades nästintill 
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en kö vid STS-kranen med TTU med lastade containrar. Under den andra observationen var 

det tvärtom, då fick STS-kranen vänta på en lastad TTU.  

Med hänsyn till att ingen person eller grupp människor observerats och inga egna 

tidmätningar genomförts kan felkällan med att observerade skulle göra allt perfekt anses vara 

eliminerad. De genomförda observationerna kan således hänföras till som öppna, icke-

deltagande, ostrukturerade och indirekta för att de var allmänna och ingen data mer än 

fotografier och små förtydliganden från terminalchefen samlades in. Samtliga observationer 

har tillsammans med intervjuerna använts som underlag för den kartläggning som presenteras 

i kapitel 4.  

2.3.3 Intervjuer 

Under examensarbetet har i huvudsak en kvalitativ semistrukturerad intervju genomförts, 

intervjuunderlaget finns i bilaga 1 till rapporten. Intervjuunderlaget har använts till utfrågning 

av två personer inom NHS. Intervjun genomfördes för att utreda hur dagens hanteringssätt 

fungerar, vilka interna och externa krav som finns på containerverksamheten, detaljerad 

information om STS-kranarnas kapacitet, information om värdering av markyta, samt en 

avslutande del om framtiden. Samma intervjuunderlag användes på båda respondenterna då 

det under tidigare möten med personerna framkommit att de haft olika tankesätt och 

motsägande information. Därför önskades samma underlag användas som kontrollfunktion 

utifall det även gällde de ovan nämnda områdena. 

Båda intervjuerna spelades in. Intervjuerna kompletterades med egna anteckningar för att 

underlätta bearbetningen av den inspelade filen. Ytterligare en likhet mellan de båda 

intervjuerna var att ett antal följdfrågor uppkom under intervjun. Följdfrågorna avsåg mest att 

förtydliga antingen respondentens svar eller intervjuarens frågeställning.  

Den första intervjun utfördes 2015-04-14 med terminalchefen Lennart Sedhav och pågick i 

cirka 40 minuter. Han valdes till respondent för att han ofta befann sig i terminalen och ansågs 

ha stor insikt i hur verksamheten fungerar. Han var ofta inblandad i frågor som rör 

containerterminalen, allt från till exempel personal till maskiner. Respondenten hade svar på i 

stort sett alla frågor. Efter att intervjun transkriberats skickades den till respondenten för 

genomläsning varpå några få kommentarer erhölls och korrigerades.  

Den andra intervjun utfördes 2015-04-27 med produktions- och försäljningschef Tomas 

Gustavsson och pågick i cirka 35 minuter. Tomas valdes till respondent då han har allmän 

kunskap på hur containerterminalen fungerar, var med och tog fram verksamhetens nuvarande 

utseende, samt var den person som initierade detta examensarbete. Tomas har en plan för hur 

containerterminalen borde se ut och hanteras i framtiden, givet de målsättningar NHS har för 

containerverksamheten. Tomas har inte lika mycket dagligt ansvar för containerterminalen 

som Lennart, varför vissa frågor i intervjuunderlaget inte kunde besvaras. Tomas försökte 

dock besvara de allra flesta frågor. Transkription genomfördes inte på grund av tidsbrist. 

Däremot skickades anteckningarna till respondenten för genomläsning varpå få kommentarer 

erhölls och redigerades. 
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2.3.4 Övrig datainsamling  

Det har löpande samlats in data genom dokument, historisk data och mejlkorrespondens. 

Exempelvis har det varit information om markens bärighet, områdets utformning samt olika 

kvantitativa mått, till exempel underhållskostnader och medelstapelhöjder. I första hand har 

information hämtats via det affärssystem som NHS använder som kallas InPort. 
Affärssystemet är internt och därför har önskvärda uppgifter begärts ut genom terminal- och 

produktionschefen. När efterfrågad information inte funnits tillgänglig via InPort har det 

efterfrågats om ett tryckt dokument. Fanns inget sådant mailades det till den externa 

handledaren eller annan anvisad person. Exempel på information som samlats in genom 

dokument, historisk data och mailkorrespondens är: 

 Tullkrav  Genomsnittlig utnyttjandegrad i containerterminalen  Årligt antal hanterade containrar  Genomsnittlig väntetid för containrar  Markhyra  Andel fulla och andel tomma containrar per år  Hanteringskostnad per container  Andel export och importcontainrar per år  Kalkylränta  Investeringskostnad RTG  Driftkostnader RS  Markytans värde per m2 

2.4 Metodkritik 
I följande avsnitt presenteras källkritik och hur validiteten och reliabiliteten är i detta 

examensarbete.  

2.4.1 Källkritik 

För detta examensarbete har både primär- och sekundärdata använts. Sekundärdata har till 

störst del använts till den teoretiska referensramen, metodkapitlet och företagsbeskrivningen. 

De sekundära källor som använts har granskats för att få ett högre vetenskapligt värde i 

arbetet. Det vill säga att till exempel artiklar som inte var publicerade via någon tydligt 

angiven tidskrift har inte refererats till, då publicerade artiklar genomgår granskning innan 

publikation. Vidare har, som tidigare beskrivit, målet varit att hitta minst två författare som 

beskriver samma område, för att kunna visa på likheter och skillnader mellan olika författare 

och inte förlita sig enbart på vad en specifik författare skrivit. För den korta 

företagsbeskrivningen i kapitel 1 har information hämtats från NHS hemsida. Det har inte 

gjort någon kontroll på huruvida de uppgifterna som står där är korrekta, men mängden 

information från deras hemsida har försökts hållas liten och endast sådant som ansågs relevant 

för förståelsen har tagits med. Sekundärdata som använts har till exempel varit argument för 

eRTG, bufferyta samt parametrar i de beräkningar som genomförts för utnyttjandet av 

markytan. Att sekundärdata inte använts för hela examensarbetets syfte beror på att ingen 

artikel eller bok som lästs har behandlat hela det problem som detta examensarbete behandlar. 

Artiklar och böcker har behandlat olika delar som detta examensarbete också tar upp, men 

ingen likadan studie har hittats. Däremot har formler som tagits fram i andra studier även 

använts i detta examensarbete. Värden på de variabler artiklarna tar upp för sina respektive 

formler har efterfrågats på NHS, vilket gör att det kategoriseras som en form av primärdata. 
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Det har också använts en del primärdata, insamlade främst från egna intervjuer och via 

observationer. Då det studerade problemet är specifikt för NHS har detta krävts då det inte 

finns någon mall på hur en containerterminal ska se ut eller skötas. Intervjun har utförts på 

personer som har god kunskap om containerterminalen och dess tillhörande aktiviteter. 

Respondenterna fick främst frågor om kvalitativ data, och några få om kvantitativ data. 

Andelen kvantitativa frågor hölls lågt då teorin på området rekommenderade det. 

Observationerna som utförts på plats i containerterminalen har varit av allmän karaktär för att 

få egen förståelse över hur verksamheten fungerar. Vidare har observationer av diverse 

dokument genomförts för att få de kvantitativa data som behövts till olika modeller. När 

dokument inte funnits till hands har de samlats in genom intervjurespondenterna via 

mailkorrespondens. Det har, för värdet på rapporten, i möjligaste mån försökts få dokument 

på all efterfrågad kvantitativa data. Detta för att till exempel ett tryckt dokument ansågs mer 

pålitligt än en muntlig källa. 

Sammanfattningsvis har det lagts tid och eftertanke på vilken data som använts och hur den 

representerats. På grund av noga genomläst teori kring datatyper och metoder har 

medvetenhet funnits när datainsamling skett. Det har medfört att rätt data samlats in, på rätt 

sätt.  

2.4.2 Validitet i detta examensarbete 

För validiteten i detta examensarbete ansågs det att rätt personer blivit intervjuade och att rätt 

system observerades under observationerna. De intervjuade personerna var de som ansågs ha 

bäst kunskap om containerterminalen. Vidare ansågs det att de resultat som erhållits har en 

viss samstämmighet med den teori som senare kommer presenteras. Den insamlade 

informationen har också diskuterats i samråd med den från universitetet avsedda handledare 

och informationen har således utnyttjats så bra som möjligt.  

Dock ansågs det svårt att förankra detta examensarbete i ett större perspektiv och utforma en 

generell teori utifrån den. Detta då mycket insamlad information var explicit för NHS. 

Slutligen ansågs det att examensarbetet endast delvis kan fungera som ett beslutsunderlag. På 

grund av många osäkerhetsfaktorer borde resultatet ses med ett kritiskt granskande öga och 

resultaten är snarare en fingervisning än en exakt vetenskap.  

2.4.3 Reliabilitet i detta examensarbete 

Insamlad information har haft ett tydligt fokus på reliabilitet. Dels har insamlad information 

triangulerats genom att två identiska intervjuer med två respondenter samt att samma system 

observerades vid tre olika tillfällen. Vidare har den insamlade informationen från intervjuerna 

skickats tillbaka till respondenterna för genomläsning för att bekräfta respondenternas åsikter.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I kommande kapitel kommer bakomliggande teori och forskning presenteras, vilka ligger till 

grund för den vidare utredningen i examensarbetet och dess resonemang. Först presenteras en 

genomgång av teori kring en hamns logistik och utformning, vilket följs av olika 

förutsättningar för en containerterminal och de hanteringssystem som är relevanta för 

containerhantering. Avslutningsvis introduceras investeringsteori, vilken utgör grunden för 

den investeringskalkyl som presenteras i kapitel 6.2. 

3.1 En hamns logistik och utformning 
En hamn definieras av Dwarakish & Salim (2015, s. 296) som en plats belägen vid en strand, 

eller kust, där fartyg kan lägga till och transportera både människor och gods till och från 

land. Almotairi & Lumsden (2009, s. 198) fortsätter med att definiera en hamn som en viktig 

knutpunkt där människor och nationer kan mötas och interagera. Hamnar är inte en simpel 

funktion i transportsystemet utan snarare ett stort delsystem i hela den övergripande 

logistikkedjan. Sun & Yang (2014, s. 3211) konstaterar också att varje hamn i världen är unik 

då de drivs utifrån olika politiska och fysiska förutsättningar. Hamnar betraktas idag som en 

viktig del i konceptet SCM, och ett lands ekonomiska tillväxt beror idag bland annat på hur 

effektiv hamnlogistik som tillämpas (Wang & Cullinane, 2006, s. 94; Sun & Yang, 2014, s. 

3211).  

Sun & Yang (2014, s. 3209) definierar hamnlogistik som en produkt av traditionellt 

hamnarbete och modern logistik, vilken har utvecklats från att vara en enkel funktion av 

transport och lagring till att idag vara en mer komplex funktion innehållandes transport, 

lagring, hantering, packning och distribution, vilka alla kopplas samman genom planering och 

koordination. Almotairi & Lumsden (2009, s. 197) ser en hamns logistiksystem ur ett mer 

övergripande perspektiv och beskriver det som mottagande och avsändande av varor samt 

information och alla dess medföljande interna processer. Almotairi & Lumsden (2009, s. 197) 

fortsätter med att hamnar i sig är element i ett värdedrivet försörjningssystem. Det är alltså 

viktigt för hamnar och dess leverantörer att erbjuda ett långsiktigt värde för dess kunder och 

användare. 

Hamnar i Europa har enligt Wang & Cullinane (2006, s. 84) avancerade 

inlandskommunikationer och har ofta nära till konkurrenterna. Speditörer kan således välja 

hamnar relativt fritt, vilket ger dem förhandlingsposition. Tongzon & Heng (2005, ss. 408-

411) beskriver flera faktorer som är avgörande för en hamns konkurrensmöjligheter, varav två 

anses särskilt viktiga. Ena faktorn är hur rederier ser ett fartygs tid i hamn som en direkt 

kostnad, varför en hamns möjligheter att snabbt få fartyget till kaj, lasta eller lossa och sedan 

lägga ut, så kallad turnaround, anses kritisk för möjligheten att konkurrera om trafik. Den 

andra faktorn är hamnens hanteringsavgifter. Speditörerna tror att hanteringsavgifterna utgör 

en avsevärd andel av deras totala transportkostnader. Anses andra aspekter lika väljer 

speditören ofta en hamn med lägre hanteringsavgifter. 

Faktorer på vad som kan påverka en hamns utformning är enligt Sun & Yang (2014, ss. 3211, 

3212) till exempel hamnens geografiska placering och tillgänglig infrastruktur. Sun & Yang 
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(2014, ss. 3211, 3212) och Wang & Cullinane (2006) beskriver även hur ekonomisk tillväxt 

kan påverka utformningen av en hamn. Sådant som påverkar den ekonomiska tillväxten är till 

exempel ekonomiska och politiska förhållanden, kommunikationsmöjligheter internt och 

extern inom hamnen, nationellt eller internationellt. Sun & Yang (2014, ss. 3211, 3212) 

nämner vidare att funktioner som förtullning och hur närliggande hamnar utvecklar sin 

verksamhet också är avgörande för utvecklingen av en specifik hamn. 

Sun & Yang (2014, s. 3209) beskriver hur en hamn kan betraktas på en makro- eller 

mikronivå. På makronivån ses hamnen som en länk i den större internationella logistikkedjan, 

och på mikronivån ses varje hamn var för sig, med fokus på enskilda aktiviteter. Dwarakish & 

Salim (2015, s. 296) menar att transport av varor och människor är de största och primära 

enskilda aktiviteterna. Andra aktiviteter är lotsning, bogsering och reparationer av fartyg, 

samt erbjuda ankarplatser och förtöjningstjänster. Stödjande aktiviteter är till exempel 

lagerhållning, godshantering och förtullningstjänster. Peris-Mora, Diez Orejas, Subirats, 

Ibánez & Alvarez (2005, ss. 1653, 1654) påpekar att lagerhållning och hantering kan ske av 

oljeprodukter, bulkgods och handelsvaror i containrar. 

3.2 Containerterminalens funktion och utformning 
Enligt Brinkmann (2011, s. 25) och Chu & Huang (2005, s. 181) består en containerterminal 

av tre delar. Dels ett manövreringsutrymme mellan kaj och containerdepån, dels en 

terminalyta för tull, kontor, gate, lastbilsplatser, underhållsplatser med mera, och slutligen 

själva containerdepån. Koster & Vis (2003, s. 8) beskriver containerdepån som den yta som 

finns på terminalområdet där import- och exportcontainrar kan lagras. Chen (1999, s. 28) ser 

en containerterminal istället som en containerdepå mellan två olika behov. Det är dels den 

förflyttning som sker mellan containerdepån och containerfartyget (seaside), och dels mellan 

containerdepån och utgående väg- eller tågförbindelser (landside). Roodbergen, Vis & Carlo 

(2014, s. 412) gör en något annorlunda distinktion och definierar seaside som kajplats och 

kajområde, och landside som containerdepån samt gate, distinktionen gör transportaktiviteten 

mellan dessa två som brytpunkten. 

 

Figur 7 - En schematisk bild över en containerterminals olika delar. Modifierad från 
Meersmans och Dekker (2001, s. 4) 
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Containerdepån fungerar enligt Chen (1999, s. 28), Yang & Chang (2013, s. 68) och 

Meersmans & Dekker (2001, s. 3) som en lagringsfunktion, eller buffert, mellan de olika 

transportslag varifrån containrar anländer till terminalen. Buffertfunktionen den skapar ger 

möjlighet till effektiv överföring till och från kaj och sålunda också för lastning och lossning 

av fartyg. Chen (1999, s. 28) och Koster & Vis (2003, s. 8) konstaterar att de flesta av 

aktiviteterna i en containerterminal utgår från containerdepån, vilket betyder att effektiv 

stapling av containrar är nödvändig för att resterande aktiviteter i terminalen ska kunna 

utföras effektivt. Hanteringen av containrar i en containerterminal kan se enkelt ut men är 

egentligen väldigt komplext och kräver därför en hög nivå av planering och ledning (Yang & 

Chang, 2013, s. 67; Koster & Vis, 2003, ss. 8-10). Komplexiteten betyder att tyngdpunkten av 

planeringskapaciteten, enligt Chen (1999, s. 29), bör koncentreras till containerdepån. Chen 

konstaterar att effektiv stapling beror på många olika saker, bland annat stapelhöjden och hur 

stapelplaneringen genomförs. Ineffektiv hantering av containerdepån kan skapa en barriär 

eller hinder mellan de olika transportslagen i terminalen och oorganiserad hantering kan 

radikalt minska effektiviteten i terminalen och därmed minska lönsamheten (Chen, 1999, s. 

29; Stahlbock & Voß, 2007). 

Containrar finns i flera standardiserade storlekar, den minsta ISO-storleken är 20-fot, och ett 

standardiserat kapacitetsmått är twenty foot equivalent unit (TEU). En 40-fots container 

motsvaras således av två TEU (Stahlbock & Voß, 2007, s. 1; Koster & Vis, 2003, s. 1). En 

20-fots container väger 2,2 ton tom och har en maxvikt på 30,5 ton. En 40-fots container har 

en tomvikt på 3,9 ton och maxvikt på 32,5 ton, dock har båda storlekarna små skillnader 

beroende på tillverkare. Containrar har fyra ovala hål, en i varje hörn av taket, där en spreader 

kan fästa som i Figur 10. Spreadern sätts mot containern med fyra twistlocks, en i varje hål, 

som låser containern varpå den kan lyftas. Spreaderns storlek kan på många modeller 

anpassas efter vilken storlek containern har. Terminal Ground Slot (TGS) är en lagringsplats 

för en TEU (Chen, 1999, s. 182). TEU-faktorn är ett förhållande mellan 20-fotscontainrar och 

40-fotscontainrar. Två 20-fots containrar och en 40-fots container ger en kvot på 4/3, då en 

40-fots container motsvarar två TEU, eller med andra ord fyra TEU på totalt tre containrar. 

Stapling av containrar kan ske direkt på mark vilket ger möjlighet att stapla containrar ovanpå 

varandra. Det är möjligt att stapla en 40-fotscontainer på två 20-fotscontainrar, dock gäller 

inte det omvända. Stapling av olika containerstorlekar är inte möjligt på fartyg enligt 

Meermans & Dekker (2001, s. 5). Containrar går att lagra på trailers och ett sådant system 

medger direkt åtkomst till varje container, men medger istället inte stapling (Meersmans & 

Dekker, 2001, ss. 3,5; Koster & Vis, 2003, s. 8). Den vanligaste metoden är enligt Koster & 

Vis (2003) och Meermans & Dekker (2001, ss. 8-9) att placera containrar direkt på marken 

för att tillåta stapling, detta då tillgången till mark för containerdepåer oftast är begränsad. 

En containerdepå, även kallat ”stacken” från engelskans stack, delas upp med olika termer av 

olika författare (Chu & Huang, 2005, s. 185; Bichou, 2009, s. 76; Roodbergen, Vis, & Carlo, 

2014, s. 414; Koster & Vis, 2003, s. 8). I denna rapport delas containerdepån upp i flera block, 

och varje block består av ett antal rader, rows, se Figur 8 och Figur 9. På längden består varje 

block av flera bays och varje bay av lika många slots som blocket har rader. På höjden består 

blocket av flera tiers. Enligt Kuznetsov (2008, s. 55) och Chu & Huang (2005, s. 186) omges 
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depån av transportvägar, något som av Chu och Huang kallar för perimeter roadways. 

Dessutom finns ytor för belysning, specialcontainrar och servicebyggnader. UNCTAD (1985) 

rekommenderar containerrader som är tio till sexton TEU långa, Atkins (1983) konstaterar att 

de kan vara hur långa som helst, men att tio till femton TEU var vanligast. Längre rader 

tenderar att minska åtkomsten till containrar och öka risken för skador (Chu & Huang, 2005, 

s. 186). 

 

 

Figur 8 - Schematisk bild över ett block i en 
depå 

Figur 9 - En 3D-vy över ett block i en depå 
med GC 

Bredd och höjd på blocken avgörs av vilken utrustning som används för hanteringen, se 

kapitel 3.3. Även fysiska begränsningar kan påverka blockens utformning. Koster & Vis 

(2003, s. 8) beskriver att tomma och fulla containrar ofta placeras i olika block och 

Meersmans & Dekker (2001, s. 13) konstaterar att export- och importcontainrar också ofta 

delas upp i olika block. Enligt Meersmans & Dekker beror det på att importcontainrar hämtas 

av transportörer på oförutsägbara tider och därför inte kan staplas särskilt högt utan fler 

onödiga lyft av containrarna, så kallade reshuffles. Enligt Roodbergen et al., (2014, s. 415) är 

detta en form av oproduktiv förflyttning endast för att nå en annan container. En hög 

stapelhöjd betyder dock att mindre markyta krävs för samma antal containrar enligt Koster & 

Vis (2003, s. 9). För att minska påverkan från sådana reshuffles av containrar konstaterar 

Meermans & Dekker (2001, s. 14) konstaterar att staplingsproblem antingen kan angripas 

med analytiska beräkningar eller detaljerade simuleringsstudier. Exportcontainrar å andra 

sidan anländer oförutsägbart men hämtas samtidigt och därför kan staplas högt. 

Att flytta containrar till och från depån sker vid överföringspunkter, eller så kallade transfer 
points. Överföringspunkterna finns antingen vid änden av varje rad enligt Koster & Vis 

(2003), eller vid varje bay, som då skapar en Access Lane där containern kan hämtas 

(Roodbergen, Vis, & Carlo, 2014, s. 414; Lee & Kim, 2010, s. 121). Det går att använda 

separata buffertytor vid containerhantering, en yta där det går att mellanlagra utgående 

containrar en kortare tid för att effektivisera lastningen. Chung (1988, s. 113) visade i en 
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simuleringsstudie att det gick att minska lastningstiden med i snitt fyra procent med sådan 

bufferyta. 

3.2.1 Viktiga faktorer att tänka på vid design av en containerterminal 

Sammanfattningsvis är det beskrivet av ovanstående teori vad som är viktigt att ha i åtanke 

vid design av en containerterminal. Följande faktorer är de väsentligaste: 

 Vilket hanteringssystem som används 

 Ska containrar kunna staplas på varandra eller inte 

 Längden på containerraderna 

 Vilken containeruppdelning som ska tillämpas  

 Vilken typ av överföringspunkt som ska användas 

o Transfer point eller Access Lane 

3.3 Hanteringssystem för containerdepåer 
Ett block kan enligt Yang & Chang (2013, s. 68) och Meersmans & Dekker (2001, s. 3) 

hanteras av en eller flera yard cranes, till exempel Gantry Cranes (GC) som kan löpa på 

gummihjul eller räls, men det finns även system som RS. Det går att kombinera olika 

hanteringssystem för containerhantering, men varje hamn är unik med olika förutsättningar 

och en kombination som fungerar i den ena hamnen är inte given att fungera i den andra. För 

att avgöra det mest lämpade hanteringssystemet krävs enligt Brinkmann (2011, s. 29) att 

hänsyn tas till: 

 Storlek på fartyg som anlöper hamnen 

 Trafikprognoser på årsbasis 

 Hur många containrar hamnen hanterar under peak-hours 

 Tillgänglig markyta på terminalområdet 

 Företagsinterna, eller politiska krav, över vilken densitet, per hektar, containrar måste 

staplas 

 Storleken på företagets logistikkostnader och lönsamhet  

 Produktivitetsmål för STS-kranar, till exempel antal TEU/kran eller TEU/timme 

 Geografiska begränsningar för terminalyta 

 Rådande markförhållanden 

 Miljörestriktioner, till exempel buller eller påverkan från vind, is, och snö  

 Medelväntetid för containrar i containerdepån 

 TEU-faktor, förhållandet mellan antalet 20 fots- och 40 fotscontainrar. 

 Andel kylcontainrar (kräver speciell hantering) 

 Andelen tomma containrar 

 Andelen containrar som inte är fyllda till max. (LCL-containrar1)  

                                                 

1 LCL betyder ”Less than Container Load” 
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 Möjliga transportanslutningar till inlandet, till exempel vägtransporter, tågtransporter 

eller inre vattenvägar 

Enligt Brinkmann (2011, ss. 29-30) och Yang & Chang (2013, s. 68) är de vanligaste 

hanteringssystemen i en containerterminal RS, Straddle Carrier (SC), RTG och Rail Mounted 
Gantry Cranes (RMG). Samtliga hanteringssystem, förutom SC, används tillsammans med 

TTU, som illustreras i Figur 10. TTU är enligt Roodbergen et al., (2014, s. 412) ett 

transportslag som används mellan STS-kranen och containerdepån. 

 

Figur 10 - TTU lossas med spreader av STS-kran i Pampusterminalen 

Alla hanteringssystemen har olika staplingskapaciteter och Brinkmann (2011) och Stahlbock 

& Voß (2007) presenterar sammanställningar över dessa. Baserat på deras sammanställningar 

har diagrammet i Figur 11 tagits fram och visar hanteringssystemens lagringskapacitet, mätt i 

TEU per hektar. 

 

Figur 11 - Kapacitetsjämförelse mellan olika hanteringssystem. 

3.3.1 Reachstacker (RS) 

Brinkmann (2011, ss. 31, 32) menar att RS, som i Figur 12, lämpar sig bra på mindre till 

medelstora hamnar. Den största fördelen är att de är har låg investeringskostnad och är 

mångsidiga. En nackdel med RS är enligt Brinkmann (2011, s. 31) att systemet kräver en 
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extra hantering då de inte förser STS-kranen med containrar utan att det behövs olika system 

för transport till och från kaj. En annan nackdel är enligt Brinkmann (2011, s. 31) att de är 

personalkrävande, vilket medför att de totala driftkostnaderna blir relativt höga. Kuznetsov 

(2008, s. 55) nämner att en RS kan stapla fyra rader i varje block, men det finns i sig ingen 

begränsning utan det uppstår bara ett stort antal reshuffles. Slutligen menar Kuznetsov (2008, 

s. 55) att RS behöver 15 meter manöveryta mellan containerblocken, vilket medför att 

markutnyttjandet blir lägre än till exempel vid användning av GC. Brinkmann (2011, s. 31) 

menar att en tumregel är att tre till fyra RS behövs per STS-kran. Vidare menar Brinkmann 

(2011, s. 32) och Sthalbock & Voß (2007, s. 4) att en RS vanligtvis kan stapla 350 - 500 TEU 

per hektar. 

  

Figur 12 - RS i Pampusterminalen 

3.3.2 Straddle Carrier (SC) 

En SC, som i Figur 13, är att föredra gentemot RS för längre transportsträckor på grund av 

bättre sikt för operatören. Brinkmann (2011, ss. 33, 34) påpekar dock att TTU är att föredra 

om avstånden anses långa. Brinkmann (2011, s. 32) och Roodbergen et al., (2014, s. 418) 

beskriver att SC lämpar sig väl på medelstora till stora terminalytor och det krävs hög 

flexibilitet i hanteringen av containrar. Chu & Huang (2005, s. 185), Brinkmann och 

Roodbergen et al. nämner att den största fördelen med SC är att den inte är beroende av andra 

system då containrar kan lyftas, transporteras och staplas med samma fordon, vilket resulterar 

i lägre behov av personal och därmed lägre totala lönekostnader. Om terminalytan skulle 

behöva förändras kan terminaler med SC lätt anpassa sig till förändringen och inga stora 

kostnader behöver förknippas med omstruktureringen, då till exempel ingen räls i marken 

behövs (Brinkmann, 2011, s. 32). Nackdelar är enligt Meersmans & Dekker (2001, s. 8) och 

Brinkmann (2011, ss. 33, 34) höga investerings-, energi- och underhållskostnader. Meersmans 

& Dekker (2001, s. 8) nämner även att SC behöver yta mellan varje containerrad som 

nackdel. Sammanfattningsvis ger fördelarna enligt Brinkmann (2011, s. 32) och Sthalbock & 

Voß (2007, s. 4) en kapacitet på 500-750 TEU per hektar, beroende på staplingshöjden vilken 

enligt Chu & Huang (2005, s. 185) är två till tre högt. En tumregel är enligt Brinkmann att det 

behövs fyra till fem SC per STS-kran. 
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Figur 13 – SC i en containerdepå (Liebherr, 2015) 

3.3.3 Rubber Tyre Gantry Crane (RTG)  

En RTG-kran, som i Figur 14, löper på gummihjul och gränslar ett block. RTG kranar tillhör 

en kategorin Gantry Cranes (GC). Enligt Brinkmann (2011, s. 34) lämpar sig en RTG-kran 

bra på stora, eller mycket stora, containerterminaler. Den är dessutom lämplig att använda om 

terminalytan är baserad på sämre markförhållanden då det inte kräver lika mycket 

stabilisering som för RMG-kranar. Vidare finns det idag två huvudtyper av RTG, en som 

drivs på diesel, dRTG, och en som drivs på el, eRTG. 

 

Figur 14 - RTG-kran (Liebherr, 2015) 

De största fördelarna med RTG-kranar är enligt Brinkmann (2011, s. 35) och Yang & Chang 

(2013, s. 68) att de kan stapla många containrar tätt per hektar och således utnyttjar markytan 

väl. En RTG kan enligt Brinkmann (2011, s. 35) stapla 1000 TEU per hektar med fyra 

containrar på höjden vilket blir 250 TEU/ hektar per lager, något som även Chu & Huang 
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(2005, s. 198) menar i sin artikel. Vidare anser Brinkmann (2011, s. 35), Roodbergen et al., 

(2014, s. 413) och Yang & Chang (2013, s. 68) att systemet är flexibelt. Då kranen har hjul 

kan den enkelt flyttas till andra positioner i depån. Meermans & Dekker (2001, s. 8) påpekar 

att trots dess gummihjul och flexibilitet tar det tid att förflytta kranen mellan blocken och görs 

inte allt för ofta i praktiken. Roodbergen et al., (2014, s. 413) menar att så kallad cross 
gantrying kan ta upp till 15 minuter.  En sista viktig fördel enligt Brinkmann (2011, s. 35) är 

att investeringskostnaden per kran anses vara överkomlig. Enligt Brinkmann är en tumregel 

att det behövs två till tre RTG-kranar per STS-kran. 

Brinkmann (2011, ss. 35, 36) menar att nackdelar är det krävs ett transportmedel mellan STS-

kranen och depån vilket medför extra hantering. Brinkmann (2011, s. 36) nämner att systemet 

medför blandad trafik i depån. Under en lossning kan transportörer vilja hämta sitt gods och 

då får RTG-kranen hantera det vilket kan störa flödet att lossa den anlöpande båten. 

Enligt Chu & Huang (2005, s. 190) finns olika typer av RTG-kranar som kan gränsla fem, sex 

eller åtta rader med containrar. En rad kan användas som transfer point, så kallad access lane 

och en kran som avses för sådan hantering benämns exempelvis 6+1. Med en transfer point i 
änden av blocket fylls denna sistnämnda rad med containrar. Chu & Huang (2005, s. 190) 

beskriver vidare att det normalt krävs 30-40 cm mellan varje containerrad som 

säkerhetsavstånd. Till säkerhetsavståndet adderas containerns bredd och kranbenens bredd 

vilket gör att den totala bredden för olika RTG-kranar kan vara 20 m för en 5+1, RTG, 23 m 

för en 6+1 RTG och 28-29 m för en 8+1 RTG. 

Enligt Pavlic, Cepak, Sucic, Peckaj & Kandus (2014, s. 946) och Yang & Chang (2013, s. 67) 

är dRTG ett vanligt inslag över hela världen trots att den förbrukar mer bränsle, genererar 

högre mängd koldioxidutsläpp, medför högre underhålls- och reparationskostnader och 

medför högre bullernivåer än eRTG. Yang & Chang (2013, s. 67) menar att underhålls- och 

reparationskostnaderna kan med eRTG väntas minska med 30 %, bränslekostnaderna med 70 

% och koldioxidutsläppen med 60 – 80 %. Pavlic et al., (2014, s. 946) menar att en eRTG kan 

minska bullernivåerna upp till 50 % och att energiförbrukningen kan minska med 82 %. 

Det är möjligt att från dRTG konvertera till eRTG, men Pavlic et al., (2014, s. 946) menar att 

en omfattande ombyggnation av elnätet skulle krävas vilket kan vara kostsamt och 

tidskrävande. En konvertering har enligt Pavlic et al., (2014, s. 946) och Yang & Chang 

(2013, s. 72) en återbetalningstid på 2,2 till 2,5 år. Enligt Yang & Chang (2013, s. 70) finns 

det tre huvudtyper av elsystem för eRTG. De är bus bar system, overhead conductor system 

och cable reel system. Ett bus bar system innebär att det längs containrarnas långsidor finns 

skenor som RTG-kranen förses med ström från som i Figur 15. I ett overhead conductor 
system kopplar en kontakt från kranen, current collector trolley, an till ett staket med ström, 

som i Figur 17. I ett cable reel system finns det en kabel, lindad runt en trumma på kranen, 

som går i små upphöjda markskenor. I takt med att kranen rör på sig kommer trumman samla 

in kabel eller rulla ut mer, se Figur 16. 
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Figur 15 - Bus bar system (Yang & Chang, 

2013) 
Figur 16 - Cable Reel System (Yang & Chang, 

2013) 

 
Figur 17 - Overhead Conductor System (Yang & Chang, 2013) 

 

3.3.4 Rail Mounted Gantry Crane (RMG) 

RMG-kranar, som i Figur 18, är en typ av kran som löper på räls. Enligt Yang & Chang 

(2013, s. 67) skiljer sig dRTG och RMG inte väsentligt i hanteringseffektivitet, dock skiljer de 

sig mycket åt gällande miljö och flexibilitet. 

 

Figur 18 – RMG-kran (Liebherr, 2015) 

En RMG-kran lämpar sig enligt Brinkmann (2011, s. 36) väl på stora, till mycket stora, 

terminalytor och har enligt Brinkmann (2011, s. 36) och Stahlbock & Voß (2007, s. 4) en 
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möjlighet att stapla fler än 1000 TEU per hektar. Brinkmann (2011, s. 36) menar att RMG 

anses fungera längre och är vara mer pålitliga än RTG, samt RMG har relativt låga drift-, 

underhålls- och reparationskostnader. Brinkmann (2011, s. 36), Roodbergen (2014, s. 413) 

och Yang & Chang (2013, s. 67) menar att RMG är det enda systemet som medför möjlighet 

till automatisering. 

Den största nackdelen med RMG är enligt Brinkmann (2011, s. 36), Roodbergen (2014, s. 

412) och Yang & Chang (2013, s. 69) att hanteringssystemet blir bundet till anlagd räls och 

medför sämre flexibilitet och mobilitet. Brinkmann (2011, s. 36) menar att anlägga räls skulle 

påverka investeringskostnaden och göra systemet dyrt. 

RMG tillåter så kallad passing eller non-passing konfiguration (Roodbergen, Vis, & Carlo, 

2014, s. 413). Passing innebär att kranar av olika storlek opererar i samma block vilket 

medför möjligheten att de kan passera under eller över varandra. Non-passing är motsatsen 

och innebär att kranar av samma storlek separeras med ett visst säkerhetsavstånd 

(Roodbergen, Vis, & Carlo, 2014, s. 413). 

3.3.5 Sammanfattning 

Baserat på informationen från alla hanteringssystem presenteras en sammanfattning i Tabell 1 

nedan. Tabellen sätter hanteringssystemen i relation till varandra gällande kapacitet, 

drivmedel, på vilken containerterminal den är lämplig, investeringskostnad, om systemet kan 

automatiseras och slutligen dess för- och nackdelar. Vilken storlek på terminalen där 

hanteringssystemen är lämpliga i Tabell 1 är subjektiva och benämningarna av Brinkmann har 

ingen direkt klassificering. Pampusterminalen bör klassas som liten då det 2014 hanterades 

cirka 70 000 TEU, medan det jämförelsevis i Singapores containerhamn hanterades cirka 33 

miljoner TEU år 2013.
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Tabell 1 - Sammanfattning över olika hanteringssystem 
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3.4 Containerdepåns kapacitet 
Hamnplanering är ett komplext område där flera ämnen måste hanteras. I en hamnplanering 

vägs investeringar, kapacitet, drift, strategier och policys tillsammans ihop för att länka 

samman landside och seaside tillsammans i den större kontexten SCM. Huvudsyftet är att 

hitta en balans mellan kapacitetsbrister, överkapacitet och dess kostnader, priser och 

servicenivåer. Att planera containerdepåns storlek och kapacitet är en viktig del i att uppnå 

optimal effektivitet för depån (Bichou, 2009, ss. 51-78). Artikelförfattare som till exempel 

Lee & Kim (2010), Ku, Lee, Chew & Tan (2010) och Woo & Kim (2011) presenterar olika 

optimeringsmodeller för att finna den optimala storleken på containerdepån. Det går även att 

använda simulering för att utreda utformningen. I den här rapporten presenteras endast 

analytiska modeller med beräknande formler.  

Beräkningsmodellerna som presenteras nedan delas upp i tre kategorier vilket är sammanställt 

nedan i Tabell 2. Två modeller beräknar vilken kapacitet som terminalen beräknas ha, det vill 

säga TEU/år. Tre modeller beräknar vilken yta terminalen bör ha för att hantera en given 

genomströmning av containrar. Slutligen beräknar en modell vilken lagringskapacitet som 

finns givet en bestämd yta. Varje modell är benämnd med författarens namn och presenteras 

ingående i delkapitel nedan. Kuznetsov (2008, s. 57) beräknar även ett behov av TGS, givet 

hanterad volym i terminalen och en staplingshöjd som minimerar hanteringskostnaderna. 

Tabell 2 – Använda beräkningsmodeller och vad respektive modell beräknar 

Författare Beräknar 
Itsuro Vilken kapacitet depån har årligen 
Dally Vilken kapacitet depån har årligen 
Hoffmann Vilken yta (m2) depån kräver givet en årligt hanterad volym 
Frankel Vilken yta (hektar) depån kräver givet en årligt hanterad volym 
Kuznetsov Vilken yta ett givet antal TGS upptar 
Chu & Huang Antal TGS som ryms på en given yta 

 

3.4.1 En beräkningsmodell av Kuznetsov 

Kuznetsov (2008, ss. 55-59) redogör för en modell där först arean för mängden containrar i en 

containerdepå beräknas, sedan beräknas den totala arean och kostnaderna givet olika 

hanteringssystem. Ett vanligt fel är enligt Kuznetsov (2008, s. 55) att terminaloperatörer 

använder för stora värden på stapelhöjder och andra parametrar för att maximera 

markutnyttjandet snarare än att ta hänsyn till de totala hanteringskostnaderna. Allvarligast är 

dock enligt Kuznetsov (2008, s. 58) att bestämma stapelhöjden efter den tekniska kapaciteten 

hos hanteringssystemet och inte av hänsyn till ekonomiska och servicerelaterade faktorer, som 

den totala hanteringskostnaden. Vidare menar Kuznetsov (2008, s. 58) att två till tre 

containrar i stapelhöjd är optimalt, oavsett hanteringssystem. Enligt Kuznetsov är 

hanteringskostnaden för till exempel RTG/RMG, även vid högre stapelhöjder, fortfarande 

lägre än en RS optimala hanteringskostnad. 
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För att beräkna behovet av antalet TGS som behövs i containerdepån använder Kuznetsov 

(2008, s. 57) Formel 1 och Formel 2. Först beräknas ett genomsnittligt antal containrar som 

per dag, under ett års tid, finns lagrade i depån (E) med Formel 1. Det dagliga 

kapacitetsbehovet divideras sedan i Formel 2 med en genomsnittlig stapelhöjd och resulterar 

då i behovet av antal TGS. Den genomsnittliga stapelhöjden kan beräknas givet Formel 5, 

vilken beräknar den optimala stapelhöjden givet hanteringskostnaderna i containerdepån. 

 

Formel 1 – Genomsnittligt dagligt lagringsbehov enligt Kuznetsov 

 

Formel 2 – Erfordrat behov av TGS givet en genomsnittlig stapelhöjd enligt Kuznetsov 

Finns det ett uppskattat årligt pris för markytan går det enligt Kuznetsov (2008, s. 57) att 

beräkna kostnaden för varje TGS (a). Den totala kostnaden för markytan i terminalen 

beräknas då enligt Formel 3. 

 

Formel 3 - Årlig kostnad för markytan enligt Kuznetsov 

Kuznetsov (2008, s. 57) fortsätter med att i Formel 4 definiera hur ett genomsnittligt antal lyft 

som varje container behöver. Antalet lyft multipliceras sedan med antal containrar, oberoende 

av storlek, samt med en kostnad att utföra ett lyft. Resultatet blir då kostnader per lyft. För att 

beräkna antalet containrar används en TEU-faktor. 

継 = 芸劇ぬはの 

E = Genomsnittligt dagligt lagringsbehov (TEU) 
T = Genomsnittlig liggtid (dagar) 
Q = Årligen hanterat antal containrar (TEU) 

劇罫鯨 = 継ℎ 

TGS = Erfordrat behov av TGS givet h (st) 
E = Genomsnittligt dagligt lagringsbehov (TEU) 
h = Genomsnittlig stapelhöjd (st) 

�堅健�訣 倦剣嫌建券欠穴 兼欠堅倦�建欠券 = 欠 継ℎ 

E = Genomsnittligt dagligt lagringsbehov (TEU/dag) 
h = Genomsnittlig stapelhöjd (antal) 
a = Årlig kostnad per TGS (kr) 
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Formel 4 - Antal lyft och dess kostnader enligt Kuznetsov 

Kostnaden för ytan som beräknades med Formel 3, och kostnaden att lyfta en container som 

beräknades med Formel 4, kombineras nu och ger en totalkostnad för hanteringen av 

containrar som en funktion av den genomsnittliga stapelhöjden, h. För att kunna tillämpa 

förenklingar uttrycks Q i Formel 1 istället som en funktion av E. Funktionen i Formel 5 nedan 

deriveras sedan med avseende på h. Hantering med RS har ett specialfall som inte redogörs 

för vidare.  

 

Formel 5 - Stapelhöjd som medför de lägsta hanteringskostnaderna enligt Kuznetsov 

Resultatet av Formel 5 blir nu vilken stapelhöjd som bör tillämpas i containerdepån för att 

erhålla de lägsta hanteringskostnader. 

Kuznetsov (2008, s. 55) beskriver en beräkningsgång för hur arean för hela containerdepån, 

och per TGS, kan beräknas givet det behov som räknats ut med Formel 2. En generaliserad 

beräkningsgång för detta exempel beskrivs nedan i Formel 6 - Formel 12. Exemplet bygger på 

vissa förutbestämda värden gällande manövreringsyta för hanteringssystemet och hur många 

containerrader som är möjliga i ett block för olika hanteringssystem enligt Tabell 3. Tabell 3 

罫結券剣兼嫌券�建建健�訣建 欠券建欠健 健�血建 喧結堅 潔剣券建欠�券結堅 = なに 岫ℎ + な岻 

計剣嫌建券欠穴結堅 血ö堅 健�血建 = なに 決岫ℎ + な岻 芸倦  

Q = Årligen hanterat antal containrar (TEU) 
h = Genomsnittlig stapelhöjd (st) 
k = TEU - faktor 
b = Kostnad per lyft för ett specifikt hanteringssystem (kr) 

鶏岫ℎ岻 = 欠継ℎ + なに ∙ 決岫ℎ + な岻芸倦  

鶏岫ℎ岻′ = − 欠継ℎ態 + 決芸に倦 = − 欠継ℎ態 + 決継 ∙ ぬはのに倦劇 = ど 

ℎ = √に倦欠劇決ぬはの 

E = Genomsnittligt dagligt lagringsbehov (st) 
h = Genomsnittlig stapelhöjd (st) 
a = Årlig kostnad per TGS (kr) 
b = Kostnad per lyft för ett specifikt hanteringssystem (kr) 
k = TEU – faktor 
Q = Årligen hanterad volym (TEU) 
T = Genomsnittlig liggtid (dagar) 
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är en sammanställning för manöveryta och antal rader varje hanteringssystem kan ha i ett 

block. Till exempel kan RS ha fyra rader i ett block och det krävs 15 m manöveryta mellan 

varje block. Förutom manöveryta mellan blocken beskriver Kuznetsov (2008, s. 55) att det 

runt hela depån ska finnas transportvägar på 15 m enligt Figur 19. 

 

Tabell 3 - Antal rader och manöveryta för 
olika hanteringssystem 
Typ Manöveryta (m) Rader i block 
RS 15 4 
SC 2 1 
RTG 10 8  
RMG2 10 8 

 

Figur 19 - Exempel över en containerdepå 
med ett block 

 

 

Steg 1 i Kuznetsovs (2008, s. 55) exempel beräknas hur lång varje rad med containrar är, 

baserat på hur många TEU raden innehåller. Dessutom adderas transportvägar som illustrerats 

i Figur 19.  

 

Formel 6 – Steg 1: En containerrads längd inklusive transportväg på vardera sidan enligt 

Utifrån den beräknade längden, Rl, beräknas sedan arean för en rad.  

 

Formel 7 – Steg 2: Arean för en containerrad 

Den beräknade arean, Ar, multipliceras sedan med antalet rader som finns i containerdepån. I 

Figur 19 ovan skulle det således vara sju rader.  

                                                 

2 Kuznetsov (2008, s. 57) räknar i artikeln med en RMG-kran som gränslar 8 rader. Det finns större kranmodeller 
och då får hänsyn tas till andra avstånd. 

迎鎮 = 系鎮  ∙ 劇継戟 + に ∙ 劇迎鶏 

Rl = Längd per rad inkl. 15m transportväg på vardera sidan (m) 
Cl = Containerns längd (m) 
TEU = Antal TEU i en rad (st) 
TRP = Bredd på transportväg (m) 

�追 = 迎鎮 ∙ 系長 

Ar = Arean för 1 containerrad inkl. transportyta (m2) 岫”rad” i Figur 19) 
Rl = Längden per rad inkl. 15 m transportväg på vardera sida (m) 
Cb = Containerns bredd (m) 
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Formel 8 – Steg 3: Totala arean för alla containerrader i containerdepån 

Därefter beräknas arean för de transportytor som går längs med containerraderna. I tidigare 

beräkningar har endast transportytorna vid respektive rads början och slut inkluderats.  

 

Formel 9 – Steg 4: Arean för transportytor längs med containerraderna 

Den nyligen beräknade arean, ATRP, summeras sedan tillsammans med den beräknade arean, 

Ar, tot i Formel 8. 

 

Formel 10 – Steg 5: Totala arean för containerdepån oavsett hanteringssystem 

Hittills har ingen skillnad gjorts på vilket hanteringssystem som används. I Formel 11 nedan 

beräknas arean som krävs för ett hanteringssystems manövrering. För att inte få en negativ 

area måste antalet rader i block, Rb, vara minst lika stort som antalet rader i depån Ri. 

 

Formel 11 – Steg 6: Area för manövreringsytor för valt hanteringssystem 

Slutligen summeras totala arean, Atot, tillsammans med arean för manövreringsytor, Ams, och 

då erhålls arean Aterminal, vilket är arean för depån inklusive yta för hanteringssystem. Aterminal 

�追,痛墜痛 = �追 ∙ 迎�  
Ar,tot = Total area för alla rader inkl. transportyta (m2) 
Ar = Arean för 1 containerrad inkl. transportyta (m2) 
Ri=Antal rader i containerdepån (st) 

�脹眺牒 = に ∙ 劇迎鶏 ∙ 迎鎮 
ATRP = Arean för transportytor för långsidor av depån (m2) 
TRP=Bredd på transportväg (m) 
Rl=Längd per rad inkl. 15m transportväg på vardera sida (m) 

�痛墜痛 = �追,痛墜痛 + �脹眺牒 

Atot = Total area för depån exkl. yta för hanteringssystem (m2) 
Ar,tot = Total area för alla rader inkl. transportyta (m2) 
ATRP = Arean för transportytor för långsidor av depån (m2) 

�暢聴 = (迎�迎長 − な) ∙ 岫警鯨 ∙ 迎鎮岻 

AMS = Area för manövrering för valt hanteringssystem (m2) 
Ri = Antal rader i depån (st) 
Rb = Rader i block enligt Tabell 3 (st) 
MS = Yta mellan block enligt Tabell 3 (m) 
Rl = Längd per rad inkl. 15m transportväg på vardera sida (m) 
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kan divideras med det antal TGS som beräknats i Formel 2 ovan för att jämföra mellan olika 

terminaler eller hanteringssystem. 

 

Formel 12 – Steg 7: Total area för depån och genomsnittlig area per TGS 

3.4.2 En beräkningsmodell av Chu & Huang 

Modellens syfte är att beräkna antalet TGS som ryms i en rektangulär containerdepå och är en 

relativt enkel process. Antalet containrar per rad multipliceras med antalet containerrader, 

vilket beror på vilken sorts hanteringssystem som används. Modellen är uppdelad i flera steg 

och presenteras i Formel 13 till Formel 16 nedan. 

Steg 1 i Chu & Huangs (2005, s. 190) modell är att beräkna antalet containrar i varje rad 

enligt Formel 13. För att öka förståelsen kan Figur 19 användas vid beräkningsgången. Bredd 

på containerdepån är den sida längsgående med kaj. 

 

Formel 13 – Steg 1: Antal containrar i varje rad enligt Chu & Huang 

Steg 2 i Chu & Huangs (2005, s. 191) modell är att beräkna antalet block som av Chu & 

Huang kallas crane rows med Formel 14. Måttet är beroende av vilket hanteringssystem som 

används. Bredden på hjulgångarna (WT) är olika för de olika systemen, enligt Chu & Huang 

en och en halv till två meter SC, två meter för RTG och noll meter för RMG. 

�痛�追陳�津銚鎮 = �暢聴 + �痛墜痛 �脹弔聴 = �暢聴 + �痛墜痛劇罫鯨  

Aterminal = Total area för depån inkl. yta för hanteringssystem (m2) 
ATGS = Genomsnittlig area per TGS (m2/TGS) 
AMS = Area för manövrering för valt hanteringssystem (m2) 
Atot = Total area för depån exkl. yta för hanteringssystem (m2) 
TGS = Erfordrat behov av TGS givet h enligt Formel 2 (st) 

軽系 = 激桁 − 激迎 ∙ に − 激鶏 − 激鯨詣系 + 系迎怠  

NC = Antal containrar i varje rad (st) 
WY = Bredd på containerdepån (m) 
WR = Bredd på ”perimeter roadways” (m) 
WP = Total bredd av passager och manöveryta (m) 
WS = Total bredd som krävs för specialbehov t.ex. kylcontainrar (m) 
LC = Längden på en 20-fots container (m) 
CR1 = Utrymmet mellan kortsida mot kortsida enligt krav från tullen (m) 
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Formel 14 – Steg 2: Antal block enligt Chu & Huang 

Steg 3 enligt modellen är att beräkna antalet containerrader med Formel 15. Här avgörs 

antalet rader av vilken sorts hanteringssystem som används och antalet rader utrustningen 

spänner över. 

 

Formel 15 – Steg 3: Antal containerrader enligt Chu & Huang 

Chu & Huang (2005, s. 186) beskriver ett begrepp, Interchange area / Truck transfer area, 

som vidare benämns som omlastningsområde, som det område där containrar kan lossas eller 

lastas för inlandstransporter med något transportslag för det ändamålet. Omlastningsområdet 

placeras oftast nära gateområdet. Bredden av området beror på antalet trucklanes vilket i sin 

tur beror på terminaloperatörens strategi. Omlastningsområdet är enligt Chu & Huang ungefär 

sex TEU brett vilket motsvarar cirka 40 meter. Detta inkluderar då cirka 28 meter för 

lastbilsmanövrering och cirka 14 meter för trailerparkering. För att beräkna behovet av TGS 

enligt steg 4 med Formel 16 nedan, behövs sedan tidigare Formel 13 & Formel 15 beräknas. 

 

Formel 16 – Steg 4: Antal TGS i depån enligt Chu & Huang 

軽系迎 = 経桁激系 + 激劇 + 激� 

NCR = Antal block (st) 
DY = Containerdepåns djup (m) 
WC = Bredd på hanteringssystemet (m) 
WT = Bredd för hjulgångare (m) 
WA=Utrymmet mellan två närliggande block (m) 

系迎態 = 軽系迎 ∙ 軽 

CR2 = Antal containerrader (st) 
NCR = Antal block (st) 
N = Antalet rader hanteringssystemet gränslar (st) 

劇罫鯨 = 軽系 ∙ 系迎態 − 荊�迎 

劇罫鯨 = 岫激桁 − 激迎 ∗ に − 激鶏 − 激鯨岻 ∙ 経桁 ∙ 軽岫詣系 + 系迎怠岻 ∙ 岫激系 + 激劇 + 激�岻 − 荊�迎 

TGS = Antal TGS för containerdepån (st) 
NC = Antal containrar i varje rad enligt Formel 13 (st) 
CR2 = Antal containerrader (st) 
IAR = Yta för omlastningsområde (m) 
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3.4.3 En beräkningsmodell av Hoffmann 

Hoffmann (1985) presenterade en beräkningsmodell med en ekvation som beräknade den area 

som krävs för containerdepån givet efterfrågan enligt Formel 17. Modellen ger inget stöd för 

beräkningar av hanteringskostnader, utan beräknar endast behovet av markyta. Peak-faktorn 

är en faktor som ska tillgodose att lagringskapaciteten är tillräcklig även vid perioder med 

högre antal containrar i depån än genomsnittligt. Peak-faktorn ligger vanligtvis runt 20 % 

enligt Hoffmann. 

 

Formel 17 - Nödvändig storlek på containerdepån enligt Hoffmann 

3.4.4 En beräkningsmodell av Frankel 

Frankel (1987, ss. 179-181) utvecklade en modell som tar hänsyn till standardavvikelsen för 

containrarnas genomsnittliga liggtid i containerdepån, samt en beräknad faktor för hur väl 

utnyttjandegraden av lagringsområdet är ekonomiskt. Faktorn Z fungerar som en 

säkerhetsfaktor, och Frankel (1987, s. 180) beskriver hur lagringsytan i containerdepån inte 

alltid är möjlig att använda fullt ut. Det beror på att olika störningar i flödet uppkommer, 

bland annat genom reshuffles, att containrarna ska sorteras olika beroende på om de är import- 

eller exportcontainrar samt om de är tomma eller fulla. Även faktorer som förseningar av 

fartyg, vilken volym som ska lastas och storleken på tillgänglig yta är faktorer som ska tas 

med. Således ska alla hamnens förutsättningar vägas samman och säkerhetsfaktorn Z brukar 

sedan variera mellan 0.4 och 0.6 enligt Frankel. Den genomsnittliga stapelhöjden H är enligt 

Frankel (1987, s. 180) den förväntande stapelhöjden för det genomsnittliga antalet containrar i 

utnyttjade block och är vanligtvis mellan 50 % till 70 % av den maximala stapelhöjden. 

Utnyttjandegraden för den totala lagringsytan (U) beror på vilket hanteringssystem som 

används och hur depån är organiserad. Enligt Frankel ligger faktorn på vanligtvis mellan 0.4 

och 0.6 och den totala ytan består av all terminalyta exklusive kaj, in- och utpassager till 

terminalen, buffertytor för väg och järnväg och omlastningsytor mellan transportslag. 

 

系桁 = 岫系 ∙ � ∙ 劇岻 ∙ 岫な + 繋岻ぬはど  

CY = Nödvändig storlek på containerdepån (m2) 
C = Årligen hanterat antal containrar (TEU) 
A = Arean per TGS (m2)  
T = Genomsnittlig liggtid för en container i depån (dagar) 
F = Peak-faktor (som decimaltal) 



36   Johansson & Strandell 

 

Formel 18 – Nödvändigt lagringsyta för depån enligt Frankel 

3.4.5 En beräkningsmodell av Dally 

Dally (1983) tog fram ekvationen i Formel 19 vilken ger den årliga lagringskapaciteten i 

depån. Modellen tar hänsyn till flertalet faktorer som övriga formler också tagit hänsyn till. 

Det som skiljer Dally åt är faktorn W som benämns som Working slots. Enligt Dally (1983) 

uttrycks antalet tillgängliga working slots som en proportion av den totala lagringsytan och är 

vanligtvis mellan 0,8 och 0,9.  

 

Formel 19 – Containerdepåns årliga lagringskapacitet enligt Dally 
 

3.4.6 En beräkningsmodell av Itsuro 

Itsuro (1991; 2001) tog fram en modell för att räkna ut den maximala kapaciteten för 

containerdepån givet att den genomsnittliga liggtiden för transshipment-, export- och 

importcontainrar är givet, samt respektive genomsnittlig stapelhöjd. Containerdepåns årligt 

maximala hanteringskapacitet, Cmax, beräknas enligt Formel 20. 

� = 劇 ∙ 岫経 + に穴岻 ∙ 欠ぬはの ∙ 傑 ∙ など4 ∙ 岫茎 + にℎ岻 ∙ 戟 

A = Lagringsyta (hektar) 
T = Årligen hanterat antal containrar (TEU) 
a = Uppskattad area per TGS (m2) 
D = Genomsnittlig liggtid per container (dagar) 
d = Standardavvikelse för liggtid (dagar) 
Z = Faktor för lagringsutnyttjande 
H = Uppskattad genomsnittlig stapelhöjd (st) 
h = Standardavvikelse för stapelhöjden (st) 
U = Utnyttjandegraden för totala lagringsytan 

系 = 系鎚 ∙ 茎 ∙ 激 ∙ 計劇 ∙ 繋  

C = Årliga lagringskapaciteten (TEU) 
Cs = Antalet TGS (st) 
H = Genomsnittlig stapelhöjd (st) 
W = Working slots 
K = Total antalet dagar i perioden (dagar) 
T = Genomsnittliga liggtiden för containrar (dagar) 
F = Peak-faktorn 
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Formel 20 – Containerdepåns årligt maximala hanteringskapacitet enligt Itsuro 

3.5 Investeringsteori 
Nedan förklaras de teorier kring investeringskalkylering vilka har använts till 

investeringskalkylen. De beskrivna kalkyleringsmetoderna är nuvärdesmetoden, pay off-
metoden och annuitetsmetoden. Dessutom beskrivs kalkylränta och dess varianter, nominell- 

och realränta. 

3.5.1 Real-, Nominell- & Kalkylränta 

Ett företag förväntas skapa avkastning på sitt kapital och det brukar uttryckas i en så kallad 

kalkylränta. Kalkylräntan är en teoretisk ränta som ska spegla avkastningskravet företaget har 

på sitt kapital. Eftersom företaget vill skapa avkastningen på sitt kapital varje år måste ett 

inbetalningsöverskott år x räknas tillbaka, diskonteras, och då ta hänsyn till kalkylräntan. 

Företag bestämmer själva kalkylräntan och den speglar ofta vad avkastningen varit om 

kapitalet till exempel fått stå på ett bankkonto. Väljer företaget att inte kalkylera sin egen 

kalkylränta går det att använda den allmänna bankutlåningsräntenivån som inte är anpassad 

för inflation, en så kallad nominell ränta. För att ta hänsyn till inflationstakten kan den 

nominella räntan korrigeras för detta och uttrycks då i en real ränta (Holmström & Lindholm, 

2011, ss. 237,287; Persson & Nilsson, 2001, ss. 58,59; Grubbström & Lundquist, 2005, ss. 

14,15,35,231). Holmström & Lindholm (2011, s. 287) argumenterar att en investering ofta har 

många osäkerheter i kalkylen när framtida betalningsströmmar uppskattas och därför blir det 

inte bättre av att dessutom försöka sia i hur framtida inflation och räntor kommer att 

utvecklas. 

3.5.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden hör till de mest använda metoderna för investeringskalkylering, andra 

namn för metoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden används för att bedöma lönsamheten av en investering under dess ekonomiska 

livslängd. Ekonomisk livslängd är den tid då företaget uppskattar att investeringen är 

ekonomiskt lönsam för dem (Holmström & Lindholm, 2011, ss. 286, 292). 

系陳銚� = ぬはの ∙ に ∙ 系鎚岫� ∙ 経痛岻茎痛 + 岫な − �岻 ∙ 経�茎� + 岫な − �岻 ∙ 経�茎�  

Cmax = Maximal årlig containerhanteringskapacitet (st) 
Cs = Totala antalet TGS (st) μ = Andelen transshipmentcontainrar 
Dt, De, Di = Genomsnittliga liggtiden för transshipment-, export- & 
importcontainrar (dagar) 
Ht, He, Hi = Genomsnittliga staplingshöjden för transshipment-, export- & 
importcontainrar (st) 
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Förtjänsten (I) som investeringen skapar ett år, minus kostnaderna som uppstår samma år (U), 

benämns inbetalningsöverskott (a) och är ett uppskattat värde. Till exempel ökar 

inbetalningsöverskottet positivt om investeringen besparar personalkostnader, men minskar 

om investeringen medför exempelvis högre elkostnader. Restvärdet (R) är vad investeringen 

inbringar vid till exempel en försäljning till annan part eller säljs som skrot (Holmström & 

Lindholm, 2011, ss. 286, 287). 

Nettonuvärdet (NNV), på engelska Net Present Value (NPV), beräknas genom att nuvärdet 

(NV) subtraheras med investeringens grundkostnad (G). Differensen visar om investeringens 

grundkostnad kommer bli större eller mindre än det totala diskonterade 

inbetalningsöverskottet. Ett NNV som är positivt visar att investeringen är lönsam och 

beräknas enligt Formel 22 (Grubbström & Lundquist, 2005, ss. 14-19; Holmström & 

Lindholm, 2011, ss. 285-295; Persson & Nilsson, 2001, ss. 73,74). 

Beräkningsgången för NV & NNV är illustrerat i Figur 20 där restvärdet och varje års 

inbetalningsöverskott räknas tillbaka, diskonteras, till ett nuvärde. Från den summan 

subtraheras sedan kostnaden för grundinvesteringen och kvar blir, i grönt, nettonuvärdet. 

 

Figur 20 - Illustration av nuvärdesmetoden. Modifierad från Mankash (2008) 

3.5.2.1 Formler för nuvärdesmetoden 
Nuvärdesfaktorn används för att diskontera enstaka framtida belopp, till exempel restvärdet, 

till dagens värde givet en vald kalkylränta. Den används även för icke konstanta 

inbetalningsöverskott. 



Johansson & Strandell  39 
 

 

Formel 21 – Nuvärdesfaktorn med negativ exponent och omskriven på bråkform 

 

Formel 22 – Beräkning av nettonuvärde enligt Grubbström & Lundquist 

3.5.3 Pay off-metoden 

För att beräkna återbetalningstiden kan återbetalningsmetoden, även kallad Pay off-metoden, 

användas. Den är ett enkelt sätt att avgöra hur lång tid det tar för en investering att betala sig, 

eller annorlunda uttryckt som den tid det tar för de sammanlagda inbetalningsöverskotten att 

bli lika stora som grundinvesteringen. Genom att ta kvoten för grundinvesteringen och det 

årliga uppskattade inbetalningsöverskottet beräknas det antal år som krävs för att få tillbaka 

grundinvesteringen (Holmström & Lindholm, 2011, ss. 287, 288; Persson & Nilsson, 2001, s. 

80; Grubbström & Lundquist, 2005, s. 21). 

Pay off-metoden tar enligt Holmström & Lindholm (2011), Persson & Nilsson (2001, s. 80) 

och Grubbström & Lundquist (2005, s. 21) inte hänsyn till ränta eller restvärde, metoden ger 

således endast en grov bild av hur lång återbetalningstiden är. 

 

Formel 23 - Pay off-tid utan hänsyn till kalkylränta 

Persson & Nilsson (2001, s. 80) klargör till skillnad från Holmström & Lindholm (2011) och 

Grubbström & Lundquist (2005) hur ojämna inbetalningsöverskott ska hanteras. I sådana fall 

summeras inbetalningsöverskotten år för år tills dess att den ackumulerade summan är lika 

med grundinvesteringen.  

3.5.4 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden är nära besläktad med nuvärdesmetoden. Det som skiljer metoderna åt är 

att inbetalningar och utbetalningar inte diskonteras till en bestämd tidpunkt, utan att 

軽憲懸ä堅穴結嫌血欠倦建剣堅券 = 岫な + 堅岻−津 = な岫な + 堅岻津 

r = räntesats i procent, uttryckt som decimaltal 
n = antalet år 

軽軽撃 = ∑ 欠�岫な + 堅岻−�朝
�=待  

ai = nettobetalningen i period i 
r = räntesats i procent, uttryckt som decimaltal 
 

"鶏欠� 剣血血 − 建�穴" = 罫欠  

G = Grundinvestering 
a = Inbetalningsöverskott 
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grundinvesteringen istället fördelas ut jämnt över den ekonomiska livslängden i lika stora 

belopp, så kallade annuiteter. 

Annuitetsmetoden summerar alltså nettot av grundinvesteringen diskonterad framåt, minus ett 

diskonterat restvärde och minus inbetalningsöverskottet per år enligt Formel 25. Annuiteten 

av grundinvesteringen minus nuvärdet av ett eventuellt restvärde fås av att summan av dessa 

multipliceras med annuitetsfaktorn i Formel 24. Vid olika stora inbetalningsöverskott per år 

måste inbetalningsöverskotten först diskonteras, och sedan jämnt fördelas över den 

ekonomiska livslängden. På samma sätt som i nuvärdesmetoden är investeringen lönsam om 

den totala annuiteten är positiv (Holmström & Lindholm, 2011, ss. 297, 298; Persson & 

Nilsson, 2001, ss. 77, 78). 

 

Formel 24 – Annuitetsfaktorn 

 

Formel 25 - Beräkningsgång för annuitetsmetoden 

  

�券券憲�建結建嫌血欠倦建剣堅券 = 堅な − 岫な + 堅岻−津 

r = räntesats i procent, uttryckt som decimaltal 
n = antalet år 

�軽軽 = 欠 − 岫罫 − 軽戟撃 ∙ 迎岻 ∙ �券券憲�建結建嫌血欠倦建剣堅券 

ANN = Annuitet av investeringen i kronor per år 
a = Inbetalningsöverskott 
G = Grundinvestering 
NUV = Nuvärdefaktorn 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
I kommande avsnitt presenteras en beskrivning över dagens containerhantering i 

Pampusterminalen. Kapitlet avser besvara den första frågeställningen, nämligen Hur hanteras 

containrar i Pampusterminalen idag?  

Pampusterminalen består idag av två delar, en breakbulk-terminal och en containerterminal. 

Breakbulk-terminalen hanterar gods som inte lastas i containrar, exempelvis trä- och 

pappersvaror. Containerterminalen byggdes och färdigställdes 2010 då verksamheten även 

startade. En kombiterminal för intermodala transporter, det vill säga omlastning av gods 

mellan lastbil och tåg, integrerades vid byggnationen i containerterminalen. Totalt upptar 

Pampusterminalen cirka 330 000 m2, där containerterminalen med cirka 1 300 TGS utgör 

totalt cirka 150 000 m2. Av dessa 150 000 m2 utgör kombiterminalen cirka 66 000 m2. 

Utanför gate till containerterminalen har nyligen en ny verkstad färdigställts och under 2015 

ska även ett nytt huvudkontor färdigställas.  

Årligen hanterar containerterminalen cirka 70 000 TEU, och TEU-faktorn är cirka 1,7, se 

exempel för beräkning av TEU-faktor i kapitel 3.2. En sådan TEU-faktor innebär att 70 000 

TEU motsvarar cirka 41 000 containrar per år. Fyllnadsgraden är för terminalen av 

terminalchefen uppskattad till cirka 50 %. Dagens hanteringssystem med RS medför att 

containerterminalen inom kort når ett kapacitetstak och antingen behöver byggas ut, eller 

rekonstrueras. NHS arrenderar all mark, inklusive kranar och annan infrastruktur av 

Norrköpings kommun till en kostnad av cirka 30 miljoner kronor år 2006. Efter 

inflationsjustering till år 2015 uppskattas kostnaden vara 33 miljoner kronor. Totalt arrenderar 

NHS 1 140 000 m2 hamnområde vilket ger ett pris på 29 kr per m2. 

Ytan i containerterminalen har olika bärighet, vilket avgör hur högt containrar kan staplas. 

Generellt gäller bärigheten tre ton/m2 på hela området, även om vissa ytor är belagda på 

berggrund och har högre bärighet. Det gulmarkerade området i Figur 21 är idag belagt med 

grus och har sämre bärighet. Under sommaren 2015 ska det grusbelagda området asfalteras, 

vilket kommer medföra en högre bärighet. I samband med asfalteringen av det grusbelagda 

området kommer även övriga hamnplanen, som är ojämn och skadad, rustas upp. Skadorna 

uppstår på grund av den höga axelvikten på RS. En bärighet på tre ton per kvadratmeter för 

hamnplanen innebär att staplingshöjden inte kan vara högre än två till tre containrar med last, 

och fyra till fem tomma. 
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Figur 21 – Flygfoto över Pampusterminalen 

Vid en expansion av hamnplanen framgår det i Figur 21 att det idag finns två hinder, i dels 

sydostlig samt i västlig riktning, som inte tillåter expansion i de riktningarna. Hindret i 

sydostlig riktning är de magasin som finns, vilka NHS inte planerar att flytta på för expansion 

av containerverksamheten, oljehamnen och breakbulk-terminalen. I sydlig riktning finns 

kombiterminalen och till den finns järnvägsspår. Att behöva flytta järnvägsspåren skulle 

innebära stora kostnader. Dessutom finns det inte yta att flytta kombiterminalen längre 

sydväst då E.ONs värmeverk ligger i tät anslutning mot kombiterminalen. Sammantaget 

innebär det att en framtida expansion kommer få utföras i nordvästlig riktning, alltså längs 

med kajen, och Bråviken. Mot Bråviken är det fritt från hinder, dock finns det träskmark som 

måste stabiliseras för att skapa ny yta att förvara containrar på. I samband med en utbyggnad 

av hamnplanen kommer även kajen förlängas. För att rymma tillkommande verksamheter från 

Inre hamnen planerar NHS att bygga ut terminalytan, hur mycket terminalyta som ska byggas 

är inte fastställt. Ett konsultbolag som på NHS begäran utrett en eventuell utbyggnad pekar på 

att kajen bör förlängas med 400 meter. En sådan stor förlängning är enligt produktionschefen 

överdriven. I denna rapport lämnas endast förslag på ny layout för containerhanteringen given 

den yta som finns idag. Vid en förlängning av kaj och terminalområdet kan andra 

omständigheter påverka hanteringen. I Figur 22 nedan visas olika sträckor av 

Pampusterminalens containerdepå där ytan närmast kaj på 240 respektive 223 meter är av 

störst intresse.  
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Figur 22 - Sträckor i Pampusterminalen 

Nedan i Tabell 4 återges kvantitativa mått för dagens containerantering. De kvantitativa 

måtten är baserade på statistik från 2014 års containerhantering på NHS. Värden ur Tabell 4 

används senare i analysen till de beräkningsmodeller som presenteras tidigare. Att 

transshipment är noll är på grund av att inget gods år 2014 ankommer med fartyg till 

Pampusterminalen för att sedan åter gå ut med fartyg. 

Tabell 4 - Kvantitativa mått baserat på 2014 års containerhantering för NHS 

 Export Import Transshipment Totalt 
Medelliggtid (dagar) 14,44 9,76 0 12,61 
Standardavvikelse medelliggtid (dagar) 9,91 5,87 0 8,72 
Staplingshöjd (st) 3 3 0 3 
Standardavvikelse staplingshöjd (st) 1 1 0 1 
TEU-faktor 1,7086 1,6812 0 1,6932 
Procentuell andel av tot. volymen 44,3 % 55,7 % 0 % 100 % 

4.1 Sorteringen av containrar 
Containrarna i Pampusterminalen sorteras idag i olika block som illustreras i Figur 23. De 

sorteras först efter import- och exportcontainrar, och därefter sorteras de efter tomma och 

fyllda import- och exportcontainrar. Det ankommer containrar med hushållssopor till 

terminalen och dessa containrar placeras avskilt för att rederiet önskar att dessa vädras ur i 

några dagar på grund av dålig lukt. Importcontainrar sorteras inte enligt något system, utan de 

placeras i B-blocket i Figur 23, och ställs sedan på platser löpande mot gate vid A-blocket. 

Att importcontainrar inte sorteras beror på att NHS inte vet när transportörerna anländer för 

att hämta containrarna. Således går importcontainrarna inte att sortera på ett effektivt sätt och 

ställs enbart i den ordning de lossas från fartyget. Exportcontainrarna sorteras efter 

bokningsnummer som kan bestå av en till flera containrar. Då lastplanen erhålls sent, oftast 

kvällen innan fartygsanlöp, och containrar med samma bokningsnummer lastas samtidigt 
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sorteras de efter bokningsnumret för att minska antalet reshuffles i blocken. NHS önskar idag 

hålla alla bokningsnummer åtkomliga då de inte vet hur de ska börja lasta.  

Tomma containrar sorteras efter rederi, storlek och karaktäristiska egenskaper, till exempel 

extra höga containrar, något som kallas high cubes och förslutningsbara, något som kallas för 

dry van. För att inte tomma containrar ska bli stående över lång tid önskar rederierna att first 

in first out (FIFO) tillämpas. NHS hanterar även kylcontainrar, vilka kräver tillgång till 

elanslutning, vilket finns på en avskild plats på terminalområdet och är markerat i Figur 23. 

Tullen kan ha krav på en terminal att det ska finnas utrymme mellan containrar för att 

dörrarna ska kunna öppnas för att tillåta inspektion. Det finns dock inga sådana krav från 

tullen för Pampusterminalen. Om en inspektion önskas utföras lyfts efterfrågad container fram 

från ett block.  

 

Figur 23 - Ritning över NHS containerterminal med dess olika områden markerade 

4.2 Trafik som anlöper Pampusterminalen 
Containerterminalen trafikeras normalt av feederfartyg, vilket är ett mindre fartyg som 

används mellan exempelvis större hamnar i Europa och mindre hamnar som 

Pampusterminalen. Feederfartygen har varierande antal containrar som ska lossas och lastas i 

Pampusterminalen, vilket gör att turnaround tar olika lång tid. Det är dock inte ovanligt att 

fartygen anlöper tidig morgon och lägger ut på eftermiddagen, det vill säga runt åtta till tio 

timmars turnaround. Enligt terminal- och produktionschefen finns idag inga skrivna krav från 

rederierna som trafikerar Pampusterminalen för hur lång tid en turnaround får ta, men det är 

sagt att det ska göras snarast möjligt. Containerterminalen har låg, men regelbunden trafik. 

Det senaste året anlöper två fartyg per vecka, och normalt anlöper båda fartygen på måndagar. 
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4.3 Utrustning som används i containerterminalen 
Containerterminalen använder idag i huvudsak tre olika typer av utrustning vid ett 

fartygsanlöp. Utrustningen består av STS-kranar, TTU och RS. 

4.3.1 Ship-To-Shore Gantry Crane (STS) 

En STS-kran för containrar är en robust kran som går på räls och där containrarna lyfts från 

skeppet med en spreader som griper tag i containerns hörn, och sedan lyfter den, som i Figur 

10. Containern körs längs med kranarmen och ställs ned på kajen mellan kranens ben på en 

väntande TTU. Kranen manövreras av en kranförare som sitter i en förarhytt högst upp i 

kranen. I markplan på kranen finns en hytt vari en tallyman arbetar och kommunicerar med 

kranoperatören och RS-förarna. 

För att lossa och lasta fartyg har NHS idag två stycken STS-kranar med en genomsnittlig 

kapacitet på 25 containrar/timme vardera. Enligt terminalchefen kan kranarna under vissa 

stunder hantera 35-40 containrar/timme, men enligt terminalchefen är det ingen kapacitet som 

går att bibehålla under en längre tid då det uppstår väntetider. Väntetider kan till exempel vara 

att en TTU ännu inte kommit med fler containrar, eller att kranen måste förflyttas i sidled. 

Ibland används bägge STS-kranarna för samma containerfartyg, men enligt terminalchefen 

görs det sällan då personalen skulle bli sysslolös om lossning och lastning görs för snabbt. 

Dessutom påverkas användningen av bägge STS-kranarna av hur mycket last fartyget har och 

hur lasten är placerad ombord. Om inga störningar inträffar för fartygstrafiken och båda 

fartygen anlöper på en måndag används en kran per fartyg. Containrar är placerade på fartyget 

i något som kallas fack, och normalt tömmer en STS-kran ett fack för att sedan fylla det med 

exportcontainrar. När ett fack är färdigt flyttas kranen i sidled och tillämpar samma procedur 

på nästa fack. Om två fack ligger för nära varandra kan inte båda STS-kranarna användas på 

grund av utrymmesskäl, det krävs att det finns minst ett fack mellan dem. 

4.3.2 Trailer Tractor Units (TTU) 

En TTU är en kombination av en tractor unit, även kallad dragare, och en trailer enligt Figur 

24. TTU är ett transportmedel mellan STS-kranen och det hanteringssystem som hanterar 

containerdepån. NHS har i dagsläget tretton dragare och tio trailers som de använder till dels 

containerverksamheten, men också till att transportera gödselsäckar och virke.  

 

Figur 24 - En TTU i Pampusterminalen 
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Vid ett fartygsanlöp används normalt tre stycken TTU per STS-kran, vilket innebär att om 

båda kranarna används finns det sex stycken TTU i bruk samtidigt. En TTU kör in under STS-

kranens ben, får en container pålastad varpå den transporteras till det block i containerdepån 

där den ska placeras. Vid blocket lyfter en RS av containern och placerar den i depån. TTU 

vänder sedan och kör tom tillbaka mot STS-kranen för en ny container. När alla containrar i 

ett fack är lossade påbörjas den motsatta proceduren med att lasta containrar i det fack som 

nyss tömdes. Vid undantagsfall kan ibland antalet TTU minskas till två. Att minska till två 

TTU tillämpas endast om det är lite last kvar att lasta eller lossa och personalen gör 

bedömningen att arbetet kommer bli färdigt inom utsatt tid.  

4.3.3 Reachstacker (RS) 

Det finns idag åtta RS som enligt terminalchefen används till alla containerlyft som görs i 

depån. NHS har idag 15 meters manöverutrymme mellan varje containerblock som normalt 

består av maximalt fyra rader vardera. Anledningen till att NHS inte har fler än fyra rader i 

varje block är för att inte behöva utföra ett onödigt antal reshuffles, vilket medför extra 

kostnader. Dessutom kan en RS med fyra rader i varje block komma åt två rader från vardera 

sidan om blocket. När ett fartygsanlöp pågår får RS-föraren ett meddelande på en display i 

förarhytten från tallyman om vilka containrar som ska plockas fram och köras till STS-

kranen. Är det flera containrar som ingår i samma bokningsnummer kan RS-föraren välja 

container fritt ur det bokningsnumret, så länge hela bokningsnumret kommer till kaj i en följd. 

Normalt används en RS per STS-kran. 

4.4 Personalbehov vid fartygsanlöp 
NHS containerterminal har idag tio stycken fast anställda med huvuduppgift att sköta 

terminalen. Vid ett fartygsanlöp kallas extrapersonal in från något NHS kallar för kåren. 

Kåren kan beskrivas som en bemanningspool och består av 42 fast anställda som hjälper till 

där det behövs på NHS olika terminaler. Utöver denna kår finns ytterligare en 

bemanningspool som består av behovsanställda. Vid ett fartygsanlöp kallas normalt sex 

personer in från kåren till varje STS-kran som används. Operatören av STS-kranen och 

tallymannen är anställda av containerterminalen. De sex från kåren får någon av positionerna, 

signalman, lösgubbe, RS-förare samt tre personer som kör TTU. Signalmannen finns ombord 

på fartyget och är kranföraren behjälplig med att dirigera containrar när containrar ska 

placeras i ett av fartygets fack. Tallymannen kommunicerar elektroniskt med RS-föraren om 

vilka containrar som ska hämtas i depån. Tallymannen bekräftar också elektroniskt vilken 

container STS-operatören har vid kranen och om vilken position den ska ha i fartyget. 

Samtidigt rapporterar tallymannen in i NHS interna affärssystem var containern står lastad 

ombord. När alla containrar är lastade bildar detta en komplett lastplan som skickas vidare till 

rederiet och blir en lossningsplan i fartygets nästa hamn. Vidare finns en lösgubbe som 

monterar twistlocks på containern innan den lyfts ombord. Twistlocks är de lås som låser fast 

containrar i varandra när de står ombord på fartyget och dessa ska antingen monteras vid 

lastning eller tas bort vid lossning. Montaget görs precis innan TTU-fordonet åker iväg med 

containern eller innan STS-kranen lyfter upp containern. 
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All personal arbetar i skift och beroende på hur mycket fartyget har att lossa och lasta kan ett 

anlöp överskrida ett skift. Normalfallet är enligt terminalchefen att ett anlöp pågår under ett 

skift, plus ett par timmars övertid. Övertiden är frivillig, men enligt terminalchefen brukar de 

flesta stanna kvar och de behöver därmed inte byta personalstyrka. 

4.5 Flödeskartläggning 
Nedan i Figur 25 visas en flödeskarta över lastningsprocessen och i Figur 26 visas en 

flödeskarta över lossningsprocessen. Figur 25 är baserad på beskrivningen av personalen i 

kapitel 4.4. 

 

Figur 25 - Flödeskarta över en lastningsprocess i Pampusterminalen 

Figur 26 visar från Figur 25 den omvända processen. Tallymannen har inte lika stor roll då 

denne inte behöver beställa containrar till kaj utan allt som ska till Norrköping ska lastas av 

och som tidigare beskrivet tillämpas ingen speciell sortering på dessa containrar. När en 

lastbilatransportör sedan vill hämta sitt gods ska denne först föravisera sin ankomst via 

terminalkontoret som ligger strax utanför Pampusterminalen, vilket går att se i Figur 21. Från 

terminalkontoret skickas sedan en signal till NHS datorsystem, InPort. När transportören 

sedan anländer till gate ska denne logga in i en dator och knappa in en kod för grindöppning 

varpå en signal går till alla de RS-förarna som för tillfället arbetar i terminalen. Signalen talar 

om för RS-förarna vilken container som ska hämtas och att transportören har anlänt in på 

terminalområdet. Uppdraget får reserveras av en RS-förare då signalen som visas hos alla. 

RS-föraren som reserverar uppdraget utför sedan det. Den aktuella containern lyfts sedan på 

transportörens släp. Gods kan även gå ut på tåg från kombiterminalen, men vid dessa tillfällen 

får personalen i Pampusterminalen en lastplan då det oftast är ett större antal containrar som 

ska lastas på ett utgående tåg.  



48   Johansson & Strandell 

 

Figur 26 - Flödeskarta över en lossningsprocess i Pampusterminalen 

4.6 NHS målsättningar och framtida vision  
NHS har en vision för containerterminalen att de till år 2025 ska hantera 154 000 TEU per år, 

från dagens cirka 70 000 TEU per år. Enligt terminal- och produktionschefen kommer Rustas 

nya centrallager i Norrköping tillföra en ökad volym på cirka 8000 TEU per år. 

Produktionschefen hänvisar även till den årliga generella tillväxten av konsumtion och 

bedömer målet som realistiskt. Terminalchefen tror vidare att import av hushållssopor kunde 

vara en viktig delmängd. Terminalchefen uppskattade att de idag veckovis får in mellan 20 – 

40 containrar med hushållssopor, framförallt från Storbritannien. 

  



Johansson & Strandell  49 
 

5 ANALYS 
I kommande avsnitt presenteras analys av frågeställning två, tre och fyra. Frågeställning fyra 

fortsätter även att presenteras i kapitel 6.1. Den sista frågeställningen presenteras senare i 

kapitel 6.2. Aktuell frågeställning som ämnas besvaras finns representerat under aktuell 

rubrik.  

5.1 RS konsekvenser för containerhanteringen 
Vilka konsekvenser medför dagens hanteringssystem på markyta, personalbehov samt drift- 

och underhållskostnader?  

I kapitel 3.3.1 redogjordes för hur RS är ett flexibelt hanteringssystem med låg 

investeringskostnad. Flexibiliteten gagnar NHS containerverksamhet genom att det ger 

möjlighet att använda hela terminalytan. Det ger alltså möjlighet att ställa containrar tillfälligt 

vid en plats, om andra mer brådskande uppgifter dyker upp. Vid behov kan en RS förflytta sig 

och operera vid den plats där behovet finns. En GC är låst till annan infrastruktur, till exempel 

räls. Att RS är flexibel har format NHS verksamhet till att fungera utifrån det, där de förflyttar 

resursen till behovet istället för tvärt om. Den låga investeringskostnaden för en RS var 

lämplig då den hanterade volymen i terminalen var låg. När volymen ökar bör andra 

hanteringssystem övervägas. 

Den enskilt största negativa konsekvensen med ett RS-system är det manövreringsutrymme 

som krävs. Manövreringsutrymme mellan varje block på 15 meter ger upphov till många 

outnyttjade ytor där containrar inte kan lagras. NHS upplever markutnyttjandet som dåligt i 

Pampusterminalen och för att bekräfta och beskriva det låga markutnyttjandet kan NHS 

containerterminal jämföras med till exempel Helsingborgs hamn, som också använder RS 

som hanteringssystem. Med Formel 1 och en överslagsräkning kan en jämförelse göras. 

Containerterminalens yta, dividerat med det dagliga lagringsbehovet, ger en yta per TEU som 

är jämförbar. Helsingborg har en total terminalyta på 190 000 m2, vilket är cirka 40 000 m2 

mer än NHS containerterminal. Årligen hanterar Helsingborg cirka 295 000 TEU med en 

okänd genomsnittlig liggtid, varför samma liggtid som NHS har använts. NHS har en liggtid 

på 12,6 dagar och en volym på 70 000 TEU. 

継朝張聴 = 芸劇ぬはの = ばど どどど ∙ なに,はぬはの ≈ に ねなは 劇継戟                           なのど どどどに ねなは ≈ はに 兼態/劇継戟 

継張�挑聴彫朝弔�潮眺弔 = 芸劇ぬはの = にひの どどど ∙ なに,はぬはの ≈ など なぱね 劇継戟          なひど どどどなど なぱね ≈ なひ 兼態/劇継戟 

Jämförelsevis blir det tydligt att Norrköpings containerterminal idag är något 

överdimensionerad för den årliga hanterade containervolymen och att det finns potential till 

högre godsmängder, utan att kraftigt behöva expandera terminalytan. När containrar idag 

anländer till terminalen bestämmer varje enskild operatör av RS var containrar ska placeras i 

depån. Det finns ingen övergripande planering för depån, men operatörerna har vissa riktlinjer 

att förhålla sig till, exempelvis att exportcontainrar ska placeras efter bokningsnummer. Givet 

att ingen övergripande planering och koordinering av depån finns idag, kommer NHS ha svårt 
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att nå den högre potentialen för depån som exemplet med Helsingborgs hamn visar finns, 

även med RS. För att möta visionen om större volymer i terminalen behövs antagligen ett 

system för hur blocken ska planeras för att hålla antalet reshuffles till ett minimum. Dessutom 

behövs något högre stapelhöjder för att utnyttja varje TGS mer effektivt. Om till exempel 

bättre planeringsrutiner där NHS med datorstöd optimerar blocken utefter kända parametrar 

som liggtid bör möjligheterna förbättras. Tillsammans med högre bärighet för hamnplanen 

kan antagligen NHS även med ett RS-system möta visionen, då exemplet ovan med 

Helsingborg visade att det går att hantera mer än NHS vision. 

Ytterligare konsekvenser är de kostnader som är förknippat med RS. Både teorin och 

respondenterna vid intervjuerna påstod att systemet medför höga drift- och 

underhållskostnader. RS i NHS verksamhet har idag en total kostnad på ca 4,5 miljoner 

kronor i däck, diesel, reparation och avskrivningskostnader. Däckkostnader uppgick 2014 till 

7 120 kr i snitt per truck, dieselkostnaden 196 473 kr och reparationer till 93 301 kr. RS 

kräver mycket underhåll då deras fram- och drivaxlar erhåller ett högt tryck vid last vilket gör 

att både axlar och däck slits och går sönder. 

5.2 Förutsättningar för RTG-kranar i Pampusterminalen 
Vilka är de fysiska förutsättningarna för att använda RTG-kran i Pampusterminalen? 

Då NHS är ett kommunägt bolag och Norrköpings kommun enligt Gemensam klimatvision för 
Linköping och Norrköping (2008) alltid ska välja förnybara energikällor inom transport- och 

energisystem för att minska utsläppen av växthusgaser, har ett eldrivet RTG-system valts i 

den här analysen. Som överföringssystem har, av de tre som presenterades i kapitel 3.3.3, bus 
bar system valts. Att bus bar system valdes var på grund av att det ansågs smidigt gällande 

påkoppling och frånkoppling till olika strömskenor mellan olika block. Någon 

kostnadsjämförelse, eller vidare analys, mellan systemen har inte utförts på grund av att 

information från tillfrågade leverantörer, på begäran, endast avsåg bus bar system. Enligt 

tillverkare är Overhead Conductor System ovanligt utanför Asien. Anläggningskostnaderna 

bör inte variera nämnvärt oavsett valt överföringssystem, alltså bör inte valet påverka 

resultatet i någon större utsträckning. 

För att kunna operera en eRTG med ett bus bar system är en viktig förutsättning att det elnätet 

är kompatibelt. Åtgärder för eventuell anpassning av elsystem har inte tagits med i denna 

analys. En eRTG med ett bus bar system beräknas enligt leverantören Konecranes ha en 

maxeffekt på 400 kVA, vilket omvandlat blir 360 kW. En RTG-kran 1 över 63 och 6+1 bred 

väger 133 eller 137 ton beroende på om det är en 8- eller 16-hjuls modell. Det ger cirka 20,3 

eller 10,7 tons marktryck per hjul för respektive modell. Konecranes är en tillverkare och 

leverantör av RTG-kranar och effektförbrukningen samt vikter skiljer antagligen något mellan 

olika tillverkare. 

                                                 

3 1 över 6 betyder att modellen kan stapla sex högt och att en container kan lyftas över dessa.  
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En RTG-kran har, oavsett modell, restriktioner gällande temperatur, och vilka vindhastigheter 

den kan operera i. Enligt Konecranes klarar en RTG-kran att operera i temperaturer från -40 

till + 40 grader Celsius. Vidare kan en RTG-kran operera i vindhastigheter upp till 25 m/s. 

Båda de ovan nämnda restriktionerna anses kunna uppfyllas vilket medför att Sveriges klimat 

anses gynnsamt för drift av en RTG-kran.  

5.2.1 Hamnplanens möjligheter till ökad hanteringsvolym 

Som fastställt i kapitel 4 har NHS en stor tillgänglig terminalyta, som är nästintill helt 

asfalterad, för den volym containrar de årligen hanterar. Vid byte av hanteringssystem till 

RTG kommer utnyttjandegraden av ytan kunna öka, då containrar kan staplas tätare och 

högre. Det medför att fler containrar kan inrymmas på samma yta utan behov av expansion av 

hamnplanen. 

En av de största fördelarna med GC är dess lagringskapacitet. RTG har en lagringskapacitet 

på upp till cirka 1000 TEU per hektar, om containrar staplas fyra i höjd. För att uppnå dessa 

fördelar behöver NHS stabilisera dagens hamnplan då markens bärighet inte tillåter att mer än 

två till tre lastade containrar staplas ovanpå varandra. En ökad bärighet av hamnplanen anses 

vara en viktig förutsättning för drift av en RTG-kran för att kunna utnyttja den potential som 

en RTG-kran medför. En högre staplingshöjd är inte en nödvändighet för att använda RTG-

kranar, och Kuznetsov (2008, ss. 55-59) visade på att staplingshöjden oftast blir låg när 

kostnaden för reshuffles vägs in. Lagringskapaciteten per hektar minskar dock om lägre 

staplingshöjder används. Dessutom fördelas containrarna i fler block vilket bör antyda att fler 

RTG-kranar skulle behövas. Ett förslag NHS utreder i dagsläget är att förstärka hamnplanen 

med betong på ytor där containerlagring förekommer. Denna rapport förutsätter att sådana 

förändringar av bärigheten är genomförda innan en RTG-kran eventuellt införskaffas. Således 

kommer layoutförslaget förutsätta högre stapelhöjder än vad som är accepterat idag. 

Investeringen som följer av att öka bärigheten är inte direkt orsakad av en RTG-kran och 

således kommer den exkluderas ur kommande investeringsanalys. 

På grund av RTG-kranens vikt och marktryck behövs speciella traveling runways, hädanefter 

kallade rullbanor, där bärigheten är högre. Det avser alltså inte samma funktion som den 

förstärkning av hela hamnplanen som diskuterades i stycket ovan. Antingen kan hela 

hamnplanen förstärkas, alternativt anläggs rullbanorna längs med var sida av blocket som 

RTG-kranen sedan löper på. Rullbanorna kan enligt Konecranes bestå av olika 

sammansättningar av material. Konecranes rekommenderar att conrete runway beams, vilket 

är färdiga betongelement, används för 8-hjulsmodeller, och att concrete blocks - over sand - 

over lean concrete, vilket är anläggning med olika bärlager, bör användas för 16-

hjulsmodeller. Konecranes har gjort ett exempel över kostnaderna för att anlägga gjutna 

rullbanor för en 8-hjuls RTG och en 16-hjuls RTG. Exemplet är baserat på en RTG-kran som 

är 1 över 4 hög och 6+1 bred, kranmodellen kräver en två meter bred rullbana. Exemplet 

redovisas i Tabell 5 nedan.  
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Tabell 5 - Kostnadsexempel för gjutna rullbanor för RTG-kran 

RTG Typ av rullbana Tjocklek på rullbana Pris per meter 
8-hjul Runway beam 0,75 m 5830 kr 
16 hjul Concrete blocks over sand, 

over lean concrete 
80 mm blocks + 35 
mm sand + 340 mm 
lean concrete 

971 kr 

 

Då 16-hjulsmodellen har ett lägre hjultryck och en sjättedel av anläggningskostnaden per 

meter valdes det i den här analysen att gå vidare med den typen av anläggning och kran. Det 

har närmare inte jämförts kostnader mellan krantyperna och hur svenskt klimat, med 

exempelvis tjäle, påverkar valet av anläggningsmaterial. Vidare har inte kostnaden 

specificerats närmare för de olika meterkostnaderna, varför kostnader till priset kan 

tillkomma. 

5.3 Den framtida containerhanteringen med RTG-system 
Jämfört med nuläget, hur påverkar ett RTG-system containerverksamheten? 

I detta kapitel presenteras vilka effekter ett RTG-system skapar och hur de påverkar 

Pampusterminalens containerverksamhet. Den ovan nämnda frågeställningen besvaras delvis 

även i kapitel 6.1. En sammanställning av resultaten från samtliga modeller presenteras i 

kapitel 5.3.2. 

5.3.1 Beräknade resultat med kapacitetsmodellerna 

Modellerna beräknar behovet av Terminal Ground Slots (TGS), markyta eller kapacitet för 

terminalen. För att beräkna behovet av TGS användes modellen av Kuznetsov (2008, s. 57). 

För att beräkna nödvändig markyta användes modellerna av Kuznetsov (2008, s. 55), 

Hoffmann (1985) och Frankel (1987). Slutligen för att beräkna den årliga kapaciteten 

användes Itsuros (1991; 2001) och Dallys (1983) modeller. För att uppskatta antalet TGS i 

Hoffmann och Frankel användes Kuznetsovs Formel 1 samt Formel 2. Formlerna ger utifrån 

en hanterad volym och stapelhöjd behovet av TGS. Anledningen till att Chu & Huang (2005, 

ss. 190-192) inte användes till vidare beräkningar var att den modellen endast gav ett 

teoretiskt antal TGS som ryms på en förutbestämd yta. Behovet för antalet TGS beräknades, 

på NHS begäran, utifrån NHS vision på total årlig hanterad volym på 154 000 TEU. 

Stapelhöjden som användes vid beräkningarna var den som minimerar hanteringskostnaden i 

containerdepån, enligt Formel 5. Två faktorer som påverkar den beräknade stapelhöjden är 

den genomsnittliga liggtiden för containrar, och en markkostnad per TGS. Liggtiden (T) och 

TGS-kostnad (a) har varierats i Figur 27 med varierande TGS-kostnad (a) på x-axeln, 

staplingshöjden (h) på y-axeln. Varje kurva representerar en liggtid (T) på 10, 13 respektive 

16 dagar. TEU-faktorn beräknades till 1,7 baserat på statistik från 2014 års containerhantering 

för NHS och enligt samma statistik var medelliggtiden 12,6 dagar. 
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Figur 27 – Stapelhöjd med varierad liggtid och kostnad per TGS enligt Kuznetsov 

Kostnaden för ett lyft med RTG anger Kuznetsov (2008, s. 55) till åtta amerikanska dollar. 

Kostnaden inflationsjusterades till 2015 och räknades om till 74 SEK. Kuznetsov klargör 

aldrig vad som ingår i kostnaden och det har inte varit möjligt att hitta någon referens som 

beräknar en snittkostnad för ett lyft och därför utgår beräkningarna från Kuznetsovs angivna 

kostnad. I Figur 27 blir det tydligt att kostnaden för markyta påverkar staplingshöjden i 

modellen. TGS-kostnaden påverkar, tillsammans med containrarnas genomsnittliga liggtid, 

och vilken stapelhöjd som används, behovet av TGS enligt Formel 2. Figur 28 nedan visar hur 

olika liggtider (T) och stapelhöjder (h), påverkar behovet av TGS. 

 

Figur 28 – Antal TGS med varierande liggtid och stapelhöjd enligt Kuznetsov 

Kuznetsov (2008, s. 55) uppskattar att varje TGS vid RTG-drift är 30 m2, vilket förutsätts 

vidare i rapporten. En TGS är som nämnt bara en lagringsplats för en TEU, om terminalens 

yta divideras med antalet lagringsplatser beräknas ytan per TGS vilket kan användas som 

mått.  Som beräknades i kapitel 4 var den uppskattade arrendekostnaden 29 kronor per 

kvadratmeter. Ett kvadratmeterpris på 29 kr/år ger en TGS-kostnad (a) på にひ ∙ ぬど = ぱばど 倦堅/å堅. Den rimligtvis mer korrekta kostnaden borde vara vad det kostar att 

anlägga en kvadratmeter hamnplan till i snitt, alltså marginalkostnaden. Att beräkna 



54   Johansson & Strandell 

kostnaden av att anlägga en kvadratmeter hamnplan är komplicerat och beror på många olika 

anläggningskostnader. Latin America Trade & Transportation Study (2015, s. 2) beräknade en 

konceptuell kostnad för att anlägga 400 000 m2 terminalyta för containrar. Från denna studie 

gjordes ett urval av intressanta kostnadsposter för att anlägga en kvadratmeter terminalyta och 

kostnaden beräknades till 442 kr/m2. Jämförelsevis är anläggningskostnaden för fyrfilig 

motorväg uppskattningsvis 2 000 kr/m2. Som ett andra alternativ fastställs därför ett pris på 

442 kr/m2 vilket ger en TGS-kostnad på ねねに ∙ ぬど ≈ なぬ にのに 倦堅/å堅. 

I Tabell 6 nedan presenteras den stapelhöjden som med Formel 5 minimerar 

hanteringskostnaden med en TGS-kostnad 870 kr för Alternativ 1, och 13 252 kr för 

Alternativ 2. Dessutom beräknas erfordrat antal TGS. 

Tabell 6 - Indata till Kuznetsovs modell för staplingshöjd och antal TGS 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Hanterat antal containrar (TEU) 154 000 154 000 
Medelliggtid (dagar) 12,6 12,6 
Årlig kostnad per TGS (kr) 870 13 252 
TEU-faktor 1,7 1,7 
Kostnad för ett lyft (kr) 74 74 
Stapelhöjd 1,2 4,6 
Antal TGS 4 430 1 156 

 

Det beräknade behovet av TGS utgår från att minimera hanteringskostnaden. Sambandet är 

förenklat och en högre stapelhöjd av containrar kan vara rimligt om antalet reshuffles är lågt. I 

ett block med tomma containrar, där antalet reshuffles blir lågt, kan högre stapling tillämpas. 

Alternativ 2 anses något mer rimligt då Alternativ 1 med 4 430 TGS är strax över det 

tredubbla mot dagens cirka 1300 TGS. Att utvärdera ett alternativ med tre gånger så många 

TGS, till en fördubbling av den hanterade volymen, där dessutom ett mer staplingseffektivt 

hanteringssystem används anses orimligt. Med hänsyn taget till ovan nämnda 

rimlighetsbedömning har en RTG-modell som kan stapla 1 över 6 högt och är 6+1 bred valts. 

Anledningen till att välja 1 över 6 var för att ha möjlighet att stapla högre än den förespråkade 

stapelhöjden för Alternativ 2 ovan. Vidare har det via leverantör framkommit att en 6+1 bred 

RTG-kran är det populäraste alternativet idag, varför den valdes att gå vidare med.  
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5.3.1.1 Kuznetsov 

Nedan presenteras resultatet från den generella beräkningsgången i Kuznetsovs (2008, s. 55) 

Formel 6 till Formel 12. Antalet TEU i en rad och antalet rader i containerdepån påverkar den 

totala arean. Modellen ger en grov uppskattning för containerdepåns totala yta, men den tar 

inte hänsyn till bland annat access aisles, alltså transportvägar genom blocken, vilket Chu & 

Huangs (2005, ss. 190-192) modell inkluderar. Modellens resultat bör alltså ses som en undre 

gräns för behovet av yta i containerdepån. I Tabell 7 presenteras de indata som använts till 

Kuznetsovs beräkningsmodell för ytan av containerdepån. För att fastställa antalet TEU i en 

rad utgår beräkningen från att containerdepåns bredd är 240 meter, alternativt 223 meter. 

Vilket av måtten som används beror på om containrarnas kort- eller långsida placeras mot kaj. 

Måtten subtraheras med 30 meter vilket är ytan för perimeter roadways och summan 

divideras sedan med längden på en TEU. Antalet TEU i en rad blir då överslagsräknat 岫にねど − ぬど岻/は,な ≈ ぬね 劇継戟, eller 岫ににぬ − ぬど岻/は,な ≈ ぬに 劇継戟. Medelvärdet av radlängderna 岫ぬね + ぬに岻/に = ぬぬ 劇継戟 vilket förutsätts i modellen. Alternativ 1 med 4 430 TGS och en 

radlängd på 33 TEU ger ね ねぬど/ぬぬ ≈ なぬね 堅欠穴結堅, och Alternativ 2 ger med 1 156 TGS な なのは/ぬぬ ≈ ぬの 堅欠穴結堅. Slutligen används i denna uträkning en RTG-kran som är 6+1 och 

kräver tio meter mellan varje kran. 

Tabell 7 - Indata till Kuznetsovs modell för behov av markyta 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Längden på en TEU (m) 6,1 6,1 
Antal TEU i en rad (st) 33 33 
Bredd på transportväg (m) 15 15 
Bredd på en TEU (m) 2,4 2,4 
Antal rader i containerdepån (st) 134 35 
Antal rader i varje block för ett hänt. sys. (st) 7 7 
Yta mellan block för ett hanteringssystem (m) 10 10 
Terminalyta 124 396 35 907 
Area per TGS 28 31 

5.3.1.2 Chu & Huang 

Chu & Huang (2005, ss. 190-192) presenterade en modell som beräknar det teoretiska antal 

TGS som ryms på en förutbestämd yta. För denna modell har ett antal antaganden gjorts och 

det förutsätts att: 

1. Containerdepåns bredd (WY) är 240 meter, vilket är den sida som vetter mot kaj. 

2. Containerdepåns djup (DY) är 223 meter, vilket är djupet in från kaj. 

3. Den totala bredden för access aisles och manöveryta är 70 meter. 

4. Yta för omlastningsområdet är noll meter. 

5. Det inte hanteras några specialcontainrar i blocken. 

Ytan för den tänkta containerdepån ligger närmast kaj. Att placera containrarna närmast kaj 

minimerar körsträckorna för TTUs. Ytan håller enligt ritning uppskattade mått av 240 meter 

bredd längs med kaj, och ett djup in från kaj på 223 meter. En RTG-kran av modell 1 över 6 

och 6+1 behöver två meter för rullbanorna och tio meter mellan två närliggande kranar. En 

RTG-kran som gränslar sju containrar är cirka 24 meter bred. Det beräknas inte krävas någon 
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extra yta (IAR) för transfer och omgärdande transportvägar beräknas vara 15 meter breda. 

Inga krav från tullen för utrymme mellan containrars kortsidor finns och längden på en TEU 

är given. I Tabell 8 nedan sammanställs de värden som använts till Chu & Huangs (2005, ss. 

190-192) modell.  

Tabell 8 – Indata i Chu & Huangs modell 

 Indata 
WY- Bredd på containerdepån (m) 240 
WR - Bredd på perimeter roadways (m) 15 
WP - Total bredd av passager och manöveryta (m) 70 
WS - Total bredd som krävs för specialbehov t.ex. kylcontainrar (m) 0 
DY - Containerdepåns djup (m) 223 
N - Antalet rader hanteringssystemet gränslar (st) 7 
LC - Längden på en 20-fots container (m) 6,1 
CR1 - Utrymmet mellan kortsida mot kortsida enligt krav från tullen (m) 0 
WC - Bredd på hanteringssystemet (m) 24 
WT - Bredd på hjulgångar (m) 2 
WA - Utrymmet mellan två närliggande rader för ett hanteringssystem (m) 10 
IAR - Yta för omlastningsområde (m) 0 

Antal TGS 996 

5.3.1.3 Hoffmann 
Resultatet från Hoffmanns (1985) modell visar på behovet av yta (m2) för en containerdepå, 

givet ett årligt antal hanterade containrar. Med utgångspunkt i NHS vision om att hantera 

154 000 TEU år 2025 är beräkningarna genomförda med ± 50 % för volymen (C) tillsammans 

med liggtiden (T). Peak-faktorn (F) och liggtiden varieras separat, respektive med ± 50 %. En 

varierande peak-faktor påverkar inte markant, något som dock en varierande volym och 

liggtid gör. 

 

Figur 29 – Nödvändig terminalyta med varierande C, T & F i Hoffmanns modell 
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I Tabell 9 sammanställs värden till Hoffmanns (1985) modell. Peak-faktorn har uppskattats av 

NHS till cirka 20 %. Men som kan ses i Figur 29 har peak-faktorn inte någon 

anmärkningsvärd påverkan på resultatet i modellen. 

Tabell 9 - Indata till Hoffmans modell för beräkning av containerdepåns storlek 

 Indata 
Förväntat antal containrar (TEU) 154 000 
Area per TGS (m2) 30 
Medelliggtid (dagar) 12,6 
Peak-faktor 20 % 
Behov av yta 194 194 m2 

 

5.3.1.4 Frankel 
Frankels (1987) modell ger behovet av yta (m2) för en containerdepå. Resultatet beror mycket 

av faktorerna för lagringsutnyttjandet (Z) och utnyttjandegraden för totala lagringsytan (U). 
Enligt Frankel är både Z och U vanligtvis mellan 0,4 respektive 0,6. I Figur 30 nedan beskrivs 

behovet för containerdepån för de olika kombinationerna av U och Z från 0,3 till 0,7. Den 

genomsnittliga staplingshöjden var enligt Frankel 50-70% av den maximala staplingshöjden. 

Den maximala staplingshöjden för vald RTG-modell är sex, vilket innebär att den 

genomsnittliga stapelhöjden blir mellan 3,0 – 4,2 stycken containrar. Närmsta heltal är fyra 

stycken varför antagandet gjordes att använda fyra för vidare beräkningar. Modellen ger 

svaret i hektar, men resultatet konverterades till kvadratmeter.  

 

Figur 30 – Containerdepåns storlek med varierande U och Z enligt Frankel 

I Tabell 10 finns de värden som använts till Frankels (1987) modell. Standardavvikelsen för 

medelliggtiden har beräknats baserat på statistik från 2014 års data om containerhanteringen 

hos NHS. Standardavvikelsen för staplingshöjd har inte kunnat fastställas, men med hänsyn 

till dagens staplingshöjder där normalt två lastade containrar staplas på varandra och fyra 

tomma lastas på varandra blir standardavvikelsen ett, vilket också förutsätts gälla i Frankels 

modell. Det presenterades i kapitel 4 att NHS fyllnadsgrad uppskattades till 50 %. 

Fyllnadsgraden hamnar inom Frankels uppskattade intervall och därför antas U vara 50 %. 
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Faktorn för lagringsutnyttjandet har inte heller kunnat fastställas varför det medelvärdet i 

Frankels intervall har använts, det vill säga 0,5.  

Tabell 10 - Indata till Frankels modell för containerdepåns storlek 

 Indata 
Förväntat antal containrar (TEU) 154 000 
Area per TGS (m2) 30 
Medelliggtid (dagar) 12,6 
Standardavvikelse för medelliggtid (dagar) 8,7 
Faktor för lagringsutnyttjande (Z) 0,5 
Genomsnittlig staplingshöjd (st) 4 
Standardavvikelse staplingshöjd (st) 1 
Utnyttjandegraden för lagringsyta (U) 0,5 
Behov av yta 253 151 m2 

 

5.3.1.5 Dally 
Dally (1983) uppskattade att working slots bör ligga runt 0,8 – 0,9 och i Figur 31 nedan visas 

den årliga lagringskapaciteten med en varierande working slots och peak-faktor. 

 

Figur 31 – Årlig lagringskapacitet med varierande working slots och peak faktor enligt Dally 

Dallys (1983) modell tenderade till att ge höga resultat. Dock varierar resultaten från 

modellen mycket när working slots och peak-faktorn varierar. Peak-faktorn är som tidigare 

beskrivet en faktor som vanligtvis ligger runt 20 %, i Figur 31 är det tydligt att det i Dallys 

modell får stort genomslag vilken peak-faktor som används för kapaciteten. Kapaciteten 

minskar mycket vid förändring av peak-faktorn från tio till trettio procent. Att ändra (W) från 

till exempel 0,9 till 0,6 ger också ett stort förändrat resultat. För beräkningarna av Dallys 

modell har värdena i Tabell 11 använts. 
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Tabell 11 - Indata till Dallys modell om årlig lagringskapacitet 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Tillgängligt antal TGS (st) 4 430 1 156 
Genomsnittlig staplingshöjd (st) 4 4 
Working slots 0,85 0,85 
Antal dagar i perioden 365 365 
Medelliggtid (dagar) 12,6 12,6 
Peak-faktor 20 % 20 % 
Kapacitet (TEU) 2 181 599 569 284 

 

För faktorn working slots har medelvärdet i Dallys rekommenderade intervall använts, det vill 

säga 0,85. Även här efterfrågades genomsnittlig staplingshöjd, och samma värde som 

beräknades till Frankels (1987) modell har använts här, det vill säga fyra. 

5.3.1.6 Itsuro 
Itsuros (1991; 2001) modell tar tillsammans med ett givet antal TGS hänsyn till de enskilda 

liggtiderna för import- och exportcontainrar, som presenterades i kapitel 4. Utöver liggtiderna 

tar modellen även hänsyn till respektive kategoris genomsnittliga staplingshöjd. 

Staplingshöjden har fastställts utifrån resonemanget till Frankels (1987) modell i kapitel 

5.3.1.4. Statistiken för 2014 års containerhantering som erhölls från NHS möjliggjorde 

beräkningar av den genomsnittliga liggtiden samt dess standardavvikelse för import- 

respektive exportcontainrar. Andelen transshipmentcontainrar var som i kapitel 4 påpekat 

obefintlig och således var dess medelliggtid också noll. För att inte dividera med noll var 

transshipmentcontainrarnas genomsnittliga staplingshöjd tvunget att vara minst ett. 

Genomsnittlig liggtid för import- och exportcontainrar var 9,8 dagar, respektive 14,4 dagar. 

De angivna värdena medförde sedan ett resultat uttryckt som den maximala årliga kapaciteten. 

I Tabell 12 nedan visas de värden som använts till Itsuros modell. Givet de ovan nämnda 

medelliggtiderna användes staplingshöjder på fyra. 

Tabell 12 - Indata till Itsuros modell för maximal årlig hanteringskapacitet 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Tillgängligt antal TGS (st) 4 430 1 156 
Andelen transshipmentcontainrar (%) 0 0 
Medelliggtid för transshipmentcontainrar (dagar) 0 0 
Medelliggtid för exportcontainrar (dagar) 14,4 14,4 
Medelliggtid för importcontainrar (dagar) 9,8 9,8 
Genomsnittlig staplingshöjd transshipment (st) 1 1 
Genomsnittlig staplingshöjd export (st) 4 4 
Genomsnittlig staplingshöjd import (st) 4 4 
Kapacitet (TEU) 534 529 139 555 

5.3.2 Sammanställning & analys av modellerna 

De modeller som presenterats har försökt förbättra och bygga vidare på varandra över tid, 

vilket tyder på att de olika författarna inte var nöjda med modellernas resultat. För att hitta 

någon form av konsensus kring behovet av TGS, behov av markyta och kapacitet, och vilka 
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effekter som skulle uppstå vid andra stapelhöjder användes samtliga modeller. Nedan i Tabell 

13 - Tabell 15 presenteras en sammanställning för alla modellernas resultat. Alternativ 1 

innebar att TGS-kostnaden sattes till 870 kr/år. Alternativ 2 innebar att TGS-kostnaden sattes 

till 13 252 kr/år. Alternativ 1 och 2 resulterade i ett antal TGS som sedan använts i modeller 

som inte tar hänsyn till TGS-kostnaden, men tar hänsyn till antal tillgängliga TGS, varför till 

exempel Dally och Itsuro är uppdelade på Alternativ 1 och 2. Övriga innebar sådana modeller 

som inte tagit hänsyn till den varierande TGS-kostnaden eller det antal TGS som returnerades 

via Alternativ 1 eller 2.  

Tabell 13 - Sammanställning av beräkningsmodellerna för antal TGS 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga 
Kuznetsov 4 430 TGS 1 156 TGS N/A 
Chu & Huang N/A N/A 996 TGS 

 

Tabell 14 - Sammanställning av beräkningsmodellerna för storlek på containerdepå 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga 
Kuznetsov 124 396 m2 35 907 m2 N/A 
Hoffmann N/A N/A 194 194 m2 
Frankel N/A N/A 253 576 m2 

 

Tabell 15 - Sammanställning av beräkningsmodellerna för årlig kapacitet 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga 
Dally 2 181 599 TEU 569 284 TEU N/A 
Itsuro 534 529 TEU 139 555 TEU N/A 

 

Syftet med modellerna var att ge en indikation om behovet av kapacitet för att ha ett underlag 

till designförslaget, och därmed också investeringskalkylen. För att åter påpeka användes de 

stapelhöjderna för att minimera hanteringskostnaderna, som var en kombination av TGS-

kostanden och lyftkostnaden, till att beräkna behoven. En genomsnittlig stapelhöjd på fyra för 

hela depån kan vara rimligt att uppnå med förstärkt planering och hantering av densamma. 

Det går att observera ett antal förhållanden från beräkningarna: 

 Itsuros (1991; 2001) årliga kapacitet för Alternativ 2 ligger i linje med NHS vision om 

154 000 TEU år 2025. Resultatet för Alternativ 1 känns också intuitivt rimligt sett till 

resultatet, då det finns ett mycket högre antal TGS tillgängligt. Itsuros modell visar att 

antalet TGS bör ligga i närheten av 1 300 för att nå den av NHS önskade årliga 

kapaciteten på 154 000 TEU. 
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 Resultatet från Dallys (1983) modell ligger långt över den beräknade kapaciteten från 

de andra modellerna och känns inte intuitivt rimligt. Enligt modellen skulle 320 TGS 

räcka för en kapacitet på 154 000 TEU och med samma förutsättningar som i Tabell 

11. Samtidigt går det att dra slutsatsen att det finns potential för högre kapacitet med 

bättre planering och flöde genom containerdepån då modellen förutsätter ett relativt 

litet antal TGS för hanteringen. 

 Resultatet från Frankels (1987) modell visar att ett framtida behov av 154 000 TEU 

skulle kräva en utbyggnation av hamnplanen till ca 254 000 m2. Hoffmanns (1985) 

modellresultat visar också på ett utökat behov av hamnplan, dock något mindre än 

resultatet från Frankel, 194 000 m2. Modellernas resultat är relativt nära varandra och 

visar båda på att en utbyggnad på cirka 50 000 – 100 000 m2 inom tio års tid kan vara 

aktuellt till dagens hamnplan. Modellerna tar inte hänsyn till hanteringssystem och bör 

spegla en övre gräns för behovet av terminalyta. 

 Resultatet från Chu & Huangs (2005, ss. 190-192) modell visar att den tänkta 

containerdepån närmast kaj, där dagens exportblock representeras i Figur 23, kommer 

rymma ca 996 TGS. Baserat på de indata som angivits till Chu och Huangs modell 

kommer ytan med 996 TGS uppta cirka 53 000 m2. Kuznetsovs (2008, ss. 55-59) 

modell visar att i Alternativ 1 behövs cirka 125 000 m2 för 4 430 TGS med RTG-

system. Det är strax mer än tre gånger så många TGS mot vad som finns idag, på en 

mindre yta än dagens 150 000 m2. Alternativ 2 med 1 156 TGS ger enligt modellen en 

yta av 36 000 m2, vilket är ungefär samma antal TGS som i nuläget, på en tredjedel av 

ytan. Effektsambandet faller sig något naturligt om det behövs tre gånger så många 

TGS, behövs tre gånger så stor yta. Eftersom modellen är förenklad ger den en 

uppskattning av den undre gränsen för storleken av hamnplanen som krävs. Det blir 

tydligt när resultatet jämförs med Chu & Huang att ju fler parametrar som vägs in, till 

exempel transferområde, behövs en större yta för antalet TGS. 

 Kuznetsov (2008, s. 55) uppskattade att med ett RTG-system behövs cirka 30 m2/TGS. 

Enligt Tabell 7 är denna uppskattade siffra rimlig då resultatet mellan de två 

presenterade alternativen varierar mellan 28 - 31 m2/TGS. Detta medför att det är 

rimligt att anta Kuznetsovs resultat för alla de beräknade modellerna. 

Modellerna ger spretiga resultat, vilket visar att det inte är någon exakt vetenskap. Vägs de 

beräknade modellerna samman är det intuitivt rimligt att anta att NHS vid en framtida 

hantering av containerdepån behöver 1 400 TGS. Det ger tillräckligt med utrymme för att 

hålla antalet reshuffles till ett minimum och därmed minska hanteringskostnaderna. Då en 

containerdepå kan organiseras på olika sätt finns inget exakt mått för vad 1 400 TGS innebär i 

kvadratmeter.  Det är rimligt att förutsätta att NHS gradvis bör förändra containerdepån och 

göra förändringar som hanterar dagens volym för att gradvis sedan öka ytan. 

Sammanfattningsvis bör NHS anlägga 1 400 TGS vid redesign av hamnplanen, men göra en 

avvägning och bygga vidare längs kaj när behovet uppstår. Ett sådant förfarande skulle 

minimera kapitalbindningen och risken med att anlägga stora ytor kaj och hamnplan vid 

utebliven volymökning. Containerdepån bör förläggas till ytan närmast kaj för att minimera 

transportavståndet vid lastning och lossning av fartyg. För att avgöra om kort- eller långsida 

av blocken ska placeras med kaj kan detaljerade simuleringsstudier behöva genomföras.  
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Ytan som förespråkas användas är nära kvadratisk, orientering av blocken spelar på sådana 

ytor mindre roll för optimeringen av flödet. En lång kaj, med ett kort djup av hamnplanen bör 

jämförelsevis förespråka långsida mot kaj. De geografiska förutsättningarna av dagens 

hamnplan, som är delvis oregelbunden, talar för att använda kortsida mot kaj för att maximera 

utnyttjandet av redan befintlig hamnplan.  

5.4 Osäkerhetsfaktorer i analysen 
All insamlad data har inte kunnat bekräftas med säkerhet. En del faktorer, se punktlista nedan, 

har fått antas, utan vetenskaplig grund över hur väl antagandet stämmer in med verkligheten. 

Dessa antaganden kan ha påverkat resultatet av modellerna varför modellernas resultat inte 

ska ses som en exakt vetenskap, utan snarare en fingervisning om vilka storheter som är 

aktuella.  

 Lyftkostnader (b)  Standardavvikelse för staplingshöjd  Working Slots (W)  Utnyttjandegraden för totala lagringsytan (U)  Årlig kostnad per TGS (a)  Total bredd på passager och manöveryta (WP)  Peak-faktorn (F)  Behövd yta för omlastningsområde (IAR)  Faktor för lagringsutnyttjande (Z)  Total bredd som krävs för specialcontainrar (WS) 
 

Ovan i analysen har en del känslighetsanalyser utförts på en del av dessa faktorer för att 

utvärdera hur stor påverkan de har på resultatet. Det visade sig att vissa faktorer påverkar mer 

än andra, beroende på det matematiska sambandet de ingår i.  
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6 RESULTAT 
Nedan presenteras inledningsvis ett nytt layoutförslag för containerterminalen i 

Pampusterminalen, följt av en investeringsanalys för ett RTG-system.  

6.1 Ny layout av hamnplanen 
Jämfört med nuläget, hur påverkar ett RTG-system containerverksamheten? 

Nedan presenteras en ny layout för containerdepån. Följande förutsättningar gäller: 

 Depån beräknas innehålla 1 400 TGS totalt för containerterminalen inklusive 

kombiterminalen. 

 Vald RTG-modell är 6+1 bred, 1 över 6 hög och en 16-hjulsmodell.  

 Blocken är orienterade med kortsida mot kaj 

 Depån förutsätts ha omgärdande transportvägar på 15 meter, förutom mot kaj som bör 

vara minst 21 meter för att RTG-kranarna och STS-kranens backreach inte ska riskera 

kollidera. 

 En genomgående access aisle på 31 meter finns i depån för att underlätta flödet av 

trafik. Transportgången förutsätts även fungera som vändzon för RTG-kranar. 

 Blocken ordnas i rader om 6+1 med en kran per block.  

 Ingen hänsyn har tagits till att ytterligare utöka antalet STS-kranar, utan det har 
förutsatts att även år 2025 kommer NHS ha två STS-kranar och två kajplatser, precis 
som i nuläget.  Det förutsätts att två RS finns kvar för hantering av containrar i kombiterminalen, 
resterade säljs av.   Det förutsätts att samtliga TTU behålls i kommande layoutförslag, då ingen vidare 
studie genomförts på hur frekvent dessa används i de andra terminalerna, eller hur 
framtidens fartygsanlöp ser ut varför det inte går att uttala sig om hur många som 
kommer behövas samtidigt.   Med hänsyn till den föregående förutsättningen antas att kostnaderna för TTU kommer 
vara lika i det föreslagna alternativet varför dessa inte inkluderas i kommande 
investeringskalkyl.  
 

Baserat på ovanstående förutsättningar presenteras i Figur 32 ett layoutförslag som totalt 

innehåller 1 426 TGS, varav 1092 TGS är lokaliserade i ett område närmast kaj och 334 TGS 

i kombiterminalen. Figur 32 visar på att cirka 20 000 m2 markyta kan besparas med en ny 

layout och tätare stapling av containrar.  



64   Johansson & Strandell 

 

Figur 32 – Ett framtida layoutförslag för Pampusterminalen 

Totalt finns det tolv block där RTG-kranar väntas operera. Blocken är olika stora och det 

anses inte att varje block behöver en egen RTG-kran. Enligt Konecranes kan kapaciteten för 

en RTG-kran variera mellan 25 – 40 containrar per timme. Dock har produktionschefen 

genom studiebesök erhållit information att en RTG-kran har en kapacitet på 18 containrar per 

timme. För att gardera sig mot att klara av kapaciteten räknas det att för varje STS-kran i drift 

behövs två RTG-kranar, vilket är något som även Brinkmann (2011, s. 35) tidigare uppskattat 

i kapitel 3.3.3. Då NHS normalt har två STS-kranar i drift samtidigt innebär detta att totalt 

fyra kranar behövs för att klara den årliga hanterade volymen år 2025. Den sammanlagda 

kapaciteten för fyra RTG-kranar väntas tillsammans kunna hantera de ovan nämnda tolv 

blocken. Uppdelning mellan import- export och respektive tomma och fulla containrar har 

inte gjorts i layoutförslaget, men möjlighet finns till det efter NHS önskemål. Vidare tar det 

här examensarbetet ingen hänsyn till hur den operativa driften av kranarna kommer se ut, 

alltså vilka block som hanteras av vilka RTG-kranar. Det anses vara frågor för NHS i ett 

framtida skede. 

6.2 Investeringskalkyl för ett RTG-system 
Vilka är de ekonomiska effekterna av en investering i ett RTG-system?  

Nedan presenteras de faktorer som tagits med i investeringskalkylen som utförts. Följande 

avsnitt rekommenderas att läsas tillsammans med investeringskalkylen som finns i bilaga 2. 

De antaganden som utförts presenteras nedan under respektive delkapitel. Kostnadsposter som 

är positiva är sådana som avser besparingar, det vill säga vad kostnaden varit om 
förändringen inte hade genomförts. Negativa kostnadsposter är vad det uppstår för kostnad 

om förändringen genomförs. 
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6.2.1 Allmänna faktorer till kalkylen 

Kalkylräntan är enligt NHS tre procent vilket har förutsatts. Produktionschefen uppskattade 

vidare den ekonomiska livslängden för en RTG-kran till tio år vilket också förutsatts. För att 

beräkna värdet av besparad markyta ansågs det rimligt att anta att kostnaden för att bygga ut 

terminalen, med den yta som besparas med investeringen och ny layout, bör vara den kostnad 

som besparas. Då investeringen och layoutförslaget besparade NHS cirka 20 000 m2, och 

kostnaden för nybyggnation uppskattades till 442 kr/m2 hamnplan, beräknas en kostnad på  

8 840 000 kr för markytan besparas vilket införs som intäkt i kalkylen. Finansieringen 

kommer i kalkylen lösas genom lån, som totalt uppgår till 58 972 053 kr. Produktionschefen 

uppskattade en utlåningsränta på 3,2 % som rimligt, vilket under amorteringstiden skapar en 

total räntekostnad på -10 379 082 kr. Amorteringstiden väntas vara rak och lika lång som den 

ekonomiska livslängden, det vill säga tio år. 

6.2.2 RTG-associerade kostnader 

Inköpskostnaden för en RTG-kran beror på modell, tillverkare och tillbehör. För 

kranmodellen enligt givet förslag är inköpskostnaden -9 124 161 kr per kran. I 

inköpskostnaden är frakt från Polen, installationskostnader för ett bus bar system samt 

tillbehör som krävs för ett bus bar system samtliga exkluderade. Konecranes uppskattade att 

frakt från Polen uppgår till cirka -130 000 € per kran vilket motsvarar -1 117 097 kr per kran. 

Installationskostnaden för ett bus bar system beror inte av antal kranar, utan hur många meter 

strömskena som behövs vid blocken. Enligt det rådande layoutförslaget behövs 1 110 meter 

totalt för alla tolv block. Utifrån det antogs det att varje meter kostar cirka 5000 kr att köpa in 

och installera vilket gör att installationskostnaderna för ett bus bar system uppskattades till  

-5 551 000 kr totalt. Tillbehör för ett bus bar system är det som medför möjlighet till 

strömöverföring från strömskenorna till kranarna. Enligt Konecranes ligger kostnaden för 

detta tillbehör på -200 000 € per kran vilket motsvarar -1 800 000 kr. För de rullbanor och den 

access aisle som togs fram i förslaget behövs markarbete genomföras och den totala ytan 

beräknas uppgå till 10 826 m2. Baserat på Konecranes exempel i Tabell 5 blir priset per 

kvadratmeter cirka 486 kr, vilket medför att den totala kostnaden för att förbereda 

hamnplanen blir -5 256 023 kr. Trots att exemplet i Tabell 5 baserades på en kranmodell 1 

över 4 hög och 6+1 bred uppskattar Konecranes att kostnaden inte nämnvärt kommer 

påverkas vid val av andra modeller, varför samma pris antas vidare i investeringskalkylen. 

Summeras alla utgifter för fyra kranar kommer den totala grundinvesteringen uppgå till  

-58 972 053 kr. 

En RTG-kran väntas kunna inbringa en intäkt efter att den ekonomiska livslängden har 

passerat. Restvärdet baserades på vad 130 ton metall kan skrotas för, då inga uppgifter funnits 

på hur andrahandsmarknaden ser ut för RTG-kranar. Den aktuella kranmodellen består dock 

inte enbart av metall varför det uppskattade restvärdet motsvarar en undre gräns. Totalt 

uppskattades restvärdet för alla fyra kranar till 400 000 kr, det vill säga 100 000 kr per kran.   

Underhållskostnaden kommer succesivt att öka årligen för en RTG-kran. Enligt uppgift från 

Konecranes utgår det årliga underhållet från -27 900 kr per kran och år när den är ny. Efter tio 

år är det årliga underhållet per RTG-kran cirka -372 000 kr enligt samma tillverkare. 



66   Johansson & Strandell 

Underhållskostnaden för RTG-kranarna antogs öka linjärt under den ekonomiska livslängden 

och ökar med -38 250 kr årligen men stannar på cirka -372 000 kr år tio.  

Underhållskostnaden för bus bar system har uppskattats till -100 000 kr per år. I denna 

kostnad ingår reparationer av slitage av de strömskenor som finns upprättade längs med de 

tolv blocken. Under den ekonomiska livslängden väntas således underhållskostnaden totalt 

uppgå till -1 000 000 kr. 

Den valda RTG-modellen har en maxeffekt på 360 kW. Då RTG-kranen troligtvis inte 

kommer användas konstant varje timme som terminalen är i drift antas att utnyttjandegraden 

blir 50 %. Det innebär att kranarna periodvis kommer stå still och periodvis utnyttjas 

maximalt. Om det vidare antas att priset för en kWh är 1 krona blir då driftkostnaden 180 kr 

per drifttimme. Vidare antas det att terminalen är i drift tolv timmar per dag och 365 dagar om 

året. Dessa antaganden resulterar i att driftkostnaden per kran uppgår till 788 400 kr per kran 

och år vilket totalt blir -3 153 600 kr för alla kranar per år. 

Hanteringskostnaden för RTG beräknas enligt Formel 4, och uppgår till totalt -140 231 383 kr 

fram till år 2025. Det har beräknats med en årlig uppräkning av antalet hanterade TEU, linjärt 

från dagens hanterade volym på 70 000 TEU till 154 000 TEU år 2025. Det betyder en årlig 

ökning på 8503 TEU.  

6.2.3 RS-associerade kostnader 

En RS har enligt NHS beräkningar en årlig underhållskostnad på 250 000 kr och en 

ekonomisk livslängd på sex till sju år. Vid en förändring av terminalen förutsätts det att 

behovet av RS minskar och därför beräknas sex stycken RS säljas och vid försäljning till ett 

av NHS uppskattat pris på 500 000 kr styck. Det antas att de sex RS säljs över tid, med två 

stycken första året, två stycken andra året och en vardera under år tre och fyra. Med sex sålda 

RS inbringar de vid försäljning totalt 3 000 000 kr. 

En RS har en av NHS uppskattad genomsnittlig dieselförbrukning på 20 liter/timme. Med ett 

pris på 14 kr/liter har den en driftkostnad på 280 kr/timme. Totala årliga driftkostnaden med 

RS beräknades till にど健 ∙ なね倦堅/健 ∙ なにℎ ∙ ぬはの穴欠訣欠堅 ∙ は 迎鯨 = ば ぬのぱ ねどど 倦堅/å堅. 

Hanteringskostnaden för RS beräknas enligt Formel 4, och uppgår till totalt 175 875 386 kr 

fram till år 2025 med samma beräkningsgång som för RTG ovan. Det har antagits för 

enkelhetens skull att alla containrar hanteras av RTG-kranarna då det är osäkert hur stor andel 

av containrarna som år 2025 hanteras i kombiterminalen av de två kvarvarande RS.  

6.2.4 Personalassocierade kostnader 

Vid en förändring av hanteringssystemet beräknas behovet av heltidsanställd personal minska 

för containerhamnen. En kollektivanställd har en årlig kostnad på 450 000 kr, förslaget 

beräknas bespara två heltidsanställda tjänster till en total besparing av 900 000 kr per år. 

Dessa personer kan istället upptas i den tidigare nämnda kåren. Exakt hur NHS ska gå till 

väga med personalen utreds inte närmare inom ramen för det här examensarbetet. 
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6.2.5 Resultat från kalkylen 

Med de givna förutsättningarna visar kalkylen att investeringen är lönsam. Kalkylen finns 

bifogad rapporten i bilaga 2. Investeringen får ett nettonuvärde på 20 905 550 kr, den årliga 

annuiteten blir 1 261 647 kr och en pay off-tid på 7,1 år. Andra vinster än besparingen av 

markytan har inte värderats i kalkylen, till exempel turnaround-tiden för fartyg, 

kapacitetsförändringar för hanteringen, miljövinster och kundservicenivå.  

Nedan i Tabell 16 återges en sammanställning av alla kostnadsposters ackumulerade värde 

efter investeringens ekonomiska livslängd på tio år. Värdet i höger kolumn är således summan 

av varje enskild rad i investeringskalkylen som finns i bilaga 2. Som tidigare nämnt är en 

negativ kostnad sådan som uppkommer om förändringen genomförs och positiv kostnad 

sådan kostnad som besparas.  

Tabell 16 - Sammanställning för icke diskonterade intäkter & kostnader 

 Värde 
Grundinvestering RTG -36 496 644 
Restvärde RTG 400 000 
Fraktkostnad RTG -4 468 386 
Tillbehör för bus bar system RTG -7 200 000 
Rullbanor & markarbeten -5 256 023 
Installationskostnad bus bar system -5 551 000 
Värde av besparad markyta 8 840 000 
Sälja RS (Restvärde) 3 000 000 
UH kostnader bus bar system -1 000 000 
UH kostnad RTG -8 001 000 
UH kostnad RS 13 250 000 
Personalkostnad 9 000 000 
Driftkostnad RTG -31 536 000 
Driftkostnad RS 73 584 000 
Hanteringskostnad RTG -140 231 383 
Hanteringskostnad RS 175 875 386 
Räntekostnad för lån -10 379 082 

6.3 Osäkerhetsfaktorer i resultaten 
Om de utförda antagandena i kapacitetsberäkningsmodellerna hade varit kända kunde behovet 

av antalet TGS eventuellt varit något annorlunda. Dock har känslighetsanalyser utförts för att 

mildra dessa eventuella effekter varför antalet TGS i det ovan upprättade layoutförslaget 

anses rimligt. Informationen om kapaciteten för RTG-kranar har varierat, vilket kan ha 

bidragit till ett felaktigt uppskattat antal RTG-kranar. På grund av det kapacitetsintervall som 

erhölls tillämpades istället den teori som tidigare hittats. Teorin förespråkade efter tidigare 

studier att två RTG-kranar per STS-kran i drift var en lämplig utgångspunkt. Således bedöms 

risken för en eventuell felskattning av antalet RTG-kranar som låg.  
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Vissa kostnadsposter har fått antas i investeringskalkylen, vilket medför att det erhållna 

nettonuvärdet kan variera. Dock har desto fler kostnadsposter kunnat uppskattas via 

leverantörer eller NHS, varför det korrekta nettonuvärdet bör ligga i närheten av det 

beräknade värdet. Den största osäkerhetsfaktorn var installationskostnaderna för ett bus bar 

system. Det antogs att det kostade 5 000 kr per meter för anläggningsarbete och installation av 

strömskenorna för ett bus bar system. Kostnaden ansågs intuitivt rimlig, men är inte baserad 

på något underlag och kan således vara högre eller lägre. Trots att kostnaden inte är baserad 

på något underlag har antagandet baserats på vad som ansågs vara ett högt meterpris. Vidare 

kan priset variera ända upp till cirka 24 000 kr per meter utan att påverka kalkylens 

lönsamhet. Det går således att dra slutsatsen att det finns utrymme i kalkylen, om meterpriset 

skulle visa sig vara annorlunda. På grund av den möjliga tillåtna variationen kommer en 

mindre förändring av meterpriset inte påverka resultatet nämnvärt. Att meterpriset skulle 

uppgå till 24 000 kr när över 1 000 m strömskena ska anläggas anses intuitivt orimligt, 

speciellt med tanke på att en kvadratmeter motorväg, som innebär ett omfattande arbete för att 

klara av tung vägtrafik, inte kostar mer än cirka 2 000 kr att anlägga. 

En annan osäkerhetsfaktor är priset att anlägga en kvadratmeter hamnplan. Utifrån Latin 

America Trade & Transportation Study (2015, s. 2) valdes relevanta kostnadsposter ut och 

summerades ihop till ett kvadratmeterpris på 442 kr/m2. Det verkliga priset kan givetvis 

variera mot det uppskattade, men det ovan nämnda resonemanget om utrymme i kalkylen 

gäller även här. Om installationskostnaderna för bus bar system inte uppgår till 24 000 per 

meter finns utrymme att utnyttja för en hamnplans kvadratmeterpris. Det uppskattade priset är 

ändå baserat på ett underlag till skillnad från installationskostnaderna, varför det riktiga priset 

inte borde vara allt för avlägset mot det uppskattade priset. 

En sista osäkerhetsfaktor är underhållskostnaderna för ett bus bar system. Kostnaden 

uppskattades till 100 000 kr per år, och är således liten i förhållande till andra kostnadsposter i 

kalkylen. Kostnaden är baserad på en enkel rimlighetsbedömning och det som väntas ingå i 

denna kostnadspost är reparation på grund av slitage och påkörning för de strömskenor som 

finns. Hanteras containerdepån varsamt kommer inte reparation behöva utföras ofta varför 

kostnadsposten ansågs kunna vara liten. 

Trots ett antal osäkerhetsfaktorer finns det utrymme i investeringskalkylen och resultaten 

visar på att det kan löna sig och vara effektivt att byta från ett RS-system till ett RTG-system.  
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7 SLUTSATS & DISKUSSION 
Syftet med examensarbetet var dels att klargöra vilka fysiska förutsättningar som ska 

uppfyllas för att kunna använda ett RTG-system i Pampusterminalen, dels hur ett RTG-system 

kommer påverka containerverksamheten och slutligen vilka ekonomiska effekter som är 

förknippade med en sådan investering. Examensarbetet har visat att ett byte från ett RS-

system till RTG-system bör vara en både lönsam och effektiv affär för NHS. Den avvägning 

som görs inom detta examensarbete är att behovet av Terminal Ground Slots (TGS) i 
Pampusterminalen uppgår till 1 400 TGS vid en hanterad volym av 154 000 TEU. 

För det här examensarbetet har ett antal antaganden gjorts. Det kommer att krävas 

förändringar av hamnplanen i form av förstärkta rullbanor för kranarna, men också för ytan 

för stapling av containrar. Utgångspunkten var att dessa förstärkningar av hamnplanen redan 

var genomförda för att tillåta högre stapelhöjder. Det förutsätts också att NHS utvecklar 

planeringsstrategier för containerdepån för att möjliggöra högre stapling. 

Planeringsstrategierna måste utvecklas för att inte åstadkomma många och dyra reshuffles när 

stapelhöjderna ökar. För att kunna realisera det presenterade layoutförslaget förutsätts det att 

den del av breakbulk-terminalens produkter som idag står på containerterminalens yta kan 

förflyttas till andra ytor utan vidare. I det layoutförslag som presenterades låg fokus på att 

minimera fartygens turnaround. En minimering av turnaround innebär att förslaget utgått från 

att STS-kranarnas kapacitet ska maximeras. För att kunna maximera STS-kranarnas kapacitet 

har den övriga verksamheten dimensionerats utifrån att inte skapa flaskhalsar. En låg 

turnaround-tid är ofta eftertraktat av rederier och även om inga krav på en viss tid finns på 

NHS idag bör en uppföljning av turnaround, och därmed också STS-kranarnas kapacitet i 

form av produktionsmål och bortfall vara av intresse. 

Det har klargjorts att de fysiska förutsättningarna för ett RTG-system i Pampusterminalen bör 

vara gynnsamma. Inga metrologiska hinder föreligger och de förstärkningar av hamnplanen 

som diskuterats bör vara realiserbara. Sett till hur förändringen skulle påverka den framtida 

containerhanteringen har det fastställts att cirka 20 000 m2 skulle kunna besparas. 

Besparingen är en konsekvens av de högre stapelhöjderna, vilket medför att fler containrar 

kan lagras på en mindre yta. Den besparade ytan skulle kunna medföra högre intäkter om den 

kan fyllas med ännu fler containrar eller annan verksamhet. Vidare kommer 

containerhanteringen bli mer koncentrerad till yta nära kaj, vilket medför kortare 

transporttider, vilket kan innebära lägre kostnader och högre effektivitet. För att ha möjlighet 

till överblick och uppföljning av hamnplanen bör nyckeltal avseende utnyttjandegraden mätas 

för att säkerställa att NHS efterlever det som krävs av verksamheten. 

Vidare har det antagits att två ur den fast anställda personalen på containerterminalen kan 

förflyttas till den bemanningskår som finns på NHS. Då personalbehovet i verksamheten är 

väldigt ojämn utgör dagens personalstyrka en överkapacitet, vilket den även fortsättningsvis 

anses vara. De två medarbetarna bör placeras i bemanningskåren och NHS kan då utnyttja 

denna personal mer effektivt och medarbetarna kommer få fler varierande arbetsuppgifter. 

Således baseras förslaget på endast ha det minimum med personal i terminalen som krävs för 

att kontinuerligt över en vecka driva den. Det anses att denna förändring inte nämnvärt 

kommer medföra negativa etiska aspekter. 
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Ett eRTG-system är att föredra då det dels bör förbättra både närmiljön och det globala 

klimatet, det ligger också i linje med ägaren Norrköpings kommuns riktlinjer. Huruvida NHS 

kunder värdesätter en miljövänligare hamn är okänt. Undersökningar har visat att inom 

transportsektorn väljer transportköpare ofta pris före miljö, vilket kan innebära att NHS inte 

vinner några konkurrensfördelar på bytet till ett miljövänligare hanteringssystem. Dock bör ett 

eldrivet hanteringssystem också minska driftkostnaderna för NHS. RTG-kranarnas kapacitet 

kan minskas av driftväxlingen, samt tiden det tar att förflytta kranen mellan olika block, så 

kallad cross gantrying, då de behöver växla mellan eldrift och dieseldrift. Sådana negativa 

konsekvenser anses dock vara små. 

Investeringen är till synes lönsam i investeringskalkylen, även om några kostnadsposter kan 

vara annorlunda än de skattade. Enligt det beräknade nettonuvärdet på knappt 21 miljoner 

kronor finns det utrymme för högre kostnader än de antagna utan att investeringen blir 

olönsam. Pay off-tiden för investeringen av fyra RTG-kranar, med installation, är enligt 

kalkylen cirka sju år. Den enskilt största effekten är de besparade hanteringskostnaderna som 

uppstår. Att lyfta och hantera en container med ett RS-system kostar nästintill dubbelt så 

mycket per container jämfört med ett RTG-system. Det innebär att med en ökad godsvolym 

kommer mer och mer kapital besparas årligen. En annan viktig ekonomisk faktor är de 

besparade underhållskostnaderna för ett RTG-system. RTG-kranarna är enligt leverantörer 

robusta och kräver inte lika mycket årligt underhåll förrän den börjar närma sig slutet av den 

ekonomiska livslängden.  

Hur den framtida containerhanteringen påverkar övriga intressenter har inte närmare utretts i 

det här examensarbetet. Det kan dock antas att intressenter som kommun och invånare inte 

motsätter sig förändringar, en positivare miljö tillsammans med tillväxt bör tilltala dessa. 

Vidare är det inte utrett hur prioriterad en investering i RTG-kranar är jämfört med vad som 

kan behöva utföras på NHS andra verksamhetsområden. Det är dock rimligt att anta att flytten 

från Inre hamnen är prioriterad och att en förändring av containerverksamheten är prioriterad 

då mer av NHS verksamhet ska inhysas i Pampusterminalen. Vissa ekonomiska faktorer har 

inte tagits hänsyn till i den utförda kalkylen. Till exempel har det inte utretts huruvida NHS 

behöver hyra kranar för att lossa RTG-kranarna vid leverans. Att hyra in kranar och personal 

för dessa innebär också kostnader såvida NHS inte har egen utrustning för att lösa leveransen. 

Slutligen bör nämnas att det år 2015 inte finns någon hamn i Sverige som använder RTG-

kranar, vilket kan bero på låga markpriser eller att andra hanteringssystem redan varit i drift 

och att hamnar inte vågat riskera ett byte från något som fungerar till något som kan vara 

osäkert. Då NHS står inför ofrånkomligt stora investeringar i Pampusterminalen finns det 

dock inget som hindrar dem från att tänka nytt och genomföra ett helt, eller delvis byte av 

hanteringssystemet för depån. Ska hamnplanen byggas ut längs med Bråviken bör alla 

åtgärder som besparar behovet av utbyggnad, till en lägre kostnad, vara intressanta. 
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8 REKOMMENDATIONER 
Baserat på resultaten rekommenderar vi att NHS fortsätter utveckla idén med ett nytt 

hanteringssystem. Det är till synes en lönsam investering som väntar, men ett säkrare resultat 

för en sådan stor investering är att föredra. För att minska antalet osäkerhetsfaktorer 

rekommenderar vi att NHS fortsätter utreda vissa faktorer. Dels bör vidare analyser göras av 

de kostnader som avgör investeringens lönsamhet, nämligen kostnaden att anlägga ny 

hamnplan samt anläggningskostnaden av förstärkningar av befintlig hamnplan. Vidare 

rekommenderar vi att mer frekvent börja mäta och följa upp relevanta nyckeltal för att vidare 

kunna utveckla hamnverksamheten. Uppföljningen bör ske av fler än en person då olika 

personer under detta examensarbete har gett olika information om samma sak. En gemensam 

uppföljning med fler personer delaktiga anses mildra risken för att ge felaktig information till 

utomstående. Det rekommenderas speciellt att mäta: 

 Turnaround-tider som kan användas som underlag mot potentiella kunder.  

 Produktionsbortfall för STS-kranarna, om och varför STS-kranarna över- eller 

understigit uppsatta mål.  

 Hur väl markytan utnyttjas, inte enbart totala utnyttjandegraden utan även 

utnyttjandegraden för en enskild TGS. 

Vidare rekommenderas det att NHS oavsett om de väljer att investera i ett RTG-system eller 

inte, att upprätta planeringsstrategier för containerhanteringen. Det skulle gynna 

verksamheten, vid den volymökning som väntas, om det fanns en planering för hur containrar 

bör placeras i depån. 

Slutligen bör NHS börja ställa högre krav på såväl rederier som transportörer gällande 

avisering av lastning och lossning för att kunna effektivisera sin planering. För att utnyttja 

RTG-systemet effektivt anses det viktigt att tidigare än kvällen innan fartygsanlöp få tillgång 

till en lastnings- och lossningsplan. Skulle NHS i ett tidigare skede veta vilka containrar som 

ska lastas eller lossas kan de planera för att plocka fram dessa innan fartyget anlöper, eller 

transportören anländer till gate. Det är också viktigt att de ovan nämnda kraven uppfylls då 

det annars kommer ha en negativ inverkan på kundservicenivån. Skulle NHS med ett nytt 

hanteringssystem inte effektivisera sin planering kan det ta längre tid för en transportör att 

hämta sitt gods, så väl som att turnaround-tiden blir längre. En försämring av 

kundservicenivån kan i sin tur minska NHS lönsamhet om rederier som en konsekvens väljer 

en annan hamn före Pampusterminalen. 
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BILAGA 1 – Intervjuunderlag 

Inledning 

1) Berätta lite om din arbetsroll 
 

Del 1: Dagens hanteringssystem 

2) Idag har ni Reachstacker som hanteringssystem, kan du berätta lite om hur det fungerar i 
praktiken?  
a) Vilka fördelar ser du med att använda Reachstacker? 
b) Vilka nackdelar ser du med att använda Reachstacker? 

 
3) Finns det någon bakgrund i varför ni använder Reachstacker istället för någon annan 

liknande motsvarighet?  
 

4) Hur mycket personal krävs i den operativa verksamheten under ett fartygsanlöp?  
a) Pågår ett anlöp under ett eller flera skift? 

 
5) Berätta lite om den ”kår” som kommer in vid fartygsanlöp? 

a) Hur ofta används den? 
b) Hur många måste ni ta in för ett fartygsanlöp? 
c) Delas den på flera hamnar eller är den bara ”er”? 

 
6) Kan du förklara hur NHS containerstack delas upp idag utifrån en containers status? 
Till exempel export/import, fyllda/tomma och rederivis.  

a) Av vilken orsak delas containrar upp efter dess status i olika block?  
b) Är det viktigt att även i framtiden tillämpa någon form av uppdelning? 

i) I så fall hur? 
 

Del 2: Interna och externa krav  

7) Berätta om de kundkrav ni har på er gällande tid för turn-around.  
a) Vad är maximal tid för en turn-around enligt de kraven?  
b) Vad gör ni för att efterleva dessa kundkrav? 

 
8) Berätta om era interna målsättningar/krav för turn-around? 

a) Varför finns dem? 
b) Uppfylls dem? 

 
9) Finns det lagar och regler som styr turn-around processen på nationell nivå eller EU-nivå? 

a) Redogör vad dessa innebär för er verksamhet? 
 

Del 3: Ship-To-Shore Gantry Crane (STS-kran) 

10) Förklara hur en STS-kran används vid ett fartygsanlöp. 
a) Tömmer den ett fack på fartyget för att sedan fylla detta med exportcontainrar? Eller 

töms hela fartyget först och sedan fylls det gradvis på?  
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11) Vad är kapaciteten för er STS-kran mätt i antal containrar/timme?  
a) Är det viktigt för er att under ett anlöp hålla den kapaciteten?  
b) Varför är det viktigt eller varför är det inte viktigt?  

 
12) Är det möjligt att öka STS-kranens kapacitet ytterligare?  

a) Till hur mycket är möjligt? 
b) Hur viktig anser du att en sådan kapacitetshöjning är för er verksamhet? 

 
13) Hur ser användningen ut av båda STS-kranarna vid ett fartygsanlöp?  

a) Används båda kranarna vid alla fartygsanlöp? 
 

14)  Förekommer det att båda kranarna tömmer eller lastar ett fartyg? Eller är det uppstyrt att 
så fort båda STS-kranarna används ska alltid den ena tömma och den andra lasta? 
 

15) Hur många TTUs har ni tillgängliga i er fordonspark att använda vid ett fartygsanlöp? 
 

16) Hur många Trailer Tractor Units (TTU) har ni för varje STS-kran vid ett fartygsanlöp? 
a) Varierar denna siffra något beroende på fartygets storlek? Eller är det alltid samma? 

 
Del 4: Markyta 

17) Till vilket värde värderas en besparad kvadratmeter markyta i Pampusterminalen? 
a) Om de inte vet, fråga istället: 

i) Hur mycket kostar det att bygga ut en asfalterad kvadratmeter hamnyta i 
Pampushamnen? 
 

Del 5: Framtiden 

18) Finns det någon vision över årligen hanterat antal containrar för NHS?  
a) Vad grundar sig denna vision på? 
b) Hur arbetar ni mot att uppfylla den? 
c) Hur rimligt anser du det är att visionen uppfylls?
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BILAGA 2 – Investeringskalkyl 

 


