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Sammanfattning
Oxelösunds  hamn  har  identifierat  den  kombinerade  depån  och  terminalen  de  driver  i
Stålhamnen,  Oxelösund,  som  en  trång  sektor.  Depån  och  terminalen  undersöktes  med
hänseende på hur den fysiska hanteringen påverkar uppfattningen om att de bidrar till att ytan
de bedrivs på ses som en trång sektor. Även informationsflödet kartlades för att dels undersöka
hur  containrar  fraktas  till  och  från  depån  samt  hur  frakten  initieras  och  hur  det  påverkar
trångheten.  Undersökningen  tog  sin  ståndpunkt  i  ett  systemsynsätt  genom  intervjuer  och
deltagande i verksamheten som Oxelösunds hamn bedriver på ytan.

Genom  intervjuer  och  deltagande  i  verksamheten  har  både  dokumenterade  och
odokumenterade  aktiviteter  identifierats  gällande  både  den  fysisk  hanteringen  och
informationsflödet. Under arbetets gång blev det även tydligt att alla personer som kommer i
kontakt med antingen den fysiska hanteringen eller informationsflödet  inte nödvändigtvis har
samma syn på systemet. Ibland saknas en helhetssyn över systemet och man känner endast till
sina närmsta parter i kedjan. I dagsläget är det osäkert hur avsaknaden av helhetssyn påverkar
den fysiska hanteringen och informationsflödet på och kring ytan. Det är dock ingen fråga om
huruvida det påverkar eller ej, för på något vis medför avsaknaden av kännedom om systemet
problem i det.

Resultatet pekar på att det finns förbättringspotential i både den fysiska hanteringen såväl som
informationsflödet mellan de tre företagen som gör att depån och terminalen fungerar som den
ska. Resultatet pekar även på att ytan som depån och terminalen idag bedrivs på inte är den
trånga sektor Oxelösunds hamn antagit den varit. Depån och terminalen är inte en trång sektor
då  ytan  idag   ska  ha  en  överkapacitet  gentemot  de  verksamheter  som  de  servar  i  antal
containrar per år som kan passera.



Abstract
The depot and terminal in Stålhamnen, Oxelösund, has by Oxelösunds hamn been identified as
the bottleneck of their operations. The depot and terminal were examined with respect to the
physical operations and how it would contribute to the view of the depot and terminal to be the
bottleneck. The flow of the information between the different companies that are contributing to
the operations were also examined in order to examine its effect on the view of the depot as a
bottleneck. The examination took its stand in a system approach through observations of the
operations as well as interviews with people that are working on the depot or with the flow of
information.

Both documented and undocumented operations were picked up during the observation and the
interviews with regards to the physical operations and the information flow. The diversity in how
people had knowledge in how the whole system were constructed were clear, where one would
only  have knowledge  of  the closest  operations.  There were also disagreement  on how the
physical operation and the informations flow should be performed. There were also a question
whatever the information flow affected the view of the depot and terminal as a bottleneck or not.
The results points at the question is not if but rather how the flow of information between the
companies affect the view of it being a bottleneck.

The results are implying that there are rooms for improvements in both the physical operations
and in the information flow. The results are also implying that the depot and terminal are not the
bottleneck in Stålhamnen as their capacity are larger in terms of throughput measured in 20 foot
containers per year then the operations served with containers.
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Terminologi
Bulkfartyg Fartyg  där  godset,  i  form  av  styckegods,  lastas  utan  lastbärare  på

fartyget.

Containerfeeder En containerfeeder är ett mindre containerfartyg som anlöper mindre,
regionala,  hamnar  för  att  föra  dess  gods  till  större  hamnar  som
oceanrederier trafikerar (Nationalencyklopedin, A).

Containeriserat gods Gods lastat i en container för transport på ett containerfartyg

Flänsningsshcema Dokument över vilka containrar som måste förflyttas för att kunna lasta
av och på containrar vid ett anlöp

Flänsa Att flänsa betyder att containrar omplaceras på fartyget och ibland kan
det  innebära  att  containrar  mellanlandar  på  kajen,  detta  sker  enligt
flänsningsschemat.

(Hamn-)dragare Motorfordon  som  används  i  hamnverksamheten  för  att  transportera
kassetter

Kassett Lastbärare att  ställa  två TEU på,  en stapel  jiggar  eller  material  inför
stuffning och som kan hämtas av en dragare.

Stack Placering av staplade containrar intill varandra

Strippa Lasta ur gods ur en container

Stuffning Placering av gods i lastbärare, till exempel container

Styckegods Gods av varierande storlek som lastas på samma transportenhet

TEU Twenty-foot  Equivalent  Unit  eller  Tjugofotsekvivalenter  på  svenska.
Beskrivning  av  ett  fartygs  kapacitet  eller  en  depå/terminals
hanteringskapacitet.  En  40  fots  container  motsvarar  två  TEU.
(BusinessDictionary.com, A)

Tompositionering Transport av en tom container, uppkommer av ojämna varuflöden där
vissa depå har överskott och andra har underskott av containrar
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Oxelösunds  hamn AB (Oxhamn)  driver  en  kombinerad  depå  och  terminal  för  hantering  av
containrar i Stålhamnen. Stålhamnen ligger i anslutning till SSAB Oxelösund AB (SSAB) och
skeppar  idag  gods  från  SSAB.  Godset  skeppas  antingen  stuffat  i  container  eller  som
styckegods, där containeriserat  gods skeppas med containerfeeder och styckegods skeppas
med bulkfartyg. 

Stuffning av gods är något som hamnen inte alltid ägnat sig åt och då möjligheten för att bredda
verksamheten kom togs den. För att stuffa gods i containrar köptes maskiner och utrustning för
att klara av stuffningen och nå de utvecklingskrav som ställdes på företaget. Att hamnar vidgar
sin verksamhet från att endast vara en punkt där gods går från transport på tåg eller lastbil till
transport på fartyg är enligt Robinson (2002) och Jiang et al. (2015) en naturlig utveckling. Den
vidgade verksamheten kan innehålla aktiviteter som avlastar de som önskar skeppa sitt gods
via  hamnen  genom  att  erbjuda  möjlighet  till  magasinering  eller  lastning  och  lossning  av
godsbärare. För stuffning av gods i containrar krävs det att depån innehåller tomma containrar
som får lov att nyttjas för frakt. SSAB har en tredjepartslogistiker, Agility AB (Agility), som utifrån
transportprognoser och verkligt behov förser depån med tomma containrar. Prognoserna och
det verkliga behovet ska förmedlas av transportkoordinatorerna hos SSAB. Agility har i sin tur
kontakt med oceanrederierna och containerägare för att boka in leveranser av tomma containrar
i rätt storlek till depån i Stålhamnen, vilket kallas för en tompositionering.

Till  depån i Stålhamnen finns det tre sätt  som tomma containrar levereras på: båt,  tåg eller
lastbil.  Vid  en  tompositionering  väljs  det  transportsätt  som  har  lägst  kostnad  sett  till  antal
containrar som levereras. Även utbudet av containrar i depåer i Sverige och internationellt avgör
varifrån och hur containrar transporteras till depån. För containerägarna vore det absolut bäst
om containrarna var användbara från den punkt de levererat gods till då ingen vidare transport
krävs  för  nästa  uppdrag.  Som exempel  vore  det  bäst  för  de  containerägare  som Oxhamn
använder för frakt i container skulle få en fraktorder med ett företag i Oxelösun eller dess närhet
som mottagare. Genom att containern levereras till ett företag i närheten kan den strippas och
föras tillbaka till depån i Stålhamnen utan extra kostnader för containerägaren.

I  figur  1  är  kajen  (1),  depån  (2),  Containerhallen  (3),  tågrälsen  (4)  och  terminalen  (5)
utmarkerade. Staketet som omringar Stålhamnen är utmarkerat i rött med tillhörande grind in på
ytan som är markerad i grönt. De blå strecken markerar hur stor terminalen är, men den har
även möjligheten att utökas genom att man ställer stuffade containrar på depån.

Det svarta i figuren som är på depån är kol och togs bort när ytan togs i drift som containerdepå.
Även  byggnaden  som  står  på  depån  har  tagits  bort  och  ersatts  med  en  mindre  byggnad
innehållande ett kontor för de som arbetar på depån. 
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Hela ytan vid tvåan är inte asfalterad, tillexempel saknar den svarta ytan närmast havet asfalt,
och används inte till att bedriva depåverksamhet på. Ytan närmast havet har en okänd bärighet
och används därför inte då containrar riskerar att rasa ner i vattnet om marken ger efter för
trycket. 

Då containrar stuffas körs de från depån
till  Containerhallen,  en sträcka om cirka
450  meter  om  man  mäter  från  där
femman  finns  i  figur  1.  Om  mätningen
görs  på  samma  sätt  till  kajen  och  från
samma  utgångspunkt  erhålls  att
avståendet  mellan  depån  och  kajen  är
cirka  750  meter.  Dessa  båda  sträckor
körs  containrarna  på  kassetter  av
hamndragare.

En  container  som levereras  till  hamnen
kan  vara  antingen  tom eller  lastad.  Vid
lastad  container  finns  en  destination  dit
den  ska  transporteras.  Om  containern
ska  till  Oxhamn  eller  SSAB  kan  den
strippas  hos  respektive  företag  för  att
sedan inspekteras och placeras i depån
där dess uppgifter matas in i PICit. PICit
är ett informationssystem för intermodala
transporter  som  registrerar  containrars
olika statusar för  att  containerägare ska
veta var deras containrar är (PICit, 2015-
03-11).  Om  containern  är  tom  vid
leverans till Stålhamnen inspekteras och
ställs  den  in  i  depån  direkt,  där  dess
uppgifter matas in i PICit.

Beroende på om en container är tom eller
lastad är hanteringen aningen annorlunda, där tomma containrar kan stackas upp till fyra högt i
depån.  Varje  stack  på  depån  innehåller  containrar  från  en  ägare  och  storlek.  I  terminalen
stackas lastade containrar upp till  två högt,  men ingen hänsyn tas till  vilken containerägare
containern tillhör. Containrarna placeras dock så att en stack innehåller samma typ av container,
vilket är tydligast med containrar om 40 fot som finns i två varianter. Två containrar om 40 fot
ställs inte på varandra om de inte båda är av typen Dry van eller High Cube.

Oxhamn använder containrar av tre längder: 20, 40 och 45 fot, där containrar om 45 fot endast
tas in vid behov.  20 fotscontainrar finns endast som  Dry Van (DV), medan både 40 och 45
fotscontainrar finns i både Dry Van och High Cube (HC). Skillnaden i höjd mellan en DV- och en
HC-container  är  att  den  sistnämnda  är  en  fot  högre  (Hapag-Lloyd,  2010;  NYKline,  2015;
YANGMING, 2015).
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1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att  kartlägga informationsflödet och den fysiska hanteringen inom och
mellan  Oxhamn,  SSAB  och  Agility  för  den  kombinerade  depå-  och  terminalverksamheten.
Analys av respektive del kommer genomföras med syftet att identifiera effektiviseringsåtgärder.
Arbetet syftar avslutningsvis till  att  ge en rekommendation på hur stor yta som behövs med
dagens godsvolymer.

1.3 Problembeskrivning
En effektiv hantering av containrar i både depå och terminal är av största vikt för måluppfyllnad
och goda resultat. Oxhamns övertagande av driften av SSABs Stålhamn våren 2010 gjorde att
företaget utökade sin verksamhet, från att tidigare endast tillhandahållit  personal till  att driva
hela verksamheten (Zetterlund, 2010). Med övertagandet följde även vissa förpliktelser, så som
att “utveckla produktiviteten och effektivisera hela hamnsystemet i Oxelösund” (Zetterlund 2010,
1). Övertagandet blev därför startskottet för ett antal projekt för att utveckla de aktiviteter som
genomförs vid hantering av containrar och gods som stuffas i dessa. Genom de olika projekten
har olika delar av hanteringen förändrats, så som förflyttning av anlöp av containerfartyg från
Stadshamnen  till  Stålhamnen.  Både  Stadshamnen  och  Stålhamnen  drivs  i  dagsläget  av
Oxhamn, men är fysiskt åtskilda och bedriver olika typer av verksamheter.

Vid  fartygsanlöp  i  Stadshamnen  användes  ytor  i  båda  hamnarna  för  containerhantering.
Avskaffandet av ytor i Stadshamnen har gett att en mindre yta används för att föra depå och
terminal  idag  samtidigt  som godsvolymen ökat.  Sedan  anlöpen  lades  om har  även  antalet
containerägare  ökat,  vilket  ställer  högre  krav  på  mängden  tillgänglig  yta  för  depå-  och
terminalverksamheten. Utöver ytor för lagerföring av containrar krävs ytor för uppställning av
containrar som är trasiga, ska till Containerhallen eller av annan anledning inte kan ställas in i
en stack.

Ytan  depåverksamheten  bedrivs  på  har  en  beräknad  kapacitet  om 400  TEU,  och till  detta
tillkommer ytan terminalverksamheten bedrivs på. Ett andra kapacitetsmått finns givet i tonnage
per år som depån och terminalen ska klara av att tillhandahålla containrar till. Kapacitetsmåttet
ligger på 200000 ton per år, men i dagsläget saknas kunskapen om hur tonnage per år räknas
om till en jämförbar enhet. Då kapacitetsmåttet i tonnage per år inte går att räkna om vet man i
dagsläget  inte  hur  nära  det  man  ligger.  Vidare  uppskattar  depåpersonal  att  terminalens
kapacitet  är  ungefär  100  containrar,  dock  ej  specificerat  om det  var  20  eller  40  fot,  innan
stackarna på depån och terminalen växer samman.

För att bedriva depå- och terminalverksamhet på ytan används idag en Reach stacker, en truck
med ett containerok. Reach stackern används för att lyfta containrar, antingen in i stackar eller
för att lasta av eller på en lastbil, tåg eller kassett. Framförandet av containertrucken kräver ytor,
vilken  containrar  inte  kan  lagerföras  på.  De  ytor  som  behövs  för  framförandet  av
containertrucken kan antas påverka lagringstätheten, och därmed även det totalt antal TEU som
kan lagras på depån vid ett tillfälle.

För ett effektivt nyttjande av de ytor som finns till  förfogande måste in- och utleveranser av
containrar planeras. För detta finns det en arbetsgång från SSAB via Agility, Oceanrederier och
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containerägare  till  Oxhamn.  Hur  de olika  företagens agerande  längs  denna  kedja  påverkar
verksamheten är okänt samt att arbetsgången kanske inte följs, vilket kan ge upphov till sämre
effektivitet och oförutsägbarhet. 

1.4 Frågeställningar
För att uppfylla syftet finns nedan två huvudfrågeställningar gällande den fysiska hanteringen
och två gällande informationsflödet kopplat till verksamheten på ytan. 

● Hur hanteras den enskilda containern i depån och terminalen?
○ Hur anländer och lämnar containrar systemet?
○ Vilka fysiska aktiviteter utförs i depån och terminalen?
○ Vad behöver ytan för kapacitet?

● Vilken förbättringspotential finns i dagens fysiska hantering av containrar?
● Hur ser informationsflödet kring den enskilda containern ut?

○ Hur kommer och lämnar containrar informationssystemet?
○ Vilka informationsaktiviteter utförs i depån och terminalen?

● Vilken förbättringspotential finns i dagens informationsflöde?

1.5 Avgränsningar
Rapporten avhandlar en undersökning av hanteringen av containrar i en kombinerad depå och
terminal samt informationsflödet kring den samma. I närheten av depån och terminalen finns det
ett  flertal  verksamheter  hamnen  bedriver,  men  som  inte  kommer  vara  en  del  av  denna
undersökning. De aktiviteter som bedrivs i närheten av depån återfinns dels i Containerhallen
och  dels  på  kajen.  Både  Containerhallen  och  kajen  har  en  stark  koppling  gentemot
verksamheten som undersöks men är frikopplade och tas därför inte med i undersökningen.
Vidare har utvecklingsprojekt för Containerhallen och arbetet på kajen planerats, påbörjats eller
genomförts vid starten av det projekt som denna rapport är produkten av.

Vidare betraktas endast hanteringen av containrar och material lastat i dem i direkt anslutning
till  depån  och  terminalen.  Endast  containrar  betraktas  då  det  även  finns  ett  flertal  andra
lastbärare som används, så som flak och open top containrar, som har samma formfaktor som
en container (Hapag-Lloyd, 2010). Andra lastbärare lagerförs inte i depån och påverkar därför
inte  hur  hanteringen  av  containrar  genomförs  på  ytan och antas  därför  inte  heller  påverka
resultatet. 
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2. Metod

2.1 Genomförande
Projektets  genomförande  kan  delas  upp  i  sex  delar,  vilka  illustreras  i  Figur  2,  och  följer  i
kronologisk  ordning  enligt  figuren.  Varje  del  har  ökat  insynen  i  systemet  och  bidragit  till
projektets resultat.

Under observationsdelen av projektet var deltagande i den operativa verksamheten en stor källa
till  information  om  hur  verksamheten  bedrivs  operativt.  Observationerna  av  verksamheten
gjordes tillsammans med de medarbetare som ansvarar för ytan och verksamheten som bedrivs
där. Observationer gjordes även av verksamheten på kaj samt i Containerhallen trots att dessa
inte inkluderades i systemet för att observera hur ytan påverkades i sin helhet.

Litteraturstudien baserades på de aktiviteter som identifierades på ytan och de problemområden
som framkom vid framtagandet av projektet. De identifierade aktiviteterna kompletterades med
allmänna beskrivningar av verksamheter som bedrivs i hamnar generellt och specifikt på depåer
och terminaler med containerhantering.

Intervjuer användes som komplement till observationerna för att fånga upp det som inte syns i
den dagliga verksamheten. För kartläggning av strukturen av informationsflödet genomfördes
intervjuer  med  personer  på  depån  och  tjänstemannanivå  på  Oxhamn.  Även  personer  på
operativ- samt tjänstemannanivå på SSAB och deras tredjepartslogistiker Agility intervjuades för
kartläggningen  av  informationsflödets  struktur.  Kapitel  2.6  avhandlar  intervjuer  som
informationskälla och kapitel 2.7.3 avhandlar hur intervjuerna genomfördes i projektet samt vilka
tjänster som intervjuats.

Projektet  avslutas  med  en  analys  där  verksamheten  och  litteraturen  analyseras  utifrån
projektets frågeställningar. Analysen av verksamheten mynnar ut i en slutsats och diskussion
om  hur  man  går  vidare  med  resultatet  av  projektet  samt  vilka  forskningsområden  som
identifierats under projektets gång.

2.2 Systemsynsätt
Gustafsson,  Lanshammar  och  Sandblad  (1982)  beskriver  hur  komplexa  problemsituationer,
oavsett  art,  behöver  en  beskrivningsmetodik,  målformuleringar,  analysmetodik  samt
planeringsredskap.  Systemanalysen ger inte samtliga delar  för  komplexa problemsituationer,
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men ger en metodik och samling tekniker för att utföra det som krävs enligt ovan. Genom att
systemanalysen utgår från systemsynsättet ses systemet som en helhet med dess struktur och
hur de olika delarna förhåller sig till varandra. Inom systemsynsätt passar Aristoteles begrepp
“Helheten  är  större  än  summan  av  delarna”  in  bra,  då  systemet  som  helhet  är  betydligt
kraftfullare än de enskilda delarna.

För att beskriva ett system skapas en modell, vilken är en förenkling av verkligheten ofta kallad
abstraktion.  Då modellen är en förenkling av verkligheten har vissa delar försummats för att
möjliggöra modellerandet av systemet. Modellerandet gör att det, enligt systemanalytiker, inte
finns en sann modell, oavsett form den har. Modeller kan vara strikt matematiska, schematiska
eller i beskrivande textform, det viktigaste vid modellbygge är att modellen byggs för att svara
gentemot syftet den byggs för att hjälpa att besvara. (Gustafsson, Lanshammar och Sandblad,
1982) 

Varje system som betraktas kan antas vara nedbrytbart  i  ett  flertal delsystem, vilka i sin tur
vidare  kan  antas  vara  nedbrytbara.  Som  ett  exempel  på  ett  system  tar  Gustafsson,
Lanshammar och Sandblad (1982) upp en cykel, vilken består av ram, hjul, sadel, styre, kedja,
med mera.  Var  för  sig  hade  de troligen  inte  förflyttat  en,  men sammansatt  förflyttar  de en
människa utan större problem. Varje beståndsdel i cykeln kan även brytas ned i mindre delar, så
som hjulet som består av ett däck, en slang, ett nav, ett antal ekrar med mera.

Som  avslutning  på  beskrivningen  om  vad  systemsynsättet  betyder  skriver  Gustafsson,
Lanshammar och Sandblad (1982) att  metoden inte är en magisk trollformel som löser alla
problem inom alla områden. De poängterar även vikten av att endast se resultatet som en del
av ett beslutsunderlag och inte sanningen, samt att den som genomför systemanalysen måste
vara medveten om metodens begränsningar. Alla förenklingar som gjorts i modellen påverkar
resultatets giltighet gentemot det syfte man förväntas besvara.

2.3 Utvärdering
Utvärdering är ett verktyg för att, noggrant och systematiskt, skaffa sig information och kunskap
om ett system inom den egna organisationen. Vidare menar Forss (2007) att utvärderingar kan
göras för att antingen kartlägga de processer systemet består av, för att följa upp en förändring
som gjorts eller för att skaffa underlag för beslut. De olika skälen för en utvärdering lyfts ofta
fram  inom  utvärderingsteorin.  Även  Stevrin  (1991)  nämner  dessa  skäl  och  att  dessa  kan
kombineras  med ambitionen  för  utvärderingen  och  ger  att  utfallet  antingen  blir  en  kontroll,
inlärning eller utveckling. Utöver ambitionen spelar även syftets snävhet in i frågan om utfallet,
där ett snävt syfte riskerar att generera en bedömning utifrån ett allt för snävt perspektiv med
begränsade möjligheter till att dra en slutsats (Stevrin, 1991). 

Ansatsen för en utvärdering kan formuleras på ett flertal olika sätt enligt både Forss (2007) och
Stevrin  (1991),  dessa  kan  inkludera  effektansats,  processansats  och  strukturansats.
Effektansatsen bygger på att målsättningar för verksamheten är accepterad och dokumenterad i
till exempel policydeklarationer. För att systemet ska nå de mål och det syftet som satts upp
måste den planlagda verksamheten identifieras och utvärderas. Effektansatsen kan angripas
med en hypotes, expert- och intressentgrupp eller utan initial målanalys för att förutsättningslöst
utvärdera systemet. Men då fokus ligger på effekten av systemet betraktas endast insats och
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utfall, vilket gör att systemet är en svart låda. För vidare nytta krävs en processansats, vilken via
utvärdering kan identifiera de faktorer som bidragit till systemet framgång eller misslyckande. En
processansats  är  snarlik  ansatsen  utan  initial  målanalys  från  effektansatsen  då
processansatsen används för att  kartlägga och undersöka de processer som bör pågå i det
utvärderade systemet. Avslutningsvis använder strukturansatsen två effektivitetsbegrepp: inre
effektivitet och yttre effektivitet. Den första berör hur väl de olika delarna överensstämmer och
den andra berör hur väl systemet och omgivningen överensstämmer. 

2.4 Observationsstudie
En observationsstudie är när en forskare deltar i, eller betraktar, verksamheten som undersöks
inom den forskning som bedrivs. Genom observationsstudier kan skeenden i en beslutsprocess
som inte dokumenteras i protokoll upptäckas, vilket kan leda till större förståelse av processen.
Men genom att  stå  verksamheten nära kan oberoendet  hos  forskaren gå förlorad samt  att
forskaren  med  sin  närvaro  kan  påverka  systemet  och  människorna  i  det.  För  att  minska
påverkan av  ovan nämnda felkällor  rekommenderas  att  andra  källor  används för  att  styrka
observationsstudien. (Ejvegård, 2003)

2.5 Litteraturstudie
En litteraturstudie görs enligt Gould (2011) för att sammanfatta den tillgängliga kunskapen inom
ett område. Vidare jämförs ofta olika författares syn på området som litteraturstudien görs om.
Genom att  presentera  olika  vyer  på  ämnet,  förslagsvis  genom  att  gruppera  författare  med
liknande åsikter. De olika åsikterna inom litteraturen kan sedan diskuteras sinsemellan för att
föra upp styrkor respektive svagheter i  forskningen fram till  då litteraturstudien skrevs. Även
RMIT (2003) skriver om hur en litteraturstudie diskuterar och kritiskt utvärderar litteratur som
berör  det  aktuella  ämnet.  Vidare  skriver  RMIT (2003)  om hur  litteraturstudien  är  till  för  att
inhämta samt sammanställa information och möjliggöra diskussion om hur författaren ser på
ämnet.

För att finna litteratur som lämpar sig för att inkluderas i en litteraturstudie föreslår Concordia
Library (2015) att databaser, bibliografier samt bibliotekskataloger används. Användandet av de
tillgängliga  katalogerna  över  publicerade  verk  görs  för  att  finna  verk  som  berör  det  ämne
litteraturstudien ska avhandla.  De publicerade verken som blir  del av litteraturstudien måste
enligt Concordia Library (2015) bidra med ny kunskap som inte redan avhandlats. Även RMIT
(2003) skriver om hur litteraturen måste bedömas innan man använder den. Bland annat måste
en författare av en litteraturstudie fundera över vilken eller vilka grupper informationen vänder
sig till.

Olika databaser innehåller  mer eller  mindre verifierade artiklar,  ett  sätt  att  säkerställa att  de
artiklar  man läser  håller  en viss kvalitet  är  att  endast  läsa artiklar  som genomgått  en peer
review. En peer review är en kontroll  av en eller  flera andra forskare inom samma område
(Elservier, 2015). Rapporter som kontrollerats och godkänts anses vara trovärdiga och tillföra
någonting till forskningen på området. Det är endast forskningsartiklar som kan bli föremål för
en  sådan  granskning  (Hutchings,  2015).  En  anledning  till  att  endast  forskares  artiklar  kan
granskas är att det krävs att någon form av forskning har bedrivits i samband med att artikeln
producerats. Enligt NACC (2014) är artiklar författade av olika personer ämnade för olika publik
och behandlas därför olika vid en peer review situation. Artiklar kan enligt NACC (2014) delas in

7



i tre delar, två enligt Hutchings (2015), där en del kan gå igenom en peer review, den eller de
andra delarna kan inte det. De delarna som inte kan genomgå en peer review är skrivna av
personer som inte är anställda på universitet eller  högskolor  och inte heller  har dessa som
publik. Som exempel finns artiklar i branschtidningar skrivna av personer som kan tituleras som
experter på det de skriver om. Artiklar skrivna av personer inom branschen kan inte få samma
erkännande  som  en  forskningsartikel,  men  innehålla  nyheter  på  samma  sätt  som  en
forskningsartikel. 

2.6 Intervjuer
Man kan genom intervjuer samla in data på många olika sätt: dessa kan vara kvalitativa eller
kvantitativa, breda eller djupa. Valet av angreppssätt bestäms av vilket resultat man vill få ut av
intervjuerna enligt  Patton (2015).  Vidare beror storleken på gruppen som intervjuas  på vad
intervjuerna ska svara på samt om intervjuerna har ett kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt.
För kvalitativa undersökningar skriver Patton (2015) att en stor urvalsgrupp inte är nödvändigt
för att nå framgång med sin forskning. Som exempel nämns Piaget och Freud som med små
grupper,  två  respektive  tio  individer,  kunnat  påvisa  ny  kunskap  inom  respektive
forskningsområde. Kvale och Binkmann (2014) skriver att intervjuer kan vara en del av metoden
då arbetet blandar metoder. Till exempel nämner de att mer eller mindre informella intervjuer
kan vara viktiga vid deltagande observation som metod.

2.7 Tillvägagångssätt
Nedan presenteras en mer ingående beskrivning av genomförandet av projektet uppdelat på de
olika stegen som presenterades i Figur 2 i genomförandet.

2.7.1 Observationsstudie
För kartläggning av verksamheten som bedrivs på ytan observerades verksamheten gällande
containerhantering  och  informationsinsamlandet.  Observationerna  gjordes  dels  dagtid,  när
depån är bemannad, och dels kvällstid,  i  anslutning till  ett  fartygsanlöp.  Observationerna på
dagtid respektive kvällstid ger två olika bilder av samma verksamhet. De olika bilderna ges av
att depån är bemannad dagtid med in- och utleveranser på landsidan och en kväll i veckan
anlöper en containerfeeder hamnen för att lastas och lastas av.

Under dagtid håller depån öppet för in- och utleverans av containrar och förser Containerhallen
med tomma containrar och tar emot de som stuffats. Dagtid kan containrar levereras med tåg
eller lastbil till eller från depån, dessa containrar kan vara tomma och då ställas in i depån eller
lastade med en destination. Beroende på destination hanteras de olika, men de containrar som
inte ska till Oxhamn kallas för externgods och behandlas inte i det här projektet.

Under  dagtid  genomförs,  utöver  in-  och  utleveranser  av  containrar,  även  hushållning  och
kontroll av de containrar som placerats i terminalen. Hushållningen innehåller bland annat att se
till  att  de  äldsta  containrarna  från  respektive  containerägare  omsätts  först  och  att  se  efter
stackarna. Kontroll av containrar i terminalen innefattar att upprätta en karta över terminalen där
varje container är utritad för att underlätta plockning vid fartygsanlöp. Vidare kontrolleras att
samtliga containrar är plomberade från Containerhallen.
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Under kvällstid mottas endast containrar från det fartyg som ligger vid kaj samt att de containrar
som ska lastas på fartyget plockas fram. De kvällar som depån och terminalen bemannas börjar
med  att  containrar  levereras  till  depån  på  kassetter  av  hamndragare  från  fartyget  och
containrarna  ställs  upp  på  ytan.  När  fartyget  är  lossat  används  kartan  över  terminalen
tillsammans med lastningslistan för att plocka fram de containrar som ska lastas ur terminalen.
Kartan skapas för att undvika att truckföraren ska leta efter varje enskild container och på så vis
öka produktiviteten på terminalen och minska arbetstiden.

Utöver att observera verksamheten på ytan har även verksamheten på kaj och i Containerhallen
observerats.  Observationerna på kaj  och i  Containerhallen  gjordes för  att  säkerställa  att  de
avgränsningar  som  satts  i  projektet  inte  var  för  snäva  och  skulle  påverka  utfallet.  Kort
sammanfattat består verksamheten på kajen av att lossa respektive lasta på containrar från det
fartyg som anlöpt hamnen. Lossning respektive lastning görs med containerkranen. Lossade
containrar placeras på kassetter och de containrar som lastas kommer till kranen på kassetter. I
Containerhallen stuffas gods med tillhörande lastanordning, jigg, i containern efter inspektion av
containern.  När  godset  stuffats  plomberas  containern  och  förs  till  terminalen.  Containern
levereras  till  Containerhallen  på  en  kassett  från  depån  och  levereras  på  samma  sätt  till
terminalen.

2.7.2 Litteraturstudie
Observationsstudien lade grunden för vilken typ av system och information om den samma som
var intressant att leta efter i litteraturstudien. Litteraturstudien lade därför stort fokus på liknande
system samt hur dessa fungerade. Vidare omfattar även litteraturstudien delar som är av mer
generell typ där systemen runt verksamheten tas upp och hur en hamn fungerar i stort.

Litteraturstudien inleddes med ett fåtal böcker som troddes behandla det område projektet var
tänkt att avhandla. De böckerna används inte som källor i litteraturstudien utan som en ingång
till  rätt  termnologi  för  vidare  sökning.  Sökningen  via  de  termer  som  hittades  i  böckerna
resulterade i  artiklar,  både akademiska och icke-akademiska,  samt böcker  och definitioner  i
uppslagsverk. Sökandet har skett genom Linköpings universitets bibliotek och dess kataloger
över böcker, tidskrifter och artiklar som publicerats i tidskrifterna. Sökandet har även skett via
sökmotorn Google och Google Scholar för vetenskapliga artiklar. 

Under litteraturstudien har stora mängder artiklar och definitioner lästs samt ett fåtal böcker eller
delar av böcker. Stora mängder av materialet har varit webbaserat med en god blandning av
artiklar  publicerade  i  vetenskapliga  tidskrifter,  på  hemsidor  och  definitioner  tagna  från
uppslagsverk. De källor som användes betyder att alla artiklar inte nödvändigtvis måste vara
kontrollerade av mer än författaren, vilket kan vara en nackdel. Men genom att använda artiklar
från tidskrifter tillhörande både vetenskapen och branschen kan båda sidorna fångas upp, där
de kompletterar varandra.

Resultatet av litteraturstudien presenteras i kapitel 3. Teori som är uppdelat i avsnitt med olika
inriktning. Första avsnittet handlar om hamnverksamhet i stort som följs upp av ett avsnitt om
verksamheten på en terminal och hur den hänger ihop med informationsflödet. De följande två
avsnitten avhandlar sedan maskiner och vilka aktiviteter som utförs med dessa samt vilka ytor
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som  behövs  för  containerhantering.  Litteraturstudien  avslutas  med  ett  avsnitt  om
informationsflöde och delning av information samt ett om affärssystem.

2.7.3 Intervjuer och möten
För att få en inblick i verksamheten kring depån och terminalen genomfördes möten i grupp och
intervjuer  med  enskilda  individer  utifrån  deras  position.  De  intervjuade  funktionerna  på
respektive företag presenteras i Tabell 1. Samtliga funktioner i tabellen har på något vis, vid ett
eller  flera  tillfällen,  bidragit  med  information  till  projektet  och  därmed  gjort  det  möjligt  att
producera denna rapport.

Tabell 1, lista över funktioner som intervjuats eller deltagit på möten under projektet

Namn Företag Funktion

[1] Oxhamn Avdelningschef

[2] Oxhamn Områdeschef, Stålhamnen

[3] Oxhamn Produktionstekniker

[4] SSAB Avsnittschef

[5] Oxhamn Skiftledare

[6] Oxhamn Hamnarbetare

[7] Oxhamn Hamnarbetare

[8] Oxhamn Produktionsplanerare

[9] SSAB Avsnittschef

[10] Oxhamn VD

[11] Oxhamn Depåpersonal

[12] Oxhamn Hamnarbetare

[13] SSAB Transportkoordinator

[14] SSAB Transportkoordinator

[15] Oxhamn Marknadsansvarig

[16] Transatlantic Chartering & Operations 
Manager

[17] Agility Vessel & Container, Supply 
Chain/Customer care

[18] Agility Key Account Manager
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Med  de  personer  som  är  nämnda  i  Tabell  1  har  13  tillfällen  för  möten,  intervjuer  och
telefonsamtal gjorts av en mer formell grad där protokoll har förts. Utöver dessa mer formella
tillfällena har ett flertal informella möten skett, såsom för att försöka bena ut ett missförstånd
eller att bara be om ytterligare lite tilläggsinformation till ett tidigare möte. I Tabell 2 redovisas de
möten av en mer formell karaktär där protokoll förts.

Tabell 2, lista över genomförda möten och intervjuer

Datum Närvarande Innehåll

28/9 - 14 [1], [2], [3], [4] Problemformulering och systembeskrivning för vad 
projektet ska handla om

28/1 - 15 [1], [2], [3], [5] Utvidgning av systembeskrivningen och förslag till 
frågeställningar. Även diskussioner kring varför ytan 
anses trång

29/1 - 15 [6] Hur verksamheten bedrivs på ytan samt vilka 
problem som finns i dagsläget

30/1 - 15 [7] Fortsättning/annan infallsvinkel på hur 
verksamheten bedrivs samt vilka krav olika 
aktiviteter ställer

30/1 - 15  [1], [2], [4], [8], [9] Diskussioner kring vad projektet ska gå ut på samt 
vilken historik ytan har

16/2 - 15 [1], [2], [4], [9], [10] Presentation av vart projektet var på väg, vilken 
inriktning det skulle ta

18/2 - 15 [11], [12] Genomgång av verksamheten med ordinarie 
depåpersonal, diskussioner kring hur de ser på 
informationsflödet/verksamheten

19/2 - 15 [13], [14] Hur transportkoordinatorerna styr/påverkar 
informationsflödet och antalet containrr på depån

24/2 - 15 [15] Diskussioner hur kontrakten över containeraffären 
säger att verksamheten borde fungera mellan 
Oxhamn, SSAB och Agility

30/3 - 15 [1], [2], [10] Presentation av vad projektet kommer att innehålla

28/4 - 15 [16] Diskussioner kring hur Transtlantic ser på storlekar 
på de feederfartyg de driver samt hur lastningslistan
kommer till hamnen

29/4 - 15 [17], [18] Agilitys syn på containeraffären samt deras ansvar 
utifrån hur SSAB agerar

25/5 - 15 [1], [15] Feedback på rapporten samt diskussioner kring 
eventuella felaktigheter/meningsskillnader
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De formellare mötena som redovisats i  tabell  2  har inte haft  något  formell  dagordning eller
frågor som intervjuobjekten svarat på. Mötena har istället varit mer av en diskussion med en
öppen  ingång  till  ämnet  som diskuterades  på  just  det  mötet.  Oftast  fick  den  eller  de som
intervjuades beskriva hur de såg på systemet för att sedan svara på uppföljande frågor som var
öppna för att inte begränsa informationsutbytet vid varje möte.

Genom möten och intervjuer med personer med olika ansvarsområden inom de tre företagen
kan meningsskillnader uppfattas och belysas. En bredd på intervjuobjekten var viktigt för att
fånga upp hur informationsflödet mellan de tre företagen fungerar respektive antas fungera. Att
uppfattningen om hur informationsflödet  fungerar och hur det faktiskt  fungerar inte stämmer
överens har varit genomgående för flera av intervjuerna.

Vid vissa av intervjuerna har det varit tydligt att de hade god kunskap om det egna området och
vem eller vilka de skulle tala med för att få saker gjort. Men så fort man frågade efter den större
bilden hade de ingen till knapphändig kunskap. De som verkade säkrare på att ha kunskap om
helheten var i regel på tjänstemannanivå medan de operativt verksamma var osäkrare. Men
genom att intervjua personer på båda nivåerna har olika insikter i verksamheterna kring depå-
och terminalverksamheten erhållits. 

Under  projektets  gång  har  den  eller  de  personer  som  intervjuats  nämnt  kontrakt  och
specifikationer  som källa  för  sin  syn  på  systemet.  Kontrakt  och  andra  bindande  dokument
mellan  två  eller  flera  företag  har  inte  varit  en  del  projektet,  utan  har  endast  används som
källhänvisning av de som intervjuats. Dock har ritningar och beräkningar kring depåytan tagits
del av, lika så specifikationen av den aktuella containerfeedern. Dokumenten om depån och
feedern används i litteraturstudien och i nulägesbeskrivningen.

2.7.4 Analys
Analysen kommer att behandla de frågeställningar som projektet ska svara på genom att den
undersökta verksamheten jämförs med litteraturen. Jämförelsen kommer att genomföras på ett
sådant sätt att respektive frågeställning ställs upp som ett egen kapitel i analysen. Då det är
tydligt  vilken  frågeställning  som analyseras  samt  när  analysen  av  en  frågeställning  är  slut.
Vidare bygger somliga frågeställningar på andra och analysen kan därför med fördel läggas upp
i samma ordning som frågeställningarna är ställda.

I analysen ska ingen ny information framkomma utan analysen ska baseras på den data som
presenteras i rapporten. Den information eller data som presenteras i analysen ska endast vara
en  upprepning  av  redan  presenterad  information,  antingen  från  litteraturstudien  eller
nulägesbeskrivningen.  Upprepning  av  information  och  data  i  analysen  görs  endast  för  att
underlätta följandet av analysen av frågeställningen utifrån det som redan presenterats.

2.7.5 Slutsats
Som slutsats presenteras ett vidare grepp om projektet och förslag till hur resultatet av projektet
kan användas. Förslagen till  hur resultatet av projektet kan användas baseras på analysen,
vilken  i  sin  tur  är  baserad  på  litteraturstudien  och  nulägesbeskrivningen,  och  presenterar
konkreta sätt att förändra verksamheten på för att nå målen. Slutsatsen är en fortsättning på
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analysen  men  som  inte  är  fullt  så  objektiv  utan  presenterar  författarens  tankar  kring
verksamheten.

2.7.6 Diskussion
I diskussionen vidgas synen ytterligare och nya forskningsrön om containerhantering diskuteras
med utgångspunkt  i  den  information  som inhämtats  om systemet  under  projektets  gång.  I
diskussionen  presenteras  även  möjlig  uppföljning  på  det  här  projektet  samt  vilka
forskningsuppslag  projektets  resultat  kan  ge.  Även  projektets  roll  i  verksamheten  kommer
diskuteras utifrån de oenigheter som uppfattats mellan de olika personerna som kommer att
intervjuas på de tre företagen.

2.8 Reliabilitet och validitet
Den information som inhämtats inom projektets ramar har hela tiden varit ämnad att möjliggöra
en  analys  av  och  svara  på  de  frågor  projektet  var  menat  att  svara  på.  Genom  att  både
genomföra  observationer  och  intervjuer  har  möjligheterna  för  att  uppfatta  det  studerade
systemet varit goda och välriktade. Informationsinhämtningen har skett genom observationer
där det varit möjligt och intervjuer med de som arbetar på eller mot ytan. Observerandet och
intervjuerna har inkluderat ett flertal experter på sina respektive områden för att kartläggningen
och modellerandet av systemet ska vara sanningsenlig.

Informationen kring den fysiska hanteringen och informationsflödet har inte enbart tagits från de
som dagligen arbetar mot ytan. Det finns även ett flertal personer som inte dagligen arbetar mot
ytan som har god insikt, vilkas insikter i kontrakt och hur verksamheten borde drivas har varit av
stor  vikt.  Genom  att  jämföra  de  olika  intervjuobjektens  syn  på  verksamheten  har  viss
samstämmighet hittats, men även vissa områden där oenighet funnits. 

Med andra ord har dataunderlaget för projektet varit relativt överensstämmande både om hur
verksamheten  drivs  och  hur  liknande  verksamheter  drivs.  Därmed  antas  att
nulägesbeskrivningen, vilket är en modell av det studerade systemet, är giltig och kan användas
vid analys av projektets frågeställningar.

Om informationsinsamlingen skulle genomföras flera gånger under en längre tidsperiod borde
den information som nulägesbeskrivningen baseras på vara ungefär den samma. Men det är
även svårt att uppskatta då verkligheten inte är stationär och systemets funktion kan komma att
ändras med nya eller förändrade krav på verksamheten.

Om  någon  eller  några  andra  skulle  genomföra  samma  projekt  under  en  tidsperiod  som
motsvarar  ett  examensarbete  på  civilingenjörs  nivå  kan  modellen  antas  bli  den  samma.
Antagandet görs då kunskapen om systemet var obefintlig innan projektets start och all kunskap
om verksamheten som bedrivs på och runt ytan har inhämtats på plats eller genom telefon och
mail.

Målet med projektet har varit att kartlägga systemet för att identifiera vad som verkligen händer
på  och  kring  depån  och  terminalen  gällande  fysisk  hantering  och  informationsflöde.  Med
informationen som presenteras i denna rapport har projektet svarat mot målet och presenterat
en kartläggning av systemet. Då projektet var av en mer kvalitativ ansats har endast enstaka
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beräkningar genomförts och fokus har istället legat på att undersöka hur verksamheten bedrivs.
Med detta sagt  genererar  inte detta projekt,  med tillhörande analys och slutsats,  ett  färdigt
åtgärdsförslag som kan driftsättas. Rapporten som är resultatet av projektet ska ses som ett
förarbete,  på vilket  vidare studier  och beräkningar  kan bygga på även om konkreta förslag
presenteras.
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3. Teori

3.1 Hamnverksamhet
En hamn kan enligt Carlo, Vis och Roodbergen (2013) delas upp i fem delar som gör att gods
kan gå från landbaserade transporter till transport per fartyg. Delarna en hamn kan delas upp i
är:  grinden,  uppställningsytan,  transporten  mellan  uppställningsytan  och  kajen,  kajen  samt
kajplatser.  Respektive  del  av  hamnen  är  vid  någon  tidpunkt  inblandat  i  både  lastning  och
lossning av fartygen som anlöper hamnen. Carlo, Vis och Roodbergen (2013) skriver vidare hur
första aktiviteten efter ett anlöp är att lossa containrar enligt det givna lossningsschemat. När en
container  lossas  från  fartyget  ställs  den  på  ett  transportfordon  som  för  den  från  kajen  till
uppställningsytan  där  de  ställs  upp  med hjälp  av  kran  för  korttidsförvaring.  Därefter  menar
Carlo, Vis och Roodbergen (2013) att godset antingen lastas på ett annat fartyg via kajen, på
lastbil eller tåg via terminalen. När lossningen är avklarad påbörjas lastningen, vilket är samma
princip som lossningen fast baklänges och i enlighet med stuvningsplanen som fås i förväg. Det
som påverkar verksamheten på en depå och terminal är då inlagring av lossade containrar samt
skeppande av containrar.

Robinson (2002) pekar på att hamnar har utvecklats från att endast vara en punkt där gods
byter transportmedel till att vara en viktigt punkt i försörjningskedjan. Förändringen har delvis
skett  genom  att  hamnar  har  tagit  större  ansvar  för  att  förenkla  för  övriga  parter  i  kedjan.
Förenklingen  för  övriga  parter  innebär  att  värdehöjande  aktiviteter  utförs  i  hamnar.  Utöver
värdehöjande aktiviteter kan en hamn med goda förbindningar vara önskvärt för rederier att gå
via enligt Jiang et al. (2015). En hamn med goda förbindelser och fler anlöp gör att gods har en
större chans att kommer med ett tidigare fartyg, vilket för godsägare är önskvärt. När ett rederi
väljer  hamnar  dess  fartyg  ska  anlöpa  tittar  de  på  de  aktiviteter  som erbjuds.  Aktiviteterna
utvärderas utifrån pris och kvalitet.

När ett containerfartyg anlöper en hamn finns det ett flertal olika aktiviteter som kan utföras.
Enligt  Wilson  och  Roach  (2000)  kan  dessa  aktiviteter  inkludera  lossning  enligt
lossningsschema, lastning enligt lastningslistan samt flänsning. Flänsning betyder att containrar
omplaceras på fartyget och ibland kan det innebära att containrar mellanlandar på kajen, detta
sker  enligt  ett  flänsningsschema.  Av  dessa  aktiviteter  påverkar  lastningslistan
terminalverksamheten enligt Carlo, Vis och Roodbergen (2013) då containrar som lagerförs i
terminalen.  Lastningslistan  påverkar  terminalen  genom  att  det  är  de  containrar  som
specificerats i listan som ska lastas på fartyget. De containrar som lagerförs i en terminal är
troligen placerade på ett  sådant sätt  att  personalen på terminalen inte kan nå den eller  de
containrar  som efterfrågas.  Därför  har  sortering föreslagits  för  att  effektivisera  utlämning av
containrar från terminalen.

Som Wilson och Roach (2000) och Carlo, Vis och Roodbergen (2013) skrev genomförs ett antal
aktiviteter på kajen vid fartyget som påverkar verksamheten i terminalen. Lee, Lee och Chew
(2014) skriver även de om hur verksamheten på kajen påverkar terminalverksamheten samt hur
aktiviteterna suboptimerats för att främja korta liggtider för fartygen. Aktiviteterna består, precis
som Wilson och Roach (2000) skriver, av lossning och lastning. Aktiviteterna kan även inkludera
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omlastning av containrar från ett fartyg till ett annat genom mellanlagring i hamnen. Vid lossning
av containrar från ett fartyg förflyttas containrarna enligt Lee, Lee och Chew (2014) från kajen till
lagringsytan för att lagerföras på en i förväg bestämd plats. Transporten sker med hamndragare
som lastas med kranen på kajen och lastas av med terminalkranen. För lastning är det enligt
Lee, Lee och Chew (2014) det omvända förloppet på lossning. Vid mellanlagring av conainrar i
hamnen kan dessa lagras på kajen eller i depån, beroende på hur länge de ska mellanlagras.

3.2 Terminalverksamhet
En yta som används för att  föra containerdepå och -terminal  kan enligt  Steenken, Voß och
Stahlbock  (2004)  delas  upp  i  olika  områden  för  specifika  ändamål.  Områdena  kan  vara
specialiserade på export, import, special eller tomma containrar. De olika områdena kan bestå
av olika stackar för att depåhållaren ska upprätthålla de behov respektive containertyp för med
sig. De olika behoven kan vara att kyl- och värmecontainrar behöver ström och att containrar
med gods som inte är beroende av temperaturen det fraktas i inte behöver ström. Vidare skriver
de att  transporter  till  och från ytan inte enbart  går till  sjö  eller  landsidan av en hamn utan
containrar kan transporteras till en byggnad i hamnen för att strippas eller stuffas. 

Enligt Wilson och Roach (2000) kan liggtiden för ett fartyg kortas ner genom att de containrar
som ska med det sorteras i förväg. En sortering kräver dock att lastningslistan släpps i god tid
innan anlöpet. Vid ett för sent släpp finns ingenting att hämta med att sortera containrarna enligt
Wilson  och Roach (2000).  Att  lastningslistan  släpps för  sent  för  att  möjliggöra  sortering  av
utgående containrar beror på att listan skapas först när föregående hamn lämnas. Skapandet
sker manuellt av lastplaneraren som arbetar under start tidspress, bivillkor för att fartyget ska
vara stabilt och att antalet flänsningar ska minimeras. Carlo, Vis och Roodbergen (2013) skriver
även de att ett sent släpp av lastningslistorna inte ger terminalen tid att sortera de containrar
som ska lastas vid anlöpet. Då containrarna i terminalen inte är sorterade enligt lastningslistan
menar de på att sorteringen får ske under tiden som dragarna, och i förlängningen kranen på
kajen, förses med containrar.

Vid  användning  av  rälsburna  containerkranar,  manuella  eller  automatiska,  på  en  depå  och
terminal  för  containrar  kan utformningen skilja.  Utformningen och automationen beror  enligt
Carlo,  Vis  och  Roodbergen  (2013)  på  att  olika  världsdelar  har  olika  lönenivåer  och  att
automation  därför  blir  antingen  billigare  eller  dyrare.  Vidare  skriver  de  om  hur  manuella
containerkranar ofta opererar över flera rader med containrar. Bredvid de staplade containrarna
under kranen lämnas en eller flera möjliga containerrader tomma för att tillåta dragare av olika
typer att lastas och lastas av. På en sådan containerdepå eller -terminal samlas containrar som
ska med ett  fartygsanlöp på samma ställe.  Vid  användning  av automatiska containerkranar
återfinns in- och utleverans av containrar i ändarna av ytan. Ofta finns det en yta för in- och
utleverans på varje sida av blocket av containrar som kranen arbetar på och containrar lagerförs
i den änden av blocket som de ska hämtas ut från. 

Containrar  används  över  hela  världen i  ett  globalt  nätverk där  ojämnvikt  kan uppstå,  vilket
triggar ett behov av förflyttning av tomma containrar (Raymond K. Cheung och Chuen-Yih Chen,
1998). Förflyttningar sker till eller via logistiska knutpunkter där flera transportslag passerar, till
exempel  hamnar  och  depåer  (Quang-Vinh  Danga,  Won-Young  Yunb  och  Herbert  Kopferc.
2012). Vidare pekar både Raymond K. Cheung och Chuen-Yih Chen (1998) och Oxhamn på att
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transporterna ska ske under  en given budget  per  container.  Då en containerägare inte har
containrar i depån som kan användas kan straffavgifter utgå enligt både Raymond K. Cheung
och Chuen-Yih Chen (1998) och Oxhamn. Vid uppställning av containrar på uppställningsplatser
eller i depåer tillfaller det ägaren av ytan en rätt att ta ut en avgift från containerägaren, varvid
containerägare inte vill hålla för stora lager.

Containrar finns i olika utföranden; de utföranden som Oxhamn lagerför i containerdepån är en
variant om 20 fot och två varianter om 40 fot. I dagsläget används tre containerägare som alla
tillhandahåller de tre storlekarna som lagerförs i depån. Hapag-Lloyd, NYKline och YangMing är
tre exempel på containerägare som specificerar storlekarna på respektive container typ. För att
säkerställa  att  två  containrar  är  av  samma  typ  har  ISO,  International  Organization  for
Standardization, olika standarder för containrar som ska användas vid frakt. ISO 668 är den
standarden  Hapag-Lloyd  (2010)  nämner  vid  beskrivningen  av  sina  containrar.  ISO  (2013)
skriver “These containers are intended for intercontinental traffic.” om ISO 668. Alla containrar
som följer  standarden kommer vara staplings- och lastningsbara på containerfartyg, tåg och
lastbilar.

3.3 Maskiner och fysisk hantering
För att bedriva depå och terminalverksamhet för containrar kan ett antal olika typer av maskiner
användas beroende på hur stort flöde är samt hur hög utnyttjandegrad som behövs på ytan
(Stahlbock och Voß, 2007; Barysienė, 2012). Kaselimia et al. (2011) skriver om hur storleken på
de feederfartyg som anlöper  hamnen påverkar  vilken  typ  av materialhanteringsmaskin  som
behövs för depå- och terminalverksamhet.  Som exempel pekar de på att  en Reach stacker
lämpar sig vid anlöp av små feederfartyg. Genom att olika materialhanteringsmaskiner kräver
olika stor yta för att utföra sina rörelser pekar både Stahlbock och Voß (2007) och Barysienė
(2012) på att antalet lagerförda containrar per hektar skiljer sig åt mellan de olika maskinerna.
Med en Reach stacker säger de att man kan lagra upp till 500 TEU per hektar, vidare upp till
rälsburna containerkranar som kan lagra upp till 1100 TEU per hektar.

Storleksklassificering av fartyg beror enligt Rabt (2015-04-28) på vilket rederi, vilka farvatten
samt farvattnets godsvolymer man talar om. Transatlantic, som trafikerar Stålhamnen, ser fartyg
med en kapacitet på upp till 1600 TEU som feederfartyg då de går på Östersjön. Samtidigt kan
Maersk, som är ett större rederi än Transatlantic, se fartyg på över 2000 TEU som feeder, givet
att det utför feederverksamhet. Då feederfartyg för Transatlantic ligger på maximalt 1600 TEU
menar  Pettersson  vidare  att  700  -  800 TEU är  mellanstort  och under  700 TEU är  ett  litet
feederfartyg. 

3.3.1 Reach stacker
En Reach stacker är en specialiserad truck för att ersätta stora gaffeltruckar för hantering av
containrar (MIZUNUMA, TSUJI och SHINOZAKI, 2005). En Reach stacker är specialiserad på
ett  sådant sätt  att  den inte är  begränsad till  att  plocka containrar  ur  första raden utan kan
sträcka sig över en eller flera containrar för att plocka en container. Vidare kan föraren av en
Reach stacker rotera containrar för att antingen vända den eller för att komma igenom passager
containern inte skulle gått igenom på bredden.
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Vidare är en Reach stacker en mångsidig truck med möjlighet att bestyckas med gripklor och ok
för att klara stål, betong, containrar med mera. Mångsidigheten tillsammans med en effektiv
resursanvändning vid drift av en Reach stacker gör att Air~Rail (2007) kan rekommendera att
använda  en  Reach  stacker  vid  containerhantering.  Vid  containerhantering  med  en  Reach
stacker kan upp till  500 TEU lagerföras per hektar enligt Stahlbock och Voß (2007). För en
lagringstäthet om 500 TEU per hektar ska, enligt Kalmar industries (2007), containrarna ställas
tre högt i stackarna. Endast lagerföring av contairnar på chassin, eller kassetter, ger en lägre
lagringstäthet. 

3.3.2 Straddle carrier, SC
En Straddle carrier, grensletruck på svenska, är en containertruck som spänner över en eller två
containrar och kan stacka två, tre eller fyra containrar på höjden. En SC spänner dock inte över
fler  containrar  än den kan lyfta  och kräver  gångar  mellan de stackade containrarna för  att
framföras. Vidare kan en SC arbeta på depån med att lagra och hämta containrar och med
transporter av containrar till respektive från kajen. (Böse, 2011) Enligt Stahlbock och Voß (2007)
ska en lagringstäthet om 750 containrar per hektar uppnås genom användande av Straddle
carriers.

3.3.3 Rubber tyred gantry crane, RTG
En RTG-kran spänner över ett flertal rader containrar, upp till åtta containerrader plus en fil för
fordonstrafik som levererar containrar till eller från RTG-kranen. Containrarna placeras i avlånga
block som kranen traverserar över för att nå alla containrar. Lagringstätheten i ett containerblock
som sköts med en RTG uppgår till 1000 containrar per hektar. (Böse, 2011)

Utöver  att  spänna över  ett  stort  antal  containerrader  kan en RTG-kran även stapla  många
containrar  på  höjden,  upp  till  åtta  högt,  vilket  bidrar  till  den  höga  lagringstätheten.  Även
möjligheten att flytta en kran från ett block till ett annat är enligt Böse (2011) en fördel med en
RTG-baserad containerhantering. Förflyttning av en RTG är möjlig genom att kranens däck går
att vrida 90° för att genomföra en flytt mellan två block, vilket kallas för  cross gantrying enligt
Carlo, Vis och Roodbergen (2013).

3.3.4 Rail mounted gantry crane, RMG
En RMG-kran är lik RTG-kranen i sitt sätt att hantera containrarna, med skillnaden att RMG-
kranen går  på räls  som ligger  i  marken.  Den har  även något  större  spännvidd,  upp till  12
containerrader,  och lika stor  staplingshöjd,  upp till  åtta containrar.  (Böse,  2011) Enligt  Böse
(2011) är en trolig lagringstäthet 1000 containrar per hektar, med stackar som är fyra containrar
höga, samtidigt som Stahlbock och Voß (2007) anger en lagringstäthet om 1100 containrar per
hektar. 

3.4 Ytkapacitet
För att mäta en ytas kapacitet kan olika kapacitetsmått användas, till exempel antal containrar
ytan hanterat  per  år,  antal  containerplatser  och maximalt  antal  lagerförda containrar  vid en
tidpunkt. Bland annat beskriver Soberón (2012) och Sinha (2011) hur antalet containrar som
hanteras per  år  kan beräknas utifrån vissa nyckeltal.  Nyckeltalen kan vara  antal  kajplatser,
genomsnittlig beläggning av dem, hur containerterminalen fysiskt är utformad och en containers
genomflödestid. Genom att minimera till exempel genomflödestiden för en container pekar både
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Soberón (2012) och Sinha (2011) på att kapaciteten på ytan ökar. Ekvation 1 kan användas för
beräkning av hur många containrar  som kan hanteras i  en depå per  år  beroende på antal
lagerplatser,  stackningshöjden  samt  genomflödestiden.  Genom att  minska genomflödestiden
kan fler containrar passera depån per år, helt enligt Soberón (2012) och Sinha (2011).

(1)

Där:
● CY är ytans kapacitet i antal lagerförda containrar per år
● TGS är antal lagringsplatser på ytan
● h är maximala stackningshöjden som används på ytan
● Tdw är genomsnittlig tid en container lagerförs i depån i antal dagar

Vidare anger både Port of Hakata och Port of Aden hur många TEU de kan lagerföra stående
på  marken,  också  känt  som  antal  containerplatser  eller  TEU  ground  slots  (TGS).  Antalet
containerplatser  en containerdepå  har  beror  enligt  Chu och Huang (2005)  på vilken typ  av
containerkran som används. Olika containerkranar kräver olika mycket utrymme på depån för
att framföras. Hur dessa ytor är upplagda skiljer sig åt mellan de olika kranarna, vilket gör att en
depå upplagd för en krantyp inte automatiskt kan användas med en annan typ av kran. Chu och
Huang (2005) presenterar en metod för att beräkna antalet containerplatser givet en rektangulär
containerdepå. Metoden bygger på att man kan beräkna hur många containerplatser varje rad i
depån innehåller och hur många rader depån kan innehålla. Både antalet containrar per rad och
antal rader på depån beror på vilken typ av kran som används på depån. I ekvation 2 till  4
beräknas först antal containrar per rad, följt av antal rader på depån och avslutningsvis antal
containerplatser depån har. Ekvationer 2 till 4 går endast att tillämpa på en depå där en SC,
RTG eller RMG används, ej vid användning av en Reach stacker.

Ekvation 2 beskriver hur NC, antal containrar i en rad, beror på 
● WY, depåns bredd
● WR, bredden på vägarna i anslutning till depån
● WP, total bredd på passager och svängytor
● WS, bredden på den yta som används för speciella behov som kylcontainrar
● LC, en 20 fots containers längd (dvs. 6.1 meter)
● CR, avståndet mellan containrarna som bestämts av tullen

 (2)

Enligt Chu och Huang (2005) kan CR i ekvation 2 variera mellan 50 centimeter och 1.2 meter,
beroende på om terminalen besöks av tullen eller ej. Om tullen ska kunna undersöka containrar
på plats behövs 1.2 meter mellan containrarna för att arbetet ska kunna genomföras. Om tullen
inte ska komma och undersöka containrar hålls ett kort avstånd mellan dem för att underlätta
stackningen.

Ekvation 3 beskriver hur CR, antalet containerrader, beror på

19



● DY, containerdepåns djup
● N, antal containerrader depåkranen spänner över
● WC, kranens bredd
● WT, bredden på rälsen eller gummidäcken (1.5–2.0 m för SC, 2.0 m för RTG och 0 m för

RMG enligt Chu och Huang (2005))
● WA, avståndet mellan två kranar som opererar bredvid varandra

(3)

Genom att  multiplicera antalet  containrar per rad,  NC, och antal  containerrader,  CR, erhålls
maximalt antal containerplatser i depån. Sättet bland annat SC-kranar opererar kräver plats för
överlämning  av  containrar  och  därför  krävs  en  korrigering  med  faktorn  IAR.  IAR  står  för
interchange area requirement eller behovet av yta för överlämning av containrar.  Ekvation 4
beskriver hur TGS beror på NC, CR och IAR.

 (4)

Givet  antalet  containerplatser  och  den  maximala  stackningshöjden  kan  maximalt  antal
lagerförda TEU räknas ut, vilket både Port of Hakata och Port of Aden gjort och redovisat på
sina respektive hemsidor. Det maximalt antal lagerförda TEU för både Port of Hakata och Port
of Aden beror utöver respektive depås storlek även på vilken typ av containerkran de använder.
Båda hamnarna använder RTG-kranar som spänner över flera containerstackar och som, enligt
Stahlbock  och Voß (2007)  och Barysienė  (2012),  har  störst  antal  lagerförda containrar  per
hektar av jämförbara containertruckar. Ekvation 5 kan användas vid beräkning av hur många
containrar som kan lagerföras vid en specifik tidpunkt givet att antal lagerplatser och maximala
stackningshöjden är känd.

(5)

Där:
● Cm är ytans kapacitet i antal lagerförda containrar vid en tidpunkt
● TGS är antal TEU som kan lagerföras på ytan
● h är maximala stackningshöjden som används på ytan

Le-Griffin  och  Murphy  (2006)  skriver  om hur  en  containerterminals  kapacitet  kan  beräknas
utifrån  nyckeltalet  lagringsproduktivitet.  Nyckeltalet  beräknas  som  antal  TEU  per  hektar
lagringsyta,  något  sätt  att  beräkna antal  TEU per  hektar  lagringsyta  presenteras  dock inte.
Vidare skriver de i rapporten att hamnarna i Los Angeles och Long Beach nått sina respektive
terminalers  kapacitet  givet  lagring på chassin.  För  att  öka lagringsproduktiviteten  diskuterar
författarna av rapporten en möjlig övergång från att lagerföra containrar på chassin till att stacka
dem. 

Att gå från lagring av containrar på chassin till stackar skulle inte bara betyda ökad kapacitet
utan skulle enligt Le-Griffin och Murphy (2006) påverka kundservicen negativt. Kundservicen
skulle  minska genom att  leveranser  från terminalen skulle  ta längre tid,  ungefär tre gånger

20



längre  tid  gentemot  när  containrar  lagras  på chassin.  Tiden en utleverans tar  kan minskas
genom att fler containerkranar används på terminalerna enligt Le-Griffin och Murphy (2006).

3.5 Information och delning
Information  är  processad  data  som  är  korrekt,  specifik  och  ordnad  för  ett  specifikt  tillfälle
(BusinessDictionary.com, B). Informationen är vidare ämnad att presenteras i en kontext för den
eller de som ansvarar för verksamheten som bedrivs. Kontext behövs för att informationen ska
vara mottagbar. Kontexten behövs då det är först när bokstäver eller siffror på ett papper tolkas
som de blir information. Vidare är “information innebär att någon får kännedom om någonting”.
(Nationalencyklopedin,  C)  Att  få  kännedom  om  någonting  kan  vara  antingen  objektivt,  till
exempel  spridande  av  forskningsrön  eller  data  från  verksamheten  inom  ett  företag,  eller
subjektiv, som propaganda och reklam.  

Information och beslutsunderlag bör enligt Batini och Scannapieca (2006) byggas på data vars
kvalitet är känd. För att utvärdera kvaliteten på data används begreppet datakvalitet som även
är av stor vikt inom affärssystem. Datakvalitet är viktigt  inom affärssystem då den data som
lagrats i  affärssystemet  används för  att  utvärdera och skapa en bild  av verksamheten.  Vid
beskrivning av verksamheten utifrån lagrad data är beskrivning av samma eller lägre kvalitet än
den  data  som  användes  vid  skapandet  av  beskrivningen.  För  att  ge  en  korrekt  bild  av
verksamheten har datakvalitet setts som korrektheten hos den data som lagras. Som exempel
på korrekthet hos data kan man titta på ett lager med tillhörande system som håller reda på
lagersaldot. För varje artikel som lagerförs finns även ett inlägg i systemet som lagersaldot förs
i. Den data som finns i systemet är korrekt om antalet enheter överensstämmer mellan systemet
och det antal som finns på lagret. Vid skillnad i antal enheter mellan systemet och lagret är
informationen inte längre korrekt, även om det värdet som finns i systemet är rimligt. Att värdet
kan vara rimligt bygger enligt Batini och Scannapieca (2006) på att rätt sorts data matats in men
med fel värde.

Vidare menar Batini och Scannapieca (2006) även att datakvalitet betyder att den data som
finns i affärssystem är komplett och motsägelsefri. Komplett data i ett affärssystem betyder att
samtliga informationsposter för varje objekt har ett giltigt värde. En inmatning är inte komplett
om någon del  saknas.  Ett  exempel  som Batini  och Scannapieca  (2006)  tar  upp är  hur  en
filmdatabas kan vara uppbyggd med titel,  regissör,  år,  antal  nyinspelningar  och när senaste
nyinspelningen gjordes. Ett inlägg i filmdatabasen är komplett om det finns värden på samtliga
platser  bortsett  från  när  nyinspelningen  gjordes  givet  att  ingen  nyinspelning  gjorts.  Saknas
däremot titeln, regissören, året eller  antal nyinspelningar  är det inlägget  inte komplett.  Varje
inlägg är vidare motsägelsefritt om senaste nyinspelningen är gjord efter produktionsåret samt
att det faktiskt ska finnas en nyinspelning om det presenteras ett år.

Informationskvalitet  kan även inkludera  andra områden än att  den är  korrekt,  komplett  och
motsägelsefri  enligt  Gustavsson  och  Wänström  (2008).  Enligt  dem  beror  kvaliteten  på
informationen på dess form, om den går att använda samt att den finns tillgänglig vid rätt tillfälle.
Formen på informationen beror på mottagaren, men all information som tillhandahålls och inte
behövs  är  okvalitativ  information  för  mottagaren.  Men om informationen  istället  är  kort  och
koncis och går att använda utan omarbetning kan kvaliteten på den vara hög. För användande
av  information  kan  en  försenad  informationsleverans  vara  förödande.  Gustavsson  och
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Wänström (2008) har ett exempel där en sen eller utebliven informationsleverans leder till att
produktionen hos ett företag avstannar då få ordrar ligger på kö. I ett sådant scenario är det
även viktigt att informationen är korrekt och komplett.

Informationsdelning i en försörjningskedja kan minska osäkerheten för leverantörer, behovet av
säkerhetslager och minska fluktuationerna i beställningar enligt Lee, So och Tang (2000). De
har som exempel en tvådelad försörjningskedja med en leverantör och en återförsäljare, där
den  senare  säljer  till  slutkund.  Genom  att  återförsäljaren  kontinuerligt  kommunicerar  sin
försäljning och lagersaldo till leverantören kan den senare se det verkliga behovet och i sin tur
se till att beställa rätt mängd varor. Då information inte delas om försäljning och lagersaldon
utan försäljaren bara skickar sina beställningar till  leverantören kan en  bullwhip effekt uppstå
(Lee, So och Tang, 2000).

Bullwhip effekten kan bero på bristande tillgång på information om efterfrågan på en vara i en
försörjningskedja enligt Schönsleben och Baertschi (2002). Bullwhip effekten uppstår genom att
information inte delas, men även för att variationen i beställningarna av en vara förstärks vidare
i försörjningskedjan enligt University Alliance (2015). Vidare bidrar osäkerheten i efterfrågan till
att  osäkerheten  kring  hur  stor  efterfrågan  är  i  försörjningskedjan.  Avslutningsvis  skriver
University Alliance (2015) att den verkliga efterfrågan inte alltid syns i försörjningskedjan då de
olika parterna i den ser till sitt eget bästa vid orderläggande. Att de olika parterna ser till sitt eget
bästa kan ses i att  nya order kan läggas i  vissa batchstorlekar för att  uppnå en ekonomisk
fördel.

Genom att integrera sin försörjningskedja kan man enligt Yu, Yan och Cheng (2001) ingå att
leverantören  styr  lagret,  vendor  managed  inventory  (VMI),  och  motverka  bullwhip  effekten.
Genom att  en leverantör  och en återförsäljare ingår ett  avtal  om att  låta leverantören styra
lagernivåerna  utifrån  försäljningsstatistik  kan  ett  helhetsgrepp  tas  om  kedjan.  Genom  att
leverantören styr återförsäljarens lagernivåer kan den totala lagernivån i systemet minimeras
utan att för den sakens skull riskera att återförsäljaren står utan varor. 

3.6 Afärssystem
Ett affärssystem är en samling funktioner, data och information som finns till  för den dagliga
verksamheten och som beslutsunderlag.  Curtis  och Cobham (2008) beskriver hur  data från
verksamheten kan hamna i  företagets affärssystem. Införandet av data i  affärssystemet kan
vara  manuellt  eller  automatiskt,  där  den  förstnämnda  metoden  gör  att  informationen  som
hamnar i affärssystemet har en direkt kostnad förknippad till sig. Kostnaden är förknippad med
den att en anställd avsätter arbetstid för att föra in data i systemet för att datan vid ett senare
tillfälle ska vara användbart. Vidare behöver data från verksamheten inte betyda någonting före
en bearbetning av den gjorts och hamnat i rätt persons händer. Med rätt bearbetning kan data
bli information som kan användas vid beslut om hur verksamheter ska utvecklas.

Nationalencyklopedin  (B)  skriver  att  ett  affärssystem  kan  bidra  till  “[...]att  förbättra
beslutsunderlag och effektivisering av viktiga processer.[...]”. Men samtidigt skriver Curtis och
Cobham (2008) att information från ett affärssystem snabbt kan åldras och bli irrelevant samt
inte berätta hela bilden. Ibland finns det information om ett system som inte går att kvantifiera
och som därför inte heller går att stoppa in i ett affärssystem. Därför kan det vara viktigt att
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affärssystemet kompletteras med informella vägar för att icke kvantifierbar systeminformation
ska vara tillgänglig för beslutsfattare.

Enligt  Beynon-Davies  (2009)  kan  ett  ickefungerande  affärssystem  betyda  att  ett  företags
verksamhet  inte  går  att  bedriva.  Det  finns  även  de  som,  enligt  Beynon-Davies  (2009),
ifrågasätter nyttan av investeringarna i system som är både dyra och komplexa samt svåra att
beräkna avkastningen på. Nyttan med ett affärssystem är att all kvantifierbar information om ett
företags verksamhet går att samla på ett ställe. Den kvantifierbara informationen kan inkludera
kunder, kundorder, försäljning, lagernivåer och inventarier. 

3.7 Sammanfattning
I tabell 3 sammanställs delar av teorin som svarar mot de frågeställningar som projektet syftar
till att besvara. 

Tabell 3, sammanfattning av hur teorin kopplar mot frågeställningarna

Frågeställning Från teorin

Hur anländer och lämnar containrar 
systemet?

Fysisk hantering
● Leveranssätt
● Typ av containerkran
● Lagringssätt
● Fysisk utformning

Informationshantering
● Lastningslistor
● Containeridentifikation
● Informationskvalitet

Vilka aktiviteter utförs på depån och 
terminalen?

Fysisk hantering
● Typ av containerkran
● Omplockning inför fartygsanlöp

Informationshantering
● Informationshantering
● Affärssystem

Vad behöver ytan för kapacitet? Fysisk hantering
● Genomflödestid
● Antal lagringsplatser
● Kapacitet beroende på containerkran
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4. Nulägesbeskrivning
I  dagsläget  bedrivs depå- och terminalverksamhet för att  tillgodose SSABs behov av frakt i
containrar för de produkter som skeppas från Oxelösund via Stålhamnen. I genomsnitt skeppas
70 till  80 containrar per vecka, vilket motsvarar antalet stuffade containrar i  Containerhallen.
Containerhallen  bemannas veckans alla  dagar,  under  vardagar är  det  två skift  om totalt  16
timmar per dag och under helgerna är det ett skift om 11 timmar per dag. Den totala arbetstiden
i Containerhallen är 102 timmar per vecka för att stuffa container, på dessa timmar kan upp till
130 containrar stuffas.

Att  stuffa innebär att  man lastar  gods med eventuell  lastbärare i  container för  transport  per
fartyg, tåg eller lastbil.  Majoriteten av godset som stuffas i Containerhallen är plåtskivor som
ställs på diagonalen för att rymmas i containern. För uppställningen används en jigg, vilket är en
ställning för att säkra stålet i containern. Gods kan även stuffas direkt på containerns botten
eller träklossar.

Innan  år  2010  bedrevs  verksamheten  i  Stålhamnen  av  SSAB  och  Oxhamn  stod  då  för
bemanningen.  Genom övertagandet  av verksamheten förband sig Oxhamn att  utveckla och
effektivisera  verksamheten i  Stålhamnen,  såväl  som hela  hamnverksamheten som bedrivs i
Oxelösund.  Genom  övertagandet  av  verksamheten  i  Stålhamnen  har  Oxhamn  även  fått  i
uppdrag  att  öka  beläggningen  på  anläggningen.  För  ökad  beläggning  diskuteras  att  införa
externgods, vilket är gods från andra transportkunder än SSAB. Extergodset som diskuteras
kommer lastat i containrar via lastbil för vidare transport per fartyg. Införandet kommer dock inte
behandlas i detta projekt, även om resultatet av detta projekt kan vara av intresse för införandet
av externgods och vice versa.

Exempel på hur verksamheten utvecklats kan vara att efter övertagandet anlöpte feederfartygen
Stadshamnen under ett par års tid. Stuffningslinan samt nuvarande depå och terminal användes
då tillsammans med ytor i Stadshamnen för lagerföring av tomma och stuffade containrar. Att
verksamheten var  förlagd  till  båda hamnarna  medförde även att  containrarna  transporteras
mellan stuffningen i Stålhamnen och lastningen i Stadshamnen. Även tomma containrar var då
tvungna att  förflyttas för  att  stuffas om de var  placerade i  depå i  Stadshamnen.  Containrar
placeras i  depå för att  hålla  en buffert  mellan den egna verksamheten och containerägarna
samt att containrar behöver finnas tillgängliga för stuffningen.

Sedan anskaffandet av den yta som idag används för att föra depå och terminal har hantering
av jiggar införts och antalet containerägare minskat. Vidare har varken ytan eller verksamheten
på den någon formell specifikation mer än att depå- och terminalverksamhet ska bedrivas. Till
ytan finns det även två kapacitetsmått, ett på antal lagerförda TEU och ett på hur många ton per
år den ska kunna hantera.

Verksamheten på och kring depån utförs i dagsläget av tre företag med varsitt ansvarsområde
för att verksamheten ska fungera. Företagen är Agility, SSABs tredjepartslogistiker, som med
kontakter  med rederier  och  containerägare  förmedlar  behov  av  containrar  baserade  på  de
prognoser SSAB försett dem med. Oxhamn ansvarar för att depån ska vara öppen dagtid för in-
och  utleveranser  av  containrar  samt  vid  fartygsanlöp.  Avslutningsvis  ansvarar  SSABs
transportkoordinatorer för  att  beställa frakt i  containrar och SSABs tjänstemän för  att  lämna
prognoser på antaget fraktbehov i container för framtiden till Agility.
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4.1 Fysisk hantering

Den fysiska hanteringen av containrar i och kring depån beror på ett flertal aktörer. Aktörerna
kan vara antingen externa för Oxhamn, i form av leverans av gods och containrar eller hämtning
av den samma. Aktörerna kan även finnas inom Oxhamn men inte beröras i projektet, så som
Containerhallen och kajen. I Figur 3 illustreras hur de olika aktörer arbetar mot depån samt hur
depån arbetar mot dem.

Det finns tre, för Oxhamn som företag, externa aktörer som påverkar verksamheten på depån.
De externa aktörerna är lastbil och tåg som levererar containrar samt SSAB som levererar gods
från färdigvarulagret (FVL) eller Måleriterminal Brannäs (MTB), till Containerhallen. De aktörer
som tillhör Oxhamn är två till  antalet och återfinns på kajen och i Containerhallen. Till  kajen
levereras  lastade  containrar  från  terminalen  och  från  kajen  levereras  tomma  eller  lastade
containrar  till  depån  respektive  terminalen.  Till  kajen  finns  en  fjärde  extern  aktör  kopplad,
oceanrederiet  som  driver  containerfeedern  som  trafikerar  Stålhamnen.  Till  Containerhallen
levereras tomma containrar som stuffas och sedan körs tillbaka till terminalen för att lastas på
nästa fartygsanlöp.

4.1.1 Inleverans av tom container med tåg

Leverans av containrar per tåg sker mer sällan än leverans av containrar per lastbil, men vid
varje leverans per tåg levereras ett större antal containrar. I genomsnitt är en tågleverans av
containrar på drygt 80 TEU. De containrar som levereras per tåg kan komma antingen från
Göteborg i ett helt tågset eller som del i ett vagnlastsystem från containerdepåer med överskott
runtom i Sverige. Överskott på containrar i en depå är ett resultat av att företag runtom depån
importerar  mer  i  container  än  de  exporterar,  det  motsatta  gäller  depån  i  Stålhamnen.
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Stålhamnens containertrafik  är  utgående,  med betydligt  större export  än import.  Den större
exporten än importen är en anledning till  varför containrar måste tompositioneras till depån i
Stålhamnen från depåer som har importfokus.

Tågrälsen  som containrarna  levereras  till  depån  på  går  utanför  depån,   utmarkeradet  som
nummer fyra i figur 1. Mellan rälsen och staketet går en bilväg med skyltar och lyktstolpar på sig
som trafikeras med diverse fordon som används i produktionen på SSAB. Vidare begränsas
rörligheten till vägytan då angränsande verksamheter använder sina respektive landytor längs
vägen till skyddsvallar och lagerföring av material. Begränsningen i rörlighet gör att det, enligt
personalen på depån, kan vara svårt och obekvämt att framföra Reach stackern vid lossning av
containrar från ett tåg. Det svåra består enligt personalen på depån i att skyltar och lyktstolpar
försvårar  greppandet  av  containrarna  på  tåget.  Vidare  är  vägen  lagom  bred  så  att  Reach
stackern precis får plats mellan rälsen och staketet eller de vallar som ligger längs vägen.

Vid  lossning  av  containrar  från  ett  tåg  hjälper  idag  tågoperatören  Green  Cargo  till  för  att
underlätta för depåpersonalen genom att mata fram två TEU åt gången. Green Cargo påstår att
de inte ska vara förbundna till att manuellt mata fram tåget, men de är samtidigt väl medvetna
om att lossningen underlättas för depån om de gör det. Då tåget matar fram nya containrar stör
inte  stolparna  och  den  smala  vägen  framförandet  av  Reach  stackern  då  vagnarna  med
containrarna  på  placeras  direkt  utanför  grinden.  Avslutningsvis  är  de  lossade  containrarna
felvända, trots att tjänstemän på Oxhamn undersökt och kommit fram till att containrarna lastas
rättvända i Göteborg. De felvända containrarna kräver uppställning på ytan för att vändas och
sedan ställas in i respektive stack. Inställningen av containrarna i stackarna sker när hela tåget
är lossat.

Efter att  ett  tåg har lossats, containrarna kontrollerats och de har placerat  i  sina respektive
stackar återstår att föra in samtliga containrars uppgifter i PICit. Kontrollen av containrarna och
införandet av information i PICit görs efter dokument som erhålls i samband med lossningen av
containrarna. Dokumenten innehåller information om de levererade containrarna: såsom ägare,
identifikationsnummer och teknisk information om containern.

4.1.2 Inleverans av tom container med lastbil

Tomma containrar levereras oftast per lastbil direkt till depån för placering i den containerstack
den givna modellen och ägaren ska ställas i. För att en lastbil ska komma in i depån, vilken är
inhägnad och infart sker via grinden på området, måste den bli insläppt av depåpersonalen. En
lastbil blir insläppt genom att lastbilschauffören ringer depån och meddelar att containerleverans
är förestående. Samtalet görs för att depåpersonalen ska öppna grinden in på området för att
lastbilen ska kunna genomföra leveransen. Grinden kan öppnas genom att Reach stackern körs
mot grinden eller att depåpersonalen använder ett passerkort för att på så sätt öppna grinden.
Oavsett metod som används för att öppna grinden släpps lastbilen in för att antingen själv lasta
av containern eller bli avlastad av Reach stackern.

Det finns två typer av lastbilar som levererar containrar till depån i Stålhamnen och dessa är
lastbilar  med respektive  utan egen lyftanordning för  containrar.  Den förstnämnda går  under
benämningen  sidolyft och kan, när den är på depån, lasta av sig själv utan inblandning av
Reach stackern. Avlastningen sker då på godtycklig fri yta för att personalen på depån sedan
ska ställa in containern i rätt stack med hjälp av Reach stackern. Den andra lastbilsvarianten
måste depåpersonalen lasta av med Reach stackern, detta resulterar i att containern hamnar i
rätt stack direkt.

Oavsett vilken lastbilstyp som levererar containrar ska uppgifter på den chaufför som levererade
containern noteras på en blankett. Vissa uppgifter från blanketten, så som transportföretag och
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chaufför,  förs  sedan  in  i  PICit  tillsammans  med  information  om  containern.  Införandet  av
informationen görs för att varje container ska vara spårbar samtidigt som containern markerars
som inkommande till Stålhamnens depå.

4.1.3 Hantering av inkommande lastade containrar

Lastade containrar levereras precis som tomma containrar,  men har en destination som kan
innebära vidare transport från Oxelösund. De lastade containrarna som innehåller gods som
ska transporteras vidare kallas av Oxhamn för externgods, vilket denna rapport inte tar upp.
Externgodset har lastats utanför Oxhamns område och Stålhamnen är då endast ett sätt att gå
från en landbaserad till en sjöbaserad transport, eller vice versa. Om en container innehåller
gods till antingen SSAB eller Oxhamn korttidslagras dessa containrar på depån för att snarast
transporteras till lämplig plats för att strippas. När en container strippas betyder det att godset
den burit  lastas ur  och att  nya transportuppdrag kan bokas på den.  Då strippningen sker i
Stålhamnen  eller  på  SSABs  område  levereras  containern  åter  till  depån  och  räknas  som
inkommande.

4.1.4 Intern hantering på depån

På depån används en Reach stacker, vilket är en containertruck med ett containerok som gör
det möjligt att lyfta containrar. Reach stackern används vid lastning och lossning av lastbilar, tåg
och kassetter.  Vidare  används även Reach stackern för  att  flytta  containrar  i  depån för  att
uppfylla de löften hamnen givit containerägarna. Löftena hamnen gett containerägarna är att
containrarna kontinuerligt ska omsättas samt att de ska kontrolleras för skador och vid behov
repareras av certifierade hantverkare.

Omsättningskravet på containrarna säger att den container som lagerförts längst tid i depån ska
vara den som används näst. Beroende på hur stackarna av containrar är uppställda kan det
vara mer eller  mindre möjligt  att  uppfylla  kravet.  Stackar kan ställas dels fritt  på ytan,  med
möjlighet att framföra Reach stackern på båda sidorna om stacken, och dels ställas med ena
änden mot staketet, vilket gör att de äldsta inte går att nå. Om en stack ställs mot staketet
måste så småningom hela stacken användas upp för att undvika att containrar blir stående för
länge. När en containerägare anser att någon av dennes containrar stått för länge, vilket är
ungefär  tre  månader,  får  depån  ett  meddelande  som talar  om vilka  containrar  som måste
omsättas.

Vid  daglig  verksamhet  i  hamnen är Containerhallen  bemannad, vilket  betyder att  containrar
kontinuerligt  stuffas.  För  att  stuffningen  ska  vara  möjlig  behövs friställda  containrar  som är
tillgängliga  på kassett.  Därutöver  behövs även möjligheten  att  stuffade containrar  lastas  av
kassetter och ställs in i terminalen. Containerhallen kan på depån lämna kassetten med den
lastade containern och hämta en kassett med tom container på sig. Att kassetter finns lastade
med tomma containrar  gör  att  depåpersonalen  inte  måste  vara  tillgänglig  för  inleverans  till
terminalen och framställande av ny container när Containerhallen har behovet. Att containrar
ställs upp på kassetter bygger på att depån har möjlighet att dels ställa fram tomma containrar
på kassetter och dels att Containerhallen i sin tur kan lämna lastade containrar på samma yta.

4.1.5 Skeppande per fartyg

Inför varje fartygsanlöp skapar depåpersonalen en karta över de containrar som lagrats in i
terminalen den gångna veckan och som ska lastas på fartyget. Kartan skapas för hand på ett
papper med utskrivna boxar på sig, där en box motsvarar en container och kan vara antingen
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20 eller 40 fot. I varje ruta skrivs en del av en containers identifikationssträng för att möjliggöra
identifikation av containrarna vid fartygsanlöpet. Figur 4 är ett fotografi på kartan över de lastade
containrarna som återfanns i terminalen i slutet av april 2015, där information om containrarnas
längd  och  identifikation  finns  med.  Från  rederiet  som  äger  containerfeedern  erhålls  en
lastningslista  ett  par  timmar innan feedern ankommer Stålhamnen,  vilken använder  samma
information som kartan över terminalen. För varje container i terminalen finns en på förhand
bestämd position på fartyget,  vilka redovisas på lastningslistan.  Genom bilder över fartygets
olika däck erhålls information om vart på fartyget respektive container ska lastas.

Genom att föraren av Reach stackern har med sig både terminalkartan och lastningslistan kan
han välja vilken container som ska lastas näst och lokalisera den på terminalen. Nästa container
väljs utifrån vilka containrar som lastats och hur dessa placerats på fartyget. De containrar som
lastats styr även vilka som är önskade, vilket är de containrar som kan plockas omgående. De
containrar som lastats påverkar hur fartyget står i vattnet och gör att lastningen måste göras
jämnt över fartyget för att hålla fartyget jämnt. Personalen på kajen ser till  att fartyget lastas
jämnt genom att efterfråga containrar som kan lastas för att stabilisera fartyget. Vidare påverkar
även  uttaget  av  containrar  vilka  containrar  som  är  tillgängliga  utan  omflyttning  av  andra
containrar på terminalen.
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Figur 4, terminalkarta över stuffade containrar den 29:e april 2015.



Omflyttning av containrar på depån vid lastning av ett fartyg kan betyda att en container ställs
ner på marken eller på en ledig kassett i väntan på att den ska lastas. Om en container måste
förflyttas tidigt i lastningsförloppet ställs den troligen ner på marken. Vid förflyttning senare i
lastningsförloppet kan containern ställas på kassett eller på marken. I det senare fallet beror det
på hur många kassetter som finns tillgängliga vid lastningen samt hur många hamndragare som
används.

För transport av containrar mellan terminalen och kajen används hamndragare och kassetter,
där en hamndragare är ett dragfordon som med dess vagn kan bära två TEU. En hamndragare
kör en sträcka om 1500 meter med två TEU när den används vid lastning eller lossning av ett
fartyg. Genom att använda flera hamndragare kan kajkranen och Reach stackern kontinuerligt
hållas i arbete.

De kassetter som inte är lastade på hamndragarna ställs upp i direkt anslutning till terminalen
för att möjliggöra uppställning av containrar på dem. Uppställningen av kassetterna gör att en
buffert kan uppstå, vilket gör att Reach stackern kan fortsätta plocka fram nästa container även
om en hamndragare inte finns på terminalen. Bufferten gör även att en hamndragare inte måste
väntar på att Reach stackern ska placera en container på dess kassett.

4.2 Informationslöde

Informationsflödet  börjar  hos transportkoordinatorerna på SSAB,  går  via  SSABs tredjeparts-
logistiker  Agility,  de  oceanrederier  som  används  för  frakten  och  avslutas  på  depån.
Transportkoordinatorerna lämnar en prognos, en forecast, till  Agility som bokar containrar av
containerägarna. Containerägarna friställer containrar som får användas i depån för lastning av
gods. Transportkoordinatorerna får samtidigt en specifikation om vad som går att boka på nästa
fartygsanlöp i form av de containrar som finns i depån. Flödet illustreras i Figur 5.

Bokningsreferenser  från Agility  och  containerägarna  är  tillgängligt  för  depån  genom SSABs
affärssystem Ellen och används för tilldelning av containrar. Ellen används även för rapportering
av de containrar som finns i terminalen. Containrarnas tillstånd, som kan vara tom eller lastad,
hel eller trasig, rapporteras via PICit. Inför ett anlöp av containerfeedern erhåller Oxhamn två
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Figur 5, informationsflödet för skeppande av SSAB gods via Stålhamnen. Heldragen linje runt text 

betyder att det är en plats, annars informationsdelning



listor av feedern, en för lastning och en för lossning. Listorna används för att rätt container ska
lastas av respektive på fartyget i rätt tid när hon ligger vid kaj.

4.2.1 Informationssystem

Informationsflödet godsexporten i containrar skapar hanteras av Oxhamn i två system, dessa är
PICit och Ellen. Det förstnämnda är ett system för intermodala transporter som containrarna är
registrerat i och det andra systemet är SSABs affärssystem som innehåller stöd för export i
container.

PICit  används  internationellt  och  i  Oxelösund  används  det  endast  av  Oxhamns personal  i
depån.  Uppgifter  som sparas  i  PICit  är  vilka  containrar  som ankommer  depån  och hur  de
levererades dit,  med uppgifter  om leveranssätt  och vem som utförde transporten till  depån.
Vidare  uppdateras  uppgifterna  om containrarna  då  dessa  stuffas  eller  strippas  och  när  de
placeras i terminalen för export.

Ellen  är  SSABs  affärssystem  och  innehåller  en  del  om  export  i  containrar  från  SSABs
produktion. Stödet innefattar bland annat ett system för att hålla ordning på bokningsreferenser
som Agility och Oxhamn uppdaterar när nya containrar bokas till depån och när en container är
stuffad. Agility ansvarar för att  bokningsreferenserna förs in i  Ellen samt att  containerägarna
använder samma bokningsreferenser vid friställande av containrar. Att en container är friställd
betyder  att  den  får  användas  utav  fraktköparen,  i  detta  fall  SSAB.   Bokningsreferenserna
används även i andra delar av affärssystemet, så som vid koppling av en order till en eller flera
containrar.

Mellan de båda informationssystemen överförs information, antingen automatiskt eller manuellt,
vid vissa specifika tillfällen. Tillfällen för informationsöverföring mellan de båda system är då en
container  friställs  eller  stuffats  och  placerats  i  terminalen.  Första  informationsöverförandet
mellan de båda systemen sker när bokningsreferenserna manuellt förs över från Ellen till PICit.
För  varje  bokningsreferens finns  en eller  flera  containrar  tilldelade  och dessa containrar  är
friställda  och  får  användas  för  att  stuffa  gods  i.  När  en  container  kopplas  mot  en
bokningsreferens i PICit överförs den informationen automatiskt över till Ellen för att SSAB ska
kunna  lasta  upp  och  köra  ner  plåt  till  Containerhallen.  Vidare  hämtar  då  personalen  i
Containerhallen containern för att stuffa det nedkörda godset från SSAB. När en container är
stuffad  plomberas,  försluts  med  ett  spårbart  lås,  den  i  Containerhallen  och  numret  på
plomberingen  matas  in  i  Ellen.  Containern  är  nu  färdig  i  Ellen  och  transporteras  från
Containerhallen  till  containerdepån  för  att  ställas  in  i  terminalen.  När  containern  ställts  in  i
terminalen markeras den manuellt som utgående i PICit och containerägaren kan då boka in
den för transport från Stålhamnen.

4.2.2 SSAB

För att trigga en leverans av en tomcontainer till depån bokar transportkoordinatorerna på SSAB
frakt i container för sålt material som ska exporteras. Initieringen av transportkedjan illustreras i
Figur  5,  där  transportkoordinatorerna  möjliggör  export  av  SSAB  gods  i  container  via
Stålhamnen. Material som exporteras i containrar går bland annat till Asien och Australien. Förr
berodde valet av container som lastbärare på ojämnvikten som fanns mellan Europa och Asien
eller Australien som gav ett lägre transportpris. Idag finns inte den ojämnvikten, utan containern
används  som  lastbärare  för  att  ge  kortare  ledtider.  Vidare  finns  en  mindre  skaderisk  vid
omlastning av godset som går i container jämfört med om det transporterats på en bulkbåt.

Transportkoordinatorerna  kan  boka  på  nytt  gods  på  nästa  fartygsanlöp  fram  till  torsdagen
veckan innan, det följs av ett anlöp som sker natten mellan måndag och tisdag. Utöver att boka
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gods till nästa fartygsanlöp önskar SSAB att transportkoordinatorerna ska leverera prognoser
på  behovet  av  transport  i  container.  Transportkoordinatorerna  levererar  i  dagsläget  inga
prognoser då de upplever ett ojämnt behov av frakt i container, vilket gör det svårt för dem att
lämna en prognos. De påpekar samtidigt att specifika kunder har en jämn efterfrågan, vilket gör
att deras gods går att prognostisera. Den prognostiserbara volymen är dock liten i förhållande
till den totala godsvolymen som exporteras i container och transportkoordinatorerna är osäkra
på  vilken  effekt  den  har  totalt  sett.  Som  resultat  av  det  ojämna  behovet  har
transportkoordinatorerna valt att inte skapa några prognoser, vilket då faller på tjänstemännen
inom SSABs logistikavdelning. Vid de tillfällen prognos inte ges av SSAB måste Agility agera på
tidigare data och kunskap om fraktbehovet.

Transportkoordinatorerna kan boka gods på en bokningsreferens när Agility markerat den som
bekräftad i Ellen.  Då ordern är bekräftad vet transportkoordinatorerna att  de lastbärare som
behövs för ordern finns tillgängliga i depån. Markeringen betyder även att containerägaren som
godset  ska  gå  med har  friställt  det  antalet  containrar  som behövs.  Med lastbärare  menas
container  och  eventuell  jigg,  vilket  är  en  ställning  för  att  kunna  stuffa  plåt  på  tvären  i  en
container, som behövs för transporten.

Transportkoordinatorerna  kan  även  boka  gods  mot  bokningar  som  ännu  inte  fått  en
bokningsreferens eller blivit markerade som bekräftade. Upplastning av gods på SSABs område
sker då som om bokningen skett mot en bekräftad bokningsreferens, men i depån finns ingen
friställd container tillgänglig. Vid bokning av gods mot order som inte är bekräftad måste depån
höra av sig till Agility och containerägare för att lösa den uppståndna situationen. Lösningen kan
vara att en container som antas inte behöver användas för tillfället kan användas till den ordern
samt att en ny container tompositioneras till depån.

4.2.3 Agility

Agility,  som är  SSABs  tredjepartslogistiker,  sitter  mellan  SSAB och  de containerägare  som
används för export av gods från SSAB. Genom de prognoser och fraktbeställningar Agility får
kan de kommunicera vidare vilket behov SSAB har. Behovet kommuniceras till containerägarna
i form av antal containrar av respektive storlek som behövs inom en snar framtid och på längre
sikt. På samma sätt rapporterar respektive containerägare veckovis hur många containrar de
har stående i depån i Stålhamnen till Agility.

Det är containerägarna som ska säkerställa att de har tillräckligt med containrar i depån för de
fraktuppdrag som de åtagit  sig från Stålhamnen. Då nya containrar ska levereras till  depån
samarbetar containerägaren och Agility för att en tompositionering ska gå att genomföra. En
tompostitionering tar cirka två veckor i anspråk, vilket gör att containrar måste transporteras till
depån baserat på prognoserna snarare än fraktbeställningar. Tompositioneringarna måste göras
på prognoser då transportkoordinatorerna kan beställa frakt fram till torsdagen innan kommande
fartygsanlöp. Vidare kan en order som skiljer sig från prognosen inte lovas transport på kort
varsel, men genom kontakt med Agility och containerägarna kan en sådan order ändå skeppas
snabbt.  Men  detta  kan  inte  göras  om  det  äventyrar  framtida  leveranser  som  ligger  inom
prognosen och de tidigare lagda fraktbeställningarna.

4.2.4 Inleverans och skeppande av container

Information kring  inleverans  av en eller  flera tomma containrar  kommer vid  olika  tidpunkter
beroende på vilket fraktsätt som används för inleveransen. Om leveransen sker per fartyg eller
tåg har depån god framförhållning och kunskap om leveransen då dessa leveranser planeras in
på  högre  nivå  och  i  god  tid.  Vid  leverans  per  lastbil  blir  personalen  i  depån  uppringd  av
lastbilschauffören som vill bli insläppt på depån när han eller hon står utanför grinden.
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När leveranser sker per tåg eller lastbil är den eller de containrar som kommer till Stålhamnen
också  ämnade  att  lastas  av  där.  Tåg  och  lastbilar  skiljer  sig  i  detta  hänseende  mot
feederfartyget  som  trafikerar  Stålhamnen.  Feederfartyget  innehåller  containrar  menade  att
lastas av i Stålhamnen, men även vid andra hamnar feedern anlöper. Vid varje anlöp erhåller
hamnen en  lossnings-  och en lastningslista  som beskriver  vilka  containrar  som ska lossas
respektive lastas och vart de finns eller ska placeras på fartyget. Lastning- och lossningslistorna
skapas av skepparen när fartyget lämnar Södertäljehamn. Skapandet av listorna tar viss tid då
fartyget måste vara sjöduglig efter lossning och lastning. Tidsåtgången vid skapandet av listorna
gör att de kommer hamnen till del strax innan anlöpet. Det enda Oxhamn med säkerhet vet är
att  de  containrar  som  står  i  terminalen  ska  lastas  under  arbetet  med  fartyget.  En
containerfeeder är ett  mindre containerfartyg som anlöper både regionala och internationella
hamnar.  Feederfartyg  används  för  att  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  transportera  mindre
containervolymer till hamnar med större containervolymer och containerfartyg.

Bokning av gods på feederfartyget är möjligt fram till två dagar innan anlöpet, men då fartygets
kapacitet  är  begränsad till  508 TEU kan hon bli  fullbokad.  Om ett  visst  anlöp blir  fullbokat
kommer de containrar som inte ryms på det anlöpet stå kvar i terminalen till nästa anlöp. Att
feedern är fullbokad har under våren hänt vid något enstaka tillfälle och varning om att feedern
börjar  bli  fullbokad  har  utfärdats  ett  par  gånger.  Innan  det  nya  fartyget  började  användas
användes ett annat fartyg som var något större. Minskade godsvolymer till och från de hamnar
som anlöps har medfört att rederiet valt att använda ett mindre fartyg

4.2.5 Ansvar och kostnadsbärande

När  en container  är  i  Stålhamnen kan den anta  ett  flertal  olika  tillstånd,  under  vilket  vissa
specifika  bestämmelser  gäller  kring  den.  Bestämmelserna  reglerar  vilket  företag  som  för
närvarande  anses  ansvara  för  containern  gällande  säkerhet,  användande  och
kostnadsbärande. När en container är registrerad som inkommande i PICit har Oxhamn rätt att
ta ut en hyra för tjänsten att lagerföra containern i depån. Denna hyra tas av containerägaren
som ansvarar för containern så länge den är kvar i depån.

När en container är friställd och utlämnad övergår ansvaret och kostnadsbärandet av containern
på den som hämtade containern.  I  Stålhamnen övergår  då ansvaret  på SSAB under  tiden
godset  stuffas  och  containerägaren  kan  från  denna  stund  debitera  SSAB för  nyttjandet  av
containern.  När  containern  inte  står  i  depån  tar  inte  Oxhamn  hyra  för  depåhållande  av
containern.  SSAB  fortsätter  att  debiteras  av  containerägaren  så  länge  containern  står  i
terminalen efter det att stuffningen genomförts. Då en container står i terminalen kan Oxhamn
åter ta ut en hyra för att lagerföra en containrar för containerägaren. Hyran för lagerföringen och
debiteringen för containernyttjandet i terminalen upphör vid lastning av containern på fartyget
den ska skeppas på.

4.3 Ytbehov

Depå-  och  terminalverksamheten  bedrivs  idag  på  en  yta  om  drygt  7000m²  belägen  i
Stålhamnen,  Oxelösund.  På  ytan  lagerförs  både  lastade  och  tomma  containrar,  hela  som
defekta, och all hantering av containrar på ytan sköts med en Reach stacker. Lagerföringen av
tomma containrar berör tre modeller från de tre containerägare som används för skeppning av
SSAB gods via Stålhamnen. De modeller som lagerförs är 20 fot DV och 40 fot DV och HC,
dessa kommer idag från Hapag-Lloyd, NYKline och YangMing.

Kapacitetsmåtten som togs upp i bakgrunden är givna i ett avtal mellan Oxhamn och SSAB som
tecknades  då  Oxhamn  övertog  driften  av  Stålhamnen  från  SSAB.  Vidare  kommer
kapacitetsmåttet gett i tonnage per år från tiden då SSAB drev verksamheten i Stålhamnen och
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antas bygga på att varje container har en vikt om 20-21 ton styck. Kapacitetsmåttet motsvarar
190-200 containrar per vecka, givet verksamhet 52 veckor per år, och ligger över den kapacitet
Containerhallen  idag sägs ha om 130 containrar  per  vecka.  Av de containrar  som stuffas i
Containerhallen är 80% 40 fot och 20% 20 fot.

Hamnen har inte genomfört beräkningar på hur många TEU som går att lagerföra i depån likt
Chu och Huang (2005) föreslog.  Dock har antal  lagerförda TEU vid en tidpunkt  tagits fram
genom att 20 fots containrar ritats ut på en karta över depån. Antal lagerförda containrar har då
beräknats  som  antal  containrar  som  får  plats  på  depån  multiplicerat  med  genomsnittlig
stackningshöjd.  Beräkningarna  har  gjorts  av  tjänstemän  på  Oxhamn  och  resulterade  i  ett
kapacitetsmått  om  400  lagerförda  TEU  samtidigt.  Figur  6  illustrerar  hur  beräkningen
genomfördes genom att containrar om en TEU styck ritades ut på ytan. Depån är den delen där
containrarna står i stackar och terminalen är den del där containrarna står i långa rader.

Utöver behovet av att  lagerföra tomma och lastade containrar behövs även utrymme för att
temporärt ställa upp containrar. Den temporära uppställningarna kan bero på defekter, hastiga
inleveranser  eller  externgods,  oavsett  orsak  krävs  yta  från  depån  och  terminalen  för
uppställning.  Att  en  container  är  defekt  kan  betyda  att  den  inte  är  hel,  att  den  innehåller
skadedjur eller kommer från ett land med restriktioner. Om containern inte är hel måste den
lagas  av  hantverkare  med  speciell  utbildning  och  om  den  innehåller  skadedjur  måste  den
saneras. Båda dessa åtgärder genomförs på depån. Om en container kommer från ett land med
restriktioner  kan den behöva stå innan den kan användas igen,  vilket  gör  att  den inte  kan
lagerföras i containerägarens stack på depån.

All containerhantering sker, från Reach stackern sett, med dörrarna till höger. Ett exempel på
hur en stack respektive stapel av containrar kan se ut finns i Figur 7, vilket är ett fotografi av en
YangMing  stack.  Stacken  är  markerad  i  blått  på  figuren  och  består  av  ett  flertal  staplar
containrar,  vidare är en stapel markerat i rött i  figuren. Containrar lagerförs med dörrarna åt
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Figur 6, depå och terminal utmarkerat för beräkning av maximalt antal lagerförda TEU



samma håll, likt stacken i bilder, för att underlätta hanteringen. På figuren syns staplar med olika
antal  containrar,  dock  högst  fyra.  Varje  stapel  innehåller  maximalt  fyra  containrar  för  att
underlätta plockandet av den översta containern för föraren av Reach stackern samt att trucken
inte måste pressas till dess yttersta.

Då varje containerägare tillhandahåller alla tre containervarianterna som används för stuffning
av gods kan upp till nio stackar skapas på depån då de olika modellerna och ägarna hålls isär.
Containerägarnas containrar hålls isär för att undvika onödig hantering av containrar för att nå
den container som ska skicka till Containerhallen. Vid placering av dessa olika stackar måste
först in först ut principen beaktas då containerägarna vill se att deras containrar omsätts och
inte bara står stilla. Om en container står längre än cirka tre månader i depån kan Oxhamn få en
uppmaning att  omsätta den specifika containern.  De containerägare som brukar  påpeka att
containrar  stått  för  länge  är  de  som  är  något  mindre  på  marknaden  och  det  är  sällan
förekommande att hamnen får krav på sig att omsätta vissa specifika containrar. 
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5. Analys
I  analysen  kommer  nulägesbeskrivningen  att  ställas  mot  litteraturstudien  för  respektive
frågeställning.

5.1  Hur  hanteras  den  enskilda  containern  i  depån  och
terminalen?

Resultatet av kartläggningen återfinns i kapitel 4. Nulägesbeskrivning, mer specifikt 4.1 Fysisk

hantering. 

5.1.1 Hur anländer och lämnar containrar systemet?
De transportsätt som idag används för att leverera containrar till Stålhamnens depå går inte att
jämställa på samma sätt som Carlo, Vis och Roodbergen (2013) gör då de beskriver andra
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Figur 7, en stack YangMing containrar med utmärkt stack (rött) och stapel (blått)



terminaler.  De  ser  endast  en  hamn,  och  därmed  en  terminal,  som  ett  sätt  att  gå  från
landbaserad transport till sjöbaserad och vice versa. 

Beroende  på  vilket  transportslag  som  används  vid  en  containerleverans  till  depån  finns
aktiviteter  som  depåpersonalen  måste  göra.  Aktiviteterna  varierar  mellan  de  olika
transportsätten, där leverans med lastbil och fartyg endast triggar avlastning och inställning av
containern i rätt stack. Vid leverans med sidolyft krävs ingen avlastning, men containern ska
ställas in i rätt stack. Vid leverans per tåg krävs dels framförande av containertrucken utanför
depån för avlastning samt att  containrarna måste mellanlanda på depån för att  vändas rätt.
Skillnaderna gör att de olika transportsätten tar olika lång tid i anspråk per container och ställer
även olika krav på de som levererar containrar till depån.

Placeringen av en container på depån respektive terminalen skiljer sig åt mellan olika depåer
och terminaler.  Carlo,  Vis  och Roodbergen (2013) presenterats automatiserade kranar,  vilka
kommer ihåg vilken container som placeras vart. Vidare presenterar Lee, Lee och Chew (2014)
terminaler som tilldelar en inkommande container en specifik plats i förväg. Men det finns även
depåer och terminaler som inte tilldelar en inkommande container en specifik plats eller kommer
ihåg exakt vart den ställdes in. Varför olika depåer och terminaler valt att lösa inlagringen av
containrar  på olika  sätt  har  inte presenterats  i  den litteraturen som varit  del  av projektet.  I
Oxhamn  placeras  containrarna  godtyckligt  på  terminalen  och  i  containerägarens  stack  på
depån.  Den  godtyckliga  placeringen  i  rätt  containerägares  stack  görs  för  att  underlätta
verksamheten genom att  möjliggöra plock av samtliga containerägares containrar vid behov.
Vidare  skeppas  samtliga  containrar  från  terminalen  vid  ett  tillfälle,  varför  placeringen  av
containrarna i terminalen är av underordnad betydelse.

Utleverans av containrar från en containerterminal har bland annat Le-Griffin och Murphy (2006)
och  Carlo,  Vis  och  Roodbergen  (2013)  tagit  upp.  De  förstnämnda  skriver  om  hur  sättet
containrarna  lagerförs  på  påverkar  tiden  det  tar  att  hämta  fram  en  container  till  väntande
transport.  En  kort  plocktid  kan  åstadkommas  genom  att  lagerföra  containrar  så  alla  är
tillgängliga att plocka eller genom att öka antalet containertruckar. Att samtliga containrar ska
vara tillgängliga ger en låg lagringstäthet. En andra containertruck kan betyda att investeringar
måste genomföras samt att terminalen ska rymma de båda containertruckarna samtidigt. Carlo,
Vis och Roodbergen (2013) skriver om hur sortering av de containrar som står i terminalen kan
främja en kort liggtid för det fartyget som anlöpt hamnen. Genom sorteringen kan terminalen
fokusera på att förse transportfordonen med containrar att köra till kranen på kajen. De pekar
dock på att lastningslistan som är grunden för sorteringen oftast släpps sent och att ingen tid
finns för  att  genomföra sorteringen.  Att  förkorta plocktiden per container  som Le-Griffin  och
Murphy  (2006)  föreslog  genererar  låg  lagringstäthet  eller  trängsel  på  terminalen  och  en
optimering mot korta plocktider per container.

Vid en utleverans av en container från terminalen i  Stålhamnen kan maximalt  en container
behöva förflyttas för att nå den som önskas då de stackas två och två. Vidare rör Oxhamn inga
containrar före fartygsanlöpet då lastningslistan kommer dem till hand tätt inpå anlöpet. För att
snabba på utleveranserna används dock kunskapen om vart på terminalen respektive container
är placerad. Kunskapen om containrarnas placering används tillsammans med lastningslistan
för att ge truckföraren friheten att välja den container som står bäst till och som efterfrågas. 
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Utleveranserna från Oxhamn är för detta projekt begränsade till att inkludera de containrar som
stuffats  i  Containerhallen.  Alla  containrar  som  stuffats  i  Containerhallen  lastas  på
containerfeedern och plocktiden per container är därför av underordnad betydelse. Det är en
kort liggtid för fartyget som rederiet är intresserat av och det behöver inte uppnås på samma
sätt som vid utleverans per lastbil. Därför har Oxhamn tagit fram en lösning som inte diskuterats
i  litteraturen,  även  om  delar  av  den  går  att  finna.  Där  lösningen  innehåller  en  karta  över
terminalen, fler kassetter än hamndragare samt en Reach stacker som plockar containrar enligt
kartan och lastningslistan.

Buffertsystemet som används av Oxhamn vid utleverans av containrar från terminalen ger en
viss  grad  av  sortering  under  tiden  containrarna  plockas.  Buffertsystemet  bygger  på  att
containrarna antingen placeras på en hamndragare eller en kassett, beroende på vad som finns
tillgängligt  på depån. Reach stackern premierar att  lasta hamndragare över kassetter för att
kranen på kajen kontinuerligt ska förses med containrar. De tillfällen då kassetter lastas trots att
hamndragare  finns  tillgängliga  är  då en container  som plockas  inte  kan lastas  på  fartyget.
Uppställningen  på  kassetten  sker  då  för  att  undvika  dubbelhantering  av  containern  samt
möjliggör  att  en  hamndragare  ska  kunna  hämta  containern  senare  utan  inblandning  av
containertrucken. Hamndragarna kan då bara byta kassett, från den tomma de transporterade
till depån till en lastad som kan köras till kajen.

Buffertsystemet  som  idag  används  av  Oxhamn  förkortar  inte  plocktiden  av  en  container  i
terminalen som en andra containertruck eller att lagerföra containrarna på kassetter skulle göra.
Samtidigt tillåter inte utrymmet på ytan att en andra containertruck framförs eller att containrarna
lagerförs på kassetter. Att utrymmet inte räcker till  för att lagerföra containrarna på kassetter
eller chassin var även det något Le-Griffin och Murphy (2006) tog upp i form av hamnarna i Los
Angeles och Long Beach. Där en övergång från lagring på chassin till att stacka containrarna
övervägdes då mängden containrar ökade. Men då antogs även att utleveranserna till väntande
lastbil  skulle  ta  längre  tid  med  sämre  kundservice  som  följd.  För  bibehållen  kundservice
diskuterades hur fler containertruckar skulle kunna användas. Genom att flera containertruckar
opererar  på  samma  yta  kan  utleveranser  hanteras  parallellt.  Även  om  flera  utleveranser
hanterades parallellt skulle tiden för en utleverans kunna öka.

Skapandet av kartan över terminalen sker manuellt genom att personalen på depån går ut och
skriver av alla containrars identifikationssträng. Det manuella skapandet av kartan bygger på att
personalen på depån har tid att avsätta från andra arbetsuppgifter. De andra arbetsuppgifterna
inkluderar  att  lagra  in  containrar,  förse  Containerhallen  med  containrar  och  registrera
containrarna i respektive affärssystem. Vidare kan vädret påverka skapandet på ett sådant sätt
att det vid regn kan göra kartan mer svårläst än nödvändigt. En förbättring av skapandet av
kartan skulle  kunna vara att  den automatiserades för att  gå mot hur autonoma RTG-kranar
kartlägger  vart  vilken container  placeras.  Då skulle  inte  heller  vädret  påverka läsbarheten i
samma utsträckning då kartan även skulle existera elektroniskt.

Vid jämförelse mellan det undersökta systemet och litteraturen som presenterats i projektet har
ett flertal skillnader identifierats vid in- och utleverans av containrar till en depå och terminal.
Skillnaderna  bygger  på  de  teoribitar  som  sammanfattades  i  kapitel  3.7,  vilket  var  en  kort
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sammanfattning av litteraturstudien i form av tabell 3. Hur inleveranser av containrar hanteras
och vilka utmaningar de olika transportsätten ger depån skiljer sig mycket mellan projektet och
litteraturen. Skillnaden har sin grund i att depåerna i litteraturen i regel är betydligt större och har
en mer omfattande containertrafik än den undersökta depån. På en större depå som servar
större containerfartyg används även andra typer av containerkranar, vilket påverkar jämförelsen.
Andra typer av containerkranar kräver även att depån är utformad på ett visst sätt för att de ska
gå att framföra. 

5.1.2 Vilka fysiska aktiviteter utförs i depån och terminalen?
På en kombinerad depå och terminal för containrar genomförs ett flertal aktiviteter som berör
den fysiska containern. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de genomförs för att möjliggöra
snabba in- och utleveranser. Aktiviteterna genomförs även för att containerägare och kunder till
hamnen ska få den service som avtalats. Servicen kan beröra möjligheten till att kylcontainrar
ansluts till elnätet eller att containrar omsätts i den ordning de levererades till depån.

Vid  inleverans  av  containrar,  oberoende  vilket  transportsätt  som  användes,  placeras
containrarna i rätt containerstack. Hur en container ställs in i rätt stack beror på vilken typ av
kran  samt  vilket  transportsätt  som används  för  frakt  av  containern  till  depån.  Lossning  av
containrar  från fartyg  och lastbilar  görs idag på ett  sätt  som gör  att  nästan alla  containrar
omgående går att ställa in i korrekt stack. När containrar levereras med tåg sker leveransen på
ett sådant sätt att containrarna inte går att ställa in i stackar per omgående.

Vid  leverans  av  container  på  lastbil  med  sidolyft  eller  med  tåg  placeras  containrarna  på
godtycklig  yta  för  att  sedan  ställas  in  i  rätt  stack.  En  lastbil  med  sidolyft  levererar  själv
containern till  depån och containertrucken måste endast ställa in containern i rätt  stack. Vid
leverans på tåg transporterar containertrucken först in containern till depån för att ställa ner den
och greppa den en andra gång för placering i rätt stack. Arbetsflödet gör att varje container
hanteras ett flertal gånger innan den ställs in i rätt stack. För varje hantering finns även risken
att  skador  uppkommer.  Att  olika  transportsätt  kräver  olika  behandling  är  ingenting  som
behandlats i litteraturen. 

På en depå och terminal genomförs omplockningar för att nå den eller de containrar som för
tillfället  efterfrågas.  Omplockningar  kan  göra  att  personalen  måste  förflytta  ett  stort  antal
containrar och placera dessa på lediga ytor på depån. Beroende på vilken typ av containerkran
som används på depån kommer förfarandet att skilja sig åt, där en Reach stacker ställer undan
containrarna  på en  ledig  plats.  Depåer  som använder  sig  av  SC-,  RTG-  eller  RMG-kranar
placerar å sin sida endast de oönskade containrarna på containrar som för närvarande inte ska
plockas ut.

I Oxhamn är omplockningar av containrar ovanligt då uttaget ur depån endast är beroende av
vilken containerägare och storlek som efterfrågas. Enda gången en omplockning av containrar
skulle vara av intresse för depån är då en containerägare påpekat att en av dennes containrar
stått för länge. Men i regel sker ingen omplockning då, utan personalen på depån ser till att välja
de containrar som står i samma stack som de efterfrågade när Containerhallen har ett behov. I
terminalen sker omplockning vid fartygsanlöp, men förflyttningen berör då endast en container
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då  cotnainrarna  i  terminalen  stackas  två  och  två.  Även  truckförarens  valfrihet  över  vilken
container som ska tas härnäst gör att omplockningar sker mer sällan.

Carlo, Vis och Roodbergen (2013) diskuterade hur de containrar som ska med samma fartyg
samlas på ett ställe på terminalen och hur sortering av containrar som ska med ett fartyg kan
förenkla lastning. Sorteringen har avhandlats här i kapitel 4. Nulägesbeskrivning och av Carlo,
Vis  och  Roodbergen  (2013),  med  slutsatsen  att  lastningslistan  släpps  för  sent  för  att
containrarna i terminalen ska hinna sorteras. Vidare ger den extra hantering sorteringen innebär
liten till ingen vinst. Att samla alla containrar som ska med samma fartygsanlöp på ett ställe görs
redan  idag  i  Stålhamnen  då  ett  fartygsanlöp  görs  redo  åt  gången.  Vilket  betyder  att  hela
terminalen håller containrar för samma anlöp och att det därför inte måste göras skillnad på
olika containrar. 

Vid jämförelse mellan det studerade systemet och litteraturen har både likheter och skillnader
funnits gällande vilka fysiska aktiviteter som genomförs på depån och terminalen. De depåer
som  avhandlas  i  litteraturen  är  av  större  yta  och  volym,  vilket  påverkar  hanteringen  av
containrarna  som lagras  där.  Men det  finns  vissa likheter  mellan  hur  Oxhamn hanterar  de
containrar som de har i sin depå och hur de stora hamnarna gör. Att samla de containrar som
ska med samma anlöp är en likhet, men de skiljer sig åt gällande hur länge de har kunskap om
vart respektive container står. Större hamnar har mer kontinuerlig koll medan Oxhamn har koll i
lagom tid till anlöpet som containrarna ska skeppas på.

5.1.3 Vad behöver ytan för kapacitet?
På den kombinerade ytan genomförs ett flertal aktiviteter som kräver utrymme för placering av
containrar.  För att  samtliga aktiviteter  ska vara möjliga  att  genomföra måste ytor  hållas  fria
samtidigt  som containrar  ska gå att  lagerföra.  Att  ytan idag ses som en trång sektor är  en
indikation på att verksamheten på ytan inte överensstämmer med kapaciteten på den. Att en
depå ses som en trång sektor och att behovet är större än lagringskapaciteten är Oxhamn inte
ensamma om att uppmärksamma. hamnarna i Los Angeles och Long Beach är två exempel på
hamnar som har en större efterfrågan på lagring än vad de har kapacitet för det enligt Le-Griffin
och Murphy (2006).

Olika containerkranar har enligt Kalmar industries (2007) olika kapacitet i antal lagerförda TEU
per hektar. Vidare menar Kalmar industries (2007) att den typ av kran som används av Oxhamn
ska kunna lagerföra upp till 500 TEU per hektar. Samtidigt uppger Oxhamn att de räknar med
att depån i Stålhamnen har en kapacitet om 400 TEU samtidigt som dess yta är 7000 m2. 

För att kunna jämföra 500 TEU per hektar med de beräknade 400 TEU per 0.7 hektar som
Oxhamns depå ska kunna lagerföra behöver en omräkning göras. Genom att dela 400 TEU på
0.7 hektar erhålls att depån ska kunna lagerföra drygt 570 TEU per hektar. Skillnaden mellan
den kapacitet Kalmar industries (2007) tagit upp och den kapacitet som Oxhamn beräknat kan
antas ligga i antal containrar varje stapel innehåller. Enligt Kalmar industries (2007) gjordes ett
antagande om att genomsnittlig stackningshöjd är tre containrar medan Oxhamn räknar med en
stackningshöjd om fyra containrar. Båda dessa antaganden är rimliga då upp till fem containrar
kan placeras på varandra med en Reach stacker.
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Vid ytbrist på en containerdepå kan lagringstätheten ge svar på om ytan på depån används på
ett  optimalt  sätt  eller  om  containrarna  lagras  på  ett  sätt  som  lämnar  mer  att  önska.  Om
lagringstätheten  är  låg  kan  den  lagringstekniken  som  används  jämföras  med  andra
lagringstekniker. Hamnarna i Los Angeles och Long Beach har blivit föreslagna att titta på andra
lagringstekniker då deras respektive containerterminaler var fulla men användes med en låg
lagringstäthet.  Containernivåerna  ökar  även  hos  Oxhamn,  där  en  utökning  av  ytan  skulle
innebära stora kostnader. För att öka lagringskapaciteten på den befintliga ytan finns dock tre
alternativ: att utöka ytan, att byta lagringsteknik eller att öka genomflödet.

En  utökning  av  ytan  skulle  medföra  större  yta  som  containrar  kan  lagerföras  på,  men
utökningen måste vägas mot investeringen som krävs för en utökad yta. Beroende på hur de
angränsande ytorna används samt ser ut kan en utökning vara mer eller mindre möjlig och
kostsam.  Hamnarna  i  Los  Angeles  och  Long  Beach  hade  funderingar  på  att  utöka  sina
respektive ytor. Enligt Le-Griffin och Murphy (2006) skulle en utökning endast vara möjligt ut
mot havet, vilket skulle medföra stora kostnader, samt att det var osäkert om ett tillstånd för en
sådan utökning skulle vara möjlig. I Oxhamns fall återfinns verksamheter i direkt anslutning till
depån och terminalen, vilket gör att de måste flyttas för att utöka ytan på deras bekostnad. Även
Oxhamns depå och terminal ligger i anslutning till vattnet, vilket gör att ytan skulle gå att utöka
ditåt. En utökning av ytan i havet skulle medföra okända kostnader.

Att byta lagringsteknik skulle även det innebära investeringar med en ökad lagringstäthet som
följd.  Investeringen skulle  då göras i  nya maskiner och ny teknik, investeringen skulle  även
inkludera  nya  arbetsmetoder  och  ett  nytt  upplägg  av  verksamheten.  Införandet  av  nya
arbetsmetoder kan behövas då olika lagringstekniker hanterar containrar på olika sätt där en
Reach stacker behöver ytor på depån för framförandet, vilket de andra containerkranarna inte
kräver på samma sätt. Andra containerkranar kräver lediga ytor på andra delar av depån för att
containrar ska kunna lagras in och lämnas ut från depån. Exempel på detta är IAR i ekvation 4
och  WT i  ekvation 3, där  IAR berör utlastningszonen från ett  containerblock.  Vidare tar  WT

hänsyn  till  att  containrar  inte  kan  placeras  bredvid  varandra  för  att  containertrucken  som
används på depån måste gå att framföra.

Att utöka ytan för depå- och terminalverksamheten är ett alternativ till hur den trånga sektorn
som depån och terminalen är idag kan göras mer tillgänglig. Det andra alternativet är att öka
lagringstätheten med en containerkran som klarar av att lagerföra flera containrar på den yta
som i dagsläget används. Båda alternativen medför stora kostnader för hamnen och Soberón
(2012) och Sinha (2011) presenterade ett tredje alternativ som möjliggör större lediga ytor. Det
tredje  alternativet  innebär  att  man  kollar  på  genomflödestiden  för  en  container.  Om
genomflödestiden  för  en  container  är  lång  kan  antalet  lagerförda  containrar  minskas.  En
minskning av antalet lagerförda containrar innebär då en minskning i genomflödestiden och ger
större tillgängliga ytor. För att se sambandet mellan det maximala antalet lagerförda TEU på
ytan och genomflödestiden, antal lagringsplatser och genomsnittlig stackningshöjd kan ekvation
1  studeras.  Men  ekvationen  kan  även  skrivas  om  för  att  beräkna  den  genomsnittliga
genomflödestiden.  Omskrivningen av ekvation 1 har skett  i  ekvation 6.  En enhetsanalys  av
ekvation 6 görs i ekvation 7 då det finns otydligheter i den data som projektet erhållit.
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 (7)

Containerdepåns kapacitet per år är 10000 containrar och ges av kapacitetsmåttet att 200000
ton per år ska kunna passera depån. Antal lagringsplatser och stackningshöjden är inte explicit
givna  i  projektet,  men  genom  multiplikationen  erhålls  antal  TEU  som  vid  en  tidpunkt  kan
lagerföras på depån. Antal lagerförda containrar vid ett tillfälle är dock givet, vilket är 400 TEU
för depån om 7000 m2. Denna siffra är inte att förväxla med den framräknade siffran om hur
många TEU Oxhamns depån skulle kunna lagerföra om ytan var en hektar stor. Genom att sätta

in 400 TEU för   och 10000 contairnar för  erhålls en genomflödestid,  , om

14,6  och inte dagar, vilket är genomflödestidens enhet var enligt Soberón (2012)

och Sinha (2011).

Om antalet containrar som kan lagerföras på depån på ett år räknas om till antal TEU som kan
lagerföras enligt det givna förhållandet mellan containrar på 40 och 20 fot. Vid omräkning av
antal containrar till antal TEU enligt förhållandet i nulägesbeskrivningen ges att 18000 TEU ska
kunna lagerföras per år på depån. Med ett maximalt genomflöde om 18000 TEU per år och 400
lagerförda TEU vid ett tillfälle erhålls en genomflödestid om 8,1 dagar. Genomflödestiden får då
enheten dagar, vilket både Soberón (2012) och Sinha (2011) skrev, då de ingående värdenas
enheter följer ekvation 7.

De containrar som lagerförs på depån används endast av Containerhallen och depån skulle ha
en överkapacitet om Containerhallen inte kan stuffa 10000 containrar per år. I Containerhallen
kan  130  containrar  stuffas  per  vecka,  vilket  motsvarar  234  TEU  enligt  förhållandet  mellan
containrar med längden 20 och 40 fot. Med 130 stuffade containrar per vecka erhålls att 6760
containrar kan stuffas per år. Vilket ger att depån har en överkapacitet om 3240 containrar per
år,  motsvarande 60-70 containrar  i  veckan.  Den genomsnittliga  genomflödestiden  skulle  vid

lagerföring av totalt 6760 containrar per år bli 21,6 .

Räknar man istället med 234 stuffade TEU per vecka ges att 12168 TEU kan stuffas per år,
givet verksamhet enligt nulägesbeskrivningen 52 veckor per år. Givet behovet i antal TEU per år
och 400 lagerförda TEU skulle genomflödestiden på depån vara 12 dagar för en containrar. 

Beroende på hur kapaciteten är given för depån samt i vilken enhet den var menad att återges i
spelar  stor  roll  vid  beräkning  av  genomflödestiden.  Vidare  har  ett  antagande  gjorts  i
beräkningarna ovan, vilken är att samma förhållande gäller för de containrar som lagerförs som
för de som stuffas. Vilket inte måste vara sant då förhållandet  togs upp i samband med att
Containerhallen diskuterades. Oavsett vilken enhet kapaciteten var given i för depån respektive
Containerhallen måste de båda gå att jämföra. Om kapaciteten är given i containrar, vilket den
var från hamnen, kan den antingen jämföras med andra kapacitetsmått givna i containrar eller
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räknas om till en annan enhet. Omräkningen sker i detta fall genom ett känt förhållande, att 80
% av de containrar som passerar Containerhallen är 40 fot och resterande 20 % är 20 fot långa.
Oavsett om värdena är omräknade eller inte från containrar till TEU ska depån klara av att förse
Containerhallen med de containrar som används där. 

Containerägarnas behov av att  påpeka att  en av deras containrar stått  för länge borde inte
finnas med den genomflödestiden som depån har. Att behovet inte borde finnas bygger på att
först in först ut-principen tillämpas rakt igenom verksamheten på depån. Oavsett anledning till
att principen inte tillämpas, om det så är av bekvämlighet eller att containrarna placeras på ett
sådant sätt att det inte är möjligt, måste problemet identifieras och korrigeras. Lösningen på att
stackarna placeras med endast ena sidan tillgänglig för trucken går att lösa genom att antalet
containrar minskas och att de som lagerförs placeras så trucken når stackarnas båda ändar.

Ett  minskat  antal  containrar  skulle  påverka  genomflödestiden,  behovet  av  kontinuiteten  i
inleveranserna och den inkomst lagerföringen av containrar ger hamnen. Att genomflödestiden
minskar med färre lagerförda containrar kan konstateras ur ekvation 6, där ett lägre värde på

 ger en kortare genomflödestid. En kortare genomflödestid är dock inte målet med
färre lagerförda containrar, utan målet är färre klagomål och en flexiblare verksamhet. För att
antalet lagerförda containrar på depån ska kunna hållas lägre än i dagsläget kan mer frekventa
leveranser av tomma containrar krävas. För att hålla en mindre mängd containrar lagerförda
kan även antalet containrar som levereras till depån vid ett tillfälle minskas alternativt kan de
stora leveranserna ske mer sällan.

5.2  Vilken  förbättringspotential  inns  i  dagens  fysiska
hantering av containrar?

Att  containerägare  återkopplar  till  Oxhamn att  de  har  synpunkter  på  att  en  container  varit
stillastående för länge på depån tyder på att först in först ut inte tillämpas i alla lägen. Genom att
först in först ut inte alltid tillämpas följs inte heller de avtal och överenskommelser som finns
mellan containerägarna och Oxhamn. Problematiken borde gå att lösa genom att verksamheten
på ytan utförs på ett sådant sätt att de älsta containrarna är åtkomstbara. Förslagsvis placeras
stackarna  på  ett  sådant  sätt  att  containertrucken  kan  nå  båda  ändarna  av  stacken.  En
containerstack riskerar då att växa av depån då inlagring och uthämtning sker på olika sidor.
Men  genom  färre  lagerförda  containrar  och  mer  kontinuerlig  omsättning  kan  man anta  att
personalen på depån kan omsätta containrarna på ett sätt så detta inte sker.

Inleveranser av containrar per tåg ger i  dagsläget  dubbel  hantering av varje container.  Den
dubbla hanteringen uppstår på grund av att containrar levereras felvända till depån. Genom att
undersöka orsaken till att tågen med containrar vänds på väg till Oxhamn kan en effektivare
hantering erhållas på depån. Undersökningen skulle kunna svara på frågorna varför tåget vänds
och om det skulle gå att transportera containrarna på ett sådant sätt att tågets vändningar inte
märks  i  Stålhamnen.  Genom  att  containrarna  levereras  med  dörrarna  åt  rätt  håll  skulle
hanteringen effektiviseras med färre grepp per container.

Då en utökning av ytan containerdepån bedrivs på kan vara både svår och kostsam kan ökad
lagringstäthet vara ett sätt att kunna fortsätta bedriva verksamheten på samma yta. En ökad
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lagringstäthet kan uppnås genom att byta containerkran till en som lagerföra fler TEU per hektar
än den containerkran som idag används. Det kan dock vara både dyrt och omständligt samt att
verksamheten kan förlora stordriftsfördelar genom att byta kran. Stordriftsfördelar kan förloras
då containerkranen som används på depån även kan används i andra delar av verksamheten.
Genom att  uppnå stordriftsfördelar  med sin  containerkran kan verksamheten på depån och
terminalen fortsätta även om kranen går sönder då en likadan kan finnas att låna in. Då varje
maskin inte är unik uppnås även en fördel i att verktyg och reservdelar kan delas mellan flera
maskiner.

En minskning av antalet lagerförda containrar kan medföra en bättre avtalsuppfyllelse i form att
containrarna nyttjas i den ordning de ankom depån. Genom bättre avtalsuppfyllelse kan även en
bättre relation med containerägarna erhållas. Den ökade avtalsuppfyllelsen kan byggas på att
containerstackarna går att  greppa från båda ändarna med Reach stackern. Genom minskat
antal lagerförda containrar och införsel av en stackningspolicy kan plock av containrar ske enligt
avtalen med containerägarna. Meningen med stackningspolicyn kan vara att möjliggöra åtkomst
till stackarnas båda sidor för plock av de äldsta containrarna. Det vill säga att de containrar som
stått längst också är de som används för att stuffa gods i först. Färre lagerförda containrar skulle
även medföra att antalet containrar som kan användas är färre än idag. Men genom att bättre ta
till vara på den kunskap om det gods som skickas via Stålhamnen kan Containerhallen förses
med containrar som kan användas för att stuffa gods i.

Vid  hantering av containrar  i  den ände av stacken som de inte ställs  in  på resulterar  i  att
dörrarna på containern kommer vara på Reach stackerns vänstra sida. Hanteringen sker då
med containern felvänd och skulle kunna vara ett problem. Hanteringen är dock ett resultat av
att Containerhallen ska få containern levererad till sig. Vid leveransen används kassetter, vilket
gör att föraren av containerkranen måste tänka på att ställa containern på rätt sätt på kassetten.
Om containern hämtas direkt av en hamndragare kan den placera kassetten så att föraren av
Reach stackern bara kan ställa ned containern. Med andra ord krävs det att personalen vid
hantering av containrar som ska från depån till Containerhallen är vakna. Dock är hanteringen
med containerns dörrar på “fel” håll inte ett problem som inte går att lösa genom samarbete och
kommunikation.

Vid utleverans av containrar från terminalen kan olika mål finnas beroende på transportsättet.
Vid utleverans av enstaka containrar, tillexempel när en lastbil hämtar en container, är en kort
plocktid per container av intresse för att minimera väntetiden för åkaren. Vid utleverans av ett
flertal containrar, tillexempel via tåg eller fartyg, är inte en kort plocktid största intresset, utan
den totala tiden för lastningen är intressantare. För en kort  leveranstid av en container från
terminalen  kan  lagerföringen  av  containrarna  planeras  på  ett  sätt  att  alla  containrar  är
åtkomstbara. Nackdelen med att samtliga containrar ska gå att komma åt är att lagringstätheten
är låg och att det därför krävs stora terminalytor för lagerföring av containrar. För att minimera
tiden  det  tar  att  leverera  ett  flertal  containrar  till  samma  transportfordon  kan  containrarna
sorteras inför leveransen. Sorteringen kan vara mer befogad då containrarna är stackade än
lagerförda på ett  sådant sätt  att  samtliga är åtkomstbara. Vidare måste lastningslistan  vara
hamnen tillgänglig i god tid inför anlöpet för att möjliggöra sortering, vilket inte sker idag.
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I projektet identifierades fyra problemområden gällande den fysiska hanteringen av containrar
på depån, vilka återfinns i tabell 4. I tabellen återfinns även förslag på åtgärd och förväntat
resultat av sagda åtgärd.

Tabell 4, identifierade problemområden, förslag på åtgärder samt förväntat resultat

Problem Förslag på åtgärd Förväntat resultat

Containrar levereras med 
dörrarna åt fel hål vid 
tågleverans

Vidare undersökning om 
varför och hur det sker för 
möjlig lösning

Effektivare inleverans vid 
lossning av tåg samt att färre 
lyft måste göras genom att 
containrarna direkt kan ställs 
in i rätt stack

Behov av fler lagerplatser för 
containrar utan möjlighet till 
att utöka ytan

Byte av containerkran Högre lagringstäthet ger fler 
containrar på befintlig yta

Containerägarna efterlyser 
stillastående containrar

Placering av 
containerstackarna så de är 
möjliga att plocka från på 
stackarnas båda ändar

Containerägarna efterlyser 
inte containrar då den 
maximala genomflödestiden 
är kort nog för att inte trigga 
en efterlysning

Stackar placeras på ett 
sådant sätt att stackarnas 
båda sidor inte går att nå

Minska antalet containrar på 
depån och börja med ett mer 
kontinuerligt leveranstempo

Färre containrar på depån, 
vilket ger större lediga ytor 
och möjlighet till att tillämpa 
föst in först ut i större grad än
idag. Större avtalsuppfyllnad 
då genomflödestiden för 
containrarna minskas då de 
omsätts snabbare.

5.3 Hur ser informationslödet kring den enskilda containern 
ut?

Resultatet  av  kartläggningen  återfinns  i  kapitel  4.  Nulägesbeskrivning,  mer  specifikt  4.2

Informationsflöde. 

5.3.1 Hur kommer och lämnar containrar informationssystemet?
En containers inträde i systemet sker när SSABs transportkoordinatorer planerar och bokar in
frakt genom sina prognoser, forecast i figur 5, som kommuniceras med Agility. Prognosen är
viktig för att containrar ska finnas på depån i och med att leveranser av tomma containrar tar tid
att genomföra. Vid de tillfällen en prognos inte skapats av antingen transportkoordinatorerna
eller  tjänstemännen på SSABs  logistikavdelning  kan Agility  endast  gå på  tidigare  data.  Då
tidigare data endast representerar vad behovet varit kan den inte beskriva framtida behov mer
än som en fingervisning.

De informationssystem som används vid containerfrakt används från depån vid mottagande,
aktivitet och skeppande av en container. För att Oxhamn ska kunna uppfylla de krav som finns
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på verksamheten från containerägare och den egna verksamheten registreras varje container.
Registreringen sker genom att depåpersonalen tar uppgifter av den som levererade containern
för att föra in uppgifterna i PICit. Uppgifterna från personen som levererade containern samt
uppgifter från containern förs manuellt in i PICit. I samband med införandet av informationen
markeras även containern som inkommande i Stålhamnens depå.

Genom  införandet  av  ankommande  containrar  till  depån  i  PICit  kan  containerägarna  och
Oxhamn  genomföra  sina  respektive  uppdrag.  Införandet  är  även  enligt  Gustavsson  och
Wänström (2008) viktigt då avsaknaden av data sänker informationskvaliteten hos den lagrade
datan i affärsystemet. För Oxhamn och containerägarnas del kan avsaknaden av införande av
ankommande containrar omsättas i att containrarna inte går att använda eller tas betalt för. 

En  container  som  angivits  som  inkommande  till  depån  kan  efter  stuffning  och  tillhörande
informationsaktiviteter  markeras  som utgående  från  terminalen.  Registreringen  av  container
som utgående från Oxhamn görs då containern levereras från Containerhallen till terminalen.
Precis som vid inleverans av tom container sker registreringen av containern manuellt när den
kommer  från  Containerhallen.  Registreringen  är  av  yttersta  vikt  för  fortsatt  transport  då
registreringen gör att containern kan bokas på containerfeedern.

Då  inmatning  av  containrarnas  uppgifter  görs  manuellt  i  flera  steg  läggs  arbetstid  på  att
informationen  ska  lagras  i  affärssystemen.  Genom  manuellt  inmatande  av  informationen
riskeras  att  felaktig  data  hamnar  i  affärssystemet,  vilket  skulle  göra  att  en  inkommande
container  inte  markeras som inkommande.  Informationen som matas in  för  identifikation  av
containrar består av en blandning av bokstäver och siffror, vilket gör att en felaktig inmatning
kan se korrekt ut. Därför är det svårt att korrigera misstag och av största vikt att rätt information
matas in från första början.

För kontroll  av data och information finns en fackterm,  informationskvalitet eller  datakvalitet,
som tas upp av bland annat Batini och Scannapieca (2006) och Gustavsson och Wänström
(2008).  Kvalitet  på den data och information som sparas  i  affärssystem beror  på ett  flertal
faktorer, vilka kan identifieras i Oxhamns hantering av information på depån. Datahanteringen
inkluderar  manuellt  införande  av  information  för  inkommande  och  utgående  containrar.  Vid
manuellt  införande av data i  ett  affärssystem riskerar inmatningen att  vara ofullständig  eller
innehålla  motsägelser  enligt  Batini  och  Scannapieca  (2006).  För  att  undvika  ofullständig
inmatning av data kan affärssystemet validera den inmatade datan. Även motsägelser i datan
kan undvikas genom att affärssytemet innehåller kontroller på den data som matas in.

Avslutningsvis  är  Batini  och  Scannapieca  (2006)  och  Gustavsson  och  Wänström  (2008)
överens om att kvaliteten på informationen i affärssystemet även beror på att den är korrekt.
Korrekt som i att rätt antal containrar med rätt ägare står i depån. Korrektheten gäller även att
rätt  container  anges  som  ingående  då  containrar  är  individuellt  identifierbara  och  har  en
identifikationssträng knuten till sig. En felaktig inmatning ger en annan container som ingående
än den som faktiskt kom till depån. 

Vid  skeppning av containrar  används en lastningslista  som anger  vilken container  som ska
lastas vart på cotnainerfeedern. Containerfeedern anlöper ett flertal hamnar och lastningslistan
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optimeras för att  minimera antalet flänsningar vid kommande anlöp och säkerställa fartygets
sjövärdighet. För att minimera ett fartygs liggtid kan de containrar som ska skeppas sorteras i
terminalen enligt Carlo, Vis och Roodbergen (2013). De pekar dock på att tiden ofta är knapp
mellan det att lastningslistan är tillgänglig för hamnen och att fartyget anlöper. Lastningslistan
kommer  till  Oxhamn  kort  tid  innan  fartygsanlöpet  och  gör  att  en  sortering  inte  hinner
genomföras.  Skillanden  mellan  Oxhamn och  de  depåer  Carlo,  Vis  och Roodbergen  (2013)
nämner är att de senare studerat större depåer med containrar för ett flertal anlöp i samma
terminal.  I  Oxhamns  terminal  lagras  endast  containrar  som ska  med samma anlöp,  varför
sortering är mindre viktig än vid en större terminal. 

5.3.2 Vilka informationsaktiviteter utförs i depån och terminalen?
Utöver de informationsaktiviteter som genomförs när containrar levereras till eller skeppas från
depån genomförs ett flertal aktiviteter däremellan som berör information. Aktiviteterna kan vara
antingen manuella eller automatiska, men triggas alltid av personalen på depån. Tilldelning av
en  container  till  en  order  för  stuffning  görs  semi-automatiskt,  där  viss  information  hämtas
automatiskt  och  annan  information  matas  in  manuellt.  Det  som  matas  in  manuellt  är
bokningsreferenser, vilka har en specifik syntax beroende på vilken containerägares container
som ska användas.  Även om de matas in manuellt  i  PICit  så skickas de vidare till  SSABs
affärssystem Ellen som då verifierar referenserna då dessa redan finns i systemet. Manuellt
införande av data från ett system till ett annat gör att ett inmatningsfel kan ske, men att det finns
mekanismer i systemen som genomför en felkontroll.

Vid inlagring av container i terminalen efter att gods stuffats i den matas containerns uppgifter
manuellt in i PICit och den markeras som utgående. Än en gång finns det risk för att en felaktig
inmatning som inte nödvändigtvis måste gå att identifiera som felaktig. Att en felaktig inmatning
av en container kan ske utan att uppmärksammas beror på att identifikationen, likt vid leverans
av tom container, innehåller både bokstäver och siffror. 

För  en  god bild  över  de problem användande av  affärssystem kan ge rekommenderas  att
kapitel 5.3.1 läses. Men affärssystem kan även underlätta för, och bistå, verksamheten med
viktig  och centraliserad data.  Curtis  och Cobham (2008)  beskriver hur ett  affärssystem kan
underlätta insamlandet och nyttjandet av data från verksamheten.

5.4  Vilken  förbättringspotential  inns  i  dagens
informationslöde?

Initieringen  av  informationskedjan,  och  därmed även  den  fysiska  delen  av  projektet,  är  av
största vikt för att säkerställa att samtliga parter i kedjan kan genomföra sina åtaganden. Då
behovet inte kommuniceras genomför Agility tompositioneringar på historisk data och kunnande
utan att det verkliga behovet tas tillvara. Genom att tompositioneringarna inte bygger på verkliga
behovet  kan leveranserna av tomma containrar  vara påtagligt  för  stora  eller  små gentemot
behovet.  Att  lagerpåfyllningen inte följer  det  verkliga  behovet  rimmar dels  illa  med att  både
SSAB och Oxhamn implementerar eller implementerat Lean i sina organisationer. Vidare kan
även containerägarna få problem genom att stå med en stor mängd containrar som lagerförs på
ett ställe, alternativt för få för att fullfölja de fraktuppdrag de åtagit sig. Oavsett anledning till att
prognoser om det framtida behovet av transport i containrar inte kommer Agility till del så är det
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ett allvarligt  fel. Dels följs inte de rutiner och arbetsuppgifter respektive företag har och dels
genomförs leveranser som man inte vet om de är tillräckliga eller för stora.

Informationsflödet innefattar i dagsläget ett flertal manuella aktiviteter, vilka tillför viktig kunskap
om verksamheten på depån och terminalen samt möjliggör övervakning av den samma. Genom
att  minska  antalet  gånger  data  matas  in  i  ett  affärssystem  som  används  på  depån  kan
misstagen  minskas  och  ett  snabbare  arbetsflöde  uppnås.  Tillexempel  skulle  en  automatisk
överföring  av  information  kring  en  stuffad  container  kunna  ske  från  Ellen  till  PICit  för  att
eliminera  risken  att  en  containers  information  felaktigt  matas  in.  Även  en  överföring  av
bokningsreferenserna  från  Ellen  till  PICit  skulle  eliminera  risken  att  en  referens  skrivs  in
felaktigt.

Bokningsreferenserna valideras  i  dagsläget  när  containrar  kopplas  till  den,  vilket  gör  att  en
felaktig inmatning upptäcks. Vinsten av att bokningsreferenserna går att föra över från Ellen till
PICit blir då en ökad smidighet i hanteringen och ett snabbare tilldelningsförfarande. Genom att
integrera  flera  affärssystem  med  varandra  kan  investeringen  och  beroendet  på  dessa
affärssystem  anses  för  stor  gentemot  vinsten  av  integrationen.  Vinsten  av  ökad
informationssäkerhet får ställas i relation till den ytterligare inlåsning som uppstår vid ett sådant
beslut. Genom en större integration mellan de två affärssystem som används skulle information
om containrarna som levererats  till  depån  kunna matas  in  manuellt  en  gång  för  att  sedan
återanvändas. Det finns inga tecken på att den manuellt inmatade informationen i dagsläget är
felaktig, varför en mer aktiv återanvändning primärt skulle kunna spara arbetstid.

Genom en integration mellan flera affärssystem kan man anta att  nyttan de genererar ökar
gentemot  användandet  utan integrationen.  Genom en tätare  integration  krävs  även  att  alla
ingående delar är tillförlitliga eller att verksamheten går att bedriva utan affärssystemet vid ett
avbrott.  Enligt  Beynon-Davies  (2009)  riskerar  ett  icke  fungerande  affärssystem  att  stoppa
produktionen om små till  inga buffrar  hålls.  Ett  icke fungerande affärssystem inkluderar inte
enbart  det  egna  utan  även  föregående  parter  i  försörjningskedjan.  Det  kan  handla  om att
information inte delas på rätt sätt eller i rätt tid och därmed stör produktionen. I Oxhamns fall
kan detta likställas med att containrar inte rapporteras som inkommande eller tilldelas till  en
bokningsreferens i tid. Den senare aktiviteten triggar aktiviteter hos SSAB för leverans av gods
till  Containerhallen,  vilket  krävs för  fortsatt  verksamhet  i  Containerhallen.  Utan inkommande
containrar kan inga containrar tilldelas till bokningsreferenserna och då skulle ingen stuffning
ske. 

Från inleverans till skeppande av en container har Oxhamn rätt att ta ut en lagerföringskostnad
av containerägaren. Möjligheten att ta ut lagerföringskostnaden från containerägarna bygger på
att depån fört in containrarna i PICit  som inkommande. Möjligheten försvinner då containern
markeras som utgående, vilket sker efter stuffningen. För möjligheten att ta ut de kostnader som
lagerföringen medför är den första inmatningen av en container den viktigaste. För bokning av
lastade containrar till  ett  kommande anlöp är markeringen av containern som utgående den
viktigaste. Om en container inte markerats som utgående och därmed inte bokats på nästa
anlöp kan den inte lastas när fartyget anlöpt hamnen.
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Informationshantering  och  informationskvalitet  diskuteras  båda  två  i  kapitel  5.3.1  men utan
någon vidare koppling mellan dem. Men enligt bland annat Nationalencyklopedin (C) blir data
information först  när den tolkas.  För att  data ska gå att  tolka måste den lagras utan att  bli
gammalt eller på annat sätt förlora sin kvalitet. Curtis och Cobham (2008) tar upp hur gammal
information kan vara irrelevant. Curtis och Cobham (2008) tar även vidare upp hur den data
som lagras i ett affärssystem måste ses i dess rätta kontext, annars finns inget värde av den.
För Oxhamns del uppdateras informationen i affärssystemen i samband med att  en aktivitet
utförs med en container. Det betyder att information inte hinner bli gammal och irrelevant för
verksamheten.  Att  containrarnas  exakta  lagringsposition  på  depån  inte  sparas  i  något
affärssystem bidrar till att informationen inte blir gammal. Anledningen till det är att en flytt av en
container inte gör informationen ogiltig då Oxhamn inte har kunskap om vart varje container
lagerförs. Större depåer kan enligt Lee, Lee och Chew (2014) redan vid inleverans planera in
vart en tom container ska placeras. Vid ett sådant upplägg måste informationen om vart en
container lagerförs uppdateras vid varje förflyttning. 

Tabell 5, identifierade problemområden, förslag på åtgärder samt förväntat resultat

Problem Förslag på åtgärd Förväntat resultat

Manuell 
informationshantering med 
risk för kvalitetsproblem

Tätare integration mellan de 
affärssystem som används

Minskat antal inmatningar 
och mer återanvändning av 
data som finns i 
affärssystemen

Inmatning av inkommande 
container kan dröja med 
sviktande fakturerings- 
underlag som följd

Ett mindre tidskonsumerande
sätt att mata in data i 
affärssystemet vid 
inkommande container

Bättre faktureringsunderlag 
samt mer korrekt statistik 
över inkommande containrar

Tompositionering genomförs 
utan prognos

Säkerställa att SSAB 
levererar prognoser till Agility 
samt att dessa används vid 
tompositionering

Att tompositioneringarna 
följer det uppskattade 
behovet för att inte hålla för 
många eller för få containrar i
depån
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6. Slutsats

6.1 Fysisk hantering
Olika  containerkranar  hanterar  containrar  på olika  sätt,  vilket  gör  att  upplägget  av ytor  och
arbetsmetoder  skiljer  sig  åt  beroende  på containerkran.  Genom valet  av  en  viss  teknik  för
hantering av containrar får depån och terminalen en viss kapacitet och ett visst arbetssätt. Vissa
containerkranar är mer lämpade att användas på depåer som servar fartyg av en viss storlek,
samtidigt som andra kranar tjänar på att användas på större depåer.

De olika containerkranar som presenterats och analyserats ska snarast ses som en referens i
jämförelse med den som i dagsläget används. De olika kranarna togs upp för att se likheter och
skillnader gentemot den som Oxhamn i dagsläget använder. Som togs upp i analysen skulle ett
byte av containerkran kunna resultera i både stora kostnader och omställningar i arbetssätt och
rutiner. Vidare är det inte säkert att alla typer av kranar lämpar sig för användning på den yta
som används idag. Avslutningsvis kan man konstatera att Kaselimia et al. (2011) sagt att Reach
stackern  passar  hamnar  som  anlöps  av  små  feederfartyg.  Då  Stefan  Pettersson  på
Transatlantic  ansåg  den  feedern  som  anlöper  Stålhamnen  vara  liten  kan  ett  byte  av
containerkran inte rekommenderas. 

I  analysen  togs  en  ökad lagringstäthet  upp som en  möjlig  lösning  på att  containerdepån  i
dagsläget ses som en trång sektor. Men med en ökad lagringstäthet kommer även behovet att
byta sätt som containrarna hanteras på i depån. Då Kaselimia et al. (2011) uttryckligen sagt,
givet  storleken på containerfeedern som trafikerar Stålhamnen, att  dagens containertruck är
lämplig  kan  inte  ett  byte  av  containerkran  rekommenderas.  Då  är  en  effektivisering  av
ytananvändandet något man borde kunna kolla närmare på samt rekommendera.

En effektivare ytanvändning som inte inkluderar  en ökad lagringstäthet  togs även det  upp i
analysen i form av snabbare genomflöde för de containrar som passerar depån. Då yta behövs
för ett flertal aktiviteter på depån och den tillgängliga ytan är begränsad måste även mängden
yta varje aktivitet får ta begränsas. Som det är i dagsläget kan containrar stå länge i depån utan
att användas, vilket tyder på att de antingen inte går att nå smidigt eller att antalet lagerförda
containrar är fler än vad som behövs. 

Vid en lösning på problemet med att containrarna levereras felvända vid leverans per tåg skulle
transportsätten bli mer eller mindre lika smidiga att lossa då containrarna skulle gå att ställa in i
rätt stack direkt. Men smidigheten beror även på att Green Cargo fortsätter att mata fram två
TEU åt gången för att  underlätta avlastningen. Utifrån de operatörer från Green Cargo som
beskrev deras del i inleveransen av tomma containrar per tåg är frammatningen ingenting de
ska göra. Det kan därför vara av intresse att se över om det är en aktivitet man är beredd att
betala för, för att i förlängningen få en smidigare containerhantering från tågen.

6.2 Informationssystemen
Bristen på helhetssyn av informationssystemet är tydlig och kan antas bidra till att depån och
terminalen idag ses som en trång sektor. Synen på ytan som en trång sektor kan grunda sig i att
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de olika delarna i informationskedjan endast bejakar sitt eget behov och att ingen övergripande
syn finns. Även om informationens gång mellan de olika företagen är tydlig finns inte samma
tydlighet i hur de olika parternas agerande påverkar systemets funktionalitet som helhet. Som
exempel gör de gånger SSAB inte förser Agility med en prognos över behovet av frakt att Agility
får agera utifrån den kunskap om behovet de har. Genom att en prognos över behovet inte
levereras  fullföljer  SSAB  inte  sin  del  i  informationskedjan.  De  företag  som  följer  efter  i
informationskedjan får då istället för att agera på aktuell information förlita sig på gammal data
om behovet. Att ett företag inte fullföljer sin del tillsammans med att gammal data används vid
tompositionering kan resultera i att för många eller för få containrar levereras till depån. 

Att  tompositionera utan att  följa  det  uppskattade behovet  av frakt  från SSAB som har bäst
kännedom om sin produktion och de behov den ställer gör att Lean-filosofin inte följs. För bättre
följande  av  Lean  skulle  prognoser  behöva  skapas  av  SSAB  för  användning  vid
tompositionering. Användningen av prognoserna skulle dels säkerställa att rätt antal containrar
finns  tillgängliga  i  depån  samt  att  containerägarna  inte  står  med  för  stora  lager  i  depån.
Containerägarna vill både se till att fullfölja de uppdrag de åtagit sig, men även minimera sina
kostnader  och  maximera  sina  intäkter.  Containerägarnas  mål  går  inte  att  nå  om  depån
innehåller för få eller för många containrar. För få gör att de inte kan fullfölja de uppdrag de
åtagit  sig  och  för  många  för  att  de  har  containrar  som  står  oanvända  och  får  betala  en
lagerföringskostnad för dem.

På depån finns det en tydlig ingång för containrarna i den verksamhet som Oxhamn bedriver i
Stålhamnen då de fysiskt levereras dit. För att andra delar av företaget ska ha möjlighet att
använda containrarna som finns på depån måste inmatning och tilldelning till en bokning ske på
depån.  För  en  effektivare  informationshantering  skulle  en  tätare  integrering  mellan  de  två
affärssystem  som  används  på  depån  vara  av  godo.  Då  varken  PICit  eller  Ellen  ägs  eller
förvaltas av Oxhamn kan en integration inte genomföras av den egna organisationen.  Som
tagits upp av PICit A/S i litteraturstudien drivs PICit av ett externt företag för att registrera vart
containrar befinner sig och i nulägesbeskrivningen togs Ellen upp, som är SSABs affärssystem.
Men då Ellen kan hämta data från PICit borde det omvända vara möjligt att göra för att skapa
en smidigare registrering och tilldelning av containrar på depån.

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter
Projektet har fokuserat på hur en kombinerad depå och terminal för containrar fungerar utifrån
den  fysiska  hanteringen  och  informationsflödet  som  krävs  för  verksamheten  på  ytan.  Den
fysiska hanteringen är högst specialiserad för att möta de krav som ställs för att en container om
20 eller 40 fot ska kunna förflyttas på ett säkert sätt. Specialiseringen har gjort att mycket av
teorin gällande hantering av containrar i depåer och terminaler inte går att översätta till andra
verksamhetsområden. Även beskrivningen och analysen av den fysiska hanteringen som sker i
Stålhamnens depå och terminal kan antas vara väldigt specifik för containrar och den typ av
truck som används. Gällande informationsflödet så kan man anta att det inte är specifikt för
skeppande av nyproducerat gods i containrar på fartyg. Att informationsflödet inte är specifikt för
det  studerade systemet kan antas då en tompositionering,  och prognosen som triggar den,
endast är ett sätt att fylla på lagret av en produkt.
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Projektet kan vara intressant ur dels ett bredare perspektiv än det som studerats men även dels
inom  det  studerade  området.  I  det  bredare  perspektivet  kan  intresset  ligga  i  hur  en
lagerpåfyllning initieras med en prognos och, i detta projekt, slutförs två veckor senare med en
inleverans.  Lagerpåfyllningens  påverkan  på  en  mängd  företag,  i  detta  fall  SSAB  som
fraktköpare, Agility som tredjepartslogistiker, containerägarna och Oxhamn som mottagare av
containrarna,  kan  även  den  vara  av  intresse.  Inte  enbart  för  projektet  och  de  involverade
företagen utan för försörjningskedjor i ett bredare perspektiv. Även komplexiteten i en relativt
kort försörjningskedja kan för andra delar än sjöfarten också vara av intresse, även om olika
försörjningskedjor har olika svårigheter. Inom det studerade området, det vill säga hamnar och
sjötransport,  är  varje  nytt  forskningsuppslag  av  intresse  då  området  är  relativt  ungt  och
outforskat. Att det finns lite forskning märktes tydligt under litteraturstudien som dels återkom till
samma källor och författare samt att de kunde påpeka hur vidare forskning var nödvändigt.

I  projektet  har  ett  flertal  personer  intervjuats  eller  deltagit  på  möten  för  projektets  räkning.
Personerna har varit väl medvetna om orsaken till att mötena eller intervjuerna hölls och kan
antas agera efter vad som är bäst för projektet och företaget. Vad som är bäst för projektet och
företaget går att diskutera, men här antas att en korrekt beskrivning av verksamheten är bäst för
både  företaget  och  projektet.  Att  verksamheten  beskrevs  på  ett  korrekt  sätt  antogs  under
skapandet av nulägesbeskrivningen då det är modellen analysen baseras på. 

Inga  diskussioner  har  förts  med de personer  som medverkat  på  intervjuer  eller  möten om
huruvida  de  önskar  omnämnas  med  namn  i  rapporten  eller  ej.  Då  inga  diskussioner  om
personers önskan om att  stå med i rapporten eller  ej  har de personer som varit  möjliga att
anonymisera gjorts anonyma. Istället för namn har de beskrivits med sin tjänst för att illustrera
hur olika personer med olika ansvar bidragit till projektet. Dock förekommer vissa personer med
namn och tjänst i rapporten, men då som källa för ett direkt påstående än för beskrivning av
verksamheten.

Rapporten som är ett resultat av projektet innehåller information om hur företagen runt depån
samarbetar samt att  styrkor och svagheter i  samarbetet  tas upp.  De styrkor,  svagheter och
förslag till  förbättringsåtgärder kan antas kunna nyttjas av andra företag, organisationer och
privatpersoner för att kartlägga andra liknande verksamheter. Rapporten antas dock inte kunna
skada  Oxhamn,  SSAB eller  Agility  som företag eller  de  verksamheter  de  bedriver.  Värt  att
notera  är  ändå  att  interna  arbetsmetoder  görs  synliga  och  tillgängliga  för  personer  utanför
verksamheten som bedrivs i det system som undersökts.
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7. Diskussion
I  rapporten beskrivs ett  flertal  sätt  en container kan hanteras på för att  kunna lagras på en
containerdepå. För varje möjligt sätt att hantera en container finns även en kostnad associerad,
vilken kan vara antingen monetär, omräkningsbar till en summa av alla kvantifierbara enheter
eller inte direkt kvantifierbar. Kvantifierbara värden kan vara kostnaden av ett inköp, möjligheten
till  en  ökad  effektivitet  genom  lägre  tidsåtgång  eller  färre  olyckor  som  ger  lägre
reparationskostnader. Ickekvantifierbara värden kan vara medarbetarnas nöjdhet med beslutet
att förändra, eller inte förändra, verksamheten enligt ett visst förslag. Det är här intressant att
kolla på de delar som är kvantifierbara och de delar som inte är kvantifierbara innan ett beslut
tas.  För även om en förändring av verksamheten verkar lovande på pappret  kan nyttan gå
förlorad om de som utför arbetet inte är nöjda med förändringen.

Vidare kan olika sätt att hantera containrar ställa olika krav på utformningen samt vilka resurser
som återfinns på ytan. Det kan medföra stora investeringar, men även stora omskolningar av de
personer som förändringen berör. Båda effekterna av en förändring i containerhanteringen kan
vara av godo eller ondo för verksamheten beroende på utfallet.

Genom att inte förändra kranar och kringutrustning på depån utan minskar antalet lagerförda
containrar kan tiden en container lagerförs på depån minskas. Minskat antal containrar och ett
snabbare genomflöde borde ge mer lediga ytor på depån samt ett mer kontinuerligt inflöde av
tomma containrar. Med minskat antal containrar på depån skulle intäkterna för lagerförandet
minskas gentemot idag och antalet tillgängliga containrar för användning vid stuffning skulle
minska. Men samtidigt har personer från SSAB vid ett flertal möten om containerdepån lyft att
de tillämpar en variant av Lean kallad för SSAB one. Även Oxhamn använder till viss del Lean

för att förbättra den dagliga verksamheten.

Syftet sade ”Arbetet syftar avslutningsvis till  att ge en rekommendation på hur stor yta som
behövs med dagens godsvolymer”. Ingen rekommendation har getts i rapporten då resultatet av
projektet  pekar på att  storleken på ytan idagsläget  inte är problemet då ytans kapacitet väl
överstiger de verksamheter som förses med cotnainrar. Genom att ytans kapacitet kan antas
räcka för det den används för har en eller flera andra faktorer försökts identifierats som kan
bidragit  till  bilden  av  den  som en  trång  sektor.  Bland  annat  har  antalet  hanteringar  av  en
container tagits upp som en möjligt orsak, en annan kan vara sättet containrarna lagerförs på.
För det senare kan en lösning vara bra men svår att få fram då man har den yta man har samt
att verksamheten på den mer eller mindre alltid bedrivits på ett vis. I rapporten finns förslag till
förändringar för att möjliggöra en förbättring av situationen i en förhoppning om att känslan av
att ytan är en trång sektor försvinner.

En del av Lean-arbetet handlar bland annat om att minimera lagerhållning av material utan att
för den sakens skull riskera att stå utan. Lagerhållningen minimeras genom att produktionen, till
exempel, drivs framåt genom kundorder och ett behov från slutet av försörjningskedjan snarare
än att  produktion sker mot lager.  Lean kan även förklaras med att  försörjningskedjan är av
“pull”-typ  istället  för  “push”-typ.  I  dagsläget  kan  en  del  Lean-tänkande  identifieras  i  hur
containrarna placeras på depån, men när en tompositionering genomförs levereras containrar
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för mer än det behov som finns. Att det vid en tompositionering levereras fler containrar än vad
behovet är på kan förklaras med att prognoserna inte görs av de som var tilltänkta för att göra
dem. Istället för att transportkoordiantorerna gör prognoserna som tanken var från början skulle
tjänstemännen på logistikavdelningen göra dem istället. Vid de tillfällen prognoser på behovet
av frakt i container inte kommuniceras med Agility får de handla efter tidigare prognoser och
kunskap  om  fraktbehov.  Då  varken  verkligt  behov  eller  uppskattat  behov  via  en  prognos
används som underlag för tompositionering av containrar styrs mängden containrar på depån
på ett sätt som inte är enligt Lean.

För respektive företag är informationsgången högst oklar från kundorder hos SSAB till stuffad
och skeppad container i Stålhamnen. Varje del i informationsflödet har koll på hur informationen
kommer till  den samt vilken del  som tar  över,  men helhetsbilden saknas.  Projektet,  genom
denna rapport, har försökt svara på frågan hur informationsflödet ser ut samt hur det påverkar
aktiviteterna som genomförs på depån. Under arbetets gång har flera meningsskiljaktigheter
uppfattats  mellan  personer  som  varit  anställda  på  olika  företag  gällande  flera  delar  om
informationsflödet. Bland annat har olika personer berättat hur olika personer eller företag ska
kontaktas vid behov av containrar  som ligger  utanför prognosen.  Men då behovet  av extra
containrar  uppstår  för  att  det  inkommit  större  ordrar  än  prognostiserat  löser  depån,
containerägarna och Agility det om möjligt. Lösningen ska även kunna inkludera endast depån
och  containerägarna,  beroende  på  vem  man  frågar.  Här  behövs  ett  mer  dokumenterat
tillvägagångssätt, där båda vägarna verkar lösa problemet men de tre företagen som arbetar
mot depån måste dela syn på vad som ska göras.

För identifiering av containrar har det sedan 2009 funnits en ISO-standard för RFID-taggar som
är fästa på en container. RFID-taggen innehåller information om containern, såsom storlek och
identifikationssträngen och ska vara avläsningsbar med en mottagare som kan monteras på
containertrucken.  En  övergång  till  RFID-taggar  skulle  minska  avläsningsfelen  och  antalet
försvunna containrar på olika containerdepåer världen över.(ISO, 2009) Hos Oxhamn kan en
övergång till  insamling av containerinformation med RFID betyda en snabbare hantering av
containern vid datorn samt att informationen kommer vara korrekt. Men det kräver samtidigt att
de containerägare som används väljer att investera i RFID-puckar till alla sina containrar som
placeras på depån. För Oxhamn betyder det att containertrucken måste utrustas med en RFID-
läsare som även kan föra in information om de containrar den hanterar i relevant affärssystem.
Genom en automatisk avläsning av containernsinformation kan en effektivare inlastning och
säkrare registrering säkerställas.

För  att  möjliggöra  användning  av  RFID-taggar  måste  dock  läsaren  som  är  monterad  på
containertrucken kunna ange containrar som inkommande eller utgående i affärssystemet. Då
en  ytterligare  integration  av  system  har  diskuterats  kan  man  bara  konstatera  att  samma
problematik gäller i detta fall. Kostnaden av integrationen måste ställas mot vinsten av att vara
säker på att informationen i affärssystemet är korrekt och att de containrar som finns på depån
även är registrerade i systemet. 

För vidare forskning kring containerdepåer kan en vidare undersökning av hur genomloppstiden
påverkar  container-  och  servicenivåer  i  en  depå.  Vidare  skulle  effekterna  av  införande  av
tekniska  hjälpmedel  för  identifikation  av  containrar  för  korrektare  data  kunna  undersökas.
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Avslutningsvis  kan  ett  forskningsområde  vara  hur  effektivare  hantering  av  containrar  ska
uppnås. De tekniska hjälpmedel som diskuteras idag är satelitövervakning samt RFID-taggar.
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