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Sammanfattning  
 

Ett välfungerande transportsystem som kan säkerställa en effektiv distribution är en viktig del 

i ett massproducerande företag. Så är även fallet för Holmen Paper Braviken, ett pappersbruk 

med en spridd marknadsbas. Både idag och historiskt har en stor marknadsandel befunnit sig 

inom Europa där en stor andel av det producerade pappret transporterats med lastbil och båt. 

Under senare tid har dock efterfrågan på containertransporter blivit högre till följd av 

försäljning på allt mer spridda marknader. Det är en trend som prognostiserats fortsätta och för 

att säkerställa att ökande volymer fortsatt kan hanteras har Holmen Paper Bravikens nuvarande 

transportlösning för container blivit intressant att undersöka. 

 

Som utgångsläge i den här studien undersöktes den nuvarande processen för 

containertransporter för att identifiera en eventuell lösning som på sikt kan underlätta för den 

aktuella händelseutvecklingen. Det framgår att nuvarande process för containertransporter är 

standardiserad och väl fungerande under dagens förutsättningar men med få 

anpassningsmöjligheter. I perioder förekommer det ansträngningar på nuvarande system, 

främst baserat på höga variationer i volymer, vilket ställer krav på en flexibel 

anpassningsförmåga. 

  

Vidare identifierades ett containerlager som en tänkbar utveckling till den befintliga processen. 

Ett containerlager kan leda till en högre flexibilitet i transportaktiviteter genom att fördela om 

resurser och i högre utsträckning möjliggöra långsiktig planering av transporter. Eftersom 

förlastning av containrar är möjligt vid låg beläggning kan man underlätta för kommande 

tidsperioder med hög beläggning. Det innebär att beläggningen kan jämnas ut och resurser kan 

i perioder enklare fördelas om efter givet tillstånd i beläggning.   

 

Införandet av ett containerlager ses i dagsläget däremot inte som en genomförbar förändring 

eftersom det innebär betydande investeringar och risker. Om utvecklingen på marknaden 

däremot fortsätter enligt nuvarande mönster kommer sagda investering bli mer och mer aktuell. 

Då kommer allt högre krav ställas på flexibla containertransporter där ett införande av ett 

containerlager skulle kunna bli berättigat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

A well-functioning transport system that can ensure efficient distribution is an important part 

of a mass-producing company. This is also the case for Holmen Paper Braviken, a paper mill 

with a widespread market base. Both today and historically, a large market share has been 

found in Europe, where a large proportion of the paper produced has been transported by truck 

and boat. In recent times, the demand for container transports has become higher as a result of 

sales in increasingly widespread markets. It is a trend that is forecasted to continue and to 

ensure that increased volumes henceforth still can be transported, Holmen Paper Braviken's 

current container transport solution has become interesting to investigate. 

 

In this study, the current process for container transports is examined as an outset and basis for 

identifying a possible solution that in the long term can facilitate a suitable development. It is 

clear that the current process for container transport is standardized with few adaptable 

possibilities but is well-functioning under the present conditions. However, hard endeavors are 

needed in specific periods due to high variations in volumes, which suggests a need to be 

flexible in adjustments. 

  

Furthermore, a container warehouse was identified as a possible development for the existing 

process. A container warehouse can lead to higher flexibility in transport activities by enabling 

the possibility to allocate and plan transports and resources to a greater extent. Since loading 

of containers is made possible when the undertakings are low, which can ease coming periods 

where there is a spike in demand. Therefore, loading operations can be spread out better over 

time and resources can more easily be redistributed based on the existing conditions of 

demand.   

 

However, the introduction of a container warehouse is currently not seen as a feasible change 

since it involves significant investments and risks. If, on the other hand, the development on 

the market continues according to the current pattern, said investment will become a more and 

more reasonable solution. Since increasingly higher demands will be placed on flexible 

container transports, which would warrant a container warehouse to a higher degree. 
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Terminologi och förkortningar 
 

Lastbärare = Enhet avsedd att lasta för godstransport, är ofta standardiserad, exempelvis 

container.  

Container = Lastbärare som kan användas för transport av gods via flera olika transportmedel. 

40 fot container = En ISO-certifierad lastbärare med standardiserade dimensionsmått, är 40 

fot lång. 

Intermodal transport = Transport av gods i enhetslastbärare (oftast container) genom 

användning av två eller fler transportmedel (båt, tåg, lastbil och flyg). Överföring av gods 

mellan transportmedlen genomförs genom förflyttning av lastbärare. 

Demurrage = Avgift i containerhamnar, kan relateras till hamnhyra. 

Detention = Avgift i containerhamnar, kan relateras till containerhyra. 

D&D = Demurrage och detention 

Grensletruck = Ett lastfordon som används för att lyfta containrar. 

Speditör = Organiserar och hanterar transport av varor åt kunds räkning 

Rederi = Sjöfartsbolag som transporterar gods på fartyg.  
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1. Inledning 

Följande avsnitt avser att beskriva bakgrunden till studiens område och en 

händelseutveckling för studiens fallföretag. Vidare presenteras syfte, studiefrågor och 

avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 

Företag är i allt större utsträckning del av en global marknad med vidgad försäljning till 

marknader världen över (Mangan & Lalwani, 2016). Distributionsnätverk har följaktligen 

blivit mer komplexa, där föränderliga kundkrav och varierande marknader har inneburit ett 

ökat behov av effektiva och flexibla logistikprocesser. Händelseutvecklingen med fler globala 

supply chains har lett till fler internationella transporter, längre leveransavstånd, minskade 

leveransvolymer men med ökade frekvenser (Kovács & Kot, 2016). En förändring som även 

påverkat pappersindustrin, som 2017 exporterade över 90 procent av allt producerat papper i 

Sverige (Skogsindustrierna, 2018).  

 

Under dessa omständigheter är containerterminaler idag stora reglerande nav för global 

distribution, med en betydande påverkan på företags förmåga att distribuera sina produkter. 

Den globala handeln och ökade trycket från marknaden har lett till att sjötransport har en central 

betydelse i internationella godsflöden och utgör således en viktig position i många företags 

logistikkedjor (Bergqvist, 2009). Containerfartygen och godsflödena blir större och för att 

hantera detta sätts allt större begränsningar på samtliga delar av transportkedjan (Li, Negenborn 

& De Schutter, 2015).  

 

Tidsfristen i terminalerna har minskat under de senaste åren och avgifter för containrar med för 

lång uppehållstid övervakas i allt högre grad (Rodrigue & Notteboom, 2009). Transporter till 

terminaler tvingas därmed att ske tätt inpå fartygsavgångar för att undvika tilläggskostnader 

och terminaler utmanar kunder i högre grad och deras logistiska processer. Trots att 

förbindelsen mellan produktionsanläggning och hamn kan utgöra en förhållandevis kort 

sträcka, utgör de ofta en stor andel av totalkostnaden i en godstransport till kund. Därmed kan 

en transportlösning mellan dessa punkter utgöra en stor andel av ett logistiksystems totala 

effektivitet och vara av stor betydelse för företagets konkurrenskraft (Bergqvist, 2009; Li, 

Negenborn & De Schutter, 2015).  

 

Sveriges geografiska läge medför att Holmen Paper Braviken har nära till råvaran och 

skogsindustrin men långt till sina kunder och huvudmarknader. Transportkostnader är för de 

flesta företag den näst högsta kostnaden efter råvaror och därför av stor betydelse (Sörensson 

& Jonsson, 2014). En effektivisering av transporterna skulle således kunna leda till en stor 

kostnadsbesparing. När marknaden förändras, ändras även förutsättningarna för Holmen Paper 

Braviken. En kontinuerlig utveckling av de logistiska processerna är därför en förutsättning för 

att bibehålla ett effektivt distributionsnätverk och en konkurrenskraftig andel på marknaden.   
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1.2 Problemdiskussion 

Holmen Paper Braviken har under senare tid, under en hårt konkurrensutsatt period utvecklat 

en bredare produktflora med nya produkter som medfört en ökad marknadsandel på 

utomeuropeiska marknader. Det har inneburit en ökad ansträngning för de logistiska 

processerna i distributionsnätverket som hanterar containertransporter. Samtidigt som andelen 

transporter via denna distributionsled ökar utmanas även Braviken av högre krav från rederier 

och terminaler som söker hög containeromsättning och låga uppehållstider. Eftersom rederiers 

containrar används vid containertransporter behöver deras krav följas för att undvika 

tilläggsavgifter. Det innebär att containertransporter mellan Holmen Paper Braviken och 

Pampusterminalen måste ske tätt inpå fartygsavgångar vilket ökar behovet av att kunna lasta 

och transportera containrar flexibelt och effektivt.  

 

En konsekvens av ovan nämnda utveckling är att transportvolymer mellan Holmen Paper 

Braviken och Pampusterminalen kan variera kraftigt mellan dagar. Eftersom en egen 

containerdepå saknas behöver containrar hämtas, lastas och transporteras tillbaka till 

Pampusterminalen under samma dag inom de angivna tidsintervallen. Det innebär att 

containertransporten är hårt utsatt i perioder på grund av hög variation och dåliga 

anpassningsmöjligheter. Tillsammans med prognoser om ökad containerexport har det 

föranlett Holmen Paper Braviken att undersöka dagens containertransporter och införandet av 

ett containerlager som en möjlig långsiktig strategisk utveckling. 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att utreda hur flexiblare och effektivare containertransporter kan säkerställas 

långsiktigt mellan Holmen Paper Braviken och Pampusterminalen. I studien ingår att 

undersöka hur ett containerlager kan förändra dagens utlastningsprocess för containrar. Samt 

vilken effekt en förändring kan få på det totala transportsystemet med transportsätten båt, lastbil 

och container.   

 

För att besvara studiens syfte har nedanstående studiefrågor formulerats: 

 

1. Hur fungerar Holmen Paper Bravikens containertransporter idag? 

2. Hur förändrar ett containerlager nuvarande utlastningsprocess för container? 

3. Vilka kostnader och risker innebär ett containerlager? 

4. Vilken effekt kan ett containerlager få och hur förändras förutsättningarna mellan de 

tre transportsätten båt, lastbil och container? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avser endast att undersöka containertransporter från Holmen Braviken till 

Pampusterminalen i Norrköpings Hamn, från stuvning av container i Braviken till lossning av 

container i Pampusterminalen.  
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2. Metod 

Det här avsnittet presenterar studiens metodval och datainsamling som använts för att 

undersöka studiens syfte. Vidare motiveras varför de olika metoderna valts och hur de 

använts för att uppnå studiens syfte. 

2.1 Studiedesign 

En sammanfattning av studiens metodval kan ses i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Sammanställning av metodval.  

Metod Val 

Studiesyfte Explorativ 

Studieansats Abduktiv 

Studiestrategi Fallstudie 

 

2.2 Studiestrategi 

Studien utfördes som en fallstudie eftersom den baseras på en händelseutveckling relaterat till 

ett specifikt företag. Behovet att etablera och kartlägga ett nuläge av alla delprocesser och 

aktiviteter relaterat till undersökningen var av stor vikt för att besvara studiens syfte. Fallstudie 

var därför ett lämpligt tillvägagångssätt för att få en fördjupad förståelse av situationen och de 

skillnader som existerade mellan vad som planerades och vad som faktiskt inträffade (David 

& Sutton, 2016). Viktiga detaljer i sammanhanget kunde därigenom tillföras som bidrog till att 

identifiera aktuella brister och potentiella förbättringar.    

2.3 Studiesyfte 

Syftet i den här studien är av explorativ karaktär eftersom den syftar till att öka kunskapen och 

förståelsen kring ett visst problem. I det här fallet, att skapa en djupare förståelse för hur 

containerlogistiken hos Holmen Paper Braviken fungerar idag, och baserat på detta utreda en 

framtida utveckling. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är en explorativ studie 

passande när författarna har låg grundkunskap och söker djupare förståelse för området. Vidare 

är en explorativ studie fördelaktig när man vill utreda ett problem från ett nytt perspektiv, samt 

vara flexibel och anpassningsbar till ny information. Ny data och information kan komma att 

ändra riktning för rapporten, och utförandet sker ofta genom en litteraturstudie och intervjuer. 

2.4 Studieansats 

Studien antog en abduktiv ansats eftersom den syftar till att utforska ett specifikt fall genom att 

i ett initialt skede skapa ett nuläge genom observationer av verksamheten och intervjuer med 

relevanta personer. Parallellt genomfördes litteraturstudier där observationer samt intervjuer 

jämfördes med aktuell teori. Enligt Saunders et al., (2009) passar en abduktiv ansats bra när 
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det finns ett behov av att både förstå och beskriva en aktuell situation där förståelsen successivt 

växer fram.  Det möjliggör förflyttning mellan en deduktiv och induktiv ansats där studien rör 

sig fritt mellan teori och empiri.   

2.4 Datainsamling 

Enligt Kothari (2004) finns det två olika sorters data, primärdata och sekundärdata.  

Primärdata avser data som samlats in specifikt för studien och således inte samlats in av någon 

annan tidigare. Sekundärdata syftar till data som sedan tidigare blivit insamlat av andra parter 

med ett annat syfte än den specifika studien och finns tillgänglig via exempelvis databaser och 

bibliotek. Metoderna för att samla in primär- och sekundärdata skiljer sig åt och beskrivs nedan. 

 

Primärdata samlas in främst genom observationer, enkäter och intervjuer. Observationer 

genomfördes ute i verksamheten på Holmen Paper Braviken samt i Pampusterminalen. Detta 

gjordes för att skapa en bättre bild och förståelse för den dagliga verksamheten. 

Observationerna var ostrukturerade, vilket är att föredra vid en explorativ studie. Det innebär 

att syftet var att svara på “varför?” snarare än “hur ofta?” (Mulhall, 2003).  Observationerna 

gjordes med olika delprocesser i fokus. Vid samtliga tillfällen var en person från verksamheten 

tillgänglig för att svara på frågor och bidra till en ökad förståelse för de olika processerna 

kopplade till studiens frågor.  

 

Vidare genomfördes semi- och ostrukturerade intervjuer för att samla in huvudmängden av 

data. Ostrukturerade intervjuer innebär att förutbestämda teman identifierades och utifrån dessa 

teman utformades sedan ett antal intervjufrågor. Intervjufrågorna behöver inte vara exakt 

samma för alla intervjuobjekt, vilket tillåter en flexibilitet som inte är möjlig vid exempelvis 

strukturerade intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det gav även möjligheten att 

ställa följdfrågor kring tankar som dök upp under intervjun för att på så sätt bredda förståelsen 

för ämnet ytterligare.     

 

I studien tillämpades främst erfarenhets-, bekvämlighets- och snöbollsurval till intervjuer för 

att inhämta information relaterat till studiens problem. Vid studiens uppstart genomfördes 

främst ostrukturerade intervjuer relaterat till observationer och etableringen av en 

nulägesanalys. Inom det urvalet ingick truckförare, transportplanerare, logistiksamordnare, 

lastbilsförare och hamnarbetare. Vidare övergick intervjuerna sedan till semistrukturerad form 

vid mer avancerad informationsinhämtning. Inom det urvalet ingick personer från avdelningen 

för logistik och verksamhetsutveckling vid Holmen Paper Braviken, två personer ansvariga för 

strategisk logistikutveckling hos Holmen Paper samt Norrköping Hamns försäljningschef.  

 

Studiens sekundärdata insamlades från avdelningar inom Holmen Paper som kunde 

tillhandahålla relevant information till studiens område. Inhämtad sekundärdata var översiktlig 

information om infrastruktur, data över bemanning, transportbeläggning, 

distributionsfördelning, transportprognoser och kostnader kopplade till de processer studien 

berör. Slutligen har sekundärdata även inhämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar via 

databaserna Scopus och Google Scholar. Sökord som användes var: “Hinterland terminal”, 
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“containerterminal”, “container management”, “intermodal transportation”, “transport 

flexibility” ”intermodal capacity management”.  

2.5 Kvalitetshöjande åtgärder 

I studien har reliabilitet och validitet beaktats för att säkerställa en kvalitativ datainsamling och 

undvika felaktigheter. Reliabilitet innebär att andra ska kunna replikera studien och dra 

liknande slutsatser medan validitet syftar till att använd data stämmer överens med verkligheten 

och faktiskt mäter det som studien avser att undersöka (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Vid kartläggning av nuläget genomfördes intervjuer baserade på rekommendationer för att få 

rätt helhetsbild av värdekedjan. På så sätt säkerställdes att intervjuobjekten var väl insatta i 

ämnesområdet och kunde besvara frågorna med detaljerad förståelse. Alla planerade 

semistrukturerade intervjuer genomförde studiens författare tillsammans för att säkerställa att 

en gemensam överensstämmande uppfattning erhållits.   

 

Vidare genomfördes observationer i studien regelbundet över tid för att få en kontinuerlig bild 

över verksamheten och en ökad förståelse över de variationer som förekommer. Det var således 

möjligt att utesluta att en kartläggning av verksamheten baserats på en avvikande eller särskild 

tidsperiod som ej är representerbar. Det var även betydande för att undvika att yttre faktorer 

och miljömässiga skillnader skulle påverka insamlad data.  
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3. Teori 

Detta avsnitt avser att skapa en ökad förståelse och helhetsbild över de begrepp och teorier 

som är relevanta för studiens problemområde. Fortsättningsvis presenteras även mer 

specifika teorier som kan relateras till problemet och användas som stöd i utredningen av 

potentiella förändringar.  

3.1 Logistik 

Målet med logistik är att alla kunder ska få rätt produkt i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid till 

rätt kostnad (Jonsson & Mattsson, 2016). Ur producentens perspektiv är det en komplicerad 

process och enligt Oskarsson och Aronsson (2013) är det bara de mest effektiva företagen som 

kan åstadkomma detta samtidigt som de håller nere sina egna kostnader. Författarna menar att 

de flesta skulle kunna ha en bättre leveransservice och samtidigt sänka sina kostnader. Det 

möjliggörs genom väl koordinerad distribution, produktion och materialförsörjning.  Logistik 

ser till hela flödet och arbetet ska ske ur ett helhetsperspektiv (Christopher, 2006). Det är därför 

viktigt att hänsyn tas till den totala logistikkostnaden och således undvika sub-optimering. 

 

Vanligtvis delas logistiken för ett producerande företag in i tre olika huvudfunktioner, 

försörjning, produktion och distribution. Mellan de olika funktioner återfinns det ofta lager, 

exempelvis finns det mellan produktion och distribution ett färdigvarulager. I många fall finns 

det flera olika lager kopplade till distributionen bland annat centrallager och regionlager vars 

syfte är att komma närmare kunden. Lager ses dock som en begränsning eftersom det bidrar 

med kostnader, bundet kapital och en förhöjd risk. Materialförsörjningen syftar till styrning av 

råmaterial samt komponenter till företagets produktionsenheter och är nära integrerat med 

produktionssystem och distributionssystem. Materialflödet i ett tillverkande företag innefattar 

förflyttning, hantering och lagring av varor genom företagets processer och ut till kund. 

(Jonsson & Mattsson, 2016) 

        

Logistik begränsas inte till flödet av produkter utan inkluderar även flödet av information och 

monetära medel genom värdekedjan. Med informationsflödet menas all information som flödar 

mellan de olika delarna av värdekedjan och är en förutsättning för att kunna upprätthålla 

effektiva materialflöden.  Informationen används bland annat för att balansera företagets 

tillgängliga och nödvändiga kapacitet samt för analys av kundernas efterfrågan och 

leverantörers leveransförmåga. (Prajogo & Olhager, 2012) 

3.2 Transporter 

Transporter av produkter, råmaterial, information, komponenter med mera är nödvändiga och 

uppstår i alla företagets logistikprocesser. Transporter kan delas in i två kategorier, interna och 

externa. Interna transporter är alla transporter som sker inom samma anläggning, exempelvis 

förflyttning av råvaror från råvarulagret till produktionslinan eller transporter inom lagret. För 

att bli så kostnadseffektiv som möjligt är det viktigt att arbeta efter att minimera sträckan för 

dessa transporter. Externa transporter avser de transporter som sker från företaget till externa 
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parter. Det kan exempelvis vara färdiga produkter som ska transporteras ut till kund eller till 

ett mellanlager och refereras till som distribution (Takita & Leite, 2018). Distributionskanaler 

väljs efter hur varorna ska nå kund och vilka mellanhänder som används. Segerstedt (2008) 

menar att distributionskanaler ofta är en viktig del i företagets affärsidé och har stor påverkan 

på resultatet. Detta stärks ytterligare av Tseng, Yue och Taylor (2005) som beskriver att 

distributionskanalerna är det som binder ihop det producerande företaget med kunden och 

därför bidrar starkt till företagets konkurrenskraft. Författarna menar därför att 

distributionskanalerna bör analyseras regelbundet och kontinuerligt revideras.    

 

Distributionen kan ske med en rad olika fordon och vanligtvis är alternativen flyg, båt, tåg och 

lastbil. I dagens samhälle är det inte bara viktigt med låga kostnader, det ställs allt högre krav 

på hållbarhet och en stor del av företags miljöpåverkan kan kopplas till deras transporter 

(Infante, Paletta & Vocaturo, 2009). Transporter via båt är mycket kostnadseffektiva eftersom 

deras lastkapacitet är betydligt högre än de övriga transportsätten. Dessutom begränsas inte 

båtarna av bestämda vägar eller rälsar och kan på så sätt färdas fritt över internationellt vatten. 

Tillsammans gör detta att de rörliga kostnaderna per enhet blir väldigt låga. Vidare innebär det 

att båttransporter lönar sig för långväga transporter av varor med låg marginal som papper och 

spannmål. Även om fördelarna är många finns det även nackdelar. Båt som transportsätt är 

långsamt, produkten går inte direkt till kund, det krävs omfattande omlastningar och väder har 

stor påverkan på leveranstiden och kan leda till förseningar. Ett vanligt sätt att transportera 

gods på båt är via containerfrakt och containerlinjer som trafikerar transoceansiska farleder 

(Bergqvist, 2009). 

3.3 Containerterminaler och -transporter  

En containerterminal fungerar som en knytpunkt för intermodala transporter, där gods 

transporterat i containrar lastas av och på sjö- och landbunda transportmedel. Att ha goda 

transportanslutningar till sjöfartscontainerterminaler är av stor vikt eftersom inkommande och 

utgående transportsystem från inlandet spelar en stor roll för en hamns prestanda och 

konkurrenskraft (Geweke & Busse, 2011). Genom att undersöka kostnadsfördelningen mellan 

båt och lastbil vid kombinerad transport går det att tydligt exemplifiera att fastlandstransporten 

till terminal utgör en stor andel av totalkostnaden, framförallt i relation till det transporterade 

avståndet (Bontekoning & Priemus, 2004). Vid en containertransport 2008 från München till 

Hong Kong stod sjötransporten för ungefär 20% av kostnaden per container och för drygt 96% 

av det totala avståndet som färdats (Böse, 2011). Att utforma ett effektivt system för 

containertransport till och från hamnar är därför av stor vikt för företag som använder sig av 

containerfrakt via hamnar.  

 

Det allra vanligaste transportmedlet använt vid containerfrakt och intermodal transport till 

containerhamnar är lastbilstransporter, eftersom de har den stora fördelen att vara ett snabbt 

och flexibelt transportmedel (Konings, Kreutzberger & Maraš, 2013; Böse, 2011).  Det är två 

faktorer som är av stor betydelse ur ett operativt perspektiv vid intermodala transporter, 

eftersom att de kännetecknas av mindre flexibla avgångstider och kräver därför ofta större 

anpassning jämfört med vanliga transporter (Eng-Larsson & Kohn, 2012). Vilket innebär att 
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beslut om utökade lager, förlängda leveransfönster och förbättringar i planering och 

orderhantering behöver ofta tas för att hantera de annorlunda förutsättningarna. 

 

Transporter till och från hamnar kännetecknas också av att många aktörer ofta är involverade 

som rederier, speditörer, terminaloperatörer, transportörer och avsändare av gods. Det innebär 

att koordination mellan flera olika parter blir en viktig aspekt för att skapa en effektiv 

transportkedja till en hamn (Van Der Horst & De Langen, 2008). Samtidigt försöker alla parter 

i transportkedjan att individuellt effektivisera sina processer och servicenivå för att vara 

konkurrenskraftiga (Yu, Fransoo & Lee, 2018). Det finns därmed signifikanta strategiska 

problem att hantera i en global distributionskedja för alla involverade parter, exempelvis 

avtalshantering, kapacitetshantering, priser och riskhantering (Fransoo & Lee, 2013).  

 

För containerhamnar och rederier är en viktig aspekt att få så stor omsättningshastighet som 

möjligt på containrar för att skapa effektiva och höga flöden (Steenken, Voss & Stahlbock, 

2004). För att uppnå detta så tillämpas prissättningsstrategier av bägge parter för att undvika 

att terminalutrymme används som lager och uppnå hög flödeseffektivitet. Två avgifter kallade 

demurrage och detention (D&D) används av rederier för att balansera detta. Demurrage 

kopplas till den period en container är placerad i hamnen, vanligtvis ingår en fri 

demurrageperiod som en container får vara placerad i hamnen, dagar överstigande den perioden 

innebär en daglig demurrageavgift. Detention relateras till den period en tom container tillåts 

tillgång till utanför hamnområdet innan den behöver återkomma till hamnen. Vanligtvis ges 

även en fri detention period som sedan övergår till en daglig avgift om tidsperioden överstigs. 

D&D är förenklat dagliga avgifter relaterade till hamn- och containerhyra som adderas om 

transporten av containern inte klaras inom det givna tidsfönstret som normalt anges i antal fria 

dagar (Fazi & Roodbergen, 2018). 

 

D&D kan ha en avgörande roll i transportplaneringen och de tidsfönster som de skapar behöver 

tas hänsyn till (Fazi & Roodbergen, 2018). Enligt Fransoo och Lee (2013) får rederier 

prissättningsstrategier ofta en stor inverkan på transportsystems totala effektivitet och när avtal 

diskuteras bör dessa priser aktivt diskuteras för att kunna nå systemomfattande mål. Och Yu, 

Fransoo och Lee (2018) argumenterar för att även rederier har intresse av att ta hänsyn till 

företags transporttjänster till och från hamnen och integrera dessa i högre grad. Dem menar att 

om det finns god tillgång på tomma containrar i en terminal kan längre perioder för fri detention 

tillåtas eftersom det innebär minskade lagerhållningskostnader. Vilket skulle kunna tillåta 

företag att bli flexiblare i sin transportplanering och ge möjlighet att utnyttja ett annorlunda 

transportupplägg. 

3.4 Kapacitet 

I en verksamhetsstrategi behöver förändrade marknadskrav förvandlas till operationella beslut 

enligt Khalili, Salimian, Nazemi och Alborzi (2013). När efterfrågan förändras kan variationer 

i transportaktiviteter uppstå och beslut om kapacitetsanpassningar kan således bli ett viktigt 

område att identifiera. Kapacitet beskriver enligt Van Mieghem (2003) en verksamhets 

förmågor och begränsningar där dess olika resurser är faktorer som avgör verksamhetens 
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existerande förmåga. Det finns olika enheter att använda för att beskriva kapacitet, men det 

viktiga är att det är representativt för verksamheten (Khalili et al., 2013). Normalt utgår man 

ifrån tillgänglig kapacitet, som tillgängliga anläggningar, fordon, personal och utrustning 

tillsammans utgör (Jonsson & Mattsson, 2016).      

  

Vidare kan kapacitetsuppskattning vara utmanande i verksamheter där efterfrågan består av ett 

stokastiskt mönster. I dessa fall finns det aldrig någon optimal investeringsstrategi för 

kapacitet, eftersom det vanligtvis innebär att det alltid finns en grad av obalans i kapacitet 

(Harrison & Mieghem, 1999). Och de flesta verksamheter utsätts för en operativ risk att 

kapacitet skiljer sig från efterfrågan vilket enligt Chod, Rudi och Van Mieghem (2010) medför 

en förväntad kostnad. För att minska den risken kan företag, enligt dem, investera i flexibilitet 

som gör det möjligt att bättre anpassa sig till marknadens behov.  

 

Enligt Morlok och Chang (2004) är kapacitetsflexibilitet i ett transportsystem dess förmåga att 

anpassa sig till variationer och förändringar i efterfråga och transportmönster samtidigt som en 

tillfredsställande servicenivå bibehålls. Ett koncept som enligt dem är viktigt för 

transportsystem på grund av allt vanligare efterfrågeförändringarna och skiftande 

handelsmönster som i sin tur kan leda till olika behov av transportsätt. Flexibilitet är en proaktiv 

egenskap som verksamheter bör integrera in i sin strategi, och graden av flexibilitet som kan 

behövas beror på miljön och osäkerheten som verksamheten ställs inför (Naim, Potter, Mason 

& Bateman, 2006). Även om det mesta av forskningen i området flexibilitet finns inom 

produktion är det även viktigt inom distribution (Slack, 2005; Sánchez & Pérez, 2005) 

3.4.1 Kapacitetsplanering  

Transportflöden mellan terminaler kan dimensioneras på olika sätt, antingen kan kapaciteten 

dimensioneras efter kapacitetstoppar eller efter en basnivå (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Dimensionering efter kapacitetstoppar medför ett lägre kapacitetsutnyttjande i de perioder där 

efterfrågan på transporter är lägre. Vid dimensionering utefter en basnivå hanteras 

kapacitetstoppar istället med extra kapacitet i form av fordon och resurser som finns tillgängligt 

vid behov och inte är bundet till andra förbindelser, se figur 1. Baskapaciteten kan fastställas 

på olika nivåer beroende på variationens karaktär, antingen skapas en låg baskapacitet och en 

hög extra kapacitet vid stora kortsiktiga variationer. Alternativt en högre baskapacitet och en 

lägre extrakapacitet till följd av små kortsiktiga variationer. 
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Figur 1. Illustration av kapacitetsanpassning anpassad från Jonsson och Mattsson (2016). 

3.4.2 Strategier för kapacitetsanpassning  

För att klara av obalanser som ofta uppstår mellan faktisk kapacitet och aktuell efterfråga finns 

olika strategier för kapacitetsanpassning. Alla företag upplever upp- och nedgångar i 

efterfrågan och behöver därmed hantera dessa obalanser, kortsiktigt kan det ske genom att 

förändra orderstocken, omfördela resurser samt genom att öka eller minska lager (Hayes, 

2006). Långsiktigt finns det tre primära grundläggande strategier för kapacitetsanpassning till 

förväntat framtida behov, kallat ledande-, eftersläpande och följa-strategi, där den sistnämnde 

är en avvägning av de två andra (Bellgran & Säfsten, 2005). Med leda-strategin menas att 

kapaciteten ökas eller minskas innan efterfrågan förändras, därmed bör kapaciteten alltid vara 

större än eller lika med efterfrågan. Det är en proaktiv strategi som strävar efter att anpassa 

kapaciteten innan ett ökat eller minskat behov uppstår (Jonsson & Mattson, 2016). 

  

Den eftersläpande-strategin ämnar bibehålla ett högt resursutnyttjande, genom att alltid ha fullt 

resursutnyttjande och utöka kapaciteten först när efterfrågan överstiger kapaciteten (Olhager, 

Rudberg & Wikner, 2001). I miljöer där pris är ordervinnare och låga enhetskostnader är av 

stor vikt kan den eftersläpande-strategin vara av särskilt intresse. Medan följa-strategin är 

istället en reaktiv strategi som ämnar att genomföra frekventa ändringar i syfte att möta 

efterfrågan (Khalili, Salimian, Nazemi & Alborzi, 2013). Strategin innebär en lägre risk att bli 

fastsittande med kostnadskrävande överkapacitet som inte överensstämmer med behovet 

samtidigt som man undviker en större underkapacitet.  

 

De tre kapacitetsstrategierna kan beskrivas som olika positioner på ett spektrum enligt Olhager, 

Rudberg och Wikner (2001). I ena änden av spektret motsvaras en situation där låg kostnad 

och hög utnyttjandegrad prioriteras medan i andra änden är flexibilitet, baserat på 

överdimensionering viktigare. Att hitta en effektiv medelpunkt med aspekter från ändpunkterna 

kan vara det mest lämpliga i många fall. Eftersom att det kan vara svårt att följa en ren strategi 

som karakteriseras av att alltid ha en över- eller underkapacitet.  
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3.5 Nivåer för planering och beslutsfattande  

Transportplanering påverkar på olika sätt ett logistiksystems effektivitet, vilket innebär att 

planering och beslut över transportaktiviteter, resurser och transportmönster kan ha en stor 

inverkan enligt Jonsson och Mattsson (2016). Enligt dem genomförs normalt beslutsfattande 

och planering på tre olika nivåer med olika tidsperspektiv; strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Mellan de olika nivåerna existerar överlapp, eftersom beslut och planeringsfrågor kan vara av 

intresse på flera nivåer och dess relativa vikt även kan bero på ett företags situation (Baker, 

Croucher & Rushton, 2017). Det är därför inte alltid möjligt att särskilja beslut till en nivå helt 

och hållet och beslut på en nivå kan även påverka möjligheterna på en annan. 

 

Strategiska planeringsaktiviteter bör undersöka vad större övergripande förändringar kan 

innebära för exempelvis en verksamhets transportsystem enligt Crainic och Laporte (1997).   

Enligt författarna är det viktigt att skapa en förståelse för hur transportsystemets respons skulle 

bli till potentiella förändringar i verksamhetens miljö. Det kan vara hur en kapacitetutbyggnad 

påverkar ett transportsystems effektivitet, alternativt vad en nedläggning av ett underutnyttjat 

eller olönsamt transportsätt skulle medföra. Efterfrågans utveckling är fortsatt en viktig fråga 

att undersöka på strategisk nivå och hur dess utveckling kan komma att påverka ett 

logistiksystem. Volymer förändras och kvantiteten av olika produkter och produktgrupper som 

behöver transporteras varierar. Eftersom nya marknader utvecklas, existerande marknader 

förändras och de ekonomiska förutsättningarna utvecklas på många håll. Det här är orsaker 

som kan innebära stora förändringar i fördelningen mellan transportsätt genom skiftet i 

marknader och i slutändan på balansen i transportsystemet. Utöver förändringar i 

verksamhetens interna miljö och efterfrågan bör även andra aspekter som regler, lagstiftning 

och miljödirektiv som kan påverka transportsystemet följas upp. Eftersom att 

transportkostnader och andra möjligheter relaterade till verksamhetens transporter kan 

påverkas av politiska beslut (Crainic & Laporte, 1997). 

 

Beslut på taktisk nivå syftar bland annat till att öka logistiksystemets effektivitet efter givna 

förutsättningar och att besluta om rätt kapacitetsallokering och planering (Li, Negenborn & 

Schutter, 2015). Baserat på hur transportflödet för olika transportmedel ser ut behöver taktiska 

beslut överväga så att utrustning och bemanning fördelas rätt. Tidsperspektivet är kortare än 

de strategiska och besluten handlar om att omdisponera och utveckla resurser som förfogas 

över för att på så sätt nå hög effektivitet (Jonsson & Mattsson, 2016). Taktisk planering kan 

även innefatta funktionella förändringar av exempelvis layout och processförändringar för att 

uppnå högre effektivitet (Caris, Macharis & Janssens, 2008). 

  

Operativa beslut är ofta väldigt lika taktiska beslut och kan även begränsas av dem (Jonsson & 

Mattson, 2016). Men taktiska beslut berör ofta frågor som var och hur något ska genomföras, 

medan operativa beslut i högre utsträckning handlar om när något ska initieras eller när något 

ska anlända (Caris, Macharis & Janssens, 2008). De syftar till att utnyttja systemets befintliga 

resurser på bästa sätt för att skapa så hög effektivitet som möjligt och kan handla om beslut i 

närtid som att omfördela kapacitet för individuella aktiviteter (Macharis & Bontekoning, 2004).  
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3.6 Lager 

De främsta anledningarna till varför företag behöver hålla lager är av kostnadsskäl och att uttag 

och påfyllning inte sker samtidigt eller med samma kvantiteter. För att kunna möta kundernas 

efterfrågan och säkerställa att de får sin produkt i rätt tid krävs således ofta lager. Ett lager är i 

de flesta fall icke önskvärt eftersom det binder kapital, kräver hantering och tar upp stora 

utrymmen. Således är det viktigt med rätt dimensionering av lagret eftersom ett för litet lager 

kan innebära att aktiviteter behöver stå stilla. Ett för stort lager däremot binder onödigt mycket 

kapital och tar upp plats som skulle kunna utnyttjas till något annat (Segerstedt, 2008).  

 

Olika avdelningar på företagen har ofta olika syn på dimensioneringen av lagret. Anställda på 

ekonomiavdelning vill ofta att företaget ska hålla kapitalbindningen så låg som möjligt och 

därför minska lagernivåerna. Säljavdelningen däremot vill ofta hålla höga lagernivåer för att 

på så sätt kunna möta efterfrågan på bästa sätt och inte mista någon försäljning på grund av 

icke tillgängliga varor (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). I linje med Segerstedt (2008) 

menar Oskarsson et al (2013) att det krävs en balans och om denna balans uppnås bringar lager 

många fördelar. Lambert och Stock (1993) samt Levary (1992) lyfter fram ett antal fördelar 

med varför företag bör lagerhålla. Det möjliggör fortsatt försörjning av kunder vid 

produktionsstopp, möjlighet att bemöta plötsliga fluktuationer i efterfråga, högre 

resursutnyttjande, mängdrabatt vid inköp och högre servicenivå.  

3.6.1 Lagerlayout 

För att kunna få maximal nytta av lagret är det viktigt att inte bara dimensionering är rätt utan 

även att lagrets layout är genomtänkt och resulterar i ett logiskt flöde med en hög 

utnyttjandegrad (Roodbergen & Vis, 2006). Det finns flera olika sätt att utforma ett lager på 

och beroende på vilken typ av produkter som lagerförs, vilka kvantiteter och vilken efterfråga 

det finns på de olika artiklarna kommer lagrets layout se annorlunda ut. För företag som 

hanterar stora volymer och få produkter är ett linjärt flöde att föredra där utlastning och 

godsmottagning sker på vardera sida av lagret. Företag med många artiklar där volymerna för 

varje artikel varierar kan till skillnad mot föregående exempel dra nytta av en U-formad layout 

där utlastning och godsmottagning sker på samma plats (Mohsen & Hassan, 2002).  

 

Vidare kan lagret delas in i zoner där varje zon motsvarar en viss del av lagret. Varje zon blir 

som ett litet lager inuti det stora lagret där produkter av liknande typ placeras. Det kan 

exempelvis vara artiklar med liknande uttagningsfrekvens eller artiklar med liknande 

lagringsförutsättningar. Ett containerlager kan exempelvis delas in i zoner för stuffade och 

tomma containrar. En zonindelning i det här fallet minimerar hanteringsarbetet (Mohsen & 

Hassan, 2002). För att koppla tillbaka till föregående stycke menar Jonsson och Mattsson 

(2016) att bäst effekt av zonlagret fås vid en U-formad layout.   

 

Utöver layoutövervägande är beslut kring artiklarnas fysiska placering i laget viktigt och enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) är specifikt tre faktorer viktiga att överväga vid dessa beslut. Ska 

artiklarna ha fast eller flytande placering, ska de placeras med hänsyn till fysisk närhet och ska 
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det ske genom golv- eller höjdplacering. Fast placering är precis som det låter, varje artikel har 

en fast position i lagret. Flytande placering däremot innebär att artiklar kan placeras där det 

finns utrymme och fördelen med detta sätt gentemot fast placering är att det blir lättare att få 

högre utnyttjandegrad av lager (Roodbergen, Vis & Taylor Jr, 2015). I exemplet med 

containerlager skulle det vara fördelaktigt med flytande placering eftersom containrarna 

lagerhålls stående på varandra och dess fysiska placering kräver stor flexibilitet.  

 

Zhang et al (2017) menar att ytterligare beslut måste tas kring vilka artiklar som ska placeras 

fysiskt nära varandra. Författarna menar att ett sätt som detta kan ske igenom är så kallad 

korrelerad placering där artiklar som vanligtvis tillhör samma order placeras nära varandra. 

Exempelvis innebär detta att containrar från samma rederier som ofta avgår med samma båt 

ska placeras nära varandra. 

3.7 Totalkostnadsanalys 

För att kunna ta optimala förbättringsbeslut är det viktigt att ta logistiksystemets totala kostnad 

i beaktning istället för att minimera kostnaden för en enskild aktivitet (Ghiani, Laporte & 

Musmanno, 2004). Som tidigare nämnts hänger många kostnader ihop och ett för stort fokus 

på en enskild aktivitet kan leda till att andra aktiviteters kostnader ökar. Vilket i sin tur kan 

göra att den totala kostnaden blir högre än tidigare, trots optimeringen av den individuella 

logistiska aktiviteten. Ett exempel på detta är byggnationen av ett centrallager som ersättning 

för flera mindre regionallager som leder till minskade lagerkostnader men ökade 

transportkostnader. För att investeringen ska vara lönsam krävs alltså att 

kostnadsbesparingarna för lagerhållningen är större än den ökade kostnaden för transporten. 

Jonsson och Mattsson (2016) tar upp sju stycken olika kostnadsposter som mer eller mindre 

kommer påverkas vid ett logistikinvesteringsbeslut, dessa presenteras i figur 2. 

 

 
Figur 2. Logistiksystemet kostnader i en totalkostnadsanalys, anpassad från Jonsson och Mattsson 

(2016). 



   

 

14 

 

3.7.1 Lagringskostnad 

Som nämnt tidigare finns det kostnader kopplade till att lagerföra. Kostnader kopplade till 

kapitalbindning, svinn, inkurans, lokaler, försäkringar och personal kallas för 

lagerföringskostnader. Dessa kostnader är volymberoende vilket innebär att desto större volym 

som lagerhålls desto högre lagerföringskostnader. Kostnaden för kapitalbindningen motsvarar 

intäkten som motsvarande frigjorda kapital hade kunnat generera vid investering i andra 

alternativ. Svinn, inkurans och försäkringar är riskkostnader eftersom lagerföring kräver 

försäkringar samt att det finns en risk att en viss del av den lagerförda volymen inte kommer 

kunna säljas (Dooley, 2005). Utöver lagerföringskostnaderna finns det även 

lagerhållningskostnader att ta hänsyn till vid upprättandet av ett lager. Dessa kostnader 

inkluderar lagerhyra, personalkostnader, utrustning, materialkostnader, utlastningskostnader 

med mera. Gemensamt för dessa kostnader är att de kortsiktigt inte påverkas av volymen och 

därmed kan ses som fasta kostnader (Teuter, Babai & Syntetos, 2010).  

3.8 Logistikinvesteringar 

Enligt Speh och Novak (1995) finns det tre olika sorters logistikinvesteringar; 

kosnadbesparingsinvestering, expansionsinvestering och investering i ny teknik. 

Kostnadsbesparingsinvesteringar syftar till att effektivisera den nuvarande logistikkedjan. Det 

kan exempelvis vara investeringar i truckar, nya verktyg och lokaler eller ytor för lager. Den 

här typen av investeringar leder i många fall till konkreta kostnadsbesparingar med låg risk. 

Expansionsinvesteringar riktar sig mot avancemang i för företaget nya affärsområden, både 

geografiska och strategiska. Till skillnad mot kostnadsbesparingsinvesteringar är dessa av 

högre risk eftersom det är svårare att estimera både intäkter och kostnader. Investering i ny 

teknik innefattar exempelvis upprättningen av ett helautomatiserat lager eller 

implementationen av RFID. Denna typ av investering kännetecknas av hög osäkerhet och 

kräver därför även en hög avkastning i jämförelse med exempelvis en 

kostnadsbesparingsinvestering.    

 

Investeringar som leder till förändringar i nuvarande logistiksystem kan ha långtgående 

konsekvenser på samtliga delar i värdekedjan. Exempelvis kan beslutet att stänga ett lager 

resultera i att det krävs ytterligare investeringar i antalet truckar eller höjda lagernivåer för att 

kunna hålla liknande servicenivå som tidigare. Speh och Novak (1995) menar därför att det är 

viktigt att ha en helhetssyn över hela värdekedjan och koppla de olika parametrarna som 

påverkas av investeringen till intäkter, kostnader och risker. Vidare understryker Ballou (2006) 

samt Lambert och Burduroglu (2000) att specifikt intäkterna är svåra att estimera vid en 

investering. De menar att det krävs noggranna och tidskrävande analyser av insamlad data för 

att få en tillförlitlig estimering.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid beslut om investering i ett lager ska göras är vilka 

kostnadsbesparingar en sådan investering skulle leda till. Vissa kostnadsbesparingar är 

konkreta och lätta att identifiera, som exempelvis kortare transportsträcka till kund eller 

minskat behov av personal (Zhao, Tang, 2009). Speh och Novak (1995) menar dock att det är 
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svårare att uppskatta vilka kostnadsbesparingar en eventuell ökad produktivitet skulle leda till 

eftersom de är så svåra att kvantifiera. Enligt författarna är det vanligt att företag underskattar 

vilka kostnadsbesparingar processeffektiviseringar leder till. 

 

Den sista aspekten att ta hänsyn till menar Speh och Novak (1995) är vilken risk en investering 

i exempelvis ett containerlager medför. Med risk menas osäkerheten kring utgången av 

investeringen samt magnituden av konsekvenserna. Osäkerheten kan syfta både till att 

sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa är låg och att de finansiella konsekvenserna 

av sagda investering är svåra att mäta (Heckman, Comes & Nickel, 2015). Rent generellt måste 

en högre risk leda till en högre avkastning för att det ska vara försvarbart. Det är därför viktigt 

att vid investeringsbeslut inte stirra sig blind på den förväntade avkastningen utan även sätta 

den i relation till den risk investeringen innebär (Bingham, 2000). När alla dessa faktorer 

analyserats var för sig måste en sammanlagd investeringsanalys göras där man tar hänsyn till 

intäkter kostnadsbesparingar och den involverade risken (Speh & Novak, 1995).  
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4. Företagsbeskrivning 

I det här avsnittet ges en beskrivning av koncernen Holmen AB, affärsområdet Holmen Paper 

AB och pappersbruket Holmen Paper Braviken. 

4.1 Holmen AB 

Holmen AB är en skogsindustrikoncern vars affärsidé är att äga och förädla skog. Genom sina 

fem affärsområden, skog, kartong, papper, trävaror och energi ämnar Holmen att förädla sitt 

skogsinnehav till trävaror, papper och kartong med en hållbar energiproduktion. Totalt arbetar 

omkring 3000 medarbetare i 13 länder inom Holmenkoncernen med en nettoomsättning strax 

över 16 miljarder kronor 2018 (Holmen, 2019).  

4.2 Holmen Paper  

Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tryckpapper vid två bruk, Hallsta och Braviken 

pappersbruk med en sammanlagd produktionsvolym på 1,1 miljoner ton per år. 

Kärnverksamheten på de två bruken har under senare år övergått till produktion av 

specialpapper från mer traditionella papperskvaliteter som ett led av Holmen Papers skifte 

fokuserat på specialpapper. Idag är Holmen Paper branschledande i utvecklingen av nya 

produkter baserade på färsk fiber vilket ger många produktmässiga fördelar. Papperskvaliteter 

med hög bulk kan levereras, de vill säga stabilt och tjockt papper men som ändå bibehålls lätt, 

vilket ger goda distributionsfördelar. I nära samverkan med kunder utvecklas nya 

pappersprodukter som ska ge tydliga kostnadsfördelar jämfört med traditionella pappersval. 

Totalt arbetar omkring 900 personer inom Holmen Paper fördelat på två 

produktionsanläggningar, sju europeiska säljkontor och ett huvudkontor beläget i centrala 

Norrköping. Affärsområdet hade 2018 en nettoomsättning på drygt 5,6 miljarder kronor 

(Holmen Paper, 2019).  

4.3 Holmen Paper Braviken  

Braviken pappersbruk byggdes 1977 vid Bråviken strand utanför Norrköping och är idag ett av 

två bruk inom Holmen Paper tillsammans med Hallsta pappersbruk. Braviken har idag två 

pappersmaskiner i drift som tillverkar papper för magasin, böcker och reklam med en total årlig 

produktionsvolym omkring 500 000 ton. Braviken har under senare år övergått till ett 

specialiserat pappersbruk i högre grad och nya pappersprodukter i samband med Holmen 

Papers inriktning på specialpapper. En övergång som har skett i samband med en föränderlig 

marknad där det under senare år har funnits ett överutbud på tidningspapper och traditionella 

papperskvaliteter. Vilket har krävt en anpassning och utveckling i en hårt konkurrensutsatt 

marknad med en större spridning av kunder och efterfrågan av nya papperskvaliteter.      

 

Produktionsanläggningen är placerad intill Bråviken, en vik av Östersjön, i ett starkt 

logistikläge med goda distributionsmöjligheter. I nära anslutning till produktionsanläggningen 

har Braviken en egen hamn bredvid färdigvarulager som möjliggör egna båttransporter. Utöver 

Bravikens egen hamn ligger Pampusterminalen, en containerterminal i Norrköpings Hamn och 

E4:an inom minuters avstånd från bruket. Från Pampusterminalen går containerfartyg 
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kontinuerligt vilket gör att Braviken ligger väldigt bra till för att exportera produkter med 

container, se figur 3 nedan.  

 

        
Figur 3. Satellitbild över Holmen Paper Braviken och Norrköping Hamns ytterområde där 

Pampusterminalen är beläget (Google, u.å.).   
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5. Nulägesbeskrivning     

I det här avsnittet beskrivs Holmen Paper Bravikens prognostiserade marknadsförändringar 

kort och de olika transportsätten som används för att distribuera produkter från 

färdigvarulagren.  

5.1 Marknadsläge 

Holmen Paper transporterar idag sina produkter till många olika marknader men där 

huvudmarknaden är inom Europa, där stora volymer exporteras till Storbritannien, Tyskland 

och Frankrike. Men variationer sker över tid och enligt prognoser från Holmen Papers 

marknadsavdelning finns det indikationer på att en förändring kan ske de kommande åren. 

Volymerna på den europeiska marknaden är prognostiserat att minska fram till 2021 samtidigt 

som volymerna till utomeuropeiska marknader ökar, se figur 4 nedan.   

 

 

 
Figur 4. Prognostiserad förändring av leveransvolymer från Hallsta och Braviken mellan 2018–2021 

(Holmen Paper, 2019). 

 

Den prognostiserade minskningen av leveransvolymer inom Europa medför att Holmen Paper 

kommer se en förflyttning av volymer till andra marknader. Vilket kommer innebära en 

förändrad belastning på Holmen Paper Bravikens nuvarande logistiska lösningar för att 

distribuera till kund. 

5.2 Transportsätt 

Holmen Paper Braviken distribuerar sina produkter med tre olika transportsätt, bil, båt och 

container från sina färdigvarulager. De utgörs av fyra magasin med färdigproducerade 

pappersrullar, se figur 5 för en översikt av fabriksområde och magasinen. Dit tillförs 

kontinuerligt nyproducerade pappersrullar via transportband från produktionens två 



   

 

19 

 

emballeringslinjer så länge som produktion pågår. I magasin ett, tre och fyra finns elva 

lastningsportar tillgängliga sammanlagt för att lasta container och lastbil. Medan lastning av 

båt sker vid kajen i nära anslutningen till magasin ett.  

 

 
Figur 5. Holmen Bravikens fabriksområde (Holmen, 2019).  

 

Alla tre transportsätten för med sig olika för- och nackdelar och förutsättningar som behöver 

hanteras för att bibehålla en hög effektivitet av transportsystemet. Fördelningen mellan 

transportsätten baserat på levererat ton kan ses i figur 6. Vidare kommer respektive transportsätt 

beskrivas enskilt för att en övergripande förståelse ska fås över nuvarande transportsystem.      

 
Figur 6. Fördelning mellan transportsätt per levererat ton under Q1 2019. 
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5.2.1 Lastbil 

Lastbil utgör den största distributionsmängden per levererat ton och utgör 52 procent av den 

totala mängden. Det finns elva stycken lastningsportar i anslutningen till färdigvarulagret där 

lastbilar lastas med hjälp av mindre klämtruckar som ställer in färdiga pappersrullar ståendes, 

se figur 7. När pappersrullar bredare än 2600 millimeter ska transporteras med lastbil behöver 

liggande lastning ske, vilket görs från sidan av lastbilen. Liggandes lastning sker inuti 

magasinen i ett nedsänkt spår och kräver inte någon lastningsport. Lastbilstransporter har en 

avtalad lastningstid som i normalfall är 90 minuter för lastbilar inom Sverige och 120 minuter 

för exportbilar från påbörjad lastning. I de fall lastning överstiger avtalad tid kan 

tilläggskostnader tillkomma. Vilket endast sker i få undantagsfall men innebär ett behov av att 

ha en effektiv och flexibel lastningskapacitet.  

 

Fördelningen av lastningstider för lastbilstransporter är ofta svår att balansera över dagar 

eftersom att det är beställda kundanpassade transporter. Det är därför lastbilar från ett flertal 

olika transportföretag varje dag som ska transportera till olika destinationer i Europa. Att 

planera in exakta tider som de anländer är svårt och tidsintervallen som lastbilarna anländer 

kan variera stort. Ibland inkommer en stor andel av alla planerade lastbilstransporter under ett 

och samma tidsintervall, exempelvis förmiddag. Och under eftermiddagen anländer istället få 

och det blir därmed en stor variation i resursutnyttjande och en hög flexibilitet i hantering är 

nödvändig. Det förekommer även att planerade transporter förskjuts över olika dagar, och 

transporter som var planerade under en måndag kan ankomma tisdag istället. Vilket innebär att 

ännu större variation kan förekomma som behöver hanteras för att en hög transportservice ska 

bibehållas som ser till att transporter kan hålla sina tidsscheman till kund. 

 

 
Figur 7. Lastbil under pågående lastning i en lastningsport. 
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5.2.2 Båt 

Distributionen med båt sker från Holmen Paper Bravikens egen hamn belägen bredvid 

färdigvarulager magasin 1, som kan ses i figur 8 nedan. Två chartrade Ro-ro-fartyg går i 

linjetrafik mellan Holmen Papers två bruk Hallsta och Braviken vidare till Storbritannien och 

Nederländerna alternativt Tyskland i två bestämda rutter, se figur 9. Vid varje rutt fördelas 

lasten normalt sett jämnt på fartyget mellan de två bruken vilket innebär att fartyget lägger till 

vid bägge bruken för lastning innan avfärd till Storbritannien och Nederländerna alternativt 

Tyskland. Varje bruk får således en egen dag för lastning av pappersrullar till respektive 

fartygsrutt. Under dessa dagar ökar beläggningen för lastning markant eftersom bägge fartygen 

har en total lastkapacitet på ungefär 4800 ton som behöver lastas effektivt för att fartygen ska 

hålla sina tidsscheman och undvika tilläggskostnader.    

 

 
Figur 8. Ett av Holmen Paper två Ro-ro-fartyg i Holmen Paper Bravikens hamn (Hejdenberg, u.å). 

 

De två rutterna som trafikeras av Holmens två fartyg tar fem respektive nio dagar att 

genomföra, vilket medför att ett jämnt flöde mellan dessa rutter kan skapas genom att alternera 

rutt mellan fartygen. Fartygen trafikerar på så sätt varje rutt varannan vecka vilket gör att fasta 

veckodagar kan skapas för lastning av båt på respektive bruk. Under dessa två dagar, tisdagar 

och torsdagar för Holmen Paper Braviken, avsätts personal och truckar samtidigt som personal 

och maskiner hyrs in från Norrköpings Hamn och Stuveri för att bistå med båtlastning. Det är 

därför en stor fördel att fartygen kan ha jämna trafikerade rutter som tillåter en god planering 

av lastning och resursbehov. Det förekommer däremot avvikelser som kan inträffa baserat på 

lagersituation och oförväntade förändringar som förseningar eller produktionsstopp. Vilket kan 

innebära att båtdagarna förskjuts vissa veckor alternativt att lastningsvolymen mellan de två 

bruken fördelas om på båten. Det är däremot sällan ett problem men innebär ett behov för bägge 

bruken att kunna vara flexibel med sina resurser och sin lastningskapacitet på de olika 

transportsätten.  
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Det förekommer även viss avlastning vid båtanlöp i Braviken av papper från Hallsta 

pappersbruk, som sedan går med container på lastbil från Braviken till Pampusterminalen. 

Eftersom Hallsta ej har någon närliggande containerhamn med samma möjligheter som 

Braviken pappersbruk. Därmed påverkas Braviken även till viss del av Hallstas orderläge och 

hur stor andel av deras producerade papper som ska exporteras med container.  

 

 
Figur 9. Holmen Papers två fartygslinjer som trafikeras varje vecka.     

5.2.3 Container 

Det tredje distributionssättet Holmen Paper Braviken använder sig av är container som primärt 

används för att distribuera till utomeuropeiska kunder. Via speditörer bokas containerfrakt in 

på olika rederier för transport till kund med hjälp av containerlinjer. Fem rederier finns 

tillgängliga från Pampusterminalen (OOCL, Hapag Lloyd, Maersk, MSC och CMA CGM) och 

vilken som används beror på slutdestinationen av pappret. Olika speditörer och rederier kan 

prioriteras baserat på slutdestinationens geografiska plats för att få den kostnadseffektivaste 

transporten som når kund i utsatt tid. Översiktligt innebär värdekedjan för containertransport 

inblandning av många olika parter som interagerar och påverkar varandra till hög grad, vilket 

illustreras i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Översiktlig figur över värdekedjan för containertransporter, illustrerar avtalsrelationer mellan 

aktörer och operativa samband, anpassad från Fransoo & Lee (2013). 

 

Varje gång containerfrakt bokas in för transport på något av rederierna får Holmen ett 

tillgängligt tidsintervall från speditören att hämta ut, lasta och transportera containrar till 

Pampusterminalen. Containrarna som används är alltid rederiets som frakten bokas in på och 

därmed bestämmer de över dess tillgänglighet. Det tillgängliga tidsintervallet varierar normalt 

mellan två till sju arbetsdagar beroende på vilken speditör som bokar frakten och på vilket 

rederi. Det finns därför en stor variation i tillgänglighet och ingen hänsyn tas till hur stort antal 

containrar som bokas in för frakt på en båtavgång.  

 

För Holmen Paper Braviken innebär det här att i vissa undantagsfall behöver man begära om 

att få hämta ut containrar för tidigt för att hinna med att lasta och transportera tillbaka 

containrarna i tid för fartygs avgångar. Det innebär en extra avgift i de fall containrar behöver 

transporteras tillbaka innan utsatt tidsintervall. Avgiften baseras på antal dagar extra vardera 

container lagerhålls inne på Pampusterminalen och höjs kraftigt över tid vid lång lagerhållning. 

 

Gemensamt för alla containertransporter är att containrar behöver transporteras till 

Pampusterminalen för att därifrån transporteras vidare med feederfartyg till stora hamnar som 

Rotterdam och Hamburg. Färdiga pappersrullar lastas direkt i standardiserade lastbärare i form 

av 40 fot långa containrar, på samma sätt som lastbilar i en lastningsport. Sedan transporteras 

containern med lastbil in till Pampusterminalen för att lastas av och ersättas med en ny tom 

container som transporteras tillbaka till Braviken. På plats i Braviken parkeras den tomma 

containern i en lastningsport och sedan växlar lastbilen trailer till en bredvid med en 

färdiglastad container på. Det här kan ses i figur 11 nedan där lastbilen står redo med en lastad 

container medan en tom container står i porten bredvid. Dessa två lastningsportar är alltid 

avsatta för containertransporter. Varje gång en full container transporteras så lastas den tomma 

containern bredvid för att vara fullastad och tillgänglig att transporteras när lastbilen 

återkommer med en tom container. Det innebär att omställningstiden är låg och att det är främst 

oväntade avvikelser, exempelvis defekta rullar som försenar lastningsprocessen av container.  
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Figur 11. Två lastningsportar där containrar lastas och transporteras växelvis. 

 

Lastbilstransporten mellan Braviken och Pampusterminalen är outsourcad till ett 

transportföretag som ansvarar för den transporten efter behov och fakturerar per transporterad 

container. En ansvarig lastbilsförare sköter i de flesta fall all transport och kör containrar 

växelvis enligt ovan beskrivning. Vid ett ökat kapacitetsbehov tillkallas ytterligare 

lastbilsförare med lastbil som då övertar varsin lastningsport.    

 

 
Figur 12. Färdiglastad container, sedd inifrån lastningsport i ett av magasinen. 

 

Lastningen av containrar görs av en truckförare som med en liten klämtruck ställer in 

specificerade pappersrullar i containern baserat på en orderspecifikation. En truckförare är 

normalt alltid planerad för lastning av container oavsett dag och belastning i magasin ett vid 

två lastningsportar för container. Dessa lastningsportar är vid normala förhållanden alltid 

avsedda för containerlastning. Mängden containrar som transporteras varierar kraftigt mellan 

dagar och veckor, vilket kan ses i statistik från containertransporter 2018 nedan.    

 

Tabell 2. Statistik över containertransporter 2018 från Holmen Paper Braviken. 

 Min Medel Max Standardavvikelse 

Container/vecka 6 53 106 18 
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De stora variationerna beror på att det i vissa perioder kan säljas väldigt lite  till vissa marknader 

och i andra perioder ökar efterfrågan kraftigt.  Det speglar sedan containertransporternas stora 

variationer och behovet av att kunna vara flexibel i transporterna till Pampusterminalen. Den 

normala tillgängliga kapaciteten Braviken utgår ifrån är en lastbilsförare med möjlighet att 

transportera 8 containrar per dag och 40 per vecka. Den kapaciteten är däremot inte alltid 

balanserad gentemot behovet, som tidigare nämnt kan variera kraftigt. För att hantera detta, har 

Braviken möjlighet att höja sin kapacitet med extra lastbilsförare för att möta efterfrågan. I 

tabell 3 nedan finns en översikt över hur den totala kapaciteten förändras med antalet 

lastbilsförare. Det går tydligt att urskilja hur effektiviteten sänks i de tillfällen fler än två 

lastbilsförare krävs. Det beror på att man behöver avvika från den normala lastningsprocessen 

där containrar lastas växelvis med två chassin vid en lastbilsförare och tre chassin vid två 

lastbilsförare. Vid de tillfällena är det ingen alternativt låg omställningstid. Då två lastbilar 

överstigs behöver ytterligare lastbilsförare överta andra normalt ej utnyttjade lastningsportar 

för container. I de fallen går det ej att förlasta någon container utan de måste vänta i 

lastningsport på att containern ska lastas vid varje körning. Containerlastningen blir även mer 

osäker i dessa fall eftersom lastningsportar i magasin 4 som normalt sett inte är avsedda för 

containerlastning behöver användas. Detta förutsätter att rullar som ska transporteras med 

container då även finns lättillgängliga i sagda magasin för att lastningsprocessen ska kunna 

hanteras effektivt.  

 

Tabell 3. Antal containrar som kan transporteras baserat på antal lastbilsförare.   

Antal förare Total kapacitet Omställningstid 

1 8 st/dag Ingen 

2 16 st/dag Låg 

3 21 st/dag 20 minuter 

4 26st/dag 20 minuter 

 

I det stora hela har variationen i antal containertransporter under 2019 fortsatt att öka. Bland 

annat på grund av variation i orderläge som har lett till att en onormal hög andel av producerat 

papper behövt levereras till utomeuropeiska marknader. Det har lett till ännu högre toppar av 

containertransporter än tidigare och upp till fyra lastbilar samt övertid har behövts för att 

hantera efterfrågan. Eftersom normal kapacitet är åtta containrar per dag med en lastbilsförare 

och lastningsprocessen är bäst anpassad för upp till två lastbilsförare blir det i hög grad större 

oordning vid kapacitetstopparna. Att samordna och organisera lastningen och transporterna blir 

mer utmanande och det ställs högre krav på personal och planering för att få det att gå fungera.      

 

Sammanfattningsvis föranleder de stora variationerna i efterfrågan på containertransporter och 

även variationerna i belastning från övriga transportsätt att flexibilitet är högt eftersträvat i 

transportsystemet. Det omfattar många olika aspekter men handlar förenklat om att kunna 

hantera kapacitetstoppar i transporter och lastning och få ett jämnt resursutnyttjande över tid. 

För att minimera dessa toppar finns det därför ett behov av att kunna fördela lastningstider över 

tid. Samtidigt finns det ett behov att kunna säkerställa rätt kapacitetsdimensionering som kan 

hantera att transportera de volymer som produceras. Som kan urskiljas i figur 13, varierar 
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antalet containertransporter kraftigt mellan veckor och det finns svårigheter att hitta en balans 

med dagens upplägg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Antalet containertransporter per vecka under 2018. 
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5. Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras analys och resultat av den genomförda studien baserat på 

fallstudiens etablerade nulägesbeskrivning tillsammans med den teoretiska referensramen.  

5.1 Nulägesanalys 

I fallstudien har det framkommit att det finns en rad utmaningar att hantera för att säkerställa 

en effektiv distribution från Holmen Paper Braviken. Transporterna är fördelade på tre olika 

transportsätt, alla med olika förutsättningar och faktorer som behöver planeras enskilt såväl 

som övergripande. Och i linje med Jonsson och Mattsson (2016) påverkar transportplaneringen 

i hög grad verksamhetens effektivitet och är avgörande för att nuvarande transportupplägg ska 

fungera. Förenklat kräver transportsättet båt en betydande anpassning i kapacitetsallokering av 

truckar och personal för lastning där ett högt resursutnyttjande kan bibehållas. Transportsätt 

lastbil präglas av lägre resursutnyttjande av truckar och personal över tid eftersom volymerna 

per bil är lägre och slottiderna för lastning inte är planerade mer än per dag. Det avslutande 

transportsättet container kännetecknas framförallt av mindre flexibla transporttider och ett 

större anpassningsbehov än övriga transporter. 

 

Att containertransporter har mindre flexibla transporttider och annorlunda förutsättningar beror 

till stor del på de tidsfönster D&D skapar. Precis som Fazi och Roodbergen (2018) beskriver 

blir de avgörande i transportplaneringen eftersom de sätter stora begränsningar. Det är även i 

enlighet med Eng-Larsson och Kohn (2012) som understryker att beslut om utökade lager, 

förlängda leveransfönster och förbättringar i planering och orderhantering blir relevant i högre 

utsträckning vid containertransporter. Alla dessa områden är väsentliga i den här studien där 

förlängda leveransfönster och framförallt planering av transporter är en aktiv del för att klara 

nuvarande upplägg.  

 

Utöver begränsade transportfönster försvåras containertransporterna även av stora variationer 

i efterfråga. Det är en kombination som tillsammans utgör ett problem för transportplanering 

och kapacitetsbalansering, och idag kan dimensioneringen för containertransporter beaktas 

som låg i perioder jämfört med de höga topparna som förekommer. Utifrån en satt baskapacitet 

försöker Holmen Paper Braviken hantera de stora variationerna med en hög extra kapacitet i 

form av fler fordon och lastbilsförare likt Jonsson och Mattsson (2016) exemplifierar för 

linjetrafik. Men att bibehålla ett likartat upplägg bör ifrågasättas om det inte längre handlar om 

kortsiktiga variationer som överstiger den satta baskapaciteten. För om kapacitetsbehov och 

kapacitetstillgång över tid är fortsatt obalanserad med stora variationer bör långsiktiga 

handlingsalternativ beaktas för att närma sig passade anpassningar. 

 

Det är därför är en fortsatt viktig aspekt att övervaka det genomsnittliga dagliga godsflödet 

tillsammans med de lastnings- och tidsrestriktioner som finns, vilket idag görs kontinuerligt i 

transportplaneringen.  Samtidigt bör man överväga den existerande risken att alltid förutsätta 

att det finns extra fordon och resurser tillgängliga för att hantera kapacitetstoppar. Som Chod, 

Rudi och Van Mieghem (2010) nämner existerar alltid en operativ risk och kostnad att kapacitet 
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skiljer sig från efterfrågan. Den risken kan variera i storlek baserat på hur strategin för 

kapacitetsanpassning är utformad. Idag försöker man kapacitetsanpassa med kortsiktiga 

lösningar likt Hayes (2006) beskriver, genom att i den grad det går fördela transportbokningar, 

omfördela resurser och ta in fler tillfälliga lastbilar. I nuvarande situation prioriteras låga 

enhetskostnader och en reaktiv strategi försöker efterföljas för att möta efterfrågan. En högre 

andel flexibilitet efterfrågas däremot vilket ofta kännetecknas av överdimensionering och en 

överkapacitet enligt Olhager, Rudberg och Wikner (2001). 

 

För att enklare nå kapacitetsanpassningar och en högre andel flexibilitet kan proaktiva 

egenskaper vara viktiga för att undvika för stor underkapacitet. Det kan kopplas till strategisk 

planering som enligt Crainic och Laporte (1997) är viktigt för att förutspå hur potentiella 

förändringar ska hanteras i en verksamhetsmiljö. Det är något som i studien även identifierats 

vara viktigt för Holmen Paper Braviken, med deras utveckling och en föränderlig marknad. De 

är i behov av att arbeta proaktivt och kunna balansera verksamheten utefter förändringar som 

sker. Fortsatt är det därför viktigt att ha en helhetssyn på miljön och osäkerheten som existerar 

i verksamheten när beslut kring nödvändig grad av proaktiva egenskaper eller flexibilitet ska 

tas (Naim, Potter, Mason & Bateman, 2006). 

 

Vid stora variationer i efterfrågan finns det nästan alltid en grad av obalans i kapacitet och det 

är enligt Harrison och Mieghem (1999) svårt att hitta en optimal investeringsstrategi. Det är en 

situation som är aktuell i den här studien, där stora variationer är svåra att undvika samtidigt 

som prognoser nu indikerar på en ökad volym av containertransporter. Över tid kommer alltså 

större volymer behöva hanteras och det går även att anta att variationerna följer samma 

mönster. Det går därför att fastställa, precis som Morlok och Chang (2004) lyfter, att 

kapacitetsflexibilitet i transportsystemet är fortsatt en viktig faktor som kan få en stor inverkan 

på den totala effektiviteten i transportsystemet.  

 

För att anpassa den nuvarande transportlösningen och uppnå en högre flexibilitet i 

transportaktiviteterna har vi identifierat ett containerlager som ett möjligt alternativ. Vid varje 

transportbokning ges ett tidsintervall där transportköparen har tillgänglighet till de bokade 

containrarna och ett tidsintervall som containrarna på den bokningen måste transporteras 

tillbaka till hamnen igen. Det första tidsintervallet hade vid ett containerlager nyttjats för att 

lagerhålla containrar på plats i Braviken och möjliggöra en bättre last- och transportplanering. 

Så länge som containrarna omsätts inom de angivna tidsintervallen är det möjligt att lagerhålla 

dem utan kostnad. 

     

Ett containerlager medför att en annars standardiserad process med få anpassningsbara 

parametrar kan förändras och få större planeringspotential. Genom att utnyttja fri tillgänglig tid 

till containrar, kan en process utformas med högre resursutnyttjande som i högre grad kan 

säkerställa att containrar lastas och transporteras effektivt. Ett högre resursutnyttjande kan fås 

eftersom det går att balansera lastningen av containrar baserat på transportplanering och aktuell 

beläggning i magasinen från övriga transportsätt. Vid ett lågt flöde av lastbilstransporter och 

ingen båttransport kan exempelvis containerlastning öka, vilket ej är möjligt med nuvarande 

lösning. Följaktligen går det då att i högre grad säkerställa att transporterna sker inom de 
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angivna tidsfönsterna. Hur ett containerlager förändrar nuvarande utlastningsprocess och hur 

utformningen kan se ut beskrivs fortsatt.  

5.2 Införande av containerlager 

I enighet med Takita och Leite (2018) är det viktigt att ta hänsyn till de interna 

transportsträckorna vid placering av ett lager. Detta innebär att lagerplacering bör ske så nära 

som möjligt till stuffning och nuvarande färdigvarulager. Det finns dock vissa förutsättningar 

som måste uppfyllas för att en viss placering av containerlagret ska vara gångbart. Det krävs 

tillräckligt mycket utrymme för att kunna lagerhålla och förflytta containrar på ett effektivt sätt 

och marken måste vara anlagd för att klara marktrycket. Efter att ha tagit dessa två faktorer i 

beaktning framgick två möjliga alternativ till lagerplacering, dessa illustreras i figur 14. 

Placering 1 har fördelen att det finns större tillgänglig yta för att i framtiden expandera lagret 

ifall det skulle uppstå nya marknadsförutsättningar där en expansion anses vara lönsam. 

Däremot är placeringen långt ifrån färdigvarulagret vilket skulle kräva långa och i längden 

tidskrävande transporter. Placering 2 däremot ligger bättre placerad för att möjliggöra kortare 

transporter för att lasta containrarna. Tillgång till magasin 4 finns i direkt anslutning med två 

portar medan tillgång till övriga magasin nås från långsidan på magasin 3. I nuläget finns där 

en oanvänd port som kan göras tillgänglig vid behov. En stor andel av pappersrullarna som ska 

transporteras i container kan lagerhållas i magasin fyra, övriga skulle nås från sidoport i 

magasin 3.    

 

 
Figur 14. Illustration av de två alternativen för lagerplacering (Google, u.å.). 

 

Vidare togs hänsyn till att marken där lagret skulle placeras måste klara av det marktryck som 

ett containerlager kräver. I nuläget uppfyller varken placering 1 eller placering 2 de kraven 

vilket innebär att det krävs markberedning för att ytorna ska bli godkända. För placering 2 

beräknas ytan uppgå till 1816 m2, med en estimerad kostnad för hårdgjord yta som klarar av 

satta krav på 100 000 kronor.   
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5.2.1 Lagerutformande 

I linje med Roodbergen och Vis (2016) är det inte bara dimensionering och placering som är 

viktigt vid upprättandet av ett containerlager. För att maximera dess nytta, effektivitet och 

lönsamhet är det av hög vikt att lagrets layout är genomtänkt och reflekterar den typ av artiklar 

som lagerförs. I denna studie blir artiklarna containrarna och dessa särskiljs inte efter innehåll 

utan efter vilket rederi och transportbokning de tillhör samt om de är stuffade eller tomma. 

Containrar särskiljer sig från många andra artiklar eftersom de är stora, tunga, otympliga och 

kräver stapling på varandra för att inte ta upp enorma ytor. En stor del av containerlagrets 

effektivitet kommer alltså kunna härledas till det antalet containerlyft som krävs. Det är således 

av stor vikt att utforma lagret så att en container inte behöver flyttas på för att få tag i en som 

exempelvis står staplad längst ner.  

 

I ett första steg delas därför containerlagret in i två zoner där en zon A är avsedd för stuffade 

containrar och en zon B avsedd för tomma containrar, se figur 15. Dessa zoner delas sedan in 

i mindre delzoner där containrar särskiljs efter vilket rederi och transportbokning de tillhör, det 

illustreras i figur 15 där de gula linjerna delar in zon A och zon B i mindre zoner specifika för 

transportbokningar. Varje rederi och transportbokning kommer inte ha en fast zon eftersom det 

skulle ta upp för stor plats. Istället kommer det att variera över tid mellan olika 

transportbokningar. Resonemanget stöds av Mohsen och Hassan (2002) som menar att 

zonindelning är ett effektivt sätt att särskilja och para ihop artiklar med liknande egenskaper. 

Där egenskaperna i det här fallet hänvisar till om containern ska plockas ut ur lagret eller ska 

lagerhållas samt vilket rederi och transportbokning den tillhör. På så sätt kommer Holmen 

Paper Braviken att kunna minimera förflyttningen av containrar.    

 

 
Figur 15. Zonindelning av containerlagret (Google, u.å). 
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Ovan beskrivna zonindelning är något att eftersträva och utgå ifrån men det kommer finnas 

situationer då en strikt zonindelning blir svår att efterfölja. Exempelvis i de fallen en order 

består av väldigt få containrar eller många containrar, vilket ur ett praktiskt perspektiv gör det 

omöjligt att ha specifika zoner för varje transportbokning och rederi. Därav är flexibilitet och 

anpassning efter situation av hög vikt för att den dagliga operativa verksamheten ska fungera 

så optimalt som möjligt, något som stärks av Negenborn och Shutter (2015). I dessa fall är det 

viktigt att se till det dagliga containerflödet och planera utefter vilken ordning containrarna 

behöver köras för att undvika extra containerlyft. Containerzonerna kan då ses som 

utgångspunkter men viktigast är att planera placeringen så att det operativa arbetet kan fungera 

på ett effektivt sätt. Exempelvis kan containrar från två olika rederier och transportbokningar 

staplas på varandra så länge den containern som behöver köras in sist står längst ner i stapeln.  

5.2.2 Containerplacering 

Vidare behöver beslut tas om de olika containrarna ska ha fast eller flytande placering.  En fast 

placering är svår att överväga eftersom containrar, enligt tidigare beskrivning, tar upp mycket 

yta och rent praktiskt skulle fast lagerplacering vara svår att genomföra i anslutning till 

färdigvarulager eftersom det finns begränsat utrymme att tillgå. Det är även svårt att tilldela en 

fast placering av containrar eftersom att deras tillhörighet varierar. Det vill säga, en container 

tillhör en transportbokning och ett rederi. Alla transportbokningar är olika över tid eftersom 

slutkunden kan vara olika, och de möjliga rederierna som används varierar i nuläget mellan 

fem olika. Det innebär att en fast placering baserat på rederi hade varit möjligt eftersom de 

består över tid. Däremot finns det en variation över tid hur mycket respektive rederi används 

vilket talar för låg utnyttjandegrad av lageryta vid fast placering. Roodbergen, Vis och Taylor 

Jr (2015) beskriver däremot att flytande placering innebär bättre utnyttjandegrad av lagret än 

fast placering. Därför förespråkas fri placering som kräver en mindre lageryta och bättre 

möjligheter att använda tillgängligt lagerutrymme. I praktiken innebär det exempelvis att en 

tom container som hämtats från Pampusterminalen placeras i avsedd zon för tillhörande 

transportbokning och i avsedd zon för tom container.          

 

Fortsatt sker stuffning av containrar med nuvarande system alltid inifrån magasinen med 

container på en trailer i lastningsport, eftersom något annat sätt inte är möjligt. Ett 

containerlager skulle däremot även möjliggöra stuffning på marken vilket skulle innebära att 

man inte längre är begränsad till befintliga lastningsportar. Som beskrivits i 

nulägesbeskrivningen är i dagsläget alltid minst två lastningsportar avsatta för 

containertransport. Det innebär att stuffning på marken skulle resultera i att minst två 

lastningsportar vid behov kan frigöras för vanlig lastbilstrafik. Vid hög belastning, som 

förekommer vid enstaka tillfällen per vecka, skulle således den ökade kapaciteten för stuffning 

av vanliga lastbilar leda till en högre genomströmning och en mindre ansträngd situation för 

Holmen Paper Braviken. Det skulle även innebära att stuffningen blir effektivare än tidigare 

då enbart en container kunde stuffas under tidsintervallet från det att den stuffade containern 

hämtats i lastningsporten till det att den tomma körts tillbaka igen, vilket i genomsnitt tar 40 

minuter. Under detta tidsintervall hinner en truckförare egentligen stuffa två stycken 

containrar.    
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En fördel med stuffning på mark är att det är flexiblare kring var det går att utföra någonstans 

i jämförelse med stuffning i lastningsport. Det enda som krävs är en tillräcklig stor markyta. 

Som tidigare beskrivits är det av hög vikt att minimera de interna transporterna och att stuffning 

sker så nära färdigvarulagret som möjligt, något som även styrks av Takita och Leite (2018). 

Med stuffning på mark är det möjligt att stuffa precis utanför färdigvarulagret genom att ställa 

upp containrar utanför porten, vilket illustreras i figur 16, där de röda boxarna motsvarar 

containrar. Liknande uppställning kan även göras utanför magasin 3 vid behov.  

 

 
Figur 16. Placering av containrar för stuffning på marken (Google, u.å.) 

 

Under särskilda väderförhållanden kan det vara ofördelaktigt att lasta containrar utomhus enligt 

figur 16, på grund av ökad risk. Vid de tillfällena är det möjligt att placera containrarna med 

en ände innanför magasinens portar för att undvika att truckar och pappersrullar behöver 

förflyttas utomhus. Detta sätt är inte lika effektivt som att stuffa enligt figur 16 eftersom det 

kräver längre och mer noggrann förflyttning av containrarna samt tar upp mer plats.  

5.2.3 Containerhantering 

Vidare, som framgår ur nulägesbeskrivningen anlöper två Ro-ro-fartyg i linjetrafik från 

Holmen Paper Bravikens egna hamn under tisdagar och torsdagar vilket ökar lastningsbehovet 

markant. Och extra kostnader för inhyrd personal tillkommer för att resurser behöver allokeras 

specifikt under dessa dagar. Det finns därmed ett stort incitament för att minimera belastningen 

från övriga transportsätt och således frigöra resurser som kan minimera behovet att hyra in 

extra personal. Ett containerlager skulle ge större friheter i att planera sin egna resursutnyttjning 

och leda till en större flexibilitet kring när transporter kan planeras in. Potential finns således 

att minimera containerlastning under båtdagar och frigöra resurser som då kan finns till 
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förfogande istället för inhyrd personal. Sammanfattningsvis kan transportplanering få en 

betydande inverkan, och logistiksystemets totalkostnad kan tas hänsyn till som Jonsson och 

Mattsson (2016) lyfter som en viktig kostnadsaspekt. 

 

I praktiken innebär det att en stor andel av hela veckans totala antal containrar fördelaktligen 

lastas under måndagar, onsdagar och fredagar när det endast är container- och 

lastbilstransporter. Eftersom det finns stora variationer i beläggning från lastbilstransporter 

över dag finns det då även möjlighet att ta operativa beslut kring att allokera resurser till 

containerstuffning vid lugna perioder. Utöver en regelbunden och mer effektiv lastning av 

container än dagens process kan således också resurser enklare allokeras om.   

 

En tillkommande förändring som inte tagits upp innan är hur förflyttningen av containrar ska 

ske som tidigare alltid varit placerade på containertrailers. Vid en förändrad lastningsprocess 

med ett containerlager behöver en containertruck tillkomma för att kunna förflytta containrar 

från containerlager till lastningsplats och från containerlager till och på lastbil. En grensletruck 

identifierades som bästa lösning, se figur 17, eftersom den kan placera containrar innanför 

portar och möjliggör säker och effektiv förflyttning av containrar från lastbil. Samtidigt som 

containrar kan staplas två i höjd för att få ett bättre utnyttjande av lageryta. 

 
Figur 17. Grensletruck för hantering av container (Combilift, u.å.). 

 

Grensletrucken kommer behöva nyttjas av truckförare som lastar container och vid behov även 

av ansvariga lastbilsförare som transporterar containrar. Truckförare behöver framförallt 

använda grensletrucken för att förflytta containrar till och från lagret. Vid lastning behöver 

tomma containrar placeras likt figur 16 utanför port och sedan placeras antingen på lastbil eller 

vid lagerzon för lastad container och rätt transportbokning. Även ansvariga lastbilsförare kan 

nyttja grensletrucken för att skifta container likt de idag själva ansvarar för att byta 

containerchassi i lastningsportar.    
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5.3 Kostnader och risker med containerlager 

Precis som Segerstedt (2008) beskriver är lager någonting icke önskvärt som i de bästa av 

världar inte hade behövts eftersom det bland annat binder kapital, kräver hantering, 

försäkringar, lokalhyror och kostar att upprätta. Det kan dock leda till kostnadsbesparingar i 

andra led eftersom containerlagret kommer påverka många andra delar av transportsystemet. 

Exempelvis leder en investering i ett containerlager till högre flexibilitet, högre 

resursutnyttjande och till en högre kapacitet än nuvarande system. I linje med detta menar 

Jonsson och Mattsson (2016) att för att kunna ta optimala förbättringsbeslut är det viktigt att 

se till transportsystemets helhet, ta totalkostnaden i beaktning och inte stirra sig blind på att 

lagret kostar pengar. Liknande resonemang förs även av Speh och Novak (1995) som menar 

att investeringsbeslut i lager ofta har långtgående konsekvenser och att det är viktigt att väga 

in kostnader, intäkter och risker.  

 

Tabell 4. Kostnad för aktuella investeringar. 

Investeringsbehov Kostnad 

Grensletruck 2 152 000 kronor  

Markberedning 428 000 kronor 

Total kostnad 2 580 000 kronor 

 

Direkta kostnader som tillkommer för att införa ett containerlager kan ses i tabell 4 ovan. En 

grensletruck är nödvändig för att hantera containrar och markberedning är nödvändig för vald 

lagerplacering. Dessa kostnader bör ställas mot potentiella kostnadsbesparingar och eventuella 

risker som investeringen medför, ett resonemang som även stärks av Zhao och Tang (2009). 

Den direkta risken som ett containerlager medför är att grensletrucken blir central för att kunna 

nyttja lagret och den nya lastningsprocessen. Om grensletrucken stannar upp gör även 

omsättningen av lagret det, även om containertransporter kan fortgå via lastningsportarna likt 

tidigare. Det innebär att det kan bli tilläggsavgifter för att befintliga containrar i lagret inte kan 

transporteras in till hamnen under sina angivna tidsintervall. Samtidigt blir 

transportbokningarna för de befintliga containrarna fördröjda med risk att missa båtanlöp och 

även leveranstid till kund. Det ska även tilläggas att vid behov av underhåll av grensletrucken 

finns ingen utrustning som kan ersätta dess funktion och god planering behöver därför 

förutsättas vid eventuellt underhåll.  

 

Vidare kan eventuella besparingar i enlighet med Ballou (2006), vara svåra att estimera och 

behöva baseras på antaganden om framtiden.  I den här studien är det exempelvis omöjligt att 

uppskatta vilka kostnadsbesparingar som skulle kunna uppnås genom att marknadssituationen 

ändras och att större volymer behöver hanteras via containertransporter. En mer konkret 

kostnadsbesparing kan istället relateras till den höjda resurseffektivitet som ett containerlager 

kan medföra. I dagsläget betalar Holmen Paper Braviken 400 kronor i timmen för extra inhyrd 

truckpersonal, det sker nästan enbart under båtdagar. Genom förlastning som beskrivits tidigare 

kan Holmen Paper Braviken allokera om en person istället för att hyra in en extra resurs. Det 

ger en möjlig kostnadsbesparing per dag som uppgår till 3200 kronor. Förutsatt att ett likartat 

upplägg bibehålls över tid skulle det ta grovt sju år för att investeringen skulle ge en positiv 
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förtjänst. Det är däremot en förenklad uppskattning som utesluter eventuella tilläggskostnader 

i form av underhåll och som även förutsätter att en person alltid kan avlastas till båtdagar.  

5.4 Sammanställning av analys och resultat 

Holmen Paper Braviken har under senare tid sett en stigande efterfrågan på 

containertransporter som fortsatt förväntas växa. Tillsammans med stora variationer och svåra 

begränsningar i transport och lastning finns därför ett identifierat behov av en högre flexibilitet 

och effektivitet alternativt en kapacitetsanpassning. Ett containerlager har sedan följaktligen 

identifierats som en potentiell lösning på det behovet för att bli mer flexibel. Nedan har en 

sammanställning genomförts av containerlagrets nödvändiga förändringar. 

 

- Lagerplacering av containrar utanför magasin 4. 

- Markberedning är nödvändig för att skapa tillgänglig lageryta utanför magasin 4. 

- Investering av grensletruck är nödvändig för att hantera containrar. 

- Primär stuffning utanför portöppning i magasin 4, sekundär stuffning även möjlig 

utanför magasin 3 vid behov. 

- Stuffning genomförs utanför portöppning med container placerad längs med långsidan 

av magasinet. Vid behov är stuffning av container möjlig med container placerad 

innanför portöppning.   

- Stuffning sker på marknivå med en tillskjuten lastramp. 

- Truckförare ansvarar för att förflytta containrar för stuffning medan truckförare och 

lastbilsförare tillsammans ansvarar för av- och pålastning av container på lastbil. 

- Zonindelat lager med flytande containerplacering som utgångsläge.  

- Transportplaneringen behöver fördela lastning av transportbokningar över veckodagar 

för att kunna frigöra och allokera om resurser vid behov.  
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6. Slutsatser 

Det här avsnittet avser att besvara studiens syfte och dess tillhörande delfrågor.  

 

I genomförandet av denna studie har syftet varit att relaterat till Holmen Paper Bravikens 

händelseutveckling och ökade belastning av containertransporter identifiera potentiella 

långsiktiga lösningar för förändring. Flexiblare och effektivare logistik för containertransporter 

efterfrågades, och genom att kartlägga den nuvarande processen för containertransporter sågs 

möjligheter att identifiera ett framtida scenario med en alternativ process. För att besvara 

ovanstående formulerades fyra studiefrågor som presenteras nedan.  

 

1. Hur fungerar Holmen Paper Bravikens containertransporter idag? 

Containertransporterna följer idag ett standardiserat upplägg som i stor utsträckning är 

väl anpassat för verksamhetens behov. Precis som beskrivet av Jonsson och Mattsson 

(2016) angående lämplig kapacitetsanpassning för linjetransporter, har en baskapacitet 

för containertransporter dimensionerats strax under det genomsnittliga containerflödet. 

Vid ökat behov tillkallas ytterligare förare och lastbilar som finns tillgängliga som extra 

kapacitet för att klara av variation och ökad efterfrågan. De svårigheter som existerar 

med nuvarande upplägg är tvådelat, dels har det varit en avvikande hög andel 

containertransporter gentemot tidigare normalfall. Det har inneburit en mer 

komplicerad transportplanering och omställning för att klara av den stora variationen. 

Det hör ihop med det andra problemet, som är relaterat till existerande begränsningar 

satta av andra parter i värdekedjan för containertransporter. I linje med Fazi och 

Roodbergen (2018) får de givna tidsfönsterna i transportbokningarna en avgörande roll 

för transportplaneringen, vilket har tydliggjorts i och med de ovanligt höga volymerna. 

Därför är, i enlighet med Van der Horst och De Langen (2008) koordineringen mellan 

flera olika parter av stor vikt med nuvarande upplägg, för att säkerställa att 

transportplaneringen får tillräckliga tidsintervall för att hantera efterfrågan.    

 

2. Hur förändrar ett containerlager nuvarande utlastningsprocess för container? 

Vid införande av ett containerlager kommer den primära utlastningsprocessen för 

container förflyttas från magasin 1 till magasin 3 och 4. Stuffning av container kommer 

primärt ske på mark utanför magasin 4 med möjlighet till stuffning utanför magasin 3. 

Det innebär att lastningsportar med fördel kan frigöras vid hög belastning, för ett ökat 

genomflöde av lastbilar vid dessa situationer. Stuffning av container blir inte längre 

bunden till de dagliga lastbilstransporterna i samma utsträckning. Det frigör processen 

och leder till möjligheten att stuffa fler containrar per tidsenhet än vad som tidigare var 

möjligt. Följaktligen blir det med ett containerlager även möjligt att planera lastning av 

containrar över en längre tidshorisont. Hänsyn kan tas till belastning under övriga dagar 

för att kunna planera förlastning av containrar under tillfällen belastningen istället är 

låg. Eftersom variation existerar går det därmed att balansera resursallokering i högre 

grad gentemot tidigare. En tillkommande förändring blir även i utrustning för att 

hantera containrar i form av en grensletruck. Det är en ny aktivitet som är nödvändig 

för att truckförare ska ha möjlighet att förflytta containrar, vilket innebär att de behöver 
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manövrera ytterligare ett fordon i processen. Även för lastbilsförare blir det en 

förändring, eftersom det fortsatt är lämpligt att de, tillsammans med truckförare, är 

ansvariga för byte av container från lastbil.  

 

  

3. Vilka kostnader och risker innebär ett containerlager? 

De direkta kostnader som tillkommer till följd av ett containerlager är få men betydande 

och nödvändiga. Initialt tillkommer en estimerad kostnad på 100 000 kronor för att 

hårdgöra och förbereda ytan för ett containerlager. Det är en nödvändig åtgärd och 

kostnad som inte kan undvikas. Vidare kräver införandet av ett containerlager även en 

investering i en grensletruck för att hantera förflyttning av containrar med en estimerad 

kostnad på 2 152 000 kronor. Utöver det krävs inga direkta betydande investeringar för 

att klara av att genomföra sagda processförändring.  

 

Ett införande av containerlager medför även risker som är nödvändiga att beakta 

tillsammans med ovan nämnda kostnader, vilket även stärks av Zhao och Tang (2009). 

Den största risken är kopplad till grensletrucken eftersom den är nödvändig för att 

möjliggöra processförändringen. Grensletrucken behöver vara i drift för att 

containerlagret ska gå att använda. I de fall den är ur funktion kan enbart containrar 

hanteras enligt tidigare princip med förflyttning av containertrailer mellan lastbil. Det 

går även att relatera till nästa risk som är kopplad till grensletruckens funktion. 

Containerlagret behöver omsättas regelbundet för att undvika tilläggskostnader som 

sker per extra dag utöver givet tidsintervall. Om ingen tillfällig lösning kan användas 

när grensletrucken ej är tillgänglig finns risken att dessa kostnader blir höga och 

påverkar lönsamheten negativt.  

 

Vidare innebär ett containerlager en högre risk att transportplaneringen blir fel eftersom 

koordineringen blir mer komplex än vid nuvarande utlastningsprocess. Risken ökar att 

det blir missförstånd mellan olika parter vilket kan leda till att fel container lastas eller 

att containrar placeras på fel plats i lagret och bidrar till förseningar. 

  

4. Vilken effekt kan ett containerlager få och hur förändras förutsättningarna mellan 

de tre transportsätten båt, lastbil och container? 

Ett containerlager förändrar möjligheterna till att planera och fördela lastningen av 

containrar annorlunda mot nuvarande upplägg. Det leder till att det går att utforma och 

identifiera anpassningar i nuvarande transportsystem som baseras på övriga 

transportsätt. Idag finns det få förutsättningar för att underlätta för de övriga två 

transportsätten lastbil och båt. Vid ett containerlager finns möjlighet att frigöra 

lastningsportar, planera och fördela resurser i högre grad och säkerställa att en balans 

upprätthålls. Effekten som ett containerlager kan få är därmed svår att specificera men 

beroende på förutsättningar möjliggörs betydande anpassningar som över tid kan få en 

stor effekt.     
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Sammanfattningsvis framgår det av den genomförda studien att ett containerlager kan medföra 

klara fördelar som på sikt kan underlätta för transportsystemet som helhet. Det är däremot ingen 

entydig lösning på de existerande ansträngningarna i dagsläget i förhållande till den kostnad 

och risk som tillkommer. Den existerande processen fungerar väl men är ansträngd och 

mindre anpassningar behöver istället genomföras för att hantera de ökade volymerna och 

variationerna. Om en likartad utveckling fortsätter på sikt ser vi ändock att ett containerlager 

är en realistisk möjlig förbättring för att hantera den förändrade balansen i transportsystemet. 
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7. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras, generaliseras och ifrågasätts studiens resultat. Vidare förs även 

resonemang kring förslag på fortsatta studier.  

 

Studiens mål har varit att utreda hur flexiblare och effektivare containertransporter kan 

säkerställas för Holmen Paper Braviken och följaktligen vilken inverkan ett containerlager kan 

få. Vid studiens start togs en vid angreppsvinkel där flera olika alternativ undersöktes som 

potentiella lösningar. Det involverade inköp och upphandlingar relaterade till 

containertransporter samt hur produktionsplanering och prognostisering genomfördes. 

Eftersom indikationer på bristande samarbete identifierades mellan olika funktioner och 

avdelningar i värdekedjan. Det visade sig dock bli alldeles för omfattande och komplicerat att 

genomföra en tilltänkt kartläggning, och potentiella lösningar i värdekedjan utanför den fysiska 

processen i Braviken uteslöts. Istället sågs containerlager som en orimlig lösning men som 

däremot kunde få tillfredsställande resultat för det identifierade behovet.  

 

Holmen Paper Braviken efterfrågade högre flexibilitet i sin process men var fast i en 

standardiserad process där lite gick att påverka. Ju noggrannare vi kartlade processen desto mer 

genomförbart visade sig ett införande av containerlager vara. Den största begränsningen 

identifierades även vara transportbokningarnas angivna tidsintervall men eftersom dessa visade 

sig vara omöjliga att påverka skiftades fokus till hur man kunde arbeta utefter denna 

begränsning. Vilket innebar, med ett fokus på den fysiska processen för containertransporter, 

att ett containerlager var nödvändigt för att kunna förändra hur processen är utformad. 

 

Vidare, har studien vid start genomförts självständigt då fallföretaget inte ville ge några initiala 

infallsvinklar. Detta för att en egen självständig uppfattning om Holmen Paper Bravikens 

nuläge skulle kunna skapas. Som komplement till egna observationer genomfördes intervjuer 

med personer på olika positioner och avdelningar. På så sätt kunde en ökad insikt i nuläget fås, 

men i det stadiet framgick det att olika personer hade olika syn på nuläget. Det fanns även en 

stor variation i intresse att delta och diskutera studiens undersökta område  bland 

intervjuobjekten. Därmed finns det en stor variation i informationen som kunde inhämtas från 

olika personer och viktiga insikter kan ha frångåtts. Samtidigt som det under arbetet gång har 

funnits risk för att saker tolkas fel och inte nödvändigtvis representerar den exakta verkligheten.     

 

En aspekt som utelämnats i studien är hur arbetsförhållandena förändras vid en ny process. 

Exempelvis innebär den förändrade processen att personal måste hoppa in och ut ur klämtruck 

och grensletruck i stor utsträckning fördelat över dagen. Grova uppskattningar genomförs även 

som ej tar hänsyn till potentiella bortfall utan förhåller sig efter optimala förutsättningar där 

personal alltid är tillgänglig och inga kapacitetsbortfall sker.   

 

Fortsatt, även om containerlager inte är aktuellt i dagsläget pekar mycket mot att det blir en 

mer realistisk lösning i framtiden om volymerna för containertransporter fortsätter att öka. Och 

om volymerna för containertransporter ökar innebär det att dessa volymer i framtiden kommer 

utgöra en större andel av de totala transporterade volymerna och förändra balansen i 
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transportsystemet. Detta eftersom att ungefär samma produktionsvolymer produceras varje år 

och därmed måste volymer på andra transportsätt minska om de ökar på ett annat. 

 

Avslutningsvis föreslås fortsatta studier undersöka hur strategiska samarbeten kan användas 

inom intermodala transporter för att öka effektiviteten i gemensamma transportsystem. Ett 

containerlager möjliggör i en helt annan utsträckning än tidigare samarbete med företag i det 

geografiska närområdet som också använder sig av intermodala transporter. Tack vare att man 

har möjlighet att förvara containrar utanför hamnen är det inte längre en omöjlighet att 

containrar kan förflyttas mellan olika aktörer och inte enbart mellan enskild transportköpare 

och containerhamn.   
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