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Förord	  

	  

Denna	  rapport	  är	  ett	  resultat	  av	  vårat	  examensarbete	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  våren	  2012.	  Arbetet	  är	  
skrivet	  på	  C-‐nivå	  och	  omfattar	  15	  högskolepoäng	  inom	  programmet	  Industriell	  Ekonomi.	  

Arbetet	  har	  utförts	  vid	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  och	  vi	  skulle	  därför	  vilja	  rikta	  ett	  tack	  till	  dess	  VD,	  
Henry	  Westerberg	  och	  Västberga	  Åkeris	  VD	  för	  att	  vi	  fick	  möjligheten	  att	  genomföra	  detta	  samt	  för	  
erat	  engagemang	  och	  trevliga	  bemötande.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  Lars	  Ahlstedt	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  
hjälpa	  oss.	  

Vi	  vill	  vidare	  tacka	  vår	  handledare	  på	  högskolan	  Roland	  Hellberg	  för	  din	  hjälp	  under	  arbetets	  gång.	  	  

	  

Gävle,	  Juni	  2012	  
	  

……………………………..	   	   	   	   ………………………………	  
Fredrik	  Reinholdt	   	   	   	   Robin	  Granqvist	  

	   	  



	  
	  

	  

Abstract	  

The	  purpose	  with	  this	  report	  is	  to	  create	  a	  methodology	  for	  the	  design	  of	  a	  small	  port	  terminal	  and	  to	  
evaluate	  this	  in	  Stavnäs	  Vinter	  port	  at	  Värmdö,	  Sweden.	  	  

Värmdö	  county	  wish	  to	  have	  a	  rebuilding	  of	  the	  port	  in	  Stavsnäs.	  One	  of	  the	  ideas	  in	  this	  rebuilding	  
plan	  is	  to	  establish	  a	  terminal	  building	  for	  goods.	  This	  is	  for	  facilitate	  loading,	  unloading	  and	  in	  an	  
easier	  way	  store	  the	  goods	  and	  protect	  them	  from	  damage,	  weather	  and	  thefts.	  	  	  

In	  order	  to	  implement	  this	  study,	  empirical	  data	  have	  been	  collected	  through	  interviews	  with	  key	  
personnel	  in	  the	  transportation	  company	  to	  the	  port	  and	  the	  transhipment	  at	  the	  port.	  In	  addition	  to	  
the	  interviews,	  observation	  have	  been	  made	  to	  increase	  the	  understanding	  for	  the	  actives	  in	  the	  
port.	  

Trough	  literature	  study	  and	  academic	  articles	  the	  group	  has	  collected	  theory	  and	  then	  developed	  an	  
analytical	  model.	  By	  using	  this	  model,	  location,	  design	  and	  dimensioning	  of	  a	  terminal	  could	  have	  
been	  made.	  The	  study	  showed	  that	  a	  good	  location	  of	  the	  terminal	  would	  be	  as	  close	  as	  possible	  to	  
the	  tied	  ships.	  However	  there	  must	  be	  enough	  space	  to	  unload	  the	  trucks	  directly	  on	  the	  quay.	  That	  
because	  of	  that	  all	  goods	  want	  be	  able	  to	  get	  in	  the	  terminal.	  A	  linear	  layout	  in	  the	  terminal	  is	  seen	  as	  
the	  most	  effective	  flow.	  Because	  of	  the	  big	  amount	  of	  cold/frozen	  goods,	  a	  system	  for	  an	  unbroken	  
cold	  chain	  must	  be	  established.	  	  
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1.	  	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  bakgrunden	  och	  syftet	  till	  detta	  arbete.	  Här	  återfinns	  även	  vilka	  
frågeställningar	  som	  har	  legat	  till	  grund	  för	  arbetet	  och	  vilka	  angränsningar	  som	  gjorts.	  	  

1.1	  Bakgrund	  
Som	  examensarbete	  på	  programmet	  Industriell	  ekonomi	  180hp	  på	  Högskolan	  i	  Gävle	  har	  
projektgruppen	  valt	  att	  utveckla	  en	  metodik	  för	  utformning	  av	  mindre	  hamnterminaler	  med	  effektiva	  
godsflöden.	  Denna	  metodik	  har	  tagits	  fram	  på	  grund	  av	  att	  tidigare	  studier	  inom	  denna	  typ	  av	  hamn	  
är	  obefintliga.	  Metodik	  kommer	  efter	  framtagandet	  att	  utvärderas	  hos	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  på	  
Värmdö,	  Stockholm.	  

Hamnar	  i	  skärgårdsmiljö	  är	  väldigt	  utsatta	  och	  med	  tanke	  på	  dess	  storlek	  finns	  inte	  alltid	  de	  önskade	  
resurserna.	  Det	  sker	  transporter	  i	  skärgården	  året	  om	  även	  om	  godsflödet	  är	  väldigt	  mycket	  högre	  på	  
sommaren.	  Det	  har	  att	  göra	  med	  turismen	  som	  är	  den	  största	  inkomstkällorna	  i	  Stockholmsskärgård.	  	  

1.2	  Syfte	  
	  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  utveckla	  en	  metodik	  för	  utformning	  av	  en	  mindre	  hamnterminal	  och	  
att	  utvärdera	  denna	  hos	  Stavsnäs	  vinterhamn.	  Det	  ska	  bestämmas	  hur	  den	  nya	  terminalen	  bör	  se	  ut	  
och	  var	  den	  bör	  placeras	  för	  att	  uppnå	  optimal	  effektivitet	  när	  det	  gäller	  omlastning	  av	  ett	  brett	  
spektrum	  av	  godstyper	  från	  lastbil	  till	  fartyg.	  

Bedömning	  av	  kapacitet	  samt	  hur	  flödet	  genom	  terminalen	  bör	  se	  ut.	  En	  viktig	  aspekt	  är	  att	  upprätta	  
en	  obruten	  kylkedja	  vilket	  idag	  saknas.	  Även	  lokaliseringen	  av	  terminalen	  inom	  hamnområdet	  
behöver	  bestämmas	  för	  att	  åstadkomma	  ett	  effektivt	  flöde	  genom	  hamnområdet	  och	  i	  förhållande	  
till	  övrig	  verksamhet,	  t.ex.	  reguljär	  persontrafik.	  

1.3	  Frågeställningar	  
	  

-‐ Vad	  karaktäriserar	  mindre	  typer	  av	  hamnar?	  
-‐ Vilka	  faktorer	  måste	  beaktas	  vid	  utformning	  av	  en	  terminal	  i	  denna	  typ	  av	  hamn?	  
-‐ Hur	  bör	  en	  generell	  metod	  för	  placering	  och	  dimensionering	  av	  en	  terminal	  i	  en	  

skärgårdshamn	  se	  ut?	  
-‐ Hur	  bör	  den	  nya	  terminalen	  se	  ut	  och	  hur	  bör	  den	  placeras?	  

1.4	  Avgränsningar	  
	  
Studien	  avgränsas	  till	  att	  beröra	  hamnar	  i	  skärgårdsmiljö	  och	  terminaler	  där	  omlastning	  från	  lastbil	  till	  
fartyg	  sker.	  Den	  empiri	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet	  är	  enbart	  tagit	  från	  Stavsnäs	  Vinterhamn,	  
även	  om	  inspiration	  har	  hämtas	  från	  andra	  anläggningar.	  

De	  lösningar	  och	  förslag	  som	  tagits	  fram	  är	  främst	  övergripande	  tankegångar	  och	  faktorer	  som	  
uppdragsgivaren	  bör	  beakta	  vid	  utformning	  av	  den	  nya	  terminalen	  snarare	  än	  exakta	  och	  slutgiltiga	  
layoutförslag.	  	  
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2.	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  vilka	  metoder	  som	  används	  i	  arbetet,	  slutligen	  återfinns	  en	  kritisk	  
granskning	  av	  metoden.	  

	  
2.1	  Kortfattat	  upplägg	  och	  tillvägagångssätt	  
	  
Genom	  att	  studera	  relevant	  teori	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  skapades	  en	  teoretisk	  grund	  
som	  sedan	  användes	  för	  att	  analysera	  det	  specifika	  fallet	  och	  resulterade	  i	  ett	  antal	  faktorer	  som	  bör	  
beaktas	  vid	  utformning	  av	  en	  terminal	  i	  denna	  miljö.	  

Empiriskt	  underlag	  har	  samlats	  in	  genom	  intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  inom	  de	  organisationer	  som	  
är	  inblandade	  i	  transporter	  till	  och	  från	  Stockholms	  skärgård	  via	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  som	  sköter	  
omlastningen	  från	  lastbil	  till	  fartyg.	  Utöver	  intervjuer	  gjordes	  även	  observationer	  i	  Stavsnäs	  för	  att	  få	  
en	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  verksamheten	  bedrivs.	  Det	  empiriska	  underlag	  som	  samlades	  in	  via	  dessa	  
intervjuer	  och	  observationer	  låg	  sedan	  till	  grund	  för	  att	  identifiera	  de	  faktorer	  som	  karaktäriserar	  den	  
hamntyp	  som	  finns	  i	  Stavsnäs.	  	  

Med	  hänsyn	  till	  de	  identifierade	  faktorerna	  och	  teori	  inom	  området	  utformades	  ett	  lösningsförslag	  
till	  en	  ny	  terminal	  i	  Stavsnäs.	  

	  
2.2	  Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  undersökning	  

En	  kvalitativ	  undersökning	  syftar	  vanligtvis	  till	  att	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  bakomliggande	  
orsaker	  och	  mekanismer	  till	  det	  fenomen	  som	  studeras.	  Syftet	  med	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  
således	  oftast	  att	  besvara	  på	  frågan	  varför,	  till	  skillnad	  från	  en	  kvantitativ	  undersöknings	  som	  
försöker	  besvara	  frågan	  hur	  (Biggam,	  2008).	  Den	  kvantitativa	  metoden	  går	  ofta	  ut	  på	  att	  samla	  in	  
data	  i	  form	  av	  siffror	  som	  sedan	  kan	  analyseras	  med	  hjälp	  av	  statistiska	  metoder	  för	  att	  besvara	  
forskarens	  frågeställningar	  eller	  bekräfta	  dennas	  hypoteser.	  När	  det	  gäller	  kvalitativ	  forskning	  är	  det	  
inte	  möjligt	  att	  kvantifiera	  insamlad	  data,	  eller	  också	  är	  detta	  inte	  önskvärt	  då	  statistiska	  metoder	  
inte	  kan	  besvara	  studiens	  forskningsfrågor.	  

I	  denna	  studie	  har	  en	  kvalitativ	  metod	  valts	  på	  grund	  av	  att	  denna	  ger	  större	  möjligheter	  att	  på	  
djupet	  analysera	  de	  problem	  som	  studien	  skall	  undersöka	  och	  därmed	  ge	  ökad	  förståelse	  för	  de	  
faktorer	  som	  påverkar	  studien.	  En	  kvalitativ	  metod	  innebär	  enligt	  Thuren	  (2007),	  att	  enstaka	  
händelser	  och	  skenbart	  små	  detaljer	  kan	  tillmätas	  mycket	  stor	  vikt,	  vilket	  gör	  studien	  mer	  flexibel.	  På	  
grund	  av	  att	  studien	  i	  stor	  utsträckning	  baseras	  på	  intervjuer	  och	  observationer	  är	  en	  kvalitativ	  
metod	  att	  föredra	  då	  det	  inte	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  kvantifiera	  de	  data	  som	  insamlats	  vid	  dessa	  
tillfällen.	  En	  fördel	  med	  kvalitativ	  analys,	  enligt	  Denscombe	  (2009),	  är	  de	  beskrivningar	  och	  teorier	  
som	  denna	  typ	  av	  forskning	  generar	  är	  förankrade	  i	  verkligheten	  vilket	  är	  mycket	  viktigt	  då	  studien	  
syftar	  till	  att	  avge	  realistiska	  förbättringsförslag	  åt	  en	  existerande	  verksamhet.	  

Nackdelar	  med	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  enligt	  Denscombe	  (2009)	  att	  forskningen	  är	  nära	  
kopplad	  till	  forskarens	  egen	  identitet,	  bakgrund	  och	  egna	  övertygelser	  vilket	  gör	  att	  en	  kvalitativ	  
undersökning	  kan	  komma	  att	  bli	  mindre	  objektiv	  än	  en	  kvantitativ	  undersökning.	  Vidare	  menar	  
Denscombe	  (2009)	  att	  den	  kvalitativa	  forskningens	  inriktning	  på	  täta	  beskrivningar	  innebär	  att	  det	  
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blir	  svårare	  att	  avgöra	  huruvida	  den	  detaljerade	  djupstudien	  går	  att	  generalisera	  till	  liknande	  
situationer.	  Det	  finns	  även	  en	  risk	  för	  att	  forskaren	  i	  sin	  strävan	  att	  komma	  fram	  till	  tydliga	  slutsatser	  
lockas	  till	  att	  göra	  förenklingar	  av	  den	  data	  som	  finns,	  vilket	  kan	  innebära	  att	  studiens	  validitet	  
sjunker.	  

	  
2.3	  Datainsamling	  

Denna	  studie	  bygger	  på	  en	  fallstudie	  vid	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  i	  Stockholms	  skärgård.	  För	  att	  få	  en	  
god	  bild	  och	  en	  djup	  förståelse	  för	  det	  aktuella	  fallet	  har	  flertal	  datainsamlingsmetoder	  använts.	  
Nyckelpersoner	  inom	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  har	  intervjuats	  tillsammans	  med	  nyckelpersoner	  vid	  
flera	  av	  de	  företag	  som	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  har	  nära	  relationer	  med.	  Även	  en	  representant	  från	  
Värmdö	  Hamnar	  som	  driver	  hamnen	  har	  fått	  ge	  sin	  syn	  på	  det	  aktuella	  problemet.	  Förutom	  
intervjuer	  har	  observationer	  genomförts	  i	  hamnen	  för	  att	  förtydliga	  den	  bild	  som	  skapats	  från	  
intervjuerna	  samt	  ge	  möjlighet	  att	  bekräfta	  att	  den	  information	  som	  getts	  via	  intervjuer	  är	  korrekt.	  	  

Som	  underlag	  för	  beräkningar	  av	  den	  nya	  terminalens	  kapacitet	  har	  dataunderlag	  inhämtas	  från	  
databaser	  hos	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  och	  i	  vissa	  fall	  kompletterats	  med	  statistik	  från	  
Waxholmsbolaget.	  

Den	  teoretiska	  referensram	  som	  presenteras	  i	  rapporten	  baseras	  i	  stor	  utsträckning	  på	  relevant	  
kurslitteratur	  då	  denna	  erbjuder	  en	  god	  överblick	  av	  de	  teoretiska	  grunder	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  
denna	  studie.	  Denna	  har	  sedan	  kompletterats	  med	  information	  hämtad	  från	  vetenskapliga	  artiklar	  
för	  att	  ge	  ett	  större	  djup	  samt	  en	  inblick	  i	  tidigare	  forskning	  på	  området.	  Information	  har	  även	  
inhämtas	  från	  källor	  på	  internet,	  främst	  när	  det	  handlar	  om	  företagsinformation.	  

	  
2.4	  Litteraturstudie	  

Som	  grund	  för	  detta	  arbete	  har	  teori	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  studerats.	  Då	  det	  är	  ont	  
om	  tidigare	  forskning	  inom	  just	  detta	  område	  har	  dessa	  studier	  främst	  inriktats	  mot	  att	  beröra	  
grundläggande	  teorier.	  Flera	  av	  källorna	  som	  används	  är	  kursböcker	  från	  tidigare	  akademiska	  studier.	  
Vidare	  har	  även	  akademiska	  artiklar	  används	  som	  informationskälla,	  dessa	  har	  inhämtats	  på	  
databaser	  som	  Google	  Scholar,	  Emeralds	  och	  World	  Scientific	  journals.	  För	  att	  finna	  rätt	  artiklar	  har	  
sökord	  som,	  Harbour,	  Port,	  Cargoship,	  Lean,	  Just	  In	  Time,	  Logistics	  m.m.	  använts.	  	  

	  
2.5	  Intervjuer	  

Att	  använda	  sig	  av	  intervjuer	  för	  insamling	  av	  information	  är	  enligt	  Andersen	  &	  Schwenke	  (1998)	  
mest	  lämpligt	  i	  de	  situationer	  då	  det	  inte	  föreligger	  några	  klara	  svarsalternativ,	  utan	  det	  finns	  flera	  
möjliga	  sätt	  att	  svara	  på	  frågorna.	  	  

Innan	  en	  intervju	  genomförs	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  som	  genomför	  intervjun	  är	  väl	  förberedda.	  Enligt	  
Andersen	  &	  Schwenke	  (1998)	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  förbereda	  inför	  intervjun	  att	  upprätta	  en	  
intervjuguide,	  innehållande	  frågor	  och	  ämnen	  som	  skall	  diskuteras	  under	  intervjun.	  Syftet	  med	  denna	  
guide	  är	  att	  de	  som	  intervjuar	  skall	  ha	  tänkt	  efter	  vad	  de	  är	  ute	  efter	  och	  inte	  ett	  färdigt	  formulär	  som	  
skall	  följas	  slaviskt.	  
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Man	  brukar	  göra	  skillnad	  på	  strukturerade	  och	  ostrukturerade	  intervjuer.	  Skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  
tekniker	  är	  enligt	  Denscombe	  (2009)	  att	  det	  strukturerade	  intervjun	  har	  en	  mycket	  stark	  kontroll	  över	  
både	  frågorna	  och	  svarens	  utformning.	  Frågorna	  har	  ställts	  upp	  i	  förväg	  och	  man	  gör	  inga	  
utsvävningar	  från	  dessa.	  Även	  svarsalternativen	  är	  begränsade	  vilket	  gör	  att	  den	  strukturerade	  
intervjun	  påminner	  om	  frågeformulär	  som	  besvaras	  ansikte	  mot	  ansikte.	  Strukturerade	  intervjuer	  har	  
uppenbara	  nackdelar	  då	  det	  finns	  en	  risk	  att	  man	  går	  miste	  om	  viktig	  information	  på	  grund	  av	  den	  
låga	  flexibiliteten	  under	  intervjun.	  Fördelen	  med	  denna	  typ	  av	  intervju	  menar	  Denscombe	  (2009)	  är	  
att	  analysen	  av	  det	  insamlade	  materialet	  blir	  enklare	  och	  går	  snabbare	  att	  genomföra,	  i	  synnerhet	  om	  
ett	  större	  antal	  personer	  har	  intervjuats.	  

Till	  skillnad	  från	  strukturerade	  intervjuer	  är	  tanken	  med	  den	  ostrukturerade	  intervjun	  (Denscombe	  
2009)	  att	  den	  som	  genomför	  intervjun	  skall	  ingripa	  så	  lite	  som	  möjligt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  betona	  den	  
intervjuades	  tankar.	  Efter	  att	  intervjuaren	  introducerat	  ett	  tema	  får	  intervjuobjektet	  fritt	  tala	  om	  
ämnet	  med	  egna	  ord	  beskriva	  sina	  tankegångar.	  Fördelen	  med	  den	  ostrukturerade	  intervjun	  är	  är	  att	  
den	  ger	  respondenten	  möjlighet	  att	  säga	  sin	  mening	  och	  därmed	  ökar	  chansen	  att	  upptäcka	  saker	  i	  
komplexa	  frågor	  till	  bekostnad	  av	  att	  analysarbetet	  försvåras.	  Strukturerade	  och	  ostrukturerade	  
intervjuer	  kan	  ses	  som	  två	  ytterligheter	  på	  en	  skala	  och	  emellan	  dessa	  finns	  något	  som	  vanligtvis	  
kallas	  för	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Denna	  teknik	  bygger	  enligt	  Denscombe	  (2009)	  på	  samma	  
idéer	  som	  de	  ostrukturerade	  intervjuerna,	  att	  låta	  respondenten	  besvara	  frågorna	  med	  sina	  egna	  ord	  
men	  den	  som	  genomför	  intervjun	  försöker	  i	  större	  utsträckning	  att	  styra	  frågorna.	  Vid	  denna	  
intervjuteknik	  upprättas	  en	  lista	  med	  frågor	  innan	  intervjun	  men	  den	  som	  intervjuar	  kan	  vara	  flexibel	  
och	  ställa	  följdfrågor	  och	  kan	  ändra	  ordningsföljd.	  I	  denna	  studie	  har	  semistrukturerade	  intervjuer	  
genomförts	  då	  vi	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  som	  intervjuas	  får	  möjligheten	  att	  med	  egna	  ord	  
beskriva	  sina	  tankegångar,	  och	  var	  inte	  möjligt	  för	  oss	  att	  i	  förväg	  konstruera	  svarsalternativ	  då	  vi	  inte	  
visste	  vad	  som	  skulle	  framkomma	  under	  intervjuerna.	  Vi	  ville	  dock	  styra	  intervjuerna	  och	  hade	  
färdiga	  frågor	  (se	  bilaga	  2)	  att	  diskutera	  under	  intervjutillfällena,	  dock	  var	  vi	  mycket	  måna	  om	  att	  låta	  
respondenten	  komma	  till	  tals	  samt	  ställa	  följdfrågor	  då	  osäkerheter	  dök	  upp.	  Intervjuerna	  
genomfördes	  utan	  bandspelare	  och	  var	  av	  en	  informell	  karaktär	  för	  att	  skapa	  förtroende	  och	  tillit	  
med	  förhoppningen	  om	  att	  de	  intervjuade	  skulle	  svara	  så	  öppet	  och	  ärligt	  som	  möjligt	  på	  de	  frågor	  
som	  ställdes.	  Vid	  samtliga	  intervjuer	  deltog	  båda	  författarna,	  där	  det	  ena	  ställde	  frågor	  medan	  den	  
andra	  antecknade	  frågor.	  Samtliga	  intervjuer	  genomfördes	  ansikte	  mot	  ansikte	  för	  att	  diskussionen	  
skulle	  bli	  mer	  öppen	  än	  vad	  en	  telefonintervju	  hade	  medgivit.	  Vid	  några	  tillfällen	  har	  ett	  fåtal	  
kompletterande	  frågor	  ställts	  via	  telefon	  eller	  mail	  av	  bekvämlighetsskäl.	  

	  
2.6	  Observationer	  
	  
Det	  kan	  enligt	  Andersen	  &	  Schwenke	  (1998)	  vara	  lämpligt	  att	  komplettera	  intervjuer	  och	  
enkätundersökningar	  med	  observationer	  av	  arbetsmoment	  och	  processer	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  en	  
bättre	  helhetsbild	  inom	  det	  aktuella	  området.	  Anledningen	  till	  att	  observationer	  kan	  vara	  så	  
fördelaktiga	  är	  att	  de	  inte	  är	  beroende	  av	  vad	  någon	  säger	  att	  de	  gör,	  utan	  ger	  forskaren	  möjlighet	  
att	  med	  egna	  ögon	  se	  direkt	  vad	  som	  händer	  i	  en	  given	  situation	  (Descombe	  2009).	  	  

Descombe	  (2009)	  gör	  skillnad	  på	  systematisk	  och	  deltagande	  observation.	  Den	  systematiska	  
observationen	  handlar	  främst	  om	  att	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  samla	  in	  kvantitativa	  data	  för	  att	  sedan	  
utföra	  statistiska	  analyser.	  Deltagande	  observationer	  å	  andra	  sidan	  syftar	  till	  att	  tränga	  in	  i	  specifika	  
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situationer	  för	  att	  förstå	  den	  kultur	  och	  de	  processer	  som	  studeras	  och	  utmynnar	  vanligtvis	  i	  
kvalitativa	  data.	  

När	  en	  observation	  skall	  utföras	  måste	  forskaren	  ställa	  sig	  frågan	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  som	  denna	  
skall	  deltaga	  i	  de	  arbetsmoment	  som	  skall	  studeras,	  likaså	  om	  denna	  skall	  avslöja	  syftet	  med	  sin	  
närvaro.	  Descombe	  (2009)	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  för	  att	  någon	  agerar	  annorlunda	  mot	  vad	  den	  
vanligtvis	  gör	  då	  denne	  vet	  att	  den	  är	  observerad.	  Exempelvis	  kan	  den	  som	  observeras	  anstränga	  sig	  
lite	  extra	  få	  att	  det	  skall	  se	  som	  denne	  gör	  ett	  bra	  arbete.	  Risken	  för	  detta	  kan	  i	  vissa	  fall	  undvikas	  
genom	  att	  gör	  den	  dold	  observation	  för	  att	  inte	  påverka	  den	  naturliga	  miljön,	  dock	  går	  det	  inte	  att	  få	  
de	  observerades	  samtycke	  vilket	  kan	  vålla	  etiska	  problem.	  Att	  delta	  som	  observatör	  med	  öppen	  
identitet	  kan	  störa	  den	  naturliga	  miljön	  men	  det	  går	  att	  få	  de	  observerades	  samtycke	  samt	  möjliggör	  
för	  observatören	  att	  ställa	  frågor	  under	  observationen	  vilka	  kan	  ge	  ökad	  information.	  

Enligt	  Andersen	  &	  Schwenke	  (1998)	  kan	  ett	  problem	  med	  observationer	  vara	  svårigheten	  att	  förstå	  
det	  man	  ser	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  förbereda	  sig	  inför	  observation	  och	  sätta	  sig	  in	  
i	  den	  situation	  som	  skall	  studeras.	  En	  annan	  nackdel	  är	  enligt	  Descombe	  (2009)	  att	  två	  personer	  som	  
observerar	  samma	  situation	  inte	  alltid	  registrerar	  samma	  saker,	  vilket	  gör	  studier	  baserade	  på	  
observationer	  svåra	  att	  upprepa.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  upplever	  saker	  olika	  beror	  på	  observatörens	  
kompetens,	  tidigare	  erfarenheter	  samt	  dennes	  engagemang.	  Men	  även	  andra	  saker	  kan	  påverka	  vad	  
observatören	  lägger	  på	  minnet,	  det	  kan	  handla	  om	  så	  enkla	  saker	  som	  om	  man	  är	  hungrig,	  bekymrad	  
eller	  möjligtvis	  partisk	  i	  den	  situation	  som	  observerats.	  

De	  observationer	  som	  genomförts	  i	  denna	  studie	  genomfördes	  av	  båda	  författarna	  till	  denna	  studie	  
under	  en	  dag	  (11.05.2012)	  tillsammans	  med	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB:s	  VD.	  Observationerna	  var	  
deltagande	  och	  genomfördes	  öppet	  dvs.	  syftet	  med	  vår	  närvaro	  var	  känd	  för	  samtliga	  närvarande	  
vilket	  möjliggjorde	  att	  observatörerna	  kunde	  ställa	  öppna	  frågor	  runt	  det	  som	  observerades.	  
Observationerna	  bidrog	  till	  ökad	  förståelse	  kring	  rutiner	  och	  arbetssätt	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  hade	  varit	  
möjligt	  genom	  enbart	  intervjuer	  och	  gav	  en	  möjlighet	  att	  se	  hamnen	  och	  anläggningen	  med	  egna	  
ögon.	  

	  
2.7	  Reliabilitet,	  Validitet	  och	  Generaliserbarhet	  
	  

I	  artikeln	  Reliability	  and	  validity	  in	  research	  av	  Roberts	  (2006)	  beskrivs	  validitet	  som	  om	  rätt	  sak	  har	  
undersökts,	  dvs.	  att	  man	  berört	  det	  man	  ville	  undersöka.	  Thuren	  (2007)	  menar	  att	  om	  resultatet	  av	  
en	  undersökning	  är	  rätt	  tolkning	  av	  verkligheten	  har	  undersökningen	  hög	  validitet.	  Är	  den	  däremot	  
fel	  tolkad	  och	  inte	  har	  någon	  förankring	  i	  verkligheten	  saknar	  undersökningen	  validitet.	  För	  att	  denna	  
studie	  skulle	  få	  högre	  validitet	  gjordes	  intervjuer	  med	  	  olika	  källor	  inom	  samma	  transportkedja	  men	  
med	  olika	  ansvarsområden,	  detta	  gjorde	  att	  svaren	  kunde	  jämföras	  och	  stärka	  våran	  uppfattning	  
utifrån	  observationerna.	  	  

Drost	  (2011)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  Validity	  and	  Reliability	  in	  Social	  Science	  Research	  att	  reliabilitet	  
innebär	  att	  mätningarna	  i	  studien	  är	  utförda	  på	  korrekt	  vis.	  Vidare	  menar	  Thuren	  (2007)	  att	  det	  ska	  
inte	  finns	  några	  tillfälligheter	  som	  kan	  påverka	  resultatet.	  Har	  samma	  metod	  används	  av	  flera	  
användare	  och	  liknande	  resultat	  har	  framkommit	  har	  studien	  hög	  reliabilitet.	  I	  och	  med	  detta	  skulle	  
denna	  studie	  ha	  låg	  reliabilitet.	  Däremot	  kan	  de	  ses	  som	  svårt	  att	  kunna	  upprepa	  samma	  metod	  flera	  
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gånger	  när	  det	  gäller	  en	  fallstudie.	  Något	  som	  höjer	  reliabiliteten	  är	  den	  special	  kompetens	  som	  vi	  
sök	  upp	  för	  att	  få	  råd	  om	  terminalens	  utformning	  och	  placering.	  	  

Generaliserbarhet	  innebär	  enligt	  Thuren	  (2007)	  att	  samma	  underlag	  ska	  kunna	  användas	  i	  framtiden	  
och	  därmed	  få	  samma	  resultat.	  Denna	  studie	  har	  en	  viss	  generaliserbarhet.	  Tankar	  och	  ideér	  som	  ges	  
för	  utformning	  av	  terminalbyggnaden	  kan	  användas	  för	  en	  liknande	  studie.	  	  	  

	  
2.8	  Metodkritik	  

Vid	  en	  fallstudie	  går	  det	  alltid	  att	  diskutera	  huruvida	  de	  slutsatser	  som	  dras	  från	  det	  aktuella	  fallet	  är	  
generaliserbara	  till	  andra	  liknande	  fall.	  Vi	  har	  genom	  hela	  denna	  studie	  haft	  detta	  i	  åtanke	  och	  
försökt	  att	  utreda	  de	  faktorer	  som	  kan	  anses	  vara	  generella	  för	  denna	  typ	  av	  hamn.	  Den	  hamntyp	  
som	  diskuteras	  i	  denna	  rapport	  är	  dock	  ovanlig	  i	  sitt	  slag	  och	  det	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  avgöra	  hur	  
generaliserbar	  denna	  studie	  är.	  Vi	  tror	  dock	  att	  det	  kan	  finnas	  fler	  hamnar	  av	  samma	  karaktär	  som	  
har	  liknande	  problem	  och	  skulle	  där	  kunna	  ta	  användning	  av	  detta	  arbete.	  	  	  

Eftersom	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  är	  ett	  relativt	  litet	  företag	  med	  få	  anställda	  så	  har	  de	  inte	  så	  
mycket	  statistik	  runt	  sin	  verksamhet	  som	  skulle	  kunna	  användas	  för	  utföra	  exakta	  beräkningar.	  
Därför	  har	  det	  vid	  några	  tillfällen	  varit	  nödvändigt	  att	  göra	  uppskattningar	  vilka	  möjligtvis	  skulle	  
kunna	  ge	  olika	  resultat	  om	  studien	  upprepades.	  För	  att	  få	  ett	  säkrare	  resultat	  skulle	  flera	  mätningar	  
behövas	  göras	  vid	  hamnen	  i	  Stavsnäs.	  

De	  intervjuer	  och	  observationer	  som	  genomförts	  i	  studien	  skedde	  utan	  bandspelare	  och	  information	  
antecknades	  istället	  för	  hand.	  Detta	  innebära	  att	  viktig	  information	  gick	  till	  spillo,	  och	  för	  att	  undvika	  
detta	  fördelades	  arbetet	  under	  intervjun	  så	  ett	  en	  person	  ställde	  frågor	  medan	  den	  andre	  
koncentrerade	  sig	  på	  att	  anteckna.	  
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3.	  Teoretisk	  Referensram	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  grundläggande	  teorier	  och	  begrepp	  som	  anses	  vara	  relevanta	  för	  arbetet.	  	  

3.1	  Logistik	  
	  
Logistik	  handlar	  om	  effektiva	  flöden	  från	  råvara	  till	  den	  slutliga	  konsumenten.	  Ett	  av	  målen	  med	  
logistik	  är	  att	  kundens	  produkt	  finns	  vid	  bestämd	  plats	  vid	  bestämd	  tidpunkt.	  En	  annan	  central	  del	  
inom	  detta	  område	  är	  kvalitet	  och	  servicegrad	  i	  samband	  med	  lägre	  kostnader	  (Oskarsson	  B,	  etal.)	  

Enligt	  Rimiene	  K,	  Grundey	  D	  som	  2007	  skrev	  artikeln	  Logistics	  Centre	  Concept	  through	  Evolution	  and	  
Definition	  är	  logistik	  är	  ett	  väldigt	  brett	  begrepp	  och	  det	  finns	  flera	  definitioner	  om	  vad	  logistik	  är.	  
Lumsdens	  (1998)	  tar	  upp	  några	  av	  dessa,	  exempelvis:	  

Shapiro,	  Heskett	  1985	  definition	  med	  sin	  grund	  i	  forskning	  säger	  att:	  logistik	  definieras	  som	  de	  
aktiviteterna	  som	  har	  att	  göra	  med	  att	  erhålla	  rätt	  vara	  eller	  service	  i	  rätt	  kvantitet,	  i	  rätt	  skick,	  på	  
rätt	  plats,	  vid	  rätt	  tidpunkt,	  hos	  rätt	  kund,	  till	  rätt	  kostnad.	  	  	  

En	  annan	  definition	  är	  Sjöstedt,	  1982;	  Lumsden,	  1998:	  Logistiksystem	  innefattar	  operativt	  ansvar	  vari	  
ingår	  administration,	  drift	  och	  upphandling	  och	  konstruktivt	  ansvar	  samt	  uppbyggnad	  såväl	  som	  
detaljutformning.	  

3.2	  Allmänt	  om	  transporter	  
	  
De	  mest	  frekvent	  använda	  transportmedlen	  i	  Sverige	  är	  vägtransporter,	  järnväg	  och	  sjöfart	  enligt	  
Lumsden	  (1998).	  Vägtransporterna	  har	  ökat	  mest	  de	  senaste	  åren	  och	  står	  för	  största	  delen	  av	  
dagens	  transporter.	  Det	  är	  främst	  de	  medellånga	  transporterna	  (100-‐299	  km)	  som	  har	  haft	  störst	  
ökning.	  	  

Transporter	  på	  järnväg	  är	  ett	  snabbt	  och	  kostnadseffektivt	  val.	  Det	  är	  främst	  tunga	  material	  som	  
malm,	  järn	  och	  andra	  byggmaterial.	  Det	  som	  kan	  ses	  som	  negativa	  med	  järnvägstransporter	  är	  att	  
nästan	  alltid	  behövs	  ytterligare	  en	  transportform,	  exempelvis	  en	  lastbil.	  Detta	  pga.	  att	  en	  omlastning	  
och	  visare	  transport	  ofta	  görs	  där	  inte	  järnväg	  finns.	  

Sjöfarten	  är	  ett	  miljövänligt,	  säkert	  och	  kostnadseffektivt	  transportsätt.	  Sjöfarten	  har	  öka	  med	  ca	  3%	  
varje	  år	  under	  en	  längre	  tid.	  När	  man	  pratar	  om	  sjöfartstransporter	  brukar	  man	  skilja	  på	  två	  olika	  
former,	  traditionella	  lastfartyg	  och	  dels	  färje	  och	  passagerarfartyg	  (Aronsson,	  H.	  Brodin,	  M	  2006).	  	  

Enligt	  Hummels	  (2007)	  har	  kostnaden	  för	  transporter	  minskat	  dramatiskt	  de	  senaste	  årtiondena,	  till	  
stor	  del	  på	  grund	  av	  tekniska	  innovationer.	  Effektiva	  transporter	  har	  blivit	  en	  viktig	  konkurrensfaktor,	  
och	  god	  infrastruktur	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  regions	  ekonomiska	  utveckling.	  

3.3	  Terminaler	  
	  
Då	  transporter	  direkt	  från	  leverantör	  till	  kund	  oftast	  inte	  fungerar	  perfekt	  har	  terminaler	  placeras	  ut	  i	  
materialflödet.	  Till	  terminalen	  samlas	  gods	  in,	  samlastas	  och	  eventuellt	  enhetsbereds	  för	  att	  sedan	  
skickas	  vidare	  mot	  slutdestinationen	  i	  större	  enheter	  och	  på	  transportmedel	  som	  är	  lämpad	  för	  en	  
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längre	  transport.	  I	  terminal	  kan	  även	  omlastning	  till	  mindre	  enheter	  för	  leverans	  till	  kund	  i	  
exempelvis	  en	  stad	  göras.	  En	  definition	  av	  terminaler	  som	  tas	  upp	  i	  Lumsden,	  1998,	  är;	  	  

En	  terminal	  är	  en	  punkt	  i	  ett	  materialflödessytem	  där	  man	  ställer	  samman	  och	  delar	  upp	  
materialflödet.	  	  

Vidare	  förklaras	  att	  två	  viktiga	  faktorerna	  för	  en	  välfungerande	  terminal	  är,	  dess	  geografiska	  läge	  och	  
dess	  utformning.	  Det	  gäller	  att	  placera	  terminalen	  rätt	  för	  att	  undvika	  extra	  och	  långa	  transporter.	  
Även	  utformningen	  spelar	  en	  stor	  roll,	  det	  måste	  vara	  en	  lokal	  med	  bra	  ytor	  och	  ett	  flyt	  som	  gör	  att	  
inget	  material	  blir	  stående	  i	  vägen.	  Detta	  är	  bara	  några	  aspekter	  som	  bör	  beaktas	  vid	  en	  utformning.	  

Mills	  et	  al.	  (2004)	  beskriver	  terminaler	  som	  en	  nyckelkomponent	  inom	  en	  försörjningskedja	  och	  är	  en	  
viktig	  del	  i	  det	  nätverk	  som	  företag	  och	  organisationer	  dagligen	  använder	  sig	  av	  	  för	  att	  stödja	  sina	  
värdeskapande	  processer.	  

	  
3.3.1	  Terminalens	  utformning	  
	  
Terminaler	  utformas	  olika	  beroende	  på	  vad	  som	  ska	  passera	  igenom	  och	  hur	  flödena	  ska	  se	  ut.	  
Lumsden,(1998)	  tar	  upp	  att	  terminalens	  flöden	  kan	  delas	  upp	  i	  interna	  och	  externa.	  De	  interna	  
flödena	  kan	  endera	  ha	  ett	  rakt	  genomlopp	  där	  flödena	  är	  bestämda	  eller	  en	  med	  ett	  cirkulerade	  flöde	  
inom	  terminalen.	  Den	  sistnämnda	  gör	  att	  valet	  av	  flödesväg	  är	  helt	  valfritt	  och	  kan	  göras	  om	  när	  det	  
behövs.	  Det	  finns	  en	  mängd	  olika	  typer	  av	  en	  sådan	  flexibelt	  flöde,	  exempelvis:	  
	  
Genomströmning	  (bild1),	  denna	  terminals	  huvudfunktion	  är	  omlastningen	  mellan	  två	  
transportmedel,	  det	  som	  inom	  logistiken	  kallas,	  transshipment	  enligt	  artikeln	  Terminal	  and	  yard	  
allocation	  problem	  for	  a	  container	  transshipment	  hub	  with	  multiple	  terminals,	  skriven	  av	  Lee	  DH,	  Jin	  
JG,	  Chen	  JH	  (2012)	  Lumsden	  (1998)	  menar	  att	  det	  här	  gäller	  att	  minimera	  förflyttningen	  av	  gods	  som	  
görs	  mellan	  port,	  kaj	  eller	  liknande	  vid	  ankomst	  och	  avgång.	  Här	  ses	  helst	  att	  samma	  lastbil	  eller	  båt	  
använder	  samma	  port,	  kajplats	  vid	  varje	  ankomst	  för	  att	  underlätta	  arbetet.	  Ofta	  används	  denna	  typ	  
av	  terminal	  där	  gods	  eller	  passagerare	  ska	  byta	  transportmedel	  exempelvis	  en	  flygplats.	  En	  sådan	  
terminal	  får	  ofta	  en	  lång	  och	  smal	  form	  som	  bilden	  nedan	  visar.	  	  
	  

	  
	  

Bild.1	  Genomtrömning,	  Lumsden	  (1998)	  
	  
	  
Cirkulation	  (bild	  2),	  en	  terminal	  av	  genomströmningstyp	  uppkommer	  ofta	  korsande	  flöden.	  För	  att	  
undvika	  dessa	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  kan	  ett	  conveyersystem	  skapas.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  
gods	  från	  en	  port	  överföras	  till	  det	  cirkulerande	  systemet	  för	  att	  transporteras	  till	  önskad	  port.	  Detta	  
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system	  gör	  att	  ankomst	  och	  avgångsportar	  kan	  blandas	  och	  kan	  samtidigt	  göras	  om	  till	  motsvarande	  
på	  väldigt	  kort	  tid.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  man	  minska	  antalet	  portar.	  En	  negativ	  del	  är	  att	  tiden	  det	  tar	  
för	  godset	  att	  transporteras	  runt	  i	  terminalen	  kan	  bli	  stor.	  Desto	  större	  terminalen	  med	  dess	  
conveyersystem	  är	  desto	  längre	  tid	  tar	  det	  för	  godset	  att	  transporteras.	  	  

	  
Bild.2	  Cirkulation,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Cirkulation	  med	  central	  flödeskund	  (bild.3),	  vissa	  transportmedel	  som	  exempelvis	  tåg	  är	  inte	  lika	  
flexibla	  som	  andra.	  För	  att	  kunna	  få	  in	  en	  sådan	  typ	  av	  transportmedel	  i	  en	  terminal	  med	  ett	  
cirkulerade	  flöde	  måste	  ett	  sk.	  centralt	  inflöde	  göras.	  Som	  figuren	  nedan	  visar	  inkommer	  godset	  från	  
en	  egen	  port	  och	  in	  i	  cirkulerande	  flödet	  för	  att	  transporteras	  vidare	  till	  önskad	  port.	  	  

	  
Bild.3	  Cirkulation	  med	  central	  flödeskund,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Flödeslagring	  (bild.4),	  när	  godset	  ska	  passera	  en	  terminal	  kan	  den	  även	  lagras	  där	  i	  väntan	  på	  vidare	  
transport.	  Terminalen	  måste	  då	  utformas	  för	  att	  kunna	  genomföra	  detta	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Via	  det	  
cirkulerade	  transportsystemet	  kommer	  godset	  transporteras	  till	  lagringsplatserna.	  Problem	  som	  kan	  
uppkomma	  här	  är	  att	  beläggningsgraden	  kan	  variera	  stort.	  Det	  betyder	  att	  terminalen	  måste	  
dimensioneras	  så	  att	  den	  klarar	  av	  belastningstoppar	  vid	  vissa	  tidpunkter.	  	  
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Bild.4	  	  Flödeslagring,	  Lumsden	  (1998)	  

I	  det	  externa	  flödet	  kan	  en	  terminal	  användas	  som	  decentraliserat	  lager	  för	  kunderna.	  Detta	  kan	  vara	  
en	  fördel	  i	  relationen	  till	  kunderna.	  Genom	  att	  arbeta	  på	  detta	  sätt	  ökar	  förmågan	  att	  möta	  
kundernas	  behov.	  Kunden	  kan	  uppfatta	  leveranserna	  som	  väldigt	  snabba	  genom	  att	  decentraliserat	  
lager	  används.	  	  

Terminalens	  utformnings	  har	  påverkan	  på	  lagring	  och	  hantering	  av	  godset	  i	  lagerdelen.	  Att	  ha	  ett	  
lager	  med	  effektiv	  hantering	  och	  samtidigt	  bästa	  lagring	  möjligheter	  är	  svårt	  att	  få	  ihop.	  Det	  beror	  på	  
att	  effektiv	  hantering	  vill	  ha	  god	  åtkomst	  medan	  effektiv	  lagring	  vill	  ha	  högsta	  volymutnyttjande.	  
Lumsden,	  (1998)	  nämner	  tre	  saker	  som	  kan	  vara	  intressant	  att	  ha	  i	  tanken	  vid	  utformande	  av	  ett	  
lager:	  

Hög	  fyllnadsgrad,	  det	  ska	  eftersträvas	  att	  ha	  högsta	  möjliga	  fyllnadsgrad	  så	  länge	  detta	  inte	  
försämrar	  någon	  annan	  process.	  

Transportarbetet	  nedbringas,	  med	  detta	  menas	  att	  transporter	  inom	  terminalen	  ska	  minimeras.	  Gods	  
med	  hög	  omsättningshastighet	  ska	  vara	  mer	  lättillgängligt	  än	  godset	  med	  lägre	  
omsättningshastighet.	  	  

Lätt	  att	  hitta	  och	  att	  komma	  åt,	  vissa	  lagring	  metoder	  gör	  att	  åtkomligheten	  begränsas.	  Det	  gäller	  att	  
hitta	  ett	  system	  om	  passar	  verksamheten.	  Är	  godset	  svårt	  att	  hitta	  tar	  hanteringsarbetet	  längre	  tid	  
vilket	  i	  sin	  tur	  resulterar	  i	  högre	  kostnader.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

3.4	  Lagring	  
	  
Vid	  utformningen	  av	  ett	  lager	  är	  det	  viktigt	  att	  börja	  med	  att	  bestämma	  vilken	  lagringstyp	  som	  ska	  
användas.	  Det	  är	  främst	  den	  aktuella	  genomströmningen	  och	  den	  accepterade	  åtkomsttiden	  som	  
styr	  detta	  val.	  Genomströmningen	  genom	  ett	  lager	  bestäms	  genom	  vilken	  typ	  av	  sk.	  uttagsprincip	  
som	  används.	  Exempel	  på	  dessa	  kan	  vara	  LIFO	  (Last	  In	  First	  Out)	  eller	  FIFO	  (First	  In	  First	  Out)	  som	  
Morse,	  D.	  Richardson,	  G.	  beskriver	  i	  sin	  artikel	  Journal	  of	  Accounting	  Research	  från	  1983.	  LIFO	  
betyder	  att	  godset	  som	  sist	  kommer	  in	  även	  ska	  lämna	  först,	  detta	  passar	  bäst	  på	  ett	  lager	  med	  intag	  
och	  utlämning	  på	  samma	  plats.	  FIFO	  däremot	  är	  motsatsen	  och	  betyder	  att	  godset	  som	  inkom	  först	  
ska	  lämnas	  ut	  först.	  Denna	  typ	  av	  uttagsprincip	  passar	  bättre	  i	  ett	  lager	  där	  ett	  rak	  flöde	  eftersträvas.	  
En	  direkt	  påverkande	  faktor	  för	  åtkomsttiden	  är	  placering	  av	  godset	  i	  lagret.	  Den	  kan	  sänkas	  genom	  
att	  placera	  artiklarna	  olika	  långt	  in	  i	  lagret	  beroende	  på	  frekvensen	  för	  uttag.	  Det	  gör	  att	  
transporterna	  inom	  lagret	  inte	  blir	  lika	  långa.	  Även	  beläggningen	  i	  lagret	  har	  påverkan	  på	  
åtkomsttiden.	  	  

3.5	  Prioritering	  av	  artiklar	  
	  
Alla	  artiklar	  i	  ett	  lager	  kan	  inte	  behandlas	  på	  samma	  sätt.	  Det	  kan	  bero	  på	  dess	  storlek	  eller	  hur	  stor	  
omsättningshastighet	  artiklarna	  har	  i	  lagret.	  En	  indelning	  av	  artiklarna	  kan	  vara	  lämplig	  att	  göra,	  
exempelvis	  efter	  volym,	  tyngd,	  volymvärde	  etc.	  För	  att	  mäta	  volymvärde	  (volymvärde	  =	  styckpris	  x	  
snittförbrukning)	  kan	  en	  sk.	  ABC-‐analys	  över	  artikelnumren	  göras.	  Analysen	  går	  ut	  på	  att	  artiklarna	  
delas	  in	  i	  en	  A,	  B	  eller	  C	  klass	  beroende	  på	  vilken	  volymvärde	  denna	  har.	  Denna	  indelning	  görs	  för	  att	  
kunna	  särskilja	  vilka	  artiklar	  som	  är	  viktigast	  för	  organisationen.	  Efter	  indelningen	  ska	  fokus	  ligga	  på	  
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att	  reducera	  ledtider,	  orderkostnader	  och	  osäkerheten	  för	  dessa.	  Allt	  detta	  för	  att	  höja	  
lageromsättningshastigheten.	  För	  de	  lägre	  rankade	  artiklarna,	  C-‐klass,	  kan	  det	  räcka	  med	  en	  enklare	  
beställningsprincip	  och	  styrteknik	  för	  att	  belysa	  en	  godtagbar	  leveransservice	  till	  en	  så	  låg	  kostnad	  
som	  möjligt.	  	  

Det	  är	  viktiga	  att	  inte	  stirra	  sig	  blint	  på	  denna	  analys	  utan	  av	  se	  vad	  det	  är	  för	  artiklar	  i	  fråga.	  Detta	  
pga	  att	  en	  artikel	  med	  lågt	  styckpris	  och	  hög	  snittförbrukning	  kan	  hamna	  i	  samma	  klass	  som	  en	  med	  
högt	  styckpris	  och	  låg	  snittförbrukning.	  Det	  behöver	  alltså	  inte	  vara	  optimalt	  att	  dessa	  två	  hamnar	  i	  
samma	  klass.	  Även	  artiklar	  som	  är	  under	  uppstart	  och	  inte	  kommit	  igång	  riktigt	  än	  kan	  få	  en	  orättvis	  
bedömning,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  bara	  göra	  ABC-‐analysen	  en	  gång.	  Detta	  gäller	  även	  då	  
styckpris	  och	  snittförbrukning	  förändras	  med	  tiden.	  	  

3.6	  Flödestyper	  i	  lager	   	  	  

Det	  finns	  ett	  antal	  klassiska	  flödestyper	  inom	  ett	  lager,	  Lumsden,	  1998	  förklarar	  några	  av	  dessa	  i	  sin	  
bok:	  

I	  ett	  U-‐format	  flöde	  (bild.5)	  inkommer	  och	  lämnar	  godset	  vid	  samma	  del,	  som	  ett	  U.	  Detta	  flöde	  
möjliggör	  för	  ABC-‐uppdelningen	  då	  de	  mer	  prioriterade	  artiklarna	  inte	  behöver	  transporteras	  hela	  
sträckan.	  	  

	  

	  
Bild.5	  U-‐format,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
I	  det	  Linjära	  flödet	  (bild.6)	  inkommer	  godset	  i	  den	  ena	  endan	  och	  går	  rakt	  igenom	  lagret	  och	  ut	  på	  
andra	  sidan.	  Godset	  måste	  här	  transporteras	  genom	  hela	  lagret	  för	  att	  kunna	  nå	  utleveransen.	  I	  och	  
med	  detta	  blir	  det	  många	  långa	  transporter	  och	  lämpas	  bäst	  till	  stora	  volymer	  och	  få	  artiklar.	  	  

	  

	  
Bild.6	  Linjära	  flödet,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Ett	  triangulärt	  flöde	  (bild.7)	  hjälper	  uppbyggnaden	  av	  en	  sk.	  funktionella	  avdelningar.	  Det	  innebär	  att	  
maskiner	  av	  samma	  typ	  placeras	  på	  samma	  ställe.	  Det	  kan	  vara	  svetsar	  för	  sig	  och	  svarvar	  för	  sig.	  	  	  
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Bild.7	  Triangulärt	  flöde,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Ett	  Cirkulärt	  flöde	  (bild.8)	  sänker	  kostnaderna	  med	  hjälpa	  av	  att	  den	  sammanslagna	  dockningen	  för	  in	  
och	  utlastning.	  

	  
Bild.8	  Cirkulärt	  flöde,	  Lumsden	  (1998)	  

	  

3.7	  Hamn	  
	  
En	  hamn	  ligger	  vid	  ett	  vattendrag	  och	  erbjuder	  fartyg	  ett	  naturligt	  eller	  konstgjort	  skydd	  mot	  vågor.	  
Den	  är	  ofta	  byggd	  så	  att	  fartygen	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  ska	  kunna	  flytta	  gods	  och	  passagerare	  mellan	  båt	  
och	  land.	  Om	  man	  ser	  tillbaka	  i	  tiden	  har	  många	  stora	  städer	  byggts	  upp	  kring	  naturliga	  hamnar.	  I	  
dagens	  hamnar	  finns	  specialutrustning,	  så	  som	  kranar	  och	  ramper	  för	  lastning	  och	  lossning,	  det	  kan	  
även	  finnas	  behållare	  för	  olja	  och	  kylsystem	  för	  mat.	  Många	  stora	  hamnar	  är	  idag	  även	  anslutna	  till	  
motorvägar	  och	  järnvägar	  (Wieck	  ,F.	  1873).	  

3.8	  Fartyg	  
	  
Fartyg	  som	  kör	  enhetslaster	  delas	  ofta	  in	  efter	  hur	  lasterna	  lastas	  och	  lossas.	  De	  två	  vanligaste	  
typerna	  är	  LoLo-‐fartyg	  (Lift	  On	  Lift	  Off)	  och	  RoRo-‐fartyg	  (Roll	  On	  Roll	  Off).	  Levander	  (1996)	  nämner	  i	  
sin	  artikel	  Fast	  at	  Sea	  –	  Fast	  in	  port	  but	  RoRo	  or	  LoLo?	  att	  LoLo	  lastas	  och	  lossas	  men	  hjälp	  av	  en	  lyft	  
direkt	  från	  fartyget.	  På	  ett	  RoRo-‐fartyg	  rullas	  lasterna	  på	  och	  av	  med	  hjälp	  av	  ramper.	  Bilfärjor	  är	  en	  
typ	  av	  RoRo-‐fartyg.	  För	  att	  göra	  fartygen	  mer	  flexibla	  finns	  det	  kombinationer	  av	  dessa	  två.	  Fartyg	  
som	  inte	  använder	  sig	  av	  enhetslaster	  kallas	  bulkfartyg,	  det	  kan	  vara	  stora	  tankfartyg	  som	  pumpar	  in	  
olja	  eller	  fartyg	  med	  andra	  stora	  utrymmen	  för	  transport	  av	  exempelvis	  malm	  eller	  kalk.	  	  
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3.9	  Kajtyper	  
	  
I	  boken	  Logistikens	  Grunder	  av	  Lumsden	  (1998)	  nämns	  sex	  olika	  typer	  av	  kajer:	  	  

Pirsystem	  (bild.9),	  ett	  sätt	  att	  förlänga	  en	  kaj	  är	  att	  bygga	  ett	  pirsystem.	  Det	  görs	  genom	  att	  bryggor	  
byggs	  ut	  från	  den	  ursprungliga	  kajen	  och	  fartygen	  kan	  lägga	  till	  på	  andra	  ledden.	  Detta	  gör	  att	  större	  
kajlängd	  blir	  tillgänglig	  dock	  kan	  lastning	  och	  lossning	  bli	  mer	  komplicerad	  beroende	  på	  pirsystemets	  
design.	  	  

	  

	  
Bild.9	  Pirsystem,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Rak	  kaj	  (bild.10),	  då	  fler	  laster	  blir	  enhetsberetta	  och	  containerserade	  måste	  kajerna	  utformas	  för	  att	  
kunna	  möta	  detta	  behov.	  På	  detta	  sätt	  kan	  fartyg	  lossa	  och	  lasta	  på	  kort	  tid.	  Dock	  behövs	  stora	  
lagerytor	  utan	  magasin	  då	  enhetslasterna	  ställs	  upp	  på	  kajkanten.	  	  

	  

	  
Bild.10	  Rak	  kaj,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Rak	  kaj	  med	  mellanlagring	  i	  magasin	  (bild.11),	  det	  innebär	  precis	  som	  namnet	  tyder	  att	  
lagringsfunktionen	  läggs	  vid	  kajen.	  Det	  rekommenderas	  att	  ha	  denna	  lagringsyta	  ca	  50-‐100m	  från	  
lastningsplatsen.	  Det	  är	  här	  inte	  ovanligt	  att	  järnvägsspår	  finns	  mellan	  kajkant	  och	  lager.	  Att	  ha	  denna	  
typ	  av	  utformning	  medför	  bla.	  att	  liggetiden	  (den	  tiden	  fartyget	  ligger	  i	  hamn)	  minskas	  och	  det	  blir	  
lättare	  att	  transportera	  kylvaror.	  
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Bild.11	  Rak	  kaj	  med	  mellanlagring	  i	  magasin,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Klackar	  (bild.12),	  för	  att	  kunna	  minska	  tiden	  för	  lastning	  och	  lossnings	  kan	  klackar,	  fasta	  eller	  flytande	  
användas.	  En	  fast	  variant	  kan	  kännas	  säkrast	  men	  den	  flytande	  kan	  effektivt	  användas	  där	  skillnad	  i	  
havsnivån	  finns.	  Detta	  är	  främst	  riktat	  till	  RoRo-‐trafik	  och	  kan	  i	  och	  med	  klacken	  på	  kajen	  undvika	  
sidoportar	  och	  köra	  på	  exempelvis	  en	  trailerna	  i	  fartygets	  längdriktning.	  Denna	  typ	  kan	  ofta	  ses	  vid	  
färjetrafik.	  	  

	  

	  
Bild.12	  Klackar,	  Lumsden	  (1998)	  

	  
Sluss	  system	  (Bild.13),	  om	  hamnen	  har	  störningar	  av	  tidvatten	  eller	  något	  annat	  från	  havet	  kan	  delar	  
av	  hamnen	  byggas	  in	  genom	  en	  sluss	  för	  att	  effektivare	  kunna	  arbeta	  vid	  fartyget.	  Dock	  sätter	  slussen	  
begränsningar	  för	  hur	  stora	  fartyg	  som	  kan	  lägga	  till	  och	  hur	  många	  som	  kan	  tas	  emot	  per	  dag	  pga	  
tiden	  för	  slussningen.	  	  

	  
Bild	  13.	  Sluss	  system,	  Lumsden	  (1998)	  
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3.10	  Just	  In	  Time	  leveranser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Många	  företag	  arbetar	  med	  Just	  In	  Time	  leveranser	  (JIT)	  och	  ännu	  fler	  strävar	  efter	  att	  få	  det	  att	  
fungera.	  JIT,	  är	  en	  del	  av	  Lean	  production	  som	  enligt	  artikeln	  Lean	  implementation	  and	  its	  benefits	  to	  
production	  industry	  av	  Bhim	  et.al	  (2010)	  är	  en	  filosofi	  om	  hur	  resurser	  ska	  hanteras.	  Målet	  med	  Lean	  
är	  att	  hitta	  och	  eliminera	  alla	  processer	  som	  inte	  ökar	  värde	  på	  exempelvis	  en	  produkt	  till	  slutkunden.	  
I	  artikel	  Industrial	  Management	  &	  Data	  Systems	  av	  Danese	  P,	  Romano	  P,	  Bortolotti	  T	  	  (2012)	  beskrivs	  
JIT	  lite	  närmare.	  När	  leveranser	  sker	  genom	  denna	  filosofi	  kommer	  produkterna	  in	  i	  rätt	  tid.	  En	  av	  
tankarna	  med	  detta	  är	  att	  kunna	  minimera	  lagren	  på	  företaget.	  Genom	  att	  leveransen	  kommer	  just	  
in	  time	  kan	  produkterna	  nästintill	  gå	  direkt	  in	  i	  produktionen	  och	  dyra	  lagerdagar	  undviks.	  När	  arbete	  
görs	  på	  detta	  vis,	  ökar	  antalet	  leveranser	  och	  volymen/leverans	  minskas.	  Det	  gör	  att	  företagets	  lager	  
flyttas	  tillbaka	  i	  leverantörskedjan	  och	  i	  och	  med	  det	  även	  de	  dyra	  lagerkostnaderna.	  Även	  risken	  för	  
inkurans	  minskar	  då	  inköpsprocessen	  sker	  oftare.	  	  

	  
3.11	  Kylkedja	  
	  
I	  artikeln	  Stability	  of	  perishable	  goods	  in	  cold	  logistic	  chains	  skriven	  av	  Bogataj	  M	  et.al.	  (2004)	  
beskrivs	  skillnaden	  på	  livsmedlets	  livslängd	  om	  rätt	  temperatur	  hålls.	  Livsmedlets	  kvalitet,	  
näringsinnehåll	  och	  bakteriehalt	  är	  något	  som	  påverkas	  stort	  av	  detta.	  För	  att	  kunna	  ha	  kontroll	  över	  
temperaturen	  i	  frysar	  och	  kylar	  är	  det	  viktigt	  med	  rätt	  utrustning.	  I	  alla	  dessa	  utrymmen	  ska	  det	  
finnas	  fungerande	  termometrar	  som	  visar	  temperaturen	  vid	  olika	  platser	  i	  kyl/frys	  rummet.	  
Exempelvis	  ska	  djupfrysta	  varor	  förvaras	  vid	  -‐18	  grader	  eller	  lägre.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  hålla	  detta	  
vid	  långa	  leveranser	  med	  flera	  stop	  och	  omlastningar.	  Företaget	  Yarapraxair	  har	  kommit	  fram	  till	  en	  
effektiv	  lösning	  för	  detta	  problem.	  I	  intervju	  med	  Endrén	  (15.05.2012)	  berättas	  att	  ett	  system	  har	  
utvecklas	  för	  en	  obruten	  kylkedja,	  detta	  med	  hjälp	  av	  en	  torrislösning	  i	  temperaturkontrollerade	  
containrar.	  Med	  denna	  lösning	  kan	  varorna	  hållas	  frysta	  eller	  kylda	  upp	  till	  36	  timmar.	  Kylmediet	  som	  
används	  är	  alltså	  torris	  som	  håller	  en	  temperatur	  på	  ca	  -‐79	  grader.	  Torrisen	  utvinns	  från	  kolsyra	  som	  
kyls	  ner	  och	  får	  en	  fast	  form,	  det	  kan	  vara	  i	  klampar,	  pellets	  eller	  snö.	  Det	  svåra	  i	  denna	  lösning	  är	  att	  
få	  kylbehållaren	  med	  kylvarorna	  att	  hålla	  rätt	  temp.	  Yarapraxair	  har	  löst	  det	  genom	  ett	  system	  som	  
de	  kallar	  FlexiTemp,	  här	  placeras	  torrisen	  i	  en	  kylcell	  i	  toppen	  av	  containern.	  Själva	  cellen	  är	  sedan	  
byggd	  så	  att	  den	  kontrollerar	  vilken	  mängd	  kyla	  som	  ska	  fördelas	  ut.	  En	  vanlig	  typ	  av	  container	  för	  
detta	  ändamål	  är	  en	  sk.	  Thermobox	  (Bild	  14).	  	  
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Bild	  14.	  Thermobox,	  Sdx.se	  

	  
Denna	  containertyp	  är	  väl	  fungerande	  och	  lättsam	  då	  den	  är	  hjulburen	  och	  har	  samma	  storlek	  som	  
andra	  typer	  av	  vagnar	  som	  används	  vid	  icke	  kylda	  varutransporter.	  Istället	  för	  att	  installera	  ett	  stor	  
kylsystem	  i	  hela	  lastbilen	  kan	  här	  leveranserna	  för	  både	  kylda	  och	  icke	  kylda	  varor	  samköras.	  	  
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4.	  Metodik	  för	  utveckling	  av	  mindre	  hamnterminal	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  metod/modell	  för	  att	  utforma,	  dimensionera	  och	  lokalisera	  en	  terminal	  
samt	  de	  faktorer	  som	  bör	  beaktas.	  

	  
4.1	  Översikt	  
	  
För	  att	  bestämma	  hur	  den	  nya	  terminalen	  skall	  se	  ut	  samt	  hur	  omlastningen	  från	  lastbil	  till	  fartyg	  
skall	  gå	  till	  går	  det	  att	  bryta	  ned	  den	  nya	  terminalen	  i	  tre	  delar	  (Bild.15):	  utformning,	  dimensionering	  
och	  lokalisering.	  Samtliga	  tre	  delar	  är	  beroende	  av	  varandra	  och	  påverkar	  varandra	  i	  stor	  utsträckning	  
och	  det	  går	  därför	  inte	  att	  lösa	  dessa	  problem	  var	  för	  sig	  eller	  lösa	  dem	  i	  någon	  specifik	  ordning.	  

	  

Bild.15	  	  Den	  nya	  terminalens	  tre	  delar	  

Eftersom	  de	  olika	  delarna	  samspelar	  i	  så	  stor	  utsträckning	  är	  det	  nödvändigt	  att	  lösa	  samtliga	  tre	  
delar	  parallellt	  och	  att	  vara	  noggrann	  med	  att	  ha	  i	  åtanke	  hur	  dessa	  samspelar.	  

Utformning	  
Inom	  denna	  del	  återfinns	  exempelvis	  terminalens	  flöden.	  Genom	  vilken	  port	  kommer	  godset	  in,	  hur	  
det	  transporteras	  runt	  och	  vilka	  flöden	  finns	  i	  byggnaden.	  En	  faktor	  som	  antal	  och	  storlek	  på	  portar	  
hör	  till	  utformningen,	  även	  vart	  placering	  av	  förvaringsytor	  och	  kylrum	  ska	  vara.	  	  
	  
Dimensionering	  
Till	  dimensioneringen	  hör	  terminalens	  storlek,	  så	  som	  höjd,	  bred,	  vinklar	  osv.	  Antal	  förvaringsytor	  så	  
som	  pallplatser	  och	  kylrum	  hör	  också	  till	  denna	  del.	  	  
	  
Lokalisering	  
Lokaliseringsdelen	  handlar	  om	  vart	  man	  ska	  placera	  terminalen	  geografiskt.	  Ska	  det	  ligga	  nära	  kajen	  
och	  med	  bra	  tillgänglighet	  till	  båtarna	  eller	  längre	  ifrån	  där	  det	  fungerar	  bättre	  med	  de	  stora	  
lastbilarna.	  	  
	  

Upormning	  

Lokalisering	  Dimensionering	  
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4.2	  Karaktäriserande	  för	  skärgårdshamn	  
	  
Den	  typ	  av	  hamn	  som	  finns	  i	  Stavsnäs	  är	  ovanlig	  vilket	  i	  stor	  utsträckning	  går	  att	  koppla	  till	  de	  
ovanliga	  geografiska	  förutsättningar	  som	  finns	  i	  Stockholms	  Skärgård.	  Det	  är	  en	  mycket	  stor	  skärgård	  
bestående	  av	  tusentals	  mindre	  och	  större	  öar	  utan	  broförbindelser	  med	  fastlandet.	  Utifrån	  dessa	  
förutsättningar	  kan	  hamntypen	  generellt	  beskrivas	  som	  en	  liten	  hamn	  med	  relativt	  litet	  godsflöde	  
men	  med	  ett	  brett	  spektrum	  av	  godstyper.	  Godset	  ankommer	  till	  hamnen	  med	  lastbil	  och	  mycket	  av	  
godshanteringen	  sker	  manuellt	  eller	  med	  hjälp	  av	  truckar.	  Godsflödet	  är	  extremt	  säsongsvarierat	  och	  
även	  obalanserat	  då	  mycket	  gods	  transporteras	  ut	  till	  skärgården	  och	  lite	  gods	  transporteras	  från	  
skärgården	  till	  fastlandet.	  	  

För	  att	  besluta	  hur	  den	  nya	  terminalen	  i	  Stavsnäs	  skall	  se	  ut	  måste	  man	  ta	  hänsyn	  till	  de	  faktorer	  som	  
karaktäriserar	  denna	  ovanliga	  typ	  av	  hamn.	  Med	  hjälp	  av	  svaren	  från	  intervjuer	  med	  Stavsnäs	  
Vinterhamns	  VD	  och	  Västberg	  Åkeris	  VD	  presenteras	  nedan	  några	  av	  de	  viktigaste	  och	  mest	  
framträdande	  faktorer	  som	  har	  framkommit	  via	  intervjuer	  och	  observationer	  vid	  hamnen	  i	  Stavsnäs.	  

	  

4.2.1	  Säsongsvariation	  
	  
Mindre	  hamnar	  kan	  påverkas	  i	  större	  grad	  av	  säsongsvariationer.	  Detta	  kan	  påtagligt	  försvåra	  
verksamheten	  på	  grund	  av	  problem	  med	  exempelvis	  kapacitet	  under	  sommarmånaderna	  och	  
lönsamhet	  under	  vintermånaderna.	  Detta	  är	  ett	  stort	  problem	  som	  verksamhet	  måste	  handskas	  med	  
och	  en	  av	  de	  största	  aspekterna	  att	  beakta	  vid	  dimensionering	  av	  terminalen.	  Den	  nya	  
terminallösningen	  kommer	  att	  medföra	  ökade	  kostnader	  för	  verksamheten	  och	  man	  kommer	  att	  ha	  
en	  överkapacitet	  under	  vinterhalvåret	  för	  att	  klara	  trycket	  under	  sommaren.	  	  

För	  att	  tydliggöra	  detta	  uppskattar	  Västberga	  Åkeri	  ABs	  VD	  vid	  intervjun	  att	  deras	  godsvolymer	  till	  
Stavsnäs	  är	  upp	  mot	  500	  pallplatser	  vid	  extrema	  dagar	  (oftast	  runt	  midsommar),	  och	  ned	  mot	  tio	  
pallplatser	  en	  dag	  i	  början	  på	  februari.	  Utöver	  Västberga	  Åkeri	  är	  det	  fler	  företag	  som	  levererar	  gods	  
till	  Stavsnäs	  med	  liknande	  säsongsvariation.	  	  

	  
4.2.2	  Olika	  typer	  av	  gods	  
	  
Förutom	  stora	  säsongsvariationer	  finns	  även	  stora	  variationer	  när	  det	  gäller	  godstyper	  i	  mindre	  
hamnar.	  Terminalen	  måste	  ha	  förmågan	  att	  hantera	  i	  stort	  sett	  alla	  typer	  av	  gods	  som	  kan	  tänkas	  
behöva	  transporteras,	  detta	  med	  undantag	  för	  bulkgods	  (jord,	  grus,	  bensin	  et.).	  Detta	  ställer	  höga	  
krav	  på	  anläggningens	  flexibilitet	  och	  anpassningsförmåga	  och	  möjlighet	  att	  lösa	  oväntade	  problem.	  
Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  inte	  optimera	  en	  terminal	  för	  en	  typ	  av	  gods	  eller	  lastbärare	  utan	  en	  
mångsidighet	  måste	  bibehållas.	  	  

	  
4.2.3	  Gamla	  traditioner	  	  	  
	  
Ofta	  är	  det	  lätt	  att	  fastna	  i	  gamla	  traditioner	  och	  rutiner.	  Det	  kan	  vara	  viktigt	  att	  värna	  om	  den	  gamla	  
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och	  starka	  kulturen	  som	  finns	  inom	  mindre	  hamnar	  och	  områden	  så	  som	  en	  skärgård.	  Dock	  finns	  en	  
risk	  att	  dessa	  kan	  motarbeta	  förändringar	  av	  arbetssätt	  och	  skapa	  motsättningar	  mot	  förändringar	  i	  
allmänhet.	  Risken	  för	  förändringsmotstånd	  måste	  minimeras	  genom	  att	  värna	  om	  traditioner	  och	  att	  
ha	  dessa	  i	  åtanke	  vid	  utformningen	  av	  nya	  lösningar	  samt	  att	  även	  tydligt	  förmedla	  syftet	  med	  
modernisering.	  

	  
4.2.4	  Begränsade	  resurser	  
	  
En	  mindre	  hamn	  har	  relativt	  små	  volymer	  jämfört	  med	  större	  internationella	  hamnar.	  Detta	  innebär	  
att	  hamnen	  har	  mycket	  begränsade	  resurser	  vilket	  i	  stor	  utsträckning	  påverkar	  dess	  verksamhet.	  Till	  
exempel	  saknas	  ekonomisk	  möjlighet	  att	  anskaffa	  dyra	  datalösningar	  eller	  automatiserade	  processer	  
och	  mycket	  arbete	  måste	  istället	  utföras	  manuellt.	  

	  
4.2.5	  Obalanserat	  godsflöde	  
	  
I	  en	  mindre	  hamn	  kan	  huvuduppgiften	  när	  det	  gäller	  godstrafik	  vara	  att	  sköta	  omlastningen	  av	  
distributionsgods	  som	  ska	  ut	  vidare	  till	  andra	  fastlandshamnar	  eller	  öar	  i	  en	  skärgården.	  Detta	  kan	  
innebär	  att	  mycket	  gods	  flödar	  ut	  men	  att	  desto	  mindre	  kommer	  in	  via	  sjövägen.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  
det	  saknas	  producerande	  företag	  ute	  på	  öarna	  och	  att	  de	  gods	  som	  går	  ut	  kan	  försörja	  turismen	  eller	  
liknande.	  Retur	  flöden	  som	  kan	  se	  tillbaka	  till	  de	  mindre	  hamnarna	  kan	  vara	  tomgods,	  (burkar,	  
flaskor,	  backar,	  burar	  etc.)	  och	  returpapper	  och	  wellpapp.	  Detta	  medför	  ett	  obalanserat	  godsflöde.	  	  

	  
4.3	  Beslutsfaktorer	  
	  
I	  figuren	  nedan	  (bild	  16)	  presenteras	  sju	  beslutsfaktorer	  som	  anses	  vara	  av	  stor	  vikt	  vid	  beslut	  och	  
utformning	  av	  den	  nya	  terminalen	  i	  Stavsnäs.	  Samtliga	  faktorer	  bör	  vägas	  in	  för	  att	  hitta	  en	  optimal	  
lösning	  och	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  det	  finns	  en	  god	  förståelse	  för	  samspelet	  mellan	  dessa.	  Nedan	  
presenteras	  mer	  ingående	  om	  de	  olika	  faktorerna.	  
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Bild	  16	  Beslutsfaktorer	  

	  

Ekonomi	  
Ekonomi	  är	  en	  mycket	  viktigt	  faktor	  vid	  alla	  investeringar.	  Här	  måste	  kostnaden	  för	  den	  nya	  
terminalen	  beräknas	  så	  att	  tillräckligt	  med	  kapital	  finns	  tillgängligt	  för	  att	  möjliggöra	  investeringen.	  
Även	  driftkostnader	  och	  förväntade	  intäkter	  måste	  uppskattas	  så	  att	  investeringen	  blir	  lönsam.	  
	  
Effektivitet	  	  
Med	  effektivitet	  menas	  hur	  väl	  en	  organisation	  kan	  omvandla	  resurser	  till	  produkter	  och	  tjänster	  och	  
kan	  definieras	  som	  förhållandet	  mellan	  måluppfyllelse	  och	  resursanvändning	  (Guilhon	  A,	  Halley	  A,	  
1997).	  

För	  att	  den	  nya	  terminalen	  skall	  fungera	  och	  vara	  lönsam	  måste	  man	  tänka	  på	  dess	  effektivitet	  redan	  
vid	  stadiet	  för	  utformning	  och	  lokalisering.	  Om	  terminalen	  inte	  kan	  upprätthålla	  hög	  effektivitet	  när	  
det	  gäller	  omlastning	  från	  lastbil	  till	  fartyg	  finns	  risken	  att	  verksamheten	  inte	  blir	  lönsam	  eller	  att	  man	  
får	  en	  tillbakagång	  till	  tidigare	  arbetssätt.	  

	  
Kapacitet	  	  
Kapaciteten	  är	  en	  viktig	  och	  svår	  fråga	  att	  lösa.	  Det	  stora	  problemet	  ligger	  i	  den	  säsongsvariation	  som	  
existerar	  i	  denna	  typ	  av	  hamn	  och	  för	  att	  klara	  de	  stora	  godsvolymerna	  på	  sommaren	  krävs	  en	  
överkapacitet	  på	  vintern.	  Vilken	  kapacitet	  den	  nya	  terminalen	  skall	  ha	  bör	  baseras	  på	  statistik	  från	  
tidigare	  år	  samt	  på	  den	  förväntade	  utvecklingen	  av	  godsvolymer	  till	  skärgården	  under	  terminalens	  

Utveckling	  av	  
mindre	  

hamnterminal	  

Ekonomi	  

Effekrvitet	  

Säkerhet	  

Miljö	  och	  
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utveckling	  
Långsikrghet	  
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förväntade	  livstid.	  Beräkningar	  kan	  sedan	  utföras	  utifrån	  detta	  underlag	  och	  utifrån	  den	  servicenivå	  
terminalen	  skall	  upprätthålla	  under	  hög-‐	  respektive	  lågsäsong.	  
	  
Kvalitet	  
Kvalitet	  är	  viktigt	  för	  alla	  verksamheter	  och	  även	  en	  terminal.	  Kvalitet	  kan	  enligt	  artikel	  Total	  quality	  
management:	  The	  need	  for	  an	  employee-‐centred,	  coherent	  approach	  av	  J.A.P.	  Hoogervorst	  (2005)	  	  
definieras	  som,	  den	  grad	  till	  vilken	  produkt	  som	  används	  kommer	  att	  uppfylla	  kundens	  förväntningar.	  
Vid	  utformningen	  av	  terminalen	  är	  det	  således	  viktigt	  att	  försöka	  ta	  reda	  på	  kunderna	  förväntar	  sig	  
och	  hur	  anläggningen	  på	  bästa	  sätt	  skall	  leverera	  detta.	  	  

	  
Långsiktighet	  
Vid	  utformningen	  av	  en	  ny	  terminallösning	  är	  det	  viktigt	  att	  klargöra	  hur	  lång	  livslängd	  terminalen	  
troligtvis	  kommer	  att	  ha.	  Att	  bygga	  en	  terminal	  är	  kostsamt	  och	  får	  därför	  ses	  som	  en	  långsiktig	  
investering.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  utforma	  terminalen	  så	  att	  den	  kommer	  att	  möta	  de	  krav	  som	  kan	  
uppstå	  under	  hela	  dess	  livslängd.	  Vid	  utformningen	  är	  det	  alltså	  viktigt	  att	  bedöma	  inte	  bara	  de	  krav	  
som	  finns	  idag	  utan	  även	  vilka	  krav	  som	  kan	  tänkas	  uppstå	  i	  framtiden.	  

	  
Miljö	  och	  hållbar	  utveckling	  
Miljö	  är	  en	  allt	  mer	  uppmärksammad	  och	  viktig	  parameter	  som	  måste	  beaktas.	  Med	  miljö	  menas	  den	  
påverkan	  terminalen	  och	  dess	  verksamhet	  har	  på	  den	  omgivande	  miljön.	  Bedömningar	  kan	  behöva	  
göras	  på	  hur	  stora	  utsläpp	  terminalen	  ger	  upphov	  till	  samt	  hur	  dessa	  kan	  minimeras.	  Även	  
terminalens	  energianvändning	  för	  t.ex.	  uppvärmning	  bör	  beräknas	  och	  beaktas,	  detta	  kommer	  även	  
att	  påverka	  driftkostnaderna	  för	  terminalen.	  

Inom	  miljö	  ingår	  även	  hur	  terminalen	  påverkar	  den	  lokala	  miljön	  i	  Stavsnäs	  där	  främst	  buller	  och	  
trafik	  är	  av	  stor	  vikt.	  Bullernivåerna	  bör	  hållas	  låga	  för	  att	  inte	  störa	  den	  rofyllda	  stämning	  som	  bör	  
karaktärisera	  en	  skärgårdshamn.	  Trafikflödena	  måste	  analyseras	  för	  att	  inte	  störa	  passagerarflödena	  
vilket	  kan	  innebära	  säkerhetsrisker	  eller	  ge	  en	  försämrad	  upplevelse	  i	  hamnen.	  Eftersom	  skärgården	  
är	  ett	  stort	  turistmål	  är	  det	  viktigt	  att	  passagerartrafiken	  förskonas	  från	  godstrafikens	  negativa	  
effekter	  vilket	  annars	  kommer	  att	  slå	  tillbaka	  på	  godstrafiken.	  

	  

Säkerhet	  
Säkerhet	  är	  viktigt	  på	  en	  arbetsplats	  och	  detta	  måste	  beaktas	  vid	  utformningen	  av	  en	  terminal.	  
Säkerheten	  måste	  säkerställas	  för	  de	  som	  arbetar	  med	  omlastningen	  i	  hamnen,	  för	  chaufförer	  och	  
personer	  som	  levererar	  gods	  till	  terminalen	  samt	  för	  passagerare	  som	  kan	  tänkas	  komma	  i	  vägen	  för	  
godstrafiken.	  

I	  utformningsskedet	  och	  lokaliseringen	  av	  terminalen	  bör	  man	  se	  över	  hur	  flödena	  av	  gods,	  fordon	  
och	  passagerare	  ser	  ut	  för	  att	  undvika	  att	  dessa	  flöden	  korsas	  vilket	  ökar	  risken	  för	  att	  olyckor	  kan	  
inträffa.	  Utöver	  detta	  skall	  samtliga	  regler	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  säkerställa	  säkerheten	  på	  
arbetsplatsen.	  
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5.	  Nulägesbeskrivning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  nuläget,	  de	  aktuella	  företaget	  som	  denna	  studie	  är	  baserad	  på	  samt	  ger	  en	  
bild	  av	  hur	  arbetet	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  går	  till	  idag.	  

Transporter	  till	  och	  från	  Stockholms	  skärgård	  sker	  idag	  i	  stor	  utsträckning	  från	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  
på	  Värmdö	  som	  är	  belägen	  långt	  ut	  i	  skärgården	  och	  är	  fri	  från	  is	  större	  delen	  av	  året.	  Gods	  som	  skall	  
transporteras	  till	  skärgården	  transporteras	  med	  lastbil	  till	  Stavsnäs	  där	  godset	  lämnas	  av	  till	  Stavsnäs	  
Vinterhamn	  AB	  som	  sköter	  omlastningen	  till	  fartyg	  som	  drivs	  av	  Waxholmsbolaget	  AB.	  
Godstransporter	  sker	  även	  från	  mindre	  bryggor	  i	  skärgården	  men	  större	  delen	  av	  den	  totala	  
godsmängden	  passerar	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  Transporterna	  sker	  året	  runt	  men	  är	  extremt	  
säsongsbetonade.	  

Enligt	  beslut	  av	  Värmdö	  kommun	  kommer	  en	  stor	  ombyggnad	  av	  hamnen	  i	  Stavsnäs	  att	  ske	  den	  
närmaste	  tiden.	  Syftet	  med	  denna	  ombyggnad	  är	  att	  modernisera	  hamnområdet	  och	  befästa	  dess	  
position	  som	  den	  primära	  hamnen	  för	  transporter	  till	  och	  från	  Stockholms	  mellersta	  skärgård.	  I	  dessa	  
planer	  ingår	  bland	  annat:	  

• Förlängning	  av	  nuvarande	  kaj	  
• Nya	  terminalbyggnader	  och	  vänthallar	  för	  passagerartrafik	  
• Byggande	  av	  vågbrytande	  pirer	  runt	  hamnen	  
• Nytt	  parkeringshus	  
• Nya	  marina	  för	  fritidsbåtar	  
• Ombyggnad	  av	  godsgården	  där	  omlastning	  av	  godset	  sker	  

I	  samband	  med	  denna	  ombyggnad/tillbyggnad	  av	  hamnområdet	  kommer	  nuvarande	  godsgård	  att	  
rivas	  och	  ny	  mark	  för	  detta	  ändamål	  kommer	  att	  ställas	  till	  förfogande	  på	  en	  ny	  plats	  inom	  
hamnområdet.	  Var	  detta	  kommer	  att	  ske	  är	  ännu	  inte	  fastställt	  och	  diskussioner	  pågår.	  Det	  står	  dock	  
klart	  att	  en	  ny	  terminalbyggnad	  kommer	  att	  behövas	  och	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  till	  en	  
förbättring	  jämfört	  med	  nuvarande	  lösning	  där	  en	  stor	  del	  av	  omlastningsarbetet	  sker	  utomhus	  
direkt	  på	  kajen	  i	  anslutning	  till	  passagerartrafiken.	  

Den	  stora	  ombyggnationen	  av	  hamnen	  i	  Stavsnäs	  tvingar	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  att	  ta	  fram	  en	  ny	  
lösning	  på	  hur	  gods	  på	  väg	  till	  skärgården	  skall	  omlastas	  från	  lastbil	  till	  fartyg.	  I	  och	  med	  
omstrukturering	  ses	  möjligheten	  att	  förbättra	  nuvarande	  arbetssätt	  och	  effektivisera	  verksamheten	  
samt	  höja	  kvaliteten	  på	  den	  tjänst	  som	  erbjuds.	  

Ombyggnationen	  innebär	  att	  en	  ny	  terminalbyggnad	  kommer	  att	  byggas	  och	  det	  måste	  fastställas	  
hur	  denna	  terminal	  skall	  se	  ut.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  påverka	  var	  inom	  hamnområdet	  som	  
denna	  terminal	  skall	  uppföras	  vilket	  kommer	  att	  påverka	  flödet	  inom	  hamnen.	  

Den	  typ	  av	  hamn	  som	  finns	  i	  Stavsnäs	  är	  ovanlig	  i	  sitt	  slag	  och	  det	  finns	  få	  studier	  som	  belyser	  
problematiken	  kring	  denna	  hamntyp.	  Det	  saknas	  även	  kunskap	  om	  hur	  en	  terminal	  påverkas	  av	  den	  
verksamhet	  som	  bedrivs	  i	  hamnen,	  och	  därmed	  vilka	  faktorer	  som	  måste	  beaktas	  vid	  utformning	  av	  
en	  ny	  terminalbyggnad	  i	  denna	  miljö.	  

Det	  företag	  som	  bedriver	  omlastningen	  av	  godset	  heter	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  och	  skall	  inte	  
förväxlas	  med	  hela	  hamnen	  som	  heter	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  
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5.2	  Hamnen	  i	  Stavsnäs,	  Värmdö	  
	  
Enligt	  Värmdö	  kommun	  (varmdo.se)	  är	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  den	  viktigaste	  hamnen	  för	  den	  mellersta	  
delen	  av	  Stockholms	  skärgård	  och	  med	  sitt	  strategiska	  läge	  långt	  ut	  i	  skärgården	  är	  den	  ett	  naturligt	  
nav	  i	  försörjningsvägarna	  till	  och	  från	  öarna	  i	  skärgården.	  Genom	  hamnen	  passerar	  årligen	  över	  
300.000	  passagerare	  och	  över	  7000	  ton	  gods.	  Enligt	  kommunens	  förslag	  till	  översiktsplan	  2010	  -‐2030,	  
föreslås	  att	  Stavsnäs	  vinterhamn	  skall	  utvecklas	  som	  regional	  replipunkt	  för	  skärgården.	  

I	  hamnen	  finns	  kontorsbyggnader	  (bild	  17),	  sjömack,	  restaurang,	  biljettförsäljning	  för	  
passagerartrafiken,	  parkeringsplatser	  etc.	  En	  detaljerad	  ritning	  över	  hamnen	  i	  Stavsnäs	  går	  att	  se	  i	  
bilaga	  1.	  

	  

	  

Bild	  17,	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  Bild	  marinas.com	  

5.3	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  
	  
Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  är	  det	  bolag	  som	  driver	  den	  godsgård	  i	  Stavsnäs	  där	  godset	  lastas	  om	  från	  
lastbilar	  till	  fartyg.	  Det	  är	  ett	  litet	  företag	  med	  få	  anställda	  som	  är	  specialiserad	  på	  hantering	  av	  gods.	  
Den	  godsgård	  som	  idag	  används	  ägs	  av	  bolaget	  och	  är	  belägen	  nära	  kajen	  i	  anslutning	  till	  de	  
anlöpande	  godsfartygen	  och	  är	  ca	  1300	  m2	  stor	  (godsgården	  går	  att	  se	  längst	  till	  höger	  i	  bild	  ovan).	  
Godsgården	  används	  främst	  för	  lagring	  av	  gods	  som	  skall	  skickas	  med	  fartyg	  vid	  senare	  tillfälle	  samt	  
lagring	  av	  returer	  i	  form	  av	  tomgods	  (se	  bilaga	  1	  för	  ritning	  över	  nuvarande	  godsgård).	  	  

Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  registrerades	  1999	  i	  syfte	  att	  bedriva	  drift	  och	  förvaltning	  av	  hamnområde,	  
godshantering,	  fastighetsförvaltning.	  Bolaget	  har	  sedan	  (2001)	  avtal	  med	  Waxholmsbolaget	  för	  att	  
bedriva	  godshanteringen	  i	  Stavsnäs.	  
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5.4	  Beskrivning	  dagens	  omlastningsförfarande	  
	  
Godsgården	  i	  Stavsnäs	  tar	  emot	  gods	  som	  skall	  transporteras	  vidare	  ut	  till	  Skärgården	  med	  fartyg	  i	  
Waxholmsbolagets	  regi.	  Transporter	  som	  är	  mindre	  än	  fyra	  pallplatser	  kan	  lämnas	  till	  Västberga	  Åkeri	  
AB	  i	  Västberga,	  Stockholm	  som	  sedan	  samtransporterar	  godset	  ut	  till	  Stavsnäs.	  Enligt	  VD	  för	  
Västberga	  Åkeri	  AB	  tillkommer	  en	  avgift	  för	  större	  sändningar	  än	  fyra	  pall	  varvid	  det	  oftast	  lönar	  sig	  
att	  sända	  godset	  direkt	  ut	  till	  Stavsnäs.	  Henry	  Westerberg,	  VD	  för	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  uppskattar	  
att	  inflödet	  av	  gods	  från	  Västberga	  Åkeri	  AB	  står	  för	  ca.	  40-‐50%	  av	  den	  totala	  mängden	  gods	  som	  
ankommer	  till	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB.	  Den	  resterande	  godsmängden	  transporteras	  till	  Stavsnäs	  i	  
avsändarens	  egen	  regi.	  

Merparten	  av	  det	  gods	  som	  ankommer	  till	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  lastas	  per	  omgående	  över	  till	  
fartyg,	  och	  i	  dessa	  fall	  passerar	  godset	  aldrig	  den	  godsgård	  som	  finns	  i	  hamnen	  (bild	  18).	  Lastbilarna	  
lossas	  direkt	  på	  kajkanten	  i	  anslutning	  till	  fartygen	  och	  godset	  lastas	  över	  direkt	  med	  hjälp	  av	  truckar	  
och	  lastmaskiner.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  den	  nuvarande	  godsgården	  inte	  är	  utformade	  för	  att	  
lasta	  om	  godset	  utan	  får	  ses	  som	  en	  lagringsplats	  får	  gods	  som	  inte	  skall	  skickas	  med	  fartyg	  samma	  
dag	  som	  det	  anländer	  till	  hamnen.	  Godsgården	  har	  enbart	  en	  infart	  och	  lastbilarna	  får	  inte	  plats	  i	  
godsgården	  vilken	  omöjliggör	  omlastning	  inne	  i	  godsgården.	  

	  

	  
Bild	  18,	  Lastning	  direkt	  från	  lastbil	  till	  fartyg,	  foto	  Västberga	  Åkeri.	  

Vid	  omlastningen	  på	  kajen	  måste	  godset	  snabbt	  sorteras	  mellan	  de	  olika	  fartygen,	  mycket	  av	  detta	  
arbete	  sker	  redan	  då	  lastbilen	  lastas,	  men	  det	  krävs	  en	  slutgiltig	  sortering	  på	  plats	  i	  hamnen.	  En	  stor	  
del	  av	  godset	  är	  lastat	  på	  rullburar	  (bild	  20),	  vilka	  vanligtvis	  lastas	  på	  fartygen	  med	  hjälp	  av	  ett	  ”flak”	  
som	  sätts	  på	  trucken.	  Dessa	  ”flak”	  har	  kapaciteten	  att	  förflytta	  nio	  eller	  sex	  rullburar	  åt	  gången,	  vilket	  
spar	  tid	  vid	  lastningen.	  
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Arbetsfördelningen	  i	  omlastningen	  av	  godset	  är	  att	  anställda	  vid	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  lossar	  
lastbilarna	  med	  hjälp	  av	  chauffören	  vilka	  med	  truck	  transporterar	  godset	  fram	  till	  fartygen	  där	  
fartygsbesättningarna	  tar	  över	  och	  sköter	  stuvningen	  av	  godset	  ombord	  på	  fartygen.	  Detta	  är	  det	  
arbetssätt	  som	  förespråkas	  men	  i	  praktiken	  blir	  det	  ofta	  stressigt	  och	  fartygens	  och	  Stavsnäs	  
Vinterhamns	  truckar	  kör	  i	  skytteltrafik	  mellan	  fordon	  och	  fartyg	  utan	  någon	  större	  skillnad	  (bild	  19).	  	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  19,	  Stavsnäs	  Vinterhamn,	  foto	  Västberga	  åkeri.	  
5.5	  Lastbärare	  

	  
Största	  delen	  av	  det	  gods	  som	  passerar	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  transporteras	  på	  rullburar	  (bild	  20).	  
Dessa	  rullburar	  har	  ett	  mått	  på	  700x800mm,	  tillåter	  500kg	  gods	  och	  är	  försedda	  med	  hjul	  för	  enkel	  
hantering.	  Rullburarna	  används	  främst	  för	  att	  de	  tillåter	  enkel	  hantering	  när	  de	  levereras	  till	  öarna	  i	  
skärgården,	  vilka	  inte	  alltid	  har	  tillgång	  till	  truck.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Bild	  20,	  Rullbur,	  foto	  från	  legomeks	  hemsida	  
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Vid	  lastning	  av	  fartygen	  i	  stavsnäs	  har	  man	  valt	  att	  effektivisera	  processen	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  
ett	  stort	  ”flak”	  som	  tillåter	  truckarna	  att	  förflytta	  sex	  eller	  nio	  rullburar	  samtidigt	  genom	  att	  ställa	  
dessa	  på	  flaket.	  Denna	  lösning	  gör	  att	  truckarna	  slipper	  åka	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  fartyg	  och	  lastbil	  
lika	  många	  gånger	  och	  därmed	  sparas	  mycket	  tid.	  Vid	  mycket	  stora	  sändningar	  kan	  lastbilen	  även	  
backa	  direkt	  mot	  fartygets	  ramp	  vilken	  går	  att	  höja	  upp	  i	  nivå	  med	  lastbilsflaket.	  I	  dessa	  fall	  går	  
rullburarna	  att	  rulla	  direkt	  av	  lastbilen	  och	  ut	  på	  fartygsdäcket	  och	  gör	  att	  man	  inte	  behöver	  använda	  
sig	  av	  truckar	  i	  lika	  stor	  utsträckning.	  

5.6	  Kyl-‐	  och	  frysgods	  
	  
Kylgods	  transporteras	  i	  vanliga	  rullburar	  som	  under	  transporten	  till	  stavsnäs	  kyls	  genom	  lastbilens	  
kylsystem.	  Under	  omlastningen	  från	  lastbil	  till	  fartyg	  bryts	  kylkedjan	  och	  kylgodset	  utsätts	  för	  väder	  
och	  vind	  under	  den	  tid	  som	  buren	  transporteras	  mellan	  bil	  och	  fartyg.	  Om	  det	  av	  någon	  anledning	  
inte	  går	  att	  lasta	  över	  rullburen	  direkt	  kan	  den	  bli	  stående	  på	  kajen	  under	  en	  tid.	  Att	  kunna	  
upprätthålla	  en	  obruten	  kylkedja	  är	  ett	  krav	  och	  måste	  lösas	  med	  den	  nya	  terminalen.	  Ombord	  på	  
fartygen	  måste	  besättningen	  avgöra	  huruvida	  godset	  behöver	  kylas,	  då	  märkning	  av	  kylgods	  saknas,	  
och	  därefter	  placeras	  rullburen	  i	  en	  kyld	  container	  i	  fartygets	  akter.	  

Fryst	  gods	  transporteras	  i	  en	  för	  ändamålet	  avsedd	  rullbur	  som	  är	  försluten	  och	  isolerad	  och	  kyls	  med	  
hjälp	  av	  torris.	  Rullburen	  kan	  sedan	  transporteras	  som	  vanligt	  gods	  och	  varorna	  inuti	  bibehåller	  rätt	  
temperatur.	  

5.7	  Övriga	  godstyper	  
	  
Till	  hamnen	  i	  Stavsnäs	  ankommer	  alla	  möjliga	  typer	  av	  gods	  då	  det	  är	  den	  naturliga	  transportvägen	  
för	  gods	  till	  mellersta	  skärgården.	  Detta	  innebär	  att	  förutom	  rullburar	  som	  står	  för	  merparten	  av	  
godset	  så	  kommer	  även	  gods	  på	  lastpall	  och	  andra	  typer	  av	  lastbärare.	  Även	  skrymmande	  gods	  i	  form	  
virkesbuntar	  och	  annat	  material	  byggmaterial	  är	  vanligt	  förekommande	  vilket	  tar	  stort	  utrymme	  och	  
kan	  behöva	  lastas	  med	  hjälp	  av	  kran.	  Även	  fordon	  i	  form	  av	  små	  flakmopeder	  ända	  upp	  till	  tunga	  
lastbilar	  förekommer	  för	  vidare	  transport	  ut	  till	  skärgården.	  

Hamnen	  i	  Stavsnäs	  hanterar	  alltså	  ett	  brett	  spektrum	  av	  godstyper	  vilket	  kräver	  stor	  flexibilitet	  både	  
när	  det	  gäller	  arbetssätt	  och	  den	  anläggning	  som	  finns	  i	  hamnen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  denna	  förmåga	  att	  
ta	  emot	  varierande	  godstyper	  bibehålls	  när	  den	  nya	  terminallösningen	  tas	  fram.	  

5.8	  Fartygen	  
	  
Från	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  utgår	  sommartid	  tre	  fartyg	  som	  enbart	  transporterar	  gods	  till	  skärgården.	  
Två	  av	  dessa	  fartyg,	  M/S	  Lote	  och	  M/S	  Queen	  (bild	  21)	  ägs	  av	  Ressel	  Rederi	  AB	  och	  det	  tredje	  M/S	  
Olliver	  ägs	  av	  Sandhamns	  Rederi	  AB.	  Båda	  bolagen	  har	  avtal	  med	  Waxholmsbolaget	  för	  att	  bedriva	  
transporter	  för	  deras	  räkning.	  Samtliga	  fartygen	  är	  isgående	  och	  utrustade	  med	  kran,	  gaffeltruck,	  
lastmaskin	  och	  kylrum	  och	  har	  kapacitet	  att	  transportera	  allt	  från	  tunga	  fordon	  och	  farligt	  gods	  till	  
kylda	  matvaror	  (ressel.se	  2012-‐05-‐06)	  	  
	  
Godsfartygen	  avgår	  från	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  varje	  förmiddag	  och	  gör	  en	  runda	  per	  dag	  utom	  M/S	  
Olliver	  som	  vanligtvis	  gör	  två	  rundor,	  detta	  innebär	  att	  gods	  som	  missar	  fartyget	  vanligtvis	  får	  vänta	  
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tills	  nästa	  dag.	  Under	  lågsäsong	  då	  passagerartrafiken	  är	  mindre	  används	  även	  Waxholmsbolagets	  
passagerarfartyg	  för	  transporter	  av	  gods	  till	  skärgården.	  Godset	  transporteras	  då	  tillsammans	  med	  
passagerarna	  i	  utrymmen	  som	  sommartid	  används	  för	  passagerarnas	  bagage	  och	  större	  kollin	  
placeras	  på	  öppna	  ytor	  i	  fören	  på	  fartyget.	  	  

Det	  har	  funnits	  tankar	  på	  att	  modernisera	  godsfartygen	  och	  ersätta	  dessa	  med	  nyare	  och	  mer	  
snabbgående	  fartyg.	  Detta	  är	  dock	  mycket	  kostsamt	  och	  resurser	  för	  detta	  saknas	  i	  nuläget.	  De	  
förslag	  som	  har	  tagits	  fram	  innebär	  inga	  förändringar	  av	  nuvarande	  omlastningsförfarande	  
(stävlastning	  med	  truck)	  och	  en	  ny	  typ	  av	  fartyg	  anses	  därför	  inte	  påverka	  den	  nya	  terminalen	  
negativt.

	  

Bild	  21,	  Godsfartyget	  M/S	  Queen,	  foto	  från	  Ressel	  Rederis	  hemsida	  

5.9	  Framtida	  behov	  
	  
Vid	  intervjuerna	  med	  nyckelpersoner	  inom	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  framkom	  ett	  antal	  behov	  som	  
anses	  mycket	  viktiga	  att	  uppfylla	  med	  den	  nya	  terminallösningen.	  Dessa	  behov	  var:	  
	  

• Modern	  och	  långsiktig	  lösning	  
• Obruten	  kylkedja	  
• Större	  ytor	  under	  tak	  	  
• Separation	  av	  godstrafik	  och	  passagerartrafik	  

	  
Modern	  och	  långsiktig	  lösning	  	  
Ombyggnationen	  som	  skall	  genomföras	  i	  Stavsnäs	  innebär	  stora	  investeringar	  och	  därför	  planerar	  
man	  för	  att	  de	  byggnationer	  som	  genomförs	  skall	  ha	  en	  lång	  livslängd.	  Vid	  utformningen	  av	  den	  nya	  
terminalen	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  den	  lösning	  som	  tas	  fram	  är	  modern	  och	  långsiktig	  för	  att	  inte	  
problem	  skall	  uppstå	  inom	  en	  snar	  framtid.	  Den	  beräknade	  livslängden	  för	  terminalen	  är	  minst	  50	  år.	  
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Obruten	  kylkedja	  
Att	  låta	  livsmedel	  som	  skall	  förvaras	  kylt	  stå	  i	  solskenet	  på	  en	  kaj	  i	  väntan	  på	  lastning	  är	  ohållbart	  på	  
lång	  sikt	  och	  en	  obruten	  kylkedja	  oerhört	  viktigt	  när	  den	  nya	  terminalen	  byggs.	  

	  
Större	  ytor	  under	  tak	  
I	  framtiden	  kommer	  det	  att	  behövas	  större	  ytor	  under	  tak	  för	  att	  skydda	  godset	  mot	  regn	  och	  snö.	  
Genom	  att	  bygga	  in	  omlastningen	  av	  godset	  minskar	  bullernivåer	  och	  arbetsmiljön	  blir	  bättre	  för	  de	  
som	  arbetar	  i	  hamnen.	  

	  
Separation	  av	  godstrafik	  och	  passagerartrafik	  
I	  framtiden	  vill	  man	  inte	  att	  godstrafiken	  skall	  ske	  mitt	  bland	  passagerare	  utan	  dessa	  två	  flöden	  skall	  
separeras.	  Det	  innebär	  säkerhetsrisker	  att	  låta	  lastbilar	  korsa	  flödet	  av	  passagerare	  och	  det	  försämrar	  
intrycket	  av	  skärgården	  som	  en	  lugn	  och	  rogivande	  miljö.	  	  
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5.10	  Statistik	  
I	  diagrammet	  nedan	  visas	  godsvolymen	  i	  ton	  som	  passerar	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  fördelat	  på	  årets	  
olika	  månader.	  De	  data	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  tabellen	  (bild	  22)	  nedan	  återfinns	  som	  bilaga	  3	  och	  
har	  inhämtats	  genom	  dokumentstudier	  hos	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  Denna	  statistik	  pekar	  på	  den	  
enorma	  säsongsvariation	  som	  verksamheten	  upplever	  och	  är	  ett	  av	  de	  största	  problemen	  för	  
företaget.	  	  

	  

	  

Bild	  22,	  Statistik	  över	  godsflödet	  genom	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  	  
Data	  hämtat	  från	  bilaga	  3.	  

	   	  

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

1400	  

1600	  

ja
n	  

fe
b	  

m
ar
s	  

ap
r	  

m
aj
	  

ju
ni
	  

ju
li	  

au
g	  

se
p	  

ok
t	  

no
v	  

de
c	  

Antal	  
ton	  gods	  



	  
	  

30	  
	  

6.	  Resultat/Lösningsförslag	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  ett	  förslag	  på	  hur	  den	  nya	  terminalen	  skulle	  kunna	  se	  ut	  och	  hur	  den	  kan	  
placeras	  inom	  hamnområdet.	  Därefter	  följer	  en	  utförlig	  beskrivning	  av	  förslaget.	  

6.1	  Översikt	  
	  
Nedan	  visas	  en	  skiss	  (bild	  23)	  över	  hur	  den	  nya	  terminalen	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  bör	  se	  ut	  och	  var	  
den	  bör	  lokaliseras.	  Utförligare	  beskrivningar	  följer	  senare	  i	  kapitlet.	  

	  

Bild	  23.	  Ritning	  över	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  med	  den	  nya	  godsterminalen.	  Ursprungsritning	  från	  
Värmdö	  Kommun,	  ändrad	  av	  Fredrik	  Reinholdt	  och	  Robin	  Granqvist.	  
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6.2	  Lokalisering	  
	  
Den	  terminal	  som	  skall	  byggas	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  bör	  ligga	  så	  nära	  de	  förtöjda	  godsfartygen	  som	  
möjligt	  för	  att	  få	  ett	  så	  snabbt	  flöde	  som	  möjligt	  och	  minimera	  de	  sträckor	  som	  godset	  måste	  
transporteras	  med	  truck.	  Om	  detta	  inte	  uppfylls	  finns	  risken	  att	  man	  fortsätter	  med	  att	  lossa	  
lastbilarna	  direkt	  på	  kajen	  för	  att	  spara	  tid.	  Detta	  blir	  en	  typ	  av	  kaj	  som	  Lumsden	  (1998)	  kallar	  Rak	  kaj	  
med	  mellanlagring	  i	  magasin.	  

Trots	  detta	  så	  bör	  det	  finnas	  utrymme	  att	  lossa	  en	  lastbil	  direkt	  på	  kajen	  då	  det	  i	  vissa	  fall	  inte	  finns	  
möjlighet	  att	  ta	  in	  godset	  genom	  terminalen.	  Exempel	  på	  en	  sådan	  situation	  kan	  vara	  då	  en	  lastbil	  
levererar	  virke	  eller	  annat	  skrymmande	  och	  icke	  väderkänsligt	  gods.	  Likaså	  måste	  lastbilar	  och	  andra	  
fordon	  ha	  möjlighet	  att	  köra	  ombord	  på	  fartygen	  då	  dessa	  ibland	  transporteras	  ut	  till	  öar,	  vid	  
exempelvis	  skogsavverkning	  eller	  brandbekämpning.	  För	  att	  lastbilar	  med	  släp	  skall	  kunna	  vända	  på	  
ett	  säkert	  sätt	  behövs	  ca	  30-‐40	  meter	  mellan	  terminal	  och	  kaj	  (Vägverket	  Publikation,	  2004).	  

På	  ritningen	  ovan	  är	  den	  nya	  godsgården	  med	  terminal	  lokaliserad	  i	  den	  norra	  delen	  av	  hamnen	  där	  
godsfartygen	  ligger	  förtöjda.	  Denna	  tomtmark	  har	  preliminärt	  tilldelats	  av	  Värmdö	  kommun	  för	  
godstrafiken	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn.	  Godsgården	  kommer	  att	  skiljas	  från	  övriga	  hamnen	  med	  staket	  
och	  grindar	  för	  att	  undvika	  att	  obehöriga	  tar	  sig	  in	  vilket	  annars	  kan	  leda	  till	  fara.	  Avskiljningen	  syftar	  
även	  till	  att	  skydda	  godset	  och	  annan	  utrustning	  från	  stöld	  eller	  skadegörelse.	  	  

Terminalen	  placeras	  även	  så	  att	  lastbilarna	  skall	  befinna	  sig	  så	  långt	  ifrån	  passagerartrafiken	  som	  
möjligt	  så	  att	  de	  två	  flödena	  inte	  skall	  korsas,	  detta	  för	  att	  höja	  säkerheten	  samt	  förbättra	  miljön	  
inom	  hamnen.	  Den	  nuvarande	  placeringen	  som	  innebär	  att	  lastbilarna	  backar	  till	  mot	  terminal	  på	  
motsatt	  sida	  av	  utlastning	  innebär	  även	  att	  lastbilarna	  inte	  korsar	  godsflödet	  vilket	  minskar	  risken	  för	  
arbetsplatsolyckor.	  

6.3	  Förväntningar	  på	  ny	  terminal	  
	  
Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  har	  några	  specifika	  krav	  som	  måste	  beaktas	  vid	  utformning,	  dimensionering	  
och	  lokalisering	  av	  den	  nya	  terminalen.	  Vilka	  dessa	  är	  syns	  nedan	  och	  behandlas	  utförligare	  senare	  i	  
rapporten.	  

	  

Upormning	  
• Obruten	  kylkedja	  
• Effekrv	  omlastning	  

Dimensionering	  
• Flöde	  genom	  terminalen	  
• Lagringsplats	  

Lokalisering	  
• Utrymme	  för	  fordon	  
• Avskilt	  från	  passagerare	  
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6.4	  Utformning	  
	  	  
Terminalen	  bör	  utformas	  för	  att	  få	  ett	  så	  kort	  och	  effektivt	  flöde	  mellan	  lastbil	  och	  fartyg	  som	  det	  är	  
möjligt.	  Utgångspunkten	  i	  detta	  förslag	  är	  att	  allt	  gods	  undantaget	  väldigt	  skrymmande	  gods	  i	  
framtiden	  skall	  passera	  igenom	  terminalen.	  Anledningen	  till	  detta	  att	  det	  får	  anses	  som	  rimligt	  att	  
nuvarande	  handhavande	  av	  livsmedel	  etc.	  inte	  kommer	  att	  tillåtas	  i	  framtiden.	  

Terminalen	  bör	  ha	  en	  linjär	  layout	  och	  vara	  vad	  Lumsden	  (1998)	  kallar	  för	  en	  terminal	  av	  
genomströmnings	  typ	  (bild	  24).	  Detta	  innebär	  att	  terminalens	  inflöde	  och	  utflöde	  är	  belägna	  
motsatta	  sidor	  av	  terminalen	  för	  att	  godsflödet	  skall	  bli	  rakt	  och	  okomplicerat.	  Detta	  möjliggör	  ett	  
snabbt	  och	  effektivt	  godsflöde	  vilket	  är	  syftet	  med	  den	  nya	  terminalen	  och	  en	  nödvändighet	  för	  att	  
förändra	  nuvarande	  omlastningsförfarande.	  Risken	  om	  flödet	  blir	  allt	  för	  långt	  eller	  komplicerat	  är	  att	  
man	  faller	  tillbaka	  till	  gamla	  handlingssätt	  för	  att	  få	  en	  effektivare	  omlastning.	  	  

	  

	  

Bild	  24.	  Genomströmningsterminal,	  Linjärlayout.	  Lumsden	  (1998)	  

	  

Bild	  25,	  Ritning	  över	  den	  nya	  terminalen	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  	  Ursprungsritning	  från	  Värmdö	  
Kommun,	  ändrad	  av	  Fredrik	  Reinholdt	  och	  Robin	  Granqvist	  
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Terminalens	  huvudsyfte	  är	  att	  lossa	  lastbilar,	  sortera	  godset	  under	  kyla	  och	  därefter	  skicka	  ut	  godset	  
sorterat	  i	  andra	  änden	  av	  byggnaden.	  Sortering	  av	  godset	  kommer	  att	  vara	  den	  största	  aktiviteten	  i	  
terminalen	  och	  det	  kommer	  krävas	  relativt	  stora	  ytor	  för	  att	  kunna	  göra	  detta	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  
Sortering	  bör	  ske	  direkt	  efter	  att	  godset	  kommer	  av	  lastbilen	  och	  flödet	  kommer	  då	  att	  delas	  upp	  i	  
kylvaror,	  gods	  som	  skall	  lagras,	  gods	  som	  behöver	  stå	  inomhus	  och	  gods	  som	  kan	  ställas	  utomhus	  
direkt.	  Kylvarorna	  ställs	  direkt	  i	  kylrum,	  alternativt	  de	  större	  kylcontainrarna	  (läs	  med	  om	  detta	  
nedan)	  för	  att	  bibehålla	  rätt	  temperatur.	  Skrymmande	  gods	  eller	  gods	  som	  kan	  ställas	  utomhus	  bör	  
separeras	  från	  det	  ordinarie	  flödet	  tidigt	  och	  skickas	  ut	  via	  en	  ramp.	  Gods	  som	  inte	  skall	  
transporteras	  med	  fartyg	  samma	  eller	  nästkommande	  dag	  bör	  placeras	  i	  någon	  form	  av	  lagerdel	  med	  
exempelvis	  pallställage	  för	  mer	  utrymmeseffektiv	  lagring.	  Icke	  kylvaror	  som	  behöver	  skyddas	  mot	  
väder	  och	  vind	  bör	  placeras	  i	  tydliga	  stuvar	  sorterat	  efter	  vilket	  fartyg	  de	  skall	  transporteras	  med.	  

Den	  nya	  terminalen	  möjliggör	  ett	  mer	  professionellt	  sätt	  att	  ta	  emot	  gods	  från	  exempelvis	  
privatpersoner	  som	  kommer	  till	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB	  för	  att	  skicka	  gods	  till	  skärgården.	  Det	  bör	  
finnas	  parkeringsplatser	  och	  någon	  form	  av	  kontor	  eller	  disk	  dit	  dessa	  kunder	  på	  ett	  naturligt	  och	  
välkomnande	  sätt	  kan	  vända	  sig.	  I	  nuläget	  kan	  det	  kännas	  otryggt	  att	  behöva	  ta	  sig	  in	  mellan	  fartyg,	  
lastbilar	  och	  truckar,	  vilket	  bör	  förändras	  i	  framtiden.	  	  

	  

6.4.1	  Truckar	  
	  
För	  hantering	  av	  gods	  inom	  terminalområdet	  används	  idag	  motviktstruckar	  vilket	  är	  det	  bästa	  
alternativet	  även	  i	  framtiden.	  Motviktstruckarna	  är	  mångsidig	  och	  kan	  hantera	  många	  olika	  typer	  av	  
gods,	  från	  rullburar	  till	  skrymmande	  virkesbuntar.	  Denna	  typ	  av	  truck	  passar	  även	  bra	  att	  använda	  
både	  inomhus	  och	  utomhus	  och	  klarar	  av	  ojämnheter	  i	  t.ex.	  kajen	  utan	  att	  skadas	  eller	  fastna.	  
Förmåga	  att	  använda	  samma	  truckar	  från	  terminalen	  ända	  upp	  på	  fartyget	  är	  mycket	  viktigt	  för	  
effektiviteten	  i	  omlastningsförfarandet.	  För	  arbetsmiljön	  i	  terminalen	  samt	  den	  yttre	  miljön	  är	  
elektriska	  truckar	  att	  föredra	  eftersom	  dessa	  inte	  avger	  några	  avgaser.	  Dock	  måste	  denna	  typ	  av	  
truck	  laddas	  och	  för	  att	  undvika	  att	  batterier	  tar	  slut	  under	  arbetets	  gång	  bör	  det	  finnas	  dubbla	  
uppsättningar	  där	  det	  ena	  laddas	  då	  det	  andra	  används	  (Eriksson,	  Olsson	  2010).	  	  	  

6.4.2	  Ny	  Lastbärare	  
	  
De	  rullburar	  (bild	  20)	  som	  idag	  i	  stor	  utsträckning	  används	  som	  lastbärare	  är	  i	  praktiken	  
standardiserad	  för	  distribution	  av	  livsmedel	  i	  större	  delen	  av	  Sverige	  och	  många	  andra	  länder.	  Därför	  
får	  det	  anses	  som	  orimligt	  att	  leverantörer	  av	  livsmedel	  kommer	  att	  göra	  undantag	  för	  leveranser	  till	  
skärgården	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  denna	  typ	  av	  lastbärare	  som	  även	  i	  framtiden	  kommer	  att	  
användas.	  

För	  att	  kunna	  bibehålla	  en	  obruten	  kylkedja	  där	  livsmedel	  aldrig	  utsätts	  för	  väder	  och	  vind	  måste	  
godset	  inneslutas	  i	  något	  som	  möjliggör	  kylning	  av	  godset.	  Den	  mest	  utsatta	  delen	  av	  
försörjningskedjan	  i	  detta	  avseende	  är	  i	  dagsläget	  omlastningen	  från	  lastbil	  till	  fartyg.	  Problematiken	  
går	  att	  lösa	  genom	  att	  använda	  liknande	  burar	  som	  används	  vid	  transport	  av	  frysvaror	  som	  är	  
isolerade	  och	  håller	  kylan	  med	  hjälp	  av	  torris.	  Nackdelen	  med	  denna	  lösning	  är	  att	  leverantörerna	  av	  
kylvaror	  inte	  är	  villiga	  att	  förändra	  sitt	  arbetssätt	  och	  paketera	  godset	  i	  en	  annan	  typ	  av	  rullbur	  just	  
för	  dessa	  transporter.	  Vanligtvis	  transporteras	  kylgods	  i	  vanliga	  burar	  och	  hålls	  kylt	  i	  lastbilen	  och	  
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lossas	  därefter	  genom	  vädertätade	  portar	  och	  in	  i	  en	  kyld	  terminal.	  Om	  denna	  lösning	  skall	  fungera	  
måste	  kylgodset	  lastas	  om	  till	  rullburarna	  som	  är	  avsedda	  för	  kylvaror	  i	  Stavsnäs.	  Detta	  kommer	  
innebära	  ökade	  kostnader	  för	  transporten	  men	  kylkedjan	  kan	  hållas	  obruten	  från	  leverantör	  till	  kund.	  

Ovanstående	  lösningsförslag	  kommer	  att	  kräva	  mer	  personal	  och	  innebära	  kraftigt	  ökade	  kostnader	  
för	  hanteringen	  av	  godset	  i	  Stavsnäs.	  Istället	  för	  att	  lasta	  om	  allt	  gods	  från	  en	  bur	  till	  en	  annan	  kan	  
hela	  rullburarna	  lastas	  in	  i	  en	  större	  kyld	  lastbärare.	  Denna	  nya	  typ	  av	  lastbärare	  kan	  utformas	  så	  att	  
man	  kan	  rulla	  in	  sex	  eller	  nio	  vanliga	  rullburar	  och	  sedan	  försluta	  den.	  Lastbäraren	  skall	  vara	  isolerad	  
och	  antingen	  kylas	  med	  hjälp	  av	  torris	  eller	  utformad	  så	  att	  den	  kan	  kylas	  med	  hjälp	  av	  fartygets	  och	  
terminalens	  kylsystem.	  Med	  detta	  system	  kommer	  man	  att	  kunna	  upprätthålla	  en	  obruten	  kylkedja	  
från	  leverantör	  till	  dess	  att	  godset	  skall	  lossas	  hos	  kunden.	  	  

Fördelen	  med	  det	  sistnämnda	  av	  de	  två	  förslagen	  är	  att	  omlastningsarbetet	  blir	  mindre	  omfattande	  
då	  personalen	  enbart	  behöver	  rulla	  in	  burarna	  i	  den	  nya	  lastbäraren.	  Den	  större	  enhet	  medför	  
snabbare	  lastning	  av	  fartygen	  och	  minskad	  risk	  för	  att	  godset	  rör	  sig	  ombord	  på	  fartygen	  under	  färd.	  
Till	  några	  öar	  dit	  godsflödena	  är	  stora	  finns	  möjligheten	  att	  alltid	  låta	  en	  eller	  flera	  ”nya	  ”lastbärare	  
stå	  på	  plats,	  och	  vid	  leverans	  endast	  byta	  ut	  dessa	  för	  att	  spara	  tid	  samt	  hålla	  varorna	  kylda	  och	  
skyddade	  från	  yttre	  påverkan	  under	  den	  tid	  som	  de	  förflyttas	  till	  restauranger	  och	  butiker.	  

6.4.3	  Minskad	  Stötbelastning	  
	  
I	  nuläget	  inkommer	  allt	  gods	  som	  skall	  ut	  en	  specifik	  dag	  samma	  morgon,	  vilket	  innebär	  en	  enorm	  
stötbelastning	  för	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  AB.	  Väldigt	  mycket	  gods	  ankommer	  mellan	  07.00-‐09.00	  och	  
sedan	  är	  det	  väldigt	  lugnt	  efter	  ca	  10.00	  då	  fartygen	  är	  lastade	  och	  löpt	  ut.	  Att	  bygga	  en	  terminal	  
möjliggör	  transporter	  till	  Stavsnäs	  vid	  andra	  tider	  än	  samma	  morgon	  eftersom	  det	  går	  att	  lagra	  
godset	  i	  terminalen	  i	  skydd	  från	  väder	  och	  vind	  samt	  kylgods	  kommer	  att	  kunna	  hålls	  kylt	  i	  
terminalen.	  Att	  kunna	  lossa	  och	  lasta	  vid	  olika	  tidpunkter	  innebär	  att	  stötbelastningen	  kan	  minskas	  
vilket	  har	  många	  och	  stora	  fördelar.	  För	  Stavsnäs	  Vinterhamns	  del	  innebär	  detta	  ett	  bättre	  
arbetsklimat	  och	  möjligheten	  att	  utnyttja	  sina	  resurser	  jämnare	  under	  dagen.	  Att	  inte	  längre	  behöva	  
lossa	  och	  lasta	  vid	  samma	  tidpunkt	  innebär	  att	  krävs	  mindre	  personal	  under	  morgonen	  vilket	  kan	  
sänka	  kostnaderna.	  	  

De	  stora	  vinsterna	  kommer	  dock	  att	  komma	  beröra	  fartygen	  och	  lastbilarna.	  Genom	  att	  förbereda	  
dagen	  före	  lastning	  kommer	  lastningstider	  troligtvis	  att	  kunna	  förkortas	  avsevärt	  vilket	  gör	  att	  
fartygen	  kan	  befinna	  sig	  längre	  tid	  till	  sjöss	  som	  kan	  ge	  ökade	  intäkter	  eller	  så	  kan	  arbetsdagarna	  
förkortas	  och	  därmed	  kostnaderna	  minskas.	  Lastbilarna	  kommer	  att	  kunna	  lossas	  mycket	  snabbare	  
mot	  en	  terminal	  vilket	  gör	  att	  dessa	  kan	  transportera	  mer	  gods.	  Den	  minskade	  stötbelastningen	  
kommer	  alltså	  att	  bli	  en	  av	  de	  största	  fördelarna	  med	  den	  nya	  terminalen	  och	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  
AB:s	  service	  gentemot	  dess	  kunder	  och	  intressenter	  kommer	  att	  höjas	  kraftigt.	  

	  
6.5	  Dimensionering	  
	  
Dimensioneringen	  av	  terminalen	  i	  Stavsnäs	  bör	  baseras	  på	  statistik	  från	  tidigare	  år	  samt	  den	  
förväntade	  utvecklingen	  av	  godsvolymerna	  till	  skärgården	  under	  terminalens	  livslängd.	  Man	  måste	  
även	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  stor	  del	  av	  godsvolymen	  som	  är	  kylgods,	  skrymmande	  gods	  och	  farligt	  gods	  för	  
att	  kunna	  dimensionera	  terminalens	  olika	  delar.	  
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Det	  finns	  idag	  ingen	  detaljerad	  statistik	  som	  möjliggör	  beräkningar	  av	  de	  dimensioner	  som	  
terminalen	  behöver	  ha.	  Inte	  heller	  finns	  det	  statistik	  över	  hur	  stor	  andelen	  kylgods	  är.	  Terminalens	  
storlek	  i	  detta	  lösningsförslag	  har	  därför	  uppskattats	  med	  hjälp	  av	  Stavsnäs	  Vinterhamns	  VD	  samt	  
Lars	  Ahlstedt	  på	  European	  Rail	  Consulting	  (intervju	  2012-‐05-‐23).	  	  

Även	  om	  det	  funnits	  tillgång	  till	  underlag	  för	  beräkningar	  av	  terminalens	  kapacitet	  så	  kvarstår	  det	  
stora	  problemet	  med	  den	  extrema	  säsongsvariation	  som	  verksamheten	  upplever.	  Denna	  variation	  
innebär	  att	  om	  man	  eftersträvar	  att	  ha	  tillräckligt	  hög	  kapacitet	  under	  sommarmånaderna	  så	  
kommer	  man	  att	  ha	  en	  enorm	  överkapacitet	  under	  vintern.	  Dimensioneringen	  av	  terminalen	  handlar	  
således	  mer	  om	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  och	  hur	  stor	  terminal	  som	  verksamheten	  bygga	  
med	  bibehållen	  lönsamhet.	  För	  att	  öka	  lönsamheten	  öka	  därmed	  möjligheterna	  till	  en	  tillräckligt	  stor	  
terminal	  bör	  man	  försöka	  använda	  terminalen	  till	  något	  utöver	  skärgårdsgodset	  vintertid.	  

Ett	  möjligt	  sätt	  att	  öka	  intäkterna	  vintertid	  är	  att	  förvara	  fritidsbåtar	  i	  terminalbyggnaden	  under	  
vintermånaderna	  då	  större	  delen	  av	  terminalen	  är	  tom.	  Det	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet	  att	  finnas	  
en	  stor	  marknad	  för	  denna	  verksamhet	  efter	  att	  den	  nya	  marinan	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  har	  
färdigställts.	  För	  att	  terminalen	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  lagra	  fritidsbåtar	  måste	  terminalen	  
dimensioneras	  med	  tillräcklig	  takhöjd	  samt	  ha	  en	  stor	  port	  för	  att	  ta	  in	  och	  ut	  båtarna.	  Även	  
spridningen	  av	  pelare	  etc.	  bör	  ses	  över	  så	  att	  de	  tillåter	  enkel	  hantering	  av	  mycket	  stort	  gods.	  På	  
detta	  sätt	  kan	  man	  minska	  säsongsvariationen	  i	  terminal	  vilket	  tillåter	  byggandet	  av	  terminal	  som	  har	  
tillräckligt	  stor	  kapacitet	  för	  att	  klara	  av	  sommarmånaderna.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  förvaringen	  av	  
fritidsbåtar	  är	  så	  lönsam	  att	  det	  kan	  löna	  sig	  att	  bygga	  en	  större	  terminal	  en	  vad	  som	  behövs	  för	  
godshanteringen	  sommartid.	  
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7.	  Slutsats	  
	  
Den	  hamntyp	  som	  återfinns	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  karaktäriseras	  främst	  av	  dess	  lilla	  storlek	  och	  dess	  
extrema	  säsongsvariation	  vilket	  försvårar	  för	  all	  verksamhet	  i	  hamnen.	  Detta	  innebär	  att	  de	  företag	  
som	  verkar	  i	  hamnen	  har	  en	  mycket	  begränsad	  budget.	  Hamntypen	  hanterar	  många	  typer	  av	  gods	  
och	  godsflödet	  är	  obalanserat.	  

När	  en	  terminal	  utformas	  så	  har	  denna	  studie	  identifierat	  sju	  faktorer	  som	  särskilt	  bör	  beaktas:	  

• Ekonomi	  
• Säkerhet	  
• Effektivitet	  
• Kapacitet	  
• Miljö	  &	  Hållbar	  utveckling	  
• Långsiktighet	  
• Kvalitet	  

Vid	  utformningen	  av	  ett	  förslag	  på	  ny	  terminallösning	  i	  Stavsnäs	  fann	  projektgruppen	  att	  samtliga	  sju	  
faktorer	  är	  av	  stor	  vikt	  och	  samspelar	  i	  mycket	  hög	  grad.	  Förändringar	  inom	  någon	  av	  punkterna	  
påverkar	  direkt	  utfallet	  av	  de	  övriga	  vilket	  styrker	  påståendet	  att	  samtliga	  delar	  i	  det	  nya	  förslaget	  
måste	  tas	  fram	  parallellt.	  De	  sju	  faktorerna	  påverkar	  samtliga	  tre	  delar,	  utformning,	  dimensionering	  
och	  lokalisering,	  och	  dessa	  sju	  faktorer	  måste	  således	  finnas	  med	  som	  grundstenar	  genom	  hela	  
arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  en	  ny	  terminallösning.	  

Den	  nya	  terminalen	  som	  skall	  byggas	  i	  Stavsnäs	  bör	  fokusera	  på	  raka	  och	  effektiva	  flöden	  vilket	  i	  
detta	  förslag	  erhålls	  genom	  att	  godset	  går	  rakt	  igenom	  terminalen	  från	  lastbilar	  i	  ena	  änden	  till	  
fartygen	  i	  den	  andra.	  Terminalen	  behöver	  en	  mindre	  lagerdel	  och	  en	  stor	  del	  för	  sortering	  av	  det	  
ankommande	  godset.	  En	  obruten	  kylkedja	  måste	  upprättas	  genom	  omlastning	  till	  anpassade	  
rullburar	  eller	  att	  rullburarna	  placeras	  i	  en	  större	  kyld	  container	  som	  sedan	  lastas	  direkt	  på	  fartygen.	  

På	  grund	  av	  de	  extrema	  säsongsvariationerna	  är	  dimensionering	  av	  terminalen	  mycket	  svårt	  och	  en	  
lösning	  på	  detta	  problem	  är	  att	  öka	  intäkterna	  vintertid	  genom	  annan	  verksamhet.	  Förslagsvis	  
används	  delar	  av	  terminalen	  för	  förvaring	  av	  fritidsbåtar	  under	  vintermånaderna.	  

	  

	  

	  

	   	  



	  
	  

37	  
	  

Referenser	  
	  
Ahlstedt	  Lars,	  European	  Rail	  Consulting.	  Intervju	  2012-‐05-‐23	  45min	  

Andersen	  E.	  S.,	  Schwenke	  E.	  (1998)	  Projektarbete	  –	  en	  vägledning	  för	  studenter.	  Studentlitteratur	  AB,	  
Lund	  
	  
Aronsson,	  H.	  Brodin,	  M	  (2006).	  The	  environmental	  impact	  of	  changing	  logistics	  structures.	  The	  
International	  Journal	  of	  Logistics	  Management.	  Vol	  17,	  No.	  3.	  
	  
Bhim	  Singh,	  S.K.	  Garg,	  S.K.	  Sharma,	  Chandandeep	  Grewal,	  (2010),"Lean	  implementation	  and	  its	  
benefits	  to	  production	  industry",	  International	  Journal	  of	  Lean	  Six	  Sigma,	  Vol.	  1	  Iss:	  2	  pp.	  157	  –	  168	  

Biggam	  J.	  (2008).	  Succeeding	  with	  your	  master's	  dissertation	  :	  a	  step-‐by-‐step	  handbook.	  Bell	  and	  Bain	  
Ltd,	  Glasgow.	  	  
	  
Bild	  1-‐13	  Lumsden,	  K.	  (1998).	  Logistikens	  Grunder.	  Studenlitteratur	  AB,	  Lund.	  
	  
Bild	  14	  Thermobox	  Sdx.se	  2012-‐06-‐02	  
http://www.sdx.se/main/default.asp?categoryID=15&prodSubID=25&subcatID=5&langID=1&p
rodID=1047	  
	  
Bild	  15-‐16	  egen	  gjord	  modell	  
	  
Bild	  17	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  bild	  från	  Marinas.com	  
	  
Bild	  18	  Lastning	  direkt	  från	  lastbil	  till	  fartyg,	  foto	  Västberga	  Åkeri	  
	  
Bild	  19,	  Stavsnäs	  Vinterhamn,	  foto	  Västberga	  Åkeri	  
	  
Bild	  20	  http://www.legomek.nu/rullbur.htm	  
	  
Bild	  21	  http://ressel.macsmoser.com/vara-‐fartyg/ms-‐queen/	  
	  
Bild	  22	  egen	  gjord	  modell	  
	  
Bild	  23	  .	  Ritning	  över	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  med	  den	  nya	  godsterminalen.	  Ursprungsritning	  från	  
Värmdö	  Kommun,	  ändrad	  av	  Fredrik	  Reinholdt	  och	  Robin	  Granqvist.	  
	  
Bild	  24	  Lumsden,	  K.	  (1998).	  Logistikens	  Grunder.	  Studenlitteratur	  AB,	  Lund.	  
	  
Bild	  25,	  Ritning	  över	  den	  nya	  terminalen	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  	  Ursprungsritning	  från	  Värmdö	  
Kommun,	  ändrad	  av	  Fredrik	  Reinholdt	  och	  Robin	  Granqvist	  	  

Bogataj	  M,	  Bogataj	  L,	  Vodopivec	  R,	  2004.	  Stability	  of	  perishable	  goods	  in	  cold	  logistic	  chains.	  
Proceedings	  of	  the	  Twelfth	  International	  Symposium	  on	  Inventories	  ,	  International	  Journal	  of	  
Production	  Economics	  2005	  93:345-‐356	  
	  
Danese	  P,	  Romano	  P,	  Bortolotti	  T.	  2012.	  JIT	  production,	  JIT	  supply	  and	  performance:	  investigating	  the	  
moderating	  effects.	  Industrial	  Management	  &	  Data	  Systems;	  2012,	  Vol.	  112	  Issue	  3,	  p441-‐465,	  25p	  
	  
Denscombe	  M	  (2009)	  För	  småskaliga	  forskningsprojekt	  inom	  samhällsvetenskaperna,	  uppl	  2,	  Lund	  



	  
	  

38	  
	  

Drost	  A	  Ellen	  (2011).	  Validity	  and	  Reliability	  in	  Social	  Science	  Research.	  Education	  Research	  and	  
Perspectives,	  v38	  n1	  p105-‐123	  Jun	  2011.	  19	  pp	  

Endrén	  Anders,	  Yarapraxair,	  15.05.2012	  30min	  
	  
Eriksson	  S.,	  Olsson	  G.	  (2010)	  Grundläggande	  logistik	  Kompendium,	  Gävle	  

Guilhon,	  A.,	  Halley,	  A.,	  (1997)	  Logstics	  behaviour	  of	  small	  enterprises:	  performance,	  strategy	  and	  
definition.	  International	  Journal	  of	  Physical	  Distribution	  &	  Logistics,	  Vol.	  27	  No.	  8	  pp.	  475-‐495.	  

Hummels,	  D.,	  (2007)	  Transportation	  Costs	  and	  International	  Trade	  in	  the	  Second	  Era	  of	  Globalization,	  
The	  Journal	  of	  Economic	  Perspectives,	  Vol.	  31,	  No.	  3,	  pp.	  131-‐154	  

J.A.P.	  Hoogervorst	  (2005)	  Total	  quality	  management:	  The	  need	  for	  an	  employee-‐centred,	  coherent	  
approach.	  The	  TQM	  Magazine,	  Vol.	  17	  Iss:	  1	  pp.92-‐106	  

Lee	  DH,	  Jin	  JG,	  Chen	  JH	  (2012)	  Terminal	  and	  yard	  allocation	  problem	  for	  a	  container	  transshipment	  
hub	  with	  multiple	  terminals.	  Transportation	  research	  part	  e-‐logistics	  and	  transportation	  review;	  
2012,	  48	  2,	  p516-‐p528,	  13p.	  

Levander,	  K	  (1996)	  Fast	  at	  Sea	  –	  Fast	  in	  port	  but	  RoRo	  or	  LoLo?	  BML	  Business	  Meetings,	  U.K.,	  ISBN	  0	  
904930	  70	  x.	  Vol	  1,	  session	  1	  [14	  p,	  12	  ref,	  25	  fig]	  
	  
Lumsden,	  K.	  (1998).	  Logistikens	  Grunder.	  Studenlitteratur	  AB,	  Lund.	  
	  
Mills,	  J.,	  Schmitz,	  J.,	  Frizelle,	  G.,	  (2004)	  A	  statecig	  review	  of	  ”supply	  Networks”	  International	  Journal	  
of	  Operations	  and	  Production	  Management	  Vol.	  24,	  No.	  10,	  pp.	  1012-‐1036	  

Morse,	  D.	  Richardson,	  G.	  (1983)	  The	  LIFO/FIFO	  decision.	  Journal	  of	  Accounting	  Research;	  Spring83,	  
Vol.	  21	  Issue	  1,	  p106-‐127,	  22p,	  8	  Charts,	  8	  Graphs	  
	  
Oskarsson	  B,	  Aronsson	  H,	  Ekdahl	  B	  (2003)	  Modern	  logistik	  –	  för	  ökad	  lönsamhet	  uppl	  3,	  Malmö	  

Reinholdt	  Niklas,	  VD	  Västberga	  åkeri,	  intervju	  2012-‐05-‐11	  1h	  30min.	  
	  
Ressel.se	  –	  Godstrafik	  2012-‐05-‐06	  
http://www.ressel.se/verksamheter/godstrafik/	  
	  
Rimiene	  K,	  Grundey	  D	  (2007)	  Logistics	  Centre	  Concept	  through	  Evolution	  and	  Definition.	  
INZINERINE	  EKONOMIKA-‐ENGINEERING	  ECONOMICS;	  2007,	  4,	  p87-‐p95,	  9p	  
	  
Roberts	  P	  (2006)	  Reliability	  and	  validity	  in	  research.	  Nursing	  Standard.	  2006,	  vol.	  20,	  no44,	  pp.	  41-‐45	  
[5	  page(s)	  (article)]	  

Sandhamsrederi.se	  2012-‐05-‐06	  
http://www.sandhamnsrederi.se/	  
	  
Thurén	  T,	  (2007)	  Vetenskapsteori	  för	  nybörjare,	  uppl.	  2,	  Stockholm	  	  

Varmdö.se	  –	  Stavsnäs	  2012-‐05-‐04	  
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/pop/hamnar/stavsnas.htx)	  



	  
	  

39	  
	  

Vägverket	  Publikation	  (2004).	  Motorfordon	  Grundvärden	  

Varmdo.se	  –	  Stavsnäs	  2012-‐05-‐04	  
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/sbk/pagaendeplaner/stavsnasvinter
hamn.htx	  
	  
Westerberg	  Henry,	  VD	  Stavsnäs	  Vinterhamn,	  11.05.2012	  1h	  30min	  
	  
Wieck	  George	  Friedrich	  (1873)	  Uppfinningarnas	  bok,	  del	  7:	  Verldshandeln	  
	  

	  

Bilagor	  
Bilaga	  1	  –	  Ritningar	  över	  Stavsnäs	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  

	  

Ritning	  över	  Stavsnäs	  Vinterhamn
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Ritning	  över	  godsgården	  i	  Stavsnäs	  Vinterhamn	  
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Bilaga	  2	  –	  intervjuunderlag	  

	  

Frågor	  om	  stavsnäs	  Vinterhamn	  

	  

Drift	  och	  ägarförhållanden:	  

Drivs	  alla	  fartyg	  av	  Waxholmsbolaget?	  (Även	  Lote	  och	  dem?)	  

Ressel	  Rederi?	  Hur	  ser	  samarbetet	  mellan	  WB	  och	  Ressel	  ut?	  

Vem	  ansvarar	  för	  godset?	  Vart	  övergår	  ansvaret?	  

Lastbil	  lossar	  mot	  fartyg,	  VH	  är	  enbart	  behjälpliga.	  

Andra	  aktörer	  i	  Stockholms	  Skärgård?	  

	  

Godsflöden:	  

Volymer	  som	  passerar	  stavsnäs?	  (antal	  pall	  el.	  annan	  enhet)	  	  

Hur	  många	  transporter	  sker	  ut	  till	  stavsnäs	  (inkommande	  lastbilar)	  

Hur	  många	  fartyg	  lastas	  per	  dag?	  (Lastas	  de	  mer	  än	  en	  gång?)	  

Retur	  kontra	  utkörning?	  Är	  flödet	  dubbelriktat?	  Hur	  mycket	  transporteras	  tillbaka?	  

Hur	  mycket	  gods	  lämnas	  in	  från	  någon	  annan	  än	  VBÅ	  i	  Stavsnäs?	  

Andel	  farligt	  gods?	  

	  

Kyl	  och	  Frys:	  

Regler	  för	  transport	  av	  kylvaror?	  

Är	  samtliga	  bilar	  utrustade	  för	  kylvaror?	  

Hur	  kyls	  varorna	  på	  fartygen?	  

Hur	  sker	  transporter	  av	  frysvaror?	  

Hur	  stor	  andel	  av	  totala	  godsmängden	  är	  kyl/frys-‐gods?	  
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Omlastning:	  

Hur	  sker	  omlastningen	  idag?	  

Lastbärare?	  

Långgods,	  skrymmande	  gods?	  

Ja	  båttrailer,	  virke	  etc	  

Är	  det	  fartygsbesättningarna	  som	  lastar	  sina	  fartyg?	  

	  

Behov:	  

Hur	  stor	  yta	  används	  idag?	  	  

Hur	  stor	  yta	  kommer	  man	  att	  få	  tillgång	  till	  i	  framtiden?	  

Behövs	  lagringsplatser?	  

	  

Säkerhet	  och	  Miljö:	  

Miljökrav	  är	  särskilda	  regler	  som	  måste	  beaktas?	  

Säkerhet	  för	  egen	  personal	  vid	  omlastning?	  

Säkerhet	  för	  passagerare	  vid	  samlastning?	  

Farligt	  gods?	  
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Bilaga	  3	  –	  Godsstatistik	  

DATUM Sum (GODS) 
  5581016,00 

2011-01-01 0,00 
2011-01-02 200,00 
2011-01-03 1198,00 
2011-01-04 2659,00 
2011-01-05 6474,00 
2011-01-06 0,00 
2011-01-07 4209,00 
2011-01-08 0,00 
2011-01-09 0,00 
2011-01-10 2021,00 
2011-01-11 1264,00 
2011-01-12 5761,00 
2011-01-13 3318,00 
2011-01-14 1892,00 
2011-01-15 0,00 
2011-01-16 20,00 
2011-01-17 340,00 
2011-01-18 5587,00 
2011-01-19 2700,00 
2011-01-20 4400,00 
2011-01-21 5622,00 
2011-01-22 0,00 
2011-01-23 350,00 
2011-01-24 7332,00 
2011-01-25 7000,00 
2011-01-26 5127,00 
2011-01-27 6307,00 
2011-01-28 4241,00 
2011-01-29 0,00 
2011-01-30 0,00 
2011-01-31 2753,00 
2011-02-01 2563,00 
2011-02-02 3103,00 
2011-02-03 4068,00 
2011-02-04 2080,00 
2011-02-05 131,00 
2011-02-06 0,00 
2011-02-07 2337,00 
2011-02-08 3703,00 
2011-02-09 8039,00 
2011-02-10 7202,00 
2011-02-11 6476,00 
2011-02-12 0,00 
2011-02-13 0,00 
2011-02-14 2460,00 
2011-02-15 3309,00 
2011-02-16 4411,00 
2011-02-17 0,00 



	  
	  

44	  
	  

2011-02-18 3207,00 
2011-02-19 0,00 
2011-02-20 0,00 
2011-02-21 1301,00 
2011-02-22 3807,00 
2011-02-23 5295,00 
2011-02-24 6888,00 
2011-02-25 2877,00 
2011-02-26 420,00 
2011-02-27 0,00 
2011-02-28 3351,00 
2011-03-01 4918,00 
2011-03-02 5501,00 
2011-03-03 0,00 
2011-03-04 4693,00 
2011-03-05 0,00 
2011-03-06 0,00 
2011-03-07 5805,00 
2011-03-08 1200,00 
2011-03-09 8920,00 
2011-03-10 3982,00 
2011-03-11 3902,00 
2011-03-12 0,00 
2011-03-13 300,00 
2011-03-14 3200,00 
2011-03-15 9263,00 
2011-03-16 3542,00 
2011-03-17 4553,00 
2011-03-18 2687,00 
2011-03-19 0,00 
2011-03-20 0,00 
2011-03-21 3566,00 
2011-03-22 5962,00 
2011-03-23 2614,00 
2011-03-24 3598,00 
2011-03-25 9453,00 
2011-03-26 0,00 
2011-03-27 0,00 
2011-03-28 4179,00 
2011-03-29 2689,00 
2011-03-30 6110,00 
2011-03-31 6330,00 
2011-04-01 3659,00 
2011-04-02 0,00 
2011-04-03 0,00 
2011-04-04 2551,00 
2011-04-05 5852,00 
2011-04-06 4561,00 
2011-04-07 5434,00 
2011-04-08 7495,00 
2011-04-09 0,00 
2011-04-10 0,00 
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2011-04-11 3854,00 
2011-04-12 11042,00 
2011-04-13 10680,00 
2011-04-14 9739,00 
2011-04-15 28223,00 
2011-04-16 0,00 
2011-04-17 20,00 
2011-04-18 29638,00 
2011-04-19 45800,00 
2011-04-20 24713,00 
2011-04-21 50166,00 
2011-04-22 0,00 
2011-04-23 0,00 
2011-04-24 0,00 
2011-04-25 0,00 
2011-04-26 26976,00 
2011-04-27 16216,00 
2011-04-28 47399,00 
2011-04-29 21210,00 
2011-04-30 0,00 
2011-05-01 0,00 
2011-05-02 32022,00 
2011-05-03 42315,00 
2011-05-04 18992,00 
2011-05-05 59054,00 
2011-05-06 23221,00 
2011-05-07 0,00 
2011-05-08 0,00 
2011-05-09 10787,00 
2011-05-10 24238,00 
2011-05-11 25393,00 
2011-05-12 42329,00 
2011-05-13 30065,00 
2011-05-14 7,00 
2011-05-15 0,00 
2011-05-16 8775,00 
2011-05-17 28940,00 
2011-05-18 14429,00 
2011-05-19 43509,00 
2011-05-20 38028,00 
2011-05-21 0,00 
2011-05-22 10,00 
2011-05-23 6986,00 
2011-05-24 28072,00 
2011-05-25 38930,00 
2011-05-26 36544,00 
2011-05-27 30300,00 
2011-05-28 0,00 
2011-05-29 20,00 
2011-05-30 15689,00 
2011-05-31 59088,00 
2011-06-01 42902,00 
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2011-06-02 0,00 
2011-06-03 44905,00 
2011-06-04 0,00 
2011-06-05 0,00 
2011-06-06 0,00 
2011-06-07 34669,00 
2011-06-08 35136,00 
2011-06-09 85836,00 
2011-06-10 69751,00 
2011-06-11 0,00 
2011-06-12 0,00 
2011-06-13 21201,00 
2011-06-14 49666,00 
2011-06-15 62922,00 
2011-06-16 68953,00 
2011-06-17 56572,00 
2011-06-18 0,00 
2011-06-19 0,00 
2011-06-20 35875,00 
2011-06-21 65139,00 
2011-06-22 49724,00 
2011-06-23 64407,00 
2011-06-24 0,00 
2011-06-25 30,00 
2011-06-26 250,00 
2011-06-27 28262,00 
2011-06-28 57988,00 
2011-06-29 60981,00 
2011-06-30 62634,00 
2011-07-01 59942,00 
2011-07-02 0,00 
2011-07-03 50,00 
2011-07-04 38612,00 
2011-07-05 67419,00 
2011-07-06 52791,00 
2011-07-07 69385,00 
2011-07-08 67165,00 
2011-07-09 50,00 
2011-07-10 100,00 
2011-07-11 34034,00 
2011-07-12 86397,00 
2011-07-13 74945,00 
2011-07-14 82276,00 
2011-07-15 67192,00 
2011-07-16 18,00 
2011-07-17 25,00 
2011-07-18 49729,00 
2011-07-19 73969,00 
2011-07-20 64616,00 
2011-07-21 77878,00 
2011-07-22 104201,00 
2011-07-23 70,00 
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2011-07-24 20,00 
2011-07-25 45131,00 
2011-07-26 60429,00 
2011-07-27 57542,00 
2011-07-28 74615,00 
2011-07-29 73924,00 
2011-07-30 0,00 
2011-07-31 0,00 
2011-08-01 50461,00 
2011-08-02 74998,00 
2011-08-03 62318,00 
2011-08-04 66604,00 
2011-08-05 71189,00 
2011-08-06 200,00 
2011-08-07 180,00 
2011-08-08 36288,00 
2011-08-09 45854,00 
2011-08-10 38272,00 
2011-08-11 42156,00 
2011-08-12 58973,00 
2011-08-13 0,00 
2011-08-14 0,00 
2011-08-15 30547,00 
2011-08-16 26559,00 
2011-08-17 17586,00 
2011-08-18 35940,00 
2011-08-19 26462,00 
2011-08-20 0,00 
2011-08-21 0,00 
2011-08-22 12036,00 
2011-08-23 16360,00 
2011-08-24 20071,00 
2011-08-25 31373,00 
2011-08-26 16805,00 
2011-08-27 0,00 
2011-08-28 0,00 
2011-08-29 7270,00 
2011-08-30 14916,00 
2011-08-31 12899,00 
2011-09-01 24732,00 
2011-09-02 22272,00 
2011-09-03 0,00 
2011-09-04 21,00 
2011-09-05 13170,00 
2011-09-06 19208,00 
2011-09-07 9358,00 
2011-09-08 28170,00 
2011-09-09 13895,00 
2011-09-10 0,00 
2011-09-11 0,00 
2011-09-12 10845,00 
2011-09-13 22085,00 
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2011-09-14 10036,00 
2011-09-15 29467,00 
2011-09-16 12554,00 
2011-09-17 0,00 
2011-09-18 30,00 
2011-09-19 2826,00 
2011-09-20 16512,00 
2011-09-21 2860,00 
2011-09-22 32028,00 
2011-09-23 13172,00 
2011-09-24 1,00 
2011-09-25 0,00 
2011-09-26 961,00 
2011-09-27 29488,00 
2011-09-28 4225,00 
2011-09-29 40425,00 
2011-09-30 9987,00 
2011-10-01 0,00 
2011-10-02 0,00 
2011-10-03 359,00 
2011-10-04 19164,00 
2011-10-05 3630,00 
2011-10-06 31578,00 
2011-10-07 26494,00 
2011-10-08 0,00 
2011-10-09 0,00 
2011-10-10 848,00 
2011-10-11 12065,00 
2011-10-12 4842,00 
2011-10-13 40536,00 
2011-10-14 11464,00 
2011-10-15 0,00 
2011-10-16 0,00 
2011-10-17 963,00 
2011-10-18 29167,00 
2011-10-19 9828,00 
2011-10-20 26439,00 
2011-10-21 11055,00 
2011-10-22 0,00 
2011-10-23 0,00 
2011-10-24 950,00 
2011-10-25 24137,00 
2011-10-26 2016,00 
2011-10-27 32869,00 
2011-10-28 9406,00 
2011-10-29 15,00 
2011-10-30 0,00 
2011-10-31 806,00 
2011-11-01 18504,00 
2011-11-02 2930,00 
2011-11-03 28489,00 
2011-11-04 11823,00 
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2011-11-05 0,00 
2011-11-06 0,00 
2011-11-07 2160,00 
2011-11-08 21878,00 
2011-11-09 4981,00 
2011-11-10 19418,00 
2011-11-11 7272,00 
2011-11-12 0,00 
2011-11-13 0,00 
2011-11-14 20,00 
2011-11-15 24809,00 
2011-11-16 0,00 
2011-11-17 28044,00 
2011-11-18 12272,00 
2011-11-19 200,00 
2011-11-20 0,00 
2011-11-21 2941,00 
2011-11-22 19137,00 
2011-11-23 4710,00 
2011-11-24 20083,00 
2011-11-25 14771,00 
2011-11-26 0,00 
2011-11-27 0,00 
2011-11-28 20,00 
2011-11-29 21750,00 
2011-11-30 2848,00 
2011-12-01 28193,00 
2011-12-02 6740,00 
2011-12-03 0,00 
2011-12-04 0,00 
2011-12-05 1617,00 
2011-12-06 21149,00 
2011-12-07 3822,00 
2011-12-08 37242,00 
2011-12-09 20932,00 
2011-12-10 0,00 
2011-12-11 200,00 
2011-12-12 3343,00 
2011-12-13 3714,00 
2011-12-14 3639,00 
2011-12-15 4901,00 
2011-12-16 5095,00 
2011-12-17 0,00 
2011-12-18 0,00 
2011-12-19 2531,00 
2011-12-20 9651,00 
2011-12-21 2548,00 
2011-12-22 3970,00 
2011-12-23 2004,00 
2011-12-24 0,00 
2011-12-25 0,00 
2011-12-26 0,00 
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2011-12-27 2188,00 
2011-12-28 2828,00 
2011-12-29 819,00 
2011-12-30 3485,00 
2011-12-31 0,00 

	  


