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Sammanfattning 
Idag fraktas stora mängder gods både inom Sverige och över landsgränserna. 
Det ökande godsflödet ställer högre krav på infrastrukturens kapacitet samtidigt 
som det blir allt viktigare med transporter som är hållbara ur miljösynpunkt. 
Studiens övergripande syfte är att belysa utvecklingsmöjligheter av 
godstransport på järnväg. Mer specifika mål för studien är att identifiera vilka 
förutsättningar som bör finnas vid etablering av kombiterminal med 
styckegodshantering direkt från räls samt vilka barriärer det finns mot det. För 
att uppnå undersökningens syfte och mål genomfördes en kvalitativ studie med 
intervjuer som primärdata. Genom att studera marknadsförutsättningar, 
genomföra en omvärldsbevakning och en benchmark utformades resultatet. I 
resultatet har intervjuerna tillsammans med den granskade dokumentationen 
sammanställts, dessa data har sedan legat som grund till analysen och slutsatsen.  
Stora delar av insamlade data pekade mot att styckegodshantering på 
kombiterminal i dagens läge inte är något som erbjuds samt att det inte anses 
vara ekonomiskt hållbart att hantera styckegods på kombiterminal. Dock visade 
undersökningen att styckegodshantering på kombiterminal är en önskad tjänst 
från näringslivet då det anses vara ett miljövänligt transportsätt för gods, något 
som näringslivet värdesätter. För att klara av denna typ av hantering och 
transport krävs mer forskning, bättre samarbete mellan den privata och 
offentliga sektorn samt infrastrukturella förändringar. 
 
 
Nyckelord: Intermodal kombiterminal, torrhamn, styckegods, rationella val 
teori, benchmarking 
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Abstract 
In today´s society large quantities of goods are shipped both domestic in 
Sweden as well as across borders. The increasing flow of goods require higher 
demands on the capacity of the infrastructure and at the same time think and act 
for a sustainable environment. The overall aim of the study is to highlight 
development areas for cargo freight by railway. The more specific goals of the 
study is to identify what enablers that is needed when to establish an intermodal 
terminal that will handle break-bulk cargo directly from railway, and what 
barriers that might be. To achieve the aim and goal a qualitative study was 
conducted with interviews as primal data. Studying the market prerequisites and 
conducting a competitive intelligence and a benchmark conducted the result. In 
the result, the interviews and the examined documents has ben compiled, these 
data has been the basis for the analysis and conclusion. Large parts of the 
collected data indicated that break bulk cargo handling in intermodal terminals 
is currently something that is not offered and it is not considered to be 
economically viable. However, the study also revealed that break bulk cargo 
handling is a desired service from the business sector as it is regarded as an 
environmentally friendly mode of transportation, something that the business 
sector appreciate. To cope with this kind of cargo handling and transportation 
more research is needed, better cooperation between the private- and the public 
sector as well as infrastructure changes. 
 
 
Keywords: Intermodal terminal, dry port, break-bulk cargo, rational choice 
theory, benchmarking. 
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Förord 
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verkligheten. 
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1 Introduktion  
Jordens befolkning ökar snabbt i antal, en ökning som inte beräknas avta inom 
det kommande seklet (SCB, 2016). Globaliseringen är ett faktum och effekten 
av detta tillsammans med den ökande konsumtionen innebär att allt mer 
resurser måste transporteras mellan städer, länder och världsdelar. Detta ställer 
höga krav på transportsektorn att vara effektiv samtidigt som de ständigt måste 
utvecklas för att klara allt större kvantiteter.(Persson, 2011) 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Godsterminaler utgör en viktig del i transportsektorns infrastruktur och 
försörjningskedjan, de utgör en mycket viktig aspekt för speditörer och 
marknaden då kvalité, service och leveranstid till slutkund är ett starkt 
konkurrensmedel(Vieira, 1992). Detta har medfört att intresset för att studera 
områden relaterade till godstransporter har ökat, så som värdet av service i 
godstransporter(Vieira, 1992), optimala storlekar och platsplanering av 
logistikterminaler (Taniguchi, Noritake, Yamada, & Izumitani, 1999), analys av 
planeringsmodeller för godstransport (Crainic & Laporte, 1997), val av 
transportsätt beroende på avsändarbeteende (Cook, Das, Aeppli, & Martland, 
1999) och transportplanering av järnvägstransporter under osäkerhet (Yang, 
Gao, & Li, 2011). 
 
Under de senaste åren har utvecklingen gått mot att kunderna vill sända gods i 
allt lägre kvantiteter och med kort transporttid vilket får som följd att det fraktas 
via lastbil, det ger konsekvenser för många terminaler som i sin tur vill lasta 
och transportera gods i stora enheter för bättre effektivitet. Positioneringen av 
godsterminaler med lagringsmöjligheter intill motorväg, järnväg och sjöfart ger 
många fördelar och möjligheter så som ökad effektivitet och minskad 
miljöpåverkan (Storhagen, 1999). En terminal av detta slag benämns som en 
intermodal kombiterminal och är med stor sannolikhet den typ av terminal som 
kommer att stå i blickfånget inom den närmaste framtiden gällande intermodala 
transporter.  
 
En betydande faktor vid etablering av kombiterminaler är samverkans genom 
processen, detta kan innehålla varierande utmaningar beroende på statens 
förhållningssätt till utveckling av inlandsterminaler (Wilmsmeier, Monios, & 
Lambert, 2011). Ofta antas det att de största utmaningarna gällande samarbetet 
är mellan den privata och den offentliga sektorn, men det har ofta visat sig vara 
inom den offentliga sektorn problemet med samverkan ligger. (Bergqvist, 
2008b) En annan bidragande faktor för att stödja tillväxten av intermodala 
transporter är integrationen mellan ägare, operatör och verksamhetsmodeller för 
godstrafik. Framför allt är det relationerna mellan logistikplattformen och dess 
hyresgäst; terminaloperatör och järnvägsförbindelser samt inlandsterminal och 
hamn som ses som nyckelrelationer.(Monios, 2015) 
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Det finns i dagsläget en stor mängd forskning inom containerisering och 
intermodala kombiterminaler men väldigt lite om hantering av styckegods och 
mindre godspartier i kombination med järnväg och intermodala transporter. 
Denna studie är ett bidrag i att fylla detta kunskaps gap. 
  

1.2 Övergripande syfte och mål 
Studiens övergripande syfte är att belysa utvecklingsmöjligheter av 
godstransport på järnväg. 
Målet för studien är att identifiera vilka förutsättningar som bör finnas vid 
etablering av kombiterminal med styckegodshantering direkt från räls samt 
vilka barriärer det finns mot det.  
De frågeställningar studien utgår ifrån är: 
 

• Hur hanterar befintliga kombiterminaler styckegods? 
 

• Vilka belägg och marknadsförutsättningar bör finnas för att uppföra 
styckegodshantering på en kombiterminal? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien har fokus på järnväg som transportsätt och hantering av gods på järnväg 
och på intermodala kombiterminaler.  

1.4 Översikt 
I denna rapport innehåller kapitel 2 det teoretiska ramverket för studien, det 
följs av kapitel 3 där studiens metod presenteras. I kapitel 4 presenteras 
resultatet följt av kapitel 5 där analys av studien presenteras som även kopplar 
ihop resultatet med teorin. Till sist redogörs slutsatsen av hela arbetet i kapitel 6, 
där även förslag till fortsatt forskning presenteras. 

1.5 Författarens bidrag 
Arbetet med denna studie och rapport har fördelats på följande vis. Teori 
insamling och metod val genomfördes av båda författarna tillsammans. 
Förberedelserna med intervjufrågor lika så. Vid datainsamling genomfördes 
intervjuer av Mikael Norman och den benchmark som genomfördes stod Linnea 
Häggblom för. All data är analyserades gemensamt av båda författarna för att få 
ett bredare perspektiv då det sannolikt resulterar i en bättre slutsats. Analysen 
och resultatet är även det producerat av båda författarna. 
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2 Teori  
Detta kapitel innehåller studiens teoretiska referensram. Kapitel 2.1 definierar 
och förklarar termer som används i studien, kapitel 2.2 - 2.6 presenterar 
relevanta koncept och kapitel 2.7 tar upp tidigare forskning inom området. 
Avslutningsvis återfinns en presentation av fallföretaget i kapitel 2.8. 

2.1 Definition av termer  
2.1.1 Lastbärare 

Lastbärare är en anordning som sammanhåller last och är speciellt utformad för 
att underlätta hantering. En av fördelarna med lastbärare är att 
hanteringsskadorna på själva lasten minskas. Det finns ett flertal olika varianter 
av lastbärare, de som är mest etablerade är containrar och lastpallar, men även 
de finns i ett flertal varianter. (Dominic, 2000) 

2.1.2 Styckegods 
Gods av varierande storlek och slag som till mindre del fyller upp en lastbärares 
kapacitet. Ofta sker omlastning av styckegods mellan kort- och långväga 
lastbärare (Tarkowski, 1995). De vanligaste sändningsvikterna för styckegods 
är upp till 1 ton. Desto mindre godset är desto mer hantering och sortering 
krävs, vilket ofta medför högre priser (Lumsden, 2006). 

2.1.3 Lastpall 
En lastpall är en upphöjd plattform, oftast av trä, som är avsedd för att 
underlätta vid lyftning och stapling av gods. Lastpall finns i både 
standardiserade mått så som EUR pall och sjöpall men kan även finnas i 
anpassade mått. (Tarkowski, 1995) 

2.1.4 Godsvagn 
En godsvagn är ett järnvägsfordon som är avsett för transport av gods. Det finns 
olika varianter av godsvagnar, exempel på olika varianter av godsvagn är öppen 
flakvagn, täkt vagn, tankvagn och timmervagn. Beroende på vilken typ av 
godsvagn det är finns några olika lastningsmetoder. En tänkt godsvagn lastas 
från sidan med gaffeltruck, medan en öppen vagn med sidoskydd lastas med 
exempelvis kran. (Tarkowski, 1995) 

2.1.5 Container 
En container är en standardiserad lastbärare i metall som är flyttbar mellan 
intermodala enheter, de är förstärkt och stapelbar.(Tarkowski, 1995) 
 

2.1.6 Semi-trailer 
En semitrailer är en påhängsvagn som är flyttbar mellan intermodala enheter. 
En semitrailer monteras på järnvägsvagn vars chassi är utformat för semitrailer 
eller på dragbil för transport på väg. (Storhagen, 1999) 
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2.2 Logistik 
Logistik är ett begrepp med flera olika formuleringar och definitioner, Shapiro 
& Heskett (1985) presenterar de sju R:en; rätt vara i rätt kvantitet, i rätt skick, 
på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. Enligt Jonsson & 
Mattsson (2006) handlar logistik om att planera, organisera och styra ett 
materialflöde, från anskaffning av råmaterial till leverans hos konsument och 
returflöde av den framställda produkten. Strävan är att uppfylla god 
kundservice, hålla ner kostnader, binda upp så lite kapital som möjligt och bidra 
med så små miljömässiga konsekvenser som möjligt.  

2.2.1 Leveransservice 
Enligt Lumsden (2006) är leveransservice den delen av logistik som tillför 
intäkter och handlar om ett företags prestation mot kund. Goda prestationer 
gentemot en kund kan innebära alltifrån att en leverans av gods kommer fram 
snabbt, att gods aldrig kommer fram skadat eller helt enkelt att löften uppfylls. 
 
Ledtid 
Ledtiden brukar definieras som tiden från beställning till tillfredsställelse, 
ibland som tiden från behov till leverans, vilket inte är samma sak då skillnaden 
för tiden mellan faktiskt behov och beställning kan vara stor. (Lumsden, 2006) 
Begreppet ledtid omfattar vanligtvis flera olika stadier, till exempel 
orderhantering, planering och distribution. För kunden är de interna stegen dock 
oväsentliga och det är den totala tiden som är intressant (Oskarsson, 2013). 
Avgörande för den totala tiden är både leverantörens leveransförmåga och 
geografiska placering i förhållande till beställaren (Storhagen, 1995). 
 
Leveranspålitlighet 
För att hålla hög leveranspålitlighet krävs det att utlovade leveranser utförs 
exakt vid överenskommen tidpunkt. Den kan till exempel mätas utifrån verkligt 
utfall jämfört med vad som lovats inom tillåtna, överenskomna tidsintervall 
(Lumsden, 2006). Enligt Mattsson (2012) har efterfrågan på hög 
leveranspålitlighet ökat markant sedan Just-In-Time blivit populärt. I många fall 
är det viktigare att få sin utlovade leverans exakt på timmen efter tre dagar (hög 
leveranspålitlighet) än att få sin order någon godtycklig tidpunkt under dagen 
efter en till två dagar (korta ledtider). 
 
Leveranssäkerhet 
Hög leveranssäkerhet innebär att rätt kvantitet av rätt kvalitet har levererats. 
Precis som för leveranspålitlighet har leveranssäkerhetens betydelse ökat i och 
med att Just-In-Time införts i allt fler processer. Det finns exempelvis inte 
utrymme för fel leveranser eller ofullständiga leveranser i ett system där 
lagerhållningen minskat och verksamhetens olika processer kräver att material 
finns vid specifika tidpunkter(Lumsden, 2006). 
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Flexibilitet 
Att kunna anpassa leveranser efter kunders önskemål på kort varsel har blivit en 
stor konkurrensfaktor. Det kan innebära bland annat ändrade orderstorlekar, nya 
leveransadresser, dokumentationer och önskan om annan typ av emballage. 
Flexibilitet handlar också om att kunna lösa problem kring oförutsedda 
störningar, till exempel stopp i trafiken eller punktering på lastbilen, för att 
säkra leveranssäkerheten och upprätthålla en god leveransservice mot kund 
(Lumsden, 2006). 
 

2.2.2 Kostnad 
Logistikkostnader följer hela varuflödet, från materialhantering till tillverkare 
och tillslut handeln samt slutkund, och kan uppgå till så mycket som 10-20% av 
varors konsumentpris. Kostnaderna skiljer sig ofta åt mellan varuområden, 
exempelvis är de ofta mycket höga för beklädnadsvaror medan 
logistikkostnaden för kolonialvaror är avsevärt lägre. Då logistikkostnader står 
för en stor andel av kostnader för företag så kan förståelse och engagemang för 
effektivisering ha stor betydelse för konkurrenskraften. (Tonndorf, 1998) 

2.2.3 Kvalitet 
Kvalitet har traditionellt sett associerats med fysiska produkter, men är numera 
även en viktig faktor för servicetjänster vilket även innefattar transportsektorn 
(Bergman, 2012). Det är transportköparen som bedömer huruvida 
transporttjänsten håller hög kvalitet. Transportkvalitet kan delas in i 
kärnkvalitet, det vill säga hur man förflyttar godset, som innefattar frekvens, 
transporttid, marknadstäckning, disciplin och säkerhet samt skalkvalitet som 
innebär inställningen mot kund och uppdraget och anges i begreppen flexibilitet, 
tillgänglighet, ansvar, profil och professionalism. En hög transportkvalitet bör 
generera i lägre pris för kund, minskade miljöeffekter och miljökostnader för 
samhället. (Storhagen, 1999; Tarkowski, 1995) 

2.2.4 Tredjepartslogistik 
Begreppet tredjepartslogistik innebär att en utomstående aktör, utöver den part 
som säljer en vara och slutkunden, kontrakteras att ansvara för specifika delar 
av logistikkedjan. Dessa kan bland annat vara transport, lagring eller enklare 
produktbearbetande funktioner. När företag nyttjar logistiktjänster från en tredje 
part så leder det ofta till sänkta kostnader och bättre service då de kan fokusera 
på sin kärnverksamhet och specialister har hand om logistiken. (Ahl, 2002; 
Tarkowski, 1995) 
 

2.3 Supply chain management 
Supply chain management (SCM) är ett mycket närliggande begrepp till 
logistik. Begreppet SCM uppkom under 80-talet då globaliseringen medförde 
att företag stod inför en allt större utmaning i att samordna sina allt mer 
komplexa försörjningskedjor. Behovet fanns därmed att kunna benämna det 
mer utifrån systemsyn och relationerna mellan aktörerna i försörjningskedjan 
och det ansågs då att logistik syftande allt för snävt till transporter och intern 
lagerverksamhet. (Eades et al., 2011; Sandberg, 2015) SCM innebär att företag 
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ska ha en effektiv förvaltning av hela kedjan och sträva mot låga kostnader och 
bra service. Målet är at uppnå detta genom gott samarbete med både kunder och 
leverantörer för att skapa ett ”win-win” tänkande (Sandberg, 2015; 
Swaminathan, 2001). 

Strävan mot låga kostnader och god service grundar sig i att det leder till goda 
konkurrensfördelar, Christopher, 2011 beskriver det med hjälp av “the three C’s” 
se Figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Illustration av relationen mellan "the three C´s" (Ohmae, 1983) 

Den främsta bidragande faktorn till goda konkurrensfördelar är att kunna 
differentiera sig mot sina konkurrenter, till exempel genom att erbjuda tjänster 
som tillför värde för kund som andra aktörer inte erbjuder. En annan bidragande 
faktor är att få ner kostnaderna för att få en ökad förtjänst. (Christopher, 2011) I 
Figur 2 visas en matris som beskriver sambandet mellan att vara 
kostnadseffektiv och att tillföra värde för kund.  
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Figur 2. Sambandet mellan värde för kund och kostnad för företag. (Porter, 1985) 

 

2.3.1 Transportsystem 
För att ett transportsystem ska fungera krävs det att ett antal aktörer med olika 
ansvarsområden samverkar. En transportsamordnares uppgift är att ta fram ett 
upplägg för transporten i fråga, planera och köpa de olika tjänsterna som krävs. 
Hela upplägget på transporten kan utom själva förflyttningen också innefatta 
lagring, omlastning, förtullning och andra typer av efterbearbetning av godset. 
 
Det krävs också transportörer då de transportsamordnande företagen sällan 
själva har tillgång till lastbilar eller terminaler, utan köper in de tjänsterna som 
är nödvändiga för det aktuella uppdraget. Transportörer genomför bland annat 
förflyttningen av godset och är ofta inriktade mot enstaka trafikslag. Åkerier 
genomför lastbilstransporter och är ofta små familjeägda företag med en eller 
ett fåtal bilar, utöver dessa finns det även några större lastbilscentraler med en 
större flotta av bilar. Järnvägstransporter sköts framförallt av ett fåtal stora 
bolag som tidigare varit statligt ägda, på senare tid har det dock även etablerats 
ett fåtal mindre tåg åkerier. Sjöfartsfrakt sköts av rederier och fartygen är ofta 
byggda för ett visst godsslag och transport rutt. Rederier specialiserar sig ofta 
på ett godsslag, till exempel containrar, för att kunna effektivisera sin hantering 
på ett så bra vis som möjligt. Flygfrakt genomförs antingen av vanliga flygplan 
med persontrafik för mindre kvantiteter och volymer eller av dedikerade 
fraktflygbolag för större uppdrag. 
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Viktiga förutsättningar för att transportflödessystemen ska kunna existera är att 
den nödvändiga infrastrukturen finns. Infrastrukturen i form av vägar, järnvägar, 
hamnar, flygplatser, osv finansieras till störst del av skattemedel och 
tillhandahålls framförallt av trafikverket, luftfartsverket och sjöverket. 
Infrastruktur som terminaler, lager och fabriker bekostas och ägs oftast av de 
speditörer eller företag som verkar i lokalerna. (Jonsson, 2011; Lumsden, 2006) 
 

2.3.2 Cross-docking 
Begreppet cross-docking innebär att gods inkommer till terminal eller lager, där 
endast destinationen identifieras och godset lastas därefter på lämplig utgående 
transport utan att däremellan läggas på lager (Rushton, 2010). För att cross-
docking ska vara effektivt krävs att rätt information finns tillgänglig vid rätt 
tidpunkt. Vad och hur mycket som kommer in till terminalen, hur godset är 
sammansatt, start-, mellan- och slutdestination för godset, vilka tider godset ska 
skickas, vem som är kunden och om godset kräver speciell hantering, är 
information som krävs för effektiv behandling vid cross-docking. Cross-
docking är en aktivitet vars syfte är att producerade företag ska kunna minska 
ledtider, kapitalbindning och kunna nå marknaden snabbare, för att på så sätt 
öka tillgängligheten för produkten. Daglig varu- och detaljhandeln är idag en 
stor del av marknaden som kräver kontinuerlig påfyllning av varor flera gånger 
i veckan, för att hålla så små lager som möjligt. Kraven från både producenter 
och marknaden har lett till att transportföretagen måste utveckla snabbheten i 
sina system och framförallt den fysiska hanteringen på terminalen. Begreppet 
cross-docking har även börjat användas centralt för den typen av 
effektivisering. (Ahl, 2002; Lumsden, 2006) 
 

2.4 Intermodala transporter 
En logistikkedja innefattar normalt sett flera olika transportmedel, detta medför 
att de måste utvecklas och konstrueras utifrån logistiska krav så som 
standardiserade lastbärare och enkel överföring mellan 
transportmedel.(Storhagen, 1999) Att en transport är intermodal eller 
multimodal innebär att flera olika transportslag används för att flytta gods från 
en punkt till en annan. Det kan till exempel betyda att ett paket skickats från 
Kina till Sverige via flygplan för att sedan transporteras sista biten med budbil 
till slutkund. Att använda sig av flera typer av transportslag är i de flesta fall 
nödvändigt för långväga transporter där det inte finns möjlighet att köra till 
exempel lastbil hela vägen på grund av hav eller krigsdrabbade områden. Vid 
kortare transporter kan flera transportslag användas för att korta ledtider eller 
dra ner kostnader genom att använda billigare alternativ en del av sträckan för 
att sedan byta till ett snabbare transportslag sista delen av sträckan. (Jonsson, 
2011) 
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2.4.1 Kombiterminal 
På en kombiterminal hanteras vanligtvis modulariserade lastbärare, där byter till 
exempel containrar transportsätt från tåg till lastbil eller vice versa. Större 
enheter flyttas alltså från ett transportsätt till ett annat utan att godset i enheten 
direkt hanteras. En Kombiterminal behöver därför goda anslutningar till 
åtminstone två olika transportslag för att benämnas som kombiterminal. 
Vanligast är kombinationen väg och järnväg men även sjö- och flygtransport 
förekommer på kombiterminaler. (Lumsden, 2006) För utveckling av 
kombiterminaler behövs stora landarealer med bra transportinfrastrukturella 
anslutningar(Cardebring & Warnecke, 1995; Höltgen, 1995) 
 
Tjänsterna som oftast erbjuds vid intermodala kombiterminaler är omlastning 
av enhetslast mellan transportsätt, men även relaterade tjänster som lagring, 
inspektion, tullning, rengöring och mindre reparationer av enhetslaster 
(Bergqvist, Falkemark, & Woxenius, 2010).  
 

2.4.2 Torrhamnskonceptet 
Då städer ofta grundats vid hamnområden så är hamnarnas yta väldigt 
begränsad när städer expanderar. Ett av de största problem hamnområden står 
framför i dagsläget, i och med den växande trenden med containertransport, är 
att de inte har plats att expandera på (Jaržemskis & Vasiliauskas, 2007). Den 
stora tillväxten kan även förklaras med den systematiska marknadsföringen 
samt subventioner för frakt via järnväg som gör det ekonomiskt fördelaktigt att 
frakta gods på järnväg (Ballis & Golias, 2002). 
Enligt SOU 2008:108 från Statens offentliga utredningar så bedömdes Sveriges 
varuhandel år 2005 ha en importandel på kring 70,4% och en exportandel på 
75,0 % av den totala import- respektive exporten. Även om importen och 
exporten av tjänster förväntas öka så står varuhandeln för en betydande del, 
detta innebär att transportsektorn kontinuerligt behöver byggas ut och 
optimeras. I och med hamnarnas begränsade yta så har torrhamnar haft en hög 
tillväxttakt sedan konceptet implementerades. Grundidén med en torrhamn är 
att flytta platskrävande och icke- värdeskapande aktiviteter från hamnområdet, 
så som lagring av gods, tomma containrar och förtullning till mark längre in i 
landet som generellt sett är billigare att införskaffa. Torrhamnarna ska även 
kunna hantera i princip alla hamnrelaterade aktiviteter, se Figur 3. Hamn och 
torrhamn är sammankopplade via järnväg för att transporter ska ske effektivt, 
miljövänligt och med hög prestanda.  
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Figur 3. Torrhamnens funktion i transportkedjan 

 

2.5 Etablering av intermodala kombiterminaler 
Något som kan dra ner attraktiviteten, lönsamheten och därmed intresset för en 
intermodal kombiterminal är om terminalen placeras i ett område dit lastbilar 
har en lång väg att åka eller om de till och med måste åka åt fel håll för att nå 
terminalen. Ett annat stort hinder för tillväxt av intermodal transporter är de 
storskaliga terminalerna som idag används. Detta gäller framför allt sträckorna 
200-500 km som de intermodala kombiterminalerna har svårt att konkurrera på 
(Bergqvist et al., 2010). Allmänhetens engagemang i ägande och utveckling av 
intermodala kombiterminaler är en viktig faktor. Ofta kan detta engagemang 
förankras i konkreta mål som den offentliga sektorn har uppsatt om 
kostnadseffektivitet, miljövänlighet och om att locka och stärka näringslivet i 
området. Det är därmed fördelaktigt att den offentliga sektorn deltar i 
utvecklingen av processer och stadsplanering, med undantag för den dagliga 
terminalverksamheten. Det är även en klar fördel om lokala företag hjälper till 
att aktivt arbeta för utveckling och användning av intermodala kombiterminaler. 
(Höltgen, 1995). 
 

2.6 Rational Choice Theory  
Enligt rational choice-teorin (RCT) är mänskliga aktörer rationella varelser och 
i grund och botten nyttomaximerare, det vill säga att de försöker få ut så mycket 
nytta som möjligt av de disponibla resurserna. Det antas att mänskliga aktörer 
styrs av egenintresse, detta egenintresse kan dock variera. Egenintresse kan vara 
ekonomisk vinning, makt, önskan att bli beundrad eller ses som viktiga, andra 
som effektiv och kompetent. Syftet med rational choice är att fastställa vad som 
är rationellt för en aktör i en särskild situation, samt att kunna förklara 
beteenden genom hypotesen att denne följer regeln. (Elster, 2010) 
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I Figur 4 presenteras rational choice theory grafiskt. Rational choice kan 
definieras i termer av relationer mellan önskan (desire), handling (action), 
föreställningar (beliefs) och information (information). De bredare linjerna 
representerar orsakssamband och optimala relationer. Till exempel är en 
handling(action) optimal med hänsyn till viljan och övertygelsen som orsakar 
den. De lätt dragna linjerna representerar orsakssamband som inte är optimala 
relationer. Till exempel så representerar linjen från önskan till tro 
önsketänkande, övertygelse och självbedrägeri. Linjen från tro till önskemål 
och preferenser representerar mekanismer såsom minskning av kognitiv  
dissonans eller adaptiv preferensbildning (Elster, 2009).

 

Figur 4. Grafisk modell av rational choice theory (Elster, 2010) 
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2.7 Tidigare forskning 
Vid undersökning av tidigare forskning och utgivet material inom logistik har 
det påträffats generella undersökningar och studier om kombiterminaler samt 
godstransporter på järnväg. Dessa presenteras kortfattat i detta avsnitt. 
 
I en studie gjord av Bergqvist et al. (2010) undersöktes, med hjälp av rational 
choice-teorin, vilka faktorer som påverkar utvecklingsprocessen av intermodala 
kombiterminaler, avseende väg-järnväg, samt hur stor tidsramen bör vara vid 
uppbyggande av en kombiterminal. Författarna ansåg att rational choice som 
referensram var användbart inom detta område för att påvisa rationaliteten vid 
många av de beslut och händelser inom ett sådant projekt, då de menar att 
många av besluten grundar sig på personliga sub-optimeringar istället för 
rationella beslut och fördelar i det större sammanhanget. Studien baserade sig 
på en fallstudie av två svenska terminaler. De kom fram till att de viktigaste 
faktorerna för framgång samt tempot vid upprättande av kombiterminal är 
lönsamhet i kombination med entusiastiska och engagerade politiska 
entreprenörer. 
 
Vigarié (1999) har i sin studie “From break-bulk to containers” kollat på hur 
godshantering, handel och hamnstäder har påverkats och förändrats i och med 
containerisering. Han kom fram till att en följd av containerisering är att 
karaktär och mentalitet i hamnstäderna har förändrats, detta är något som i sin 
tur formar det sociala och ekonomiska livet idag. Och att det är den tekniska 
utvecklingen som idag formar hamnstäder, en teknisk utveckling som sker lång 
bort ifrån hamnområden. 

I studien “The container terminal community” av Martin & Thomas (2001) 
undersöks skillnaderna mellan arbetet i hamnar på terminaler som tidigare 
hanterade styckegods och terminaler som hanterar containergods. Allt eftersom 
det blev vanligare att skicka gods i containrar specialbyggdas skepp och 
kostnaderna per skickad container sänktes avsevärt. Det kombinerat med att 
skeppen ska ligga i hamn så kort tid som möjligt för att hållas effektiva har lett 
till att nästan inget gods fraktas styckevis på skepp idag utan lastas i och på 
standardiserade lastbärare (till exempel containrar och kassetter) som snabbt 
kan lastas om. Containerisering har dessutom medfört att tågvagnar anpassats 
så de effektivt kan lastas med containrar och på så vis slippa lastas om för de 
gamla godsvagnarna, därmed kortas ledtiderna och godset når snabbare sin 
destination. 
I en studie genomförd av Violeta (2008) undersöks bland annat hur långa 
distanser som krävs för att intermodala transporter ska vara lönsamma, det vill 
säga uppnår punkten för break-even. Bergqvist (2008a) visar att sträckor så 
korta som 135km kan vara kostnadseffektiva under rätt omständigheter, medan 
Violeta (2008) menar på att det kan bli kostnadseffektivt redan vid kortare 
distanser ner mot 18km och tror också att den ständigt ökande mängd 
containerfrakt via sjö kommer kräva en bättre intermodal kommunikation 
mellan hamnar och torrhamnar. Om det betyder via räls eller andra alternativ 
beror väldigt mycket på marknaden och att det inte finns en lösning som passar 
alla situationer områden. 



Transport av styckegods på järnväg: en utredande studie 
Linnea Häggblom & Mikael Norman  2017-04-17 

 13 

Forskning har även gjort på metoder för optimering av hantering av container 
på intermodala kombiterminaler, på detta presenteras lösningar i en studie gjord 
av Gambardella, Mastrolilli, Rizzoli, & Zaffalon (2001). Det de fokuserat sig på 
i studien var att presentera en lösning på resursfördelning och lastning-lossning 
i en containerterminal. De delar upp problemet i två delar och fick ut genom 
simulering ut en optimerad resursfördelning, som minskade kostnaderna med 
⅓, och en optimerad tidtabell för lastning och avlastning för varje kran. De två 
lösningarna kan sedan kombineras för att få en effektiv helhetslösning. 

Woodburn (2006) beskriver i sin studie utförd i Storbritannien begreppet 
“LTL”, “Less-than-trainload”/“Less-than-truckload” som i princip syftar på 
gods som inte fyller en hel container eller trailer. Gods ska alltså kunna fraktas 
som enstaka styckegods via det transportsätt som kan erbjuda den snabbaste 
och billigaste intermodala transporten. I studien påträffas flertalet hinder som 
bland annat innefattar infrastrukturen kring terminaler, tiden det tar att lasta om 
gods och att den typen av frakt sällan följde tidtabellen. Metoden tillförde dock 
även positiva aspekter, som möjligheten att frakta gods som annars inte skickats 
med tåg och att gods som inte var beroende av att komma fram en viss tid 
kunde transporteras för en lägre kostnad. Woodburn tror att det finns stor 
potential i konceptet men att det krävs större engagemang från den allmänna 
sektorn tillsammans med bättre infrastrukturella förutsättningar och bättre 
villkor för terminaloperatörer. 

Sveriges kommuner och landsting, (SKL, 2011), presenterade en rapport om 
Framgångsfaktorer för och effekter av kombiterminal, det finns även en mängd 
studier med inriktning på optimering och simulering av kombiterminaler, till 
exempel logistiska kontrollproblem för containerterminaler och automatiserade 
transportsystem Günther & Kim (2005), simuleringsverktyg för kombinerade 
väg-järnvägstransporter på kombiterminaler Rizzoli, Fornara, & Gambardella 
(2002)och optimeringsmetodik för intermodal terminalhantering Gambardella 
et al. (2001).  

Studier på regeringens ledning som ägare och relationen mot de privata 
aktörerna som opererar intermodala terminaler har de senaste åren blivit allt 
mer uppmärksammat (A. Beresford, Pettit, Xu, & Williams, 2012; A. K. C. 
Beresford, Gardner, Pettit, Naniopoulos, & Wooldridge, 2004; Monios, 2015) 
Det har visat sig att graden av inblandning från regeringshåll är mest sannolik i 
uppstartsfasen då det används offentliga medel för att locka en privataktör till 
marknaden och platsens lokalisering, Därefter antas att platsen ska drivas 
enhälligt av den privata aktören utan inblandning av regeringen.(Monios, 2015) 

Enligt Storhagen (1999) är det viktigt att analysera godstransportmarknadens 
utveckling och olika aktörers strategier och planer, även utvecklingen av 
sändningsstorlekar och logistikkoncept.  En analys av vilka marknadssegment 
och regioner som har bäst förutsättningar för intermodala terminaler behöver 
genomföras.  
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Ett försök till ny innovation inom transportsätt testas på en sträcka utanför 
Gävle, där de testkör en ny teknik som innebär att tunga eldrivna hybridlastbilar 
kan köra långa sträckor utan att behöva stanna för att ladda. Det betyder att 
driftkostnaderna blir låga, tack vare elmotorns effektivitet, kombinerat med att 
el som energikälla är billigare än diesel. Den här lösningen skulle kunna bevara 
flexibiliteten hos en traditionell lastbil samtidigt som 80-90% av de fossila 
utsläppen försvinner. Tekniken bygger på en elskena i vägen där lastbilen 
laddas under färd och därigenom driver elhybridmotorn. Ett alternativ till detta 
testas också där lastbilen matar ner ström ifrån en ledning som hängs över 
vägen, likt ett tåg, som sedan driver och laddar lastbilen. (Sandvikenskommun, 
2015-12-09) 
 

2.8 Företagsinformation 
I Sundsvall är en ny kombiterminal under projektering av Sundsvalls 
Logistikpark AB. Företaget är ett kommunalägt bolag som har som uppgift 
koordinerar det nya transport nav som är under utveckling i Sundsvalls hamn. 
Satsningen på den nya logistiskparken genomförs i samarbete med Trafikverket 
och SCA. Tanken är att det ska leda till en nytt effektivt transport nav i 
Sundsvalls hamn bestående av en helt ny koppling mellan väg, järnväg och 
sjöfart. Bygget innefattar en ny containerhamn, kombiterminal och logistikytor. 
De beskriver syfte för projektet som följande:  
 
• För att koppla ihop, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma 
område där om- och utlastning kan ske på ett och samma område, där om- och 
utlastning kan ske utan onödiga tidsförluster och transportsträckor. 
• För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle på allvar. 
• För att möta näringslivets behov och planer på utveckling. 
 
Den nya kombiterminalen kommer att ligga i kopplingen mellan Ådalsbanan, 
Ostkustbanan och Mittbanan se Figur 5, det gör att den har närhet till både 
kustens järnvägar och inlandsjärnväg vilket anger är en viktig framgångsfaktor 
för kombiterminalen (SKL, 2011). 
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Figur 5. Sundsvalls Logistikparks position utifrån befintlig järnväg 

I sitt pressmeddelande (SundsvallsLogistikpark, 2014) presenterade de en viktig 
grundförutsättning och viktig hörnsten för etableringen av Sundsvalls 
logistikpark är de två järnvägstrianglar som ska byggas i Bergsåker och 
Maland, se Figur 6. Trianglarna skapar möjlighet till elektrifierat spår ända 
fram till hamnen och kombiterminalen, detta resulterar i en effektivare 
järnvägsanslutning och kommer både spara tid och miljö. Idag är godståg 
ankommande från syd och väst tvingad att köra upp till Timrå för att där byta 
till diesellok då spåret till hamnen inte är elektrifierat, den manövern tar 
givetvis onödig extratid. 

 
Figur 6. Planerade järnvägstrianglar 
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Den nya kombiterminalen ska på samma sätt som den nuvarande 
kombiterminalen i Sundsvall vara intermodal. Enligt tidigare studier så ska den, 
till skillnad mot den nuvarande terminalen, konstrueras för att kunna hantera 
både container och styckegods. Sundsvalls Logistikpark har tagit hjälp av 
nuvarande operatör, Logent, på kombiterminalen i city för råd och tips 
angående layouten på den nya kombiterminalens spår- och terminalområde 
samt anslutningen till etableringsytor. Figur 7 visar ett förslag på hur 
logistikytorna kan komma att förläggas. Då den nuvarande kombiterminalen i 
Sundsvall inte hanterar styckegods finns ingen dokumenterad metod i 
närområdet om hur verksamheten med styckegods hanteras. Sundsvalls 
Logistikpark har en vision om att det på den nya kombiterminalen ska finnas 
möjlighet att hantera styckegods direkt från tågvagn till lastbil alternativt 
logistikyta. Den nuvarande intermodala kombiterminalen i Sundsvalls city 
hanterar inte något styckegods, därför finns det inte någon rutin eller erfarenhet 
gällande hantering av styckegods som kan överföras till en ny kombiterminal. 

 

Figur 7. Förslag på layout av kombiterminal och ytor 
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3 Metod 
3.1 Övergripande metodansats 

Beroende på vad syftet med en studie är bör författarna använda sig av olika 
infallsvinklar, metoder och frågor. Hur området illustreras ger upphov till 
vilken metod som lämpar sig bäst. I en kvalitativ undersökning kan frågor som 
“vad betyder företeelsen?” och “vad rör det sig om?” användas medan det i en 
kvantitativ undersökning ställs frågor som “hur ofta sker företeelsen?” och “vad 
finns det för samband i detta?” (Widerberg, 2002). 
 
I denna studie valdes en kvalitativ metod där det från insamlad empiri söks ett 
tillvägagångssätt, då empiri i ämnet är bristfällig. Metoden för denna studie är 
induktiv då slutsats dras av insamlad och analyserad data, detta genomförs 
genom en fördjupad analys av ett enstaka fall. Detta medför att slutsatsen inte 
kan generaliseras till andra fall, men studien ger upphov till en hypotes vars 
giltighet kan testas och verifieras genom att undersöka ett större antal liknande 
fall med kvantitativ metod. 
 

3.2 Arbetsgång 
3.2.1 Intervjuer 

Sättet en strukturerad intervju utförs på påminner mer om ett frågeformulär, där 
intervjuaren har stor kontroll över frågorna och svarens utformning, än en 
vanlig intervju där. Det kan liknas vid att en enkät med en begränsad 
uppsättning svarsalternativ genomförs ansikte mot ansikte och muntligt istället 
för på ett papper eller via en dator. Denna typ av intervju standardiserar 
datainsamlingen och gör det enklare och mycket användbart vid stora 
datainsamlingar som sedan analyseras med hjälp av diverse 
datorprogram.(Denscombe, 2016)  
 
Semi-strukturerade intervjuer består av en i förväg bestämd lista av ämnen och 
frågor som ska behandlas och besvaras. Till skillnad från en strukturerad 
intervju, som liknar ett frågeformulär, så är intervjuaren flexibel när det 
kommer till ordningsföljden för frågorna och uppmuntrar respondenten att 
utveckla och svara utförligt kring de ämnen som tas upp. Allt eftersom 
intervjuaren får ny information kan denna ställa följdfrågor och lägga till nya 
frågor som inte punktas upp i förväg. Frågorna är öppna och betoning läggs på 
att respondenten ska utveckla sina synpunkter. Semi-strukturerade intervjuer 
passar således bra när intervjuaren inte är säker på vad för sorts svar 
respondenten kommer ge eller om intervjuaren i förväg inte är säker på vad för 
sorts svar denne är ute efter. (Flick, 2014) 
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Ostrukturerade intervjuer syftar än mer till att komma åt den intervjuades tankar 
och känslor kring det aktuella ämnet. Intervjuarens uppgift är här att sätta igång 
en tankegång genom att introducera ämne, som den intervjuade sedan spinner 
vidare på själv, med så lite inblandning som möjligt från intervjuaren. Tanken 
med den här metodiken är att intervjun ska formas av den intervjuades idéer 
snarare än frågorna som intervjuaren redan har i åtanke. När ämnet som 
introducerats mättats eller den intervjuade inte längre har något att tillägga 
introduceras sedan nästa ämne, om intervjuaren inte har några fler 
följdfrågor.(Denscombe, 2016)  
 
Semi-strukturerade intervjuer valdes då de innebär en viss flexibilitet i 
intervjun, de ger svar på den förhand utformade frågorna samtidigt som den ger 
den intervjuade möjlighet att introducera fler frågor och ny fakta, detta är enlig 
Stuart, McCutcheon, Handfield, McLachlin, & Samson (2002) en bra metod för 
att få ut den de mesta möjliga av en intervju. De personer som besvarat 
intervjufrågorna är från chefsnivå eller marknadsansvarig. Detta för att det 
krävs att de är i en relativt hög positionen för att kunna besvara och ha en 
överblick angående det strategiska i företaget. Intervjuunderlaget för 
intervjuerna återfinns i bilaga A och B. Syftet med intervjuerna är att ge 
muntlig information, djupare förståelse och möjlighet till att utveckla frågor 
under intervjuns gång, detta är viktigt då processer kan ha stor variation 
kombiterminaler emellan. 

3.2.2 Granskning av dokument 
Till kvalitativa dokument hör publicerade dokument så som mötesdokument, 
utgivet material och tidningar men även privata dokument så som journaler, 
dagböcker och brev, Insamling av kvalitativa dokument gällande studiens 
område kan skapa bättre förståelse för eventuellt fackspråk eller uttryck inom 
området. Det är ett tidseffektivt sätt för undersökaren att hantera materialet då 
det inte behöver transkriberas och det är en diskret informationskälla.(Creswell, 
2014) 
I denna studie genomfördes granskning av dokument, via illustrationer och 
datakällor så som företagsrapporter, för att ge en objektiv bild av processerna 
(Widerberg, 2002). 

3.2.3 Urval 
För att kunna besvara föreliggande studies syfte behövde författarna hitta 
terminaler med liknande förutsättningar som den nya hamnen i Sundsvall har, 
och även som liknar förutsättningarna för de lokala aktörerna i studiens urval. 
Ett mejl med intervjufrågor sändes därför ut till kombiterminaler runt om i 
Sverige och ett annat mail med andra intervjufrågor sändes ut till lokala aktörer 
i Sundsvall som hanterar styckegods. Urvalet bestod slutligen av de 
kombiterminaler och hanterare av styckegods som valde att svara på mailet med 
frågor som skickades ut, ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2012). 
 
Efter insamling och analys av data skedde en selektion av de terminaler och 
styckegodshanterare som ansågs vara relevanta för frågeställningen ut för 
vidare intervjuer, via telefon eller vidare mailkontakt. 
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3.2.4 Triangulering 
Triangulering härstammar från navigering och militär strategi där ett flertal 
referenspunkter används för att lokalisera objekt (Smith, 1975). Det finns ett 
antal olika betydelser av triangulering men en definition av triangulering är en 
kombination av metoder i studie av samma företeelse och med triangulering så 
kompenseras svagheter i en metod med styrkor i en annan (Denzin, 1975). 
Denna definition har modifierats en aning på senare tid till att snarare innebär 
att flera olika data och olika insamlingssätt används i studier för att motivera 
argument, se Figur 8.  
 

 
Figur 8. Triangulering beskrivet grafiskt 

Exempelvis kan en kocks effektivitet studeras genom att intervjua personen 
observera hur denne arbetar samt utvärdera resultatet. Fokus ligger då hela tiden 
på att utvärdera kockens effektivitet, men med hjälp av olika sorters data som 
sedan kan analyseras ihop för att få en trovärdig slutsats (Jick, 1979). Det finns 
en mängd fördelar med triangulering. Enligt Jick (1979) kan det leda till mer 
kreativa datainsamlingsmetoder samt leda till bättre och djupare data, få 
forskare att vara mer säkra på sina svar samt att omfattningen av data kan vara 
avgörande gentemot konkurrerande teorier.  
 
I denna studie har därför tre olika metoder, marknadsförutsättningar, 
omvärldsanalys och benchmark, använts för att omsluta studiens 
problemformulering, besvara frågeställningarna och uppnå syftet. 
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3.2.5 Marknadsförutsättningar 
För att undersöka marknadsförutsättningarna för den nya logistikparken i 
Sundsvall har en marknadsundersökning genomförts. Undersökningen riktades 
mot de lokala aktörerna, de som verkar i Sundsvalls omnejd och som kan tänkas 
tillfrågas att operera på den nya kombiterminalen. En marknadsundersökning 
kan bland annat genomföras med hjälp av enkäter som skickas ut till 
konsumenter, intervjuer av branschpersoner eller observationer av olika 
aktiviteter (Kotler, 2016). För denna studie föll valet på att huvudsakligen 
använda intervjuer, både via mail och telefon samt att studera offentliga 
dokument och rapporter. 
 

3.2.6 Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning är något de allra flesta gör omedvetet varje dag, genom att 
läsa en tidning, prata med kollegor eller andra personer i en helt annan bransch. 
Det kan även vara mer medvetet, som att åka på mässor, hyra in konsulter eller 
köpa in rapporter inom specifika områden. Omvärldsbevakning och 
omvärldsanalyser genomförs alltså med fördel för organisationer som vill ha 
god framförhållning och bättre kunskap om marknader de kan tänkas vilja vara 
verksamma på. Den här typen av bevakning bidrar även till viktigt underlag för 
strategiska beslut och verksamhetsplanering. 
För att kunna genomföra så bra omvärldsbevakningar som möjligt identifieras 
vad som kallas kritiska omvärldsfaktorer. Dessa är de faktorer eller krafter som 
på ett väsentligt vis påverkar verksamheten i fråga. PEST är en vanlig modell 
som används för att hitta kritiska omvärldsfaktorer inom alla områden i 
verksamhetens omvärld. PEST står för; 

• Politiska 
Politiker och myndigheters agerande, opinionsyttringar, lagar och 
regelverk, osv… 

• Ekonomiska 
Kostnader, priser, finansieringsmöjligheter, osv… 

• Samhälleliga  
Livsstilar, värderingar, utbildningsnivåer, osv… 

• Tekniska 
Infrastruktur, IT-utveckling, nya tekniker, osv… 
 

Andra områden som involveras i andra modeller är bland annat miljöpåverkan 
och media, två områden som i dagens samhälle blir viktigare än det tidigare 
varit. Informationen som samlas in för en omvärldsbevakning kommer från de 
källor som finns tillgängliga, så som internet, dagstidningar, intervjuer, 
offentliga handlingar, besök, osv.(Nelke, 2006) 
I denna studie har författarna valt att framförallt titta på aktörer inom samma 
bransch, alltså direkta konkurrenter och eventuella samarbetspartners och deras 
befintliga tjänster och tillvägagångssätt. 
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3.2.7 Benchmark 
Benchmarking är ett förbättringsverktyg som används i stor utsträckning av 
företag och organisationer, metodiken innebär att förbättring görs genom att 
jämföra sig med de bästa inom ett valt område (Andersen, 1997). Benchmark är 
det internationella benämnande av metodiken, för att översätta det till svenska 
benämns det rikt märkning eller branschstandard. En av definitionerna av 
benchmarking lyder som följande; “Benchmarking är processen att 
kontinuerligt beskriva samt jämföra sitt företags processer med motsvarande 
processer i ledande organisationer för att få information som kan hjälpa den 
egna organisationen att hitta och genomföra förbättringsåtgärder. Jämförelserna 
kan genomföras på olika sätt beroende på vad det är som jämförs och vem det 
är jämförelsen genomförs mot. Det kan vara jämförelse på process nivå, per 
produkt, på olika funktioner inom en organisation eller på organisationen som 
helhet. Benchmarking kan delas in i tre olika definitioner, detta baserat på vad 
det är som jämförs; prestationsbenchmarking, process benchmarking och 
strategisk benchmarking. Prestationsbenchmarking innebär att nyckeltal 
används som prestationsmått. Det kan vara tid, ekonomi eller kvalitet och 
utifrån dessa är syftet att avgöra hur den egna organisationen står sig gentemot 
andra utvalda organisationer.(Andersen, 1997) Process benchmarking innebär 
att syftet för benchmarking är att jämföra hur verksamhetens processer ser ut 
och vad praxis för dessa är, detta för att lära sig ifrån de organisationer som 
genomför processer på ett mer optimalt sätt. I strategisk benchmarking är syftet 
att öka sina kunskaper om strategisk planering och positionering genom att 
jämföra sina strategiska val med andra organisationer.(Andersen, 1997) 
 
Det finns flertalet andra uppdelningar av benchmarking med beskrivningar av 
olika typer av benchmarking. Drew (1997) anser att valet av benchmarkmetod 
beror först och främst på vilken parameter som står i fokus för benchmark och 
sedan på parten som jämförelsen genomförs emot. Han kategoriserar tre olika 
typer av benchmarking på följande sätt: Process benchmarking används för att 
jämföra operationer, arbetssätt och affärsprocesser. Product och service 
benchmarking används för att jämföra produkter eller tjänster som erbjuds. 
Strategisk benchmarking används för att jämföra organisatorisk struktur, 
ledningsstrategier och affärsstrategier. 
Ett rekommenderat första steg vid nysatsning, förändringsprojekt eller 
strategisk planering är att genomföra en strategisk studie av någon partner. 
Denna partner kan vara en konkurrerande organisation, vara både i relaterade 
eller orelaterade branscher eller organisationer som anses vara en bra målbild av 
det som vill uppnås. (Drew, 1997) Matters & Evans (1996) beskriver 
benchmark processen med fem steg som kan ses i Figur 9, mer detaljerad 
förklaring av dessa steg följer. 
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Figur 9. Benchmark processen(Drew, 1997) 

Till att börja med måste de mål som önskas uppnås i och med att en benchmark 
utförs identifieras och utefter det sker valet om vilken variant av benchmark 
som ska genomföras. Därefter beslutas vilka parametrar som det finns värde för 
organisationen att rikta in sig på att jämföra. 
Vid utformning av benchmarking grupp bör medlemmarna väljas från olika 
områden av organisationen. Beroende på hur omfattande organisationen är kan 
även benchmarking gruppen delas in i team med olika ansvarsområden. 
Exempel på ansvarsområden kan vara att genomföra benchmark besök, 
analysera insamlat data och involvera organisationen i benchmarking arbetet. 
De första data som bör insamlas är på organisationens egna produkter, 
processer eller andra delar som ingår i benchmarking. Detta för att bättre få 
insikt i möjliga förbättringar och områden där fokus ska läggas vid benchmark 
av partnerna. Därefter påbörjas insamlingen av data ifrån benchmark partnerna. 
Nästa steg är att analysera data för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister. Nu 
kan skillnader och likheter identifieras mellan den egna organisationen och den 
organisationen benchmarking sker mot. 
Efter att analys av data genomförts bör organisationen ta beslut om hur 
benchmark området ska utvecklas för att bättre matcha praxis inom området, 
den är även viktigt att lägga upp en plan för hur implementering i 
organisationen ska ske.(Dean & Yunus, 1997) 
 
I denna studie kommer en strategisk benchmark genomföras där syftet är att 
jämföra terminalernas strategier i form av positionering samt vilka 
affärsområden de tillhandahåller. Strategisk benchmarking innebär jämförelse 
med icke-konkurrerande företag inom samma bransch. Detta då Andersen 
(1997) menar att denna kombination har högt relevansvärde. Valet av 
referenspunkter valdes genom att granska vilket typ av data som ansågs 
relevant för syftet av studien. Liknande referenspunkter har använts i en studie 
där de tar fram en modell för placering av torrhamn, där de bland annat 
använder sig av benchmarking.(Chang, Notteboom, & Lu, 2015) 
 
De referenspunkter som används vid jämförelse mellan Sundsvalls Logistikpark 
och andra aktörer inom samma bransch är: 

• Geografiska förutsättningar.  
Om terminalen ligger i inlandet eller längs kusten och om den är i 
anslutning till sjö eller flygplats.  
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• Transport egenskaper 
Vilka typer av transportmedel som finns på terminalen, om den är 
ansluten till trafikförbindelser med hög kapacitet och vilka intermodala 
överföringar terminalen hanterar. 

• Lager/logistik lösningar 
Tillhandahåller terminalen tillfälliga lager eller magasinering.  

• Mervärdeslogistiktjänster 
Om terminalen tillhandahåller med logistiktjänster som kan ge mervärde 
för kunderna, det kan exempelvis vara tullinspektion, spedition och 
informationssystem. 

Vid undersökning av terminalernas geografiska förutsättningar granskades 
huruvida de var knutna till sjö alternativt flygplats eller om terminalen var 
placerad i inlandet. Terminalens transportegenskaper undersöktes genom att se 
huruvida terminalen var kopplad till trafikförbindelser med hög kapacitet, om 
den innefattade mer än ett transportsätt och om den utför intermodala 
överflyttningar. Det undersöktes terminalernas möjlighet att tillhandahålla 
tillfällig förvaring eller lagring av gods och om terminalerna tillhandahåller 
någon annan logistiktjänst som kan anses ge mervärde, tas även det med som en 
faktor. 
 
Som benchmarking partners valdes Rickenbacker inlandshamn och logistikpark 
i USA, Vilnius Intermodal Terminal i Litauen och Katrineholms 
logistikcentrum. Samtliga partners är intermodala inlandsterminaler av större 
storlek. Det insamlade data från respektive aktör användes för att lokalisera 
likheter och skillnader mot de terminalerna och sammanfatta en slutsats. 
 

3.3 Metoddiskussion 
3.3.1 Validitet och reliabilitet  

Att ha hög reliabilitet i en studie innebär att den ska kunna återupprepas under 
samma förhållanden vid ett senare tillfälle och då ändå visa samma resultat och 
slutsats. Det insamlade data i studien grundar sig på en kombination av semi-
strukturerade intervjuer med ansvarig person på respektive kombiterminal samt 
dokumentinsamling av kombiterminalerna via publicerad dokumentation Detta 
för att försäkra validiteten genom triangulering, det vill säga att 
datainsamlingen skett via två eller fler data källor (Voss, Tsikriktsis, & 
Frohlich, 2002). 
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I och med att studien genomfördes genom intervju med personer på utvalda 
lokala aktörer samt på ett antal kombiterminaler i Sverige gavs en övergripande 
bild av området, det går däremot inte att gardera sig emot att dessa personers 
privata åsikter kan ha påverkat deras svar. Men genom att intervjuerna valdes 
att utföras som semi-strukturerade gavs samtliga intervjudeltagare samma 
grundförutsättningar. För att höja reliabiliteten hade fler intervjuer kunnat 
genomföras med fler personer på respektive företag och fler företag och 
organisationer hade kunnat tillfrågas. Fler intervjuer för att minska eventuella 
feltolkningar. Då svarsgraden var låg blev det dock problematiskt att höja 
dessa. Granskning av kvantitativa dokument och vetenskapliga studier kan 
anses ge god pålitlighet, det bör dock hållas i åtanke att resultatet från 
granskningarna grundas till stor del i författarnas antaganden och tolkningar.  
 
Att ett instrument har hög validitet innebär att det mäter det som instrumentet 
avser att mäta. (Ejlertsson, 2005) Författarna till föreliggande studie valde att 
använda en pilotstudie för att höja enkätens validitet, syftet med en pilotstudie 
är att få andra åsikter än författarnas egna kring intervjufrågornas betydelse och 
tolkningsutrymme. Deltagarna i pilotstudien bestod, på grund av tidsbrist, av 
andra ingenjörsstudenter samt författarnas anhöriga och familjemedlemmar. 
 

3.3.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
I position som studiens genomförare ingår ansvaret för att studien går rätt till, 
därför har vissa etiska aspekter tagits i beaktande i datainsamlingen och hur 
denna analyserats samt använts (Gillham, 2008). Samtliga av de personer som 
intervjuats tillfrågades inför intervjuerna och deltog av egen fri vilja. Dessa 
informerades i förhand om studiens syfte, mål och deras roll i denna. De 
intervjuade personernas identitet valdes att hanteras konfidentiellt, de nämns 
därmed endast med yrkestitel i denna rapport. De är därmed inte helt anonyma 
då deras position anses ha värde för studiens reliabilitet, samt att den 
information respondenterna lämnat inte anses vara av känslig typ. 
Infrastrukturen i Sverige påverkar alla i Sverige i någon form, bidrag till 
utvecklingen av den är av vikt både för miljön, det sociala samhället och 
näringslivet. 
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultaten från studien. I kapitel 4.1 redogörs den 
marknadsförutsättningen i närområdet för en kombiterminal med hantering av 
styckegods direkt på järnväg. Kapitel 4.2 presenterar en granskning av 
kombiterminaler i Sverige och slutlige presenteras en benchmark genomförd 
gentemot tre andra intermodala kombiterminaler i kapitel 4.3. 

4.1 Marknadsförutsättningar 
Genom intervju med lokalt etablerade transportföretag konkretiserades de 
marknadsförutsättningar Kombiterminalen i Sundsvall står inför, 
intervjufrågorna återfinns i bilaga A. 

4.1.1 Schenker AB 
Speditör 
Chefen för landtransporter på Schenker i Sundsvall anser att kombiterminaler är 
en förutsättning för att kunna kombinera järnvägs- och vägtransport, alternativt 
även med sjö- och lufttransport. Att ha en hög tillgänglighet och bra ytor för 
hantering där omlastningar kan fungera smidigt är fundamentalt, då 
tidtabellerna på järnvägen är väldigt känsliga när det kommer till att hålla 
systemet effektivt. 

Schenker har idag inget intresse av att köra sitt styckegods via logistikparken då 
de anser sig ha ett väl utbyggt nätverk av terminaler som fungerar bra. Däremot 
ser de en möjlighet i att köra container eller trailer från kombiterminalen. 

4.1.2 Sundfrakt AB  
Speditör 
Så länge tidtabeller följs brukar det fungera bra på kombiterminaler angav 
chefen för logistik & miljö på Sundfrakt, det är just förseningar som är den 
svaga länken. 

Eftersom styckegods redan hanteras i närområdet av bland andra Schenker och 
DHL så verkar det som att möjligheten för hantering på kombiterminalen 
förutsätter att någon utav dem flyttar till kombiterminalen, det anses dock inte 
vara troligt då de har väl etablerade nät av terminaler som fungerar. Det gods 
som går på järnväg idag är dessutom nästan uteslutande partier och hel laster. 

4.1.3 Post Nord  
Speditör 
Då styckegods oftast samordnas i distribution med pall och paket så är det 
viktigt att de är samlokaliserat, så därför är det svårt att se några fördelar med 
valet av plats för terminalen. Generellt är det problematiskt att hantera 
styckegods i anslutning till tåg, eftersom det dessutom alltid behöver växlas till 
lastbil så kan den många gånger lika gärna köra godset till en annan terminal 
och hantera det där. Regionschefen på PostNord uppger att de inte ser någon 
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4.2 Omvärldsbevakning 
4.2.1 Delta Terminal AB  

Terminal 
Delta Terminalen är beläget i Söråkers hamn, Timrå Kommun, och har därmed 
sjötrafik året runt, deras järnvägsterminal är ansluten till stambanan men ligger 
på ett stickspår 3-4km in. På deras område har de lager och produktionslokaler 
på 24 000 m², ett 12,5 ha stort terminalområde, tankdepå för kemikalier samt en 
storsäcksanläggning, se Figur 10 (DeltaTerminalAB, 2015). De hanterar årligen 
32422 ton styckegods på terminalen, vilket motsvarar 50-60% av deras totala 
godsvolym. Styckegodset hanteras inomhus och lastas på container som i sin tur 
lyfts på järnvägsvagnar. Developing Manager på Delta terminalen tycker att 
kombiterminaler är en bra kombination med andra transportslag och 
lagerhantering. Men att det kan finnas svårigheter i att etablera en 
kombiterminal för sig själv.  

 

Figur 10. Översiktsbild av Delta terminalen (DeltaTerminalAB, 2015) 
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4.2.2 Nässjö kombiterminal 
Terminal 
Nässjö kombiterminal är en dryport som ligger i Nässjö. Terminalen ägs av 
Jernhusen, men Nässjö Kombiterminal AB är terminalens operatör. Terminalen 
är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns två spår utmed bägge sidor med 
en total lossningslängd av 2 800 meter. På plats finns tre stycken SMW 
Reachstaker med kombi lok som klarar att lyfta alla typer av enheter från två 
parallella spår. Genom att terminalen ligger vid stambanan minimeras 
användningen av diesellok då elektrifierat tåg lok kan användas på hela 
sträckan.  

Nässjö har dagliga tåg pendlar till Göteborg, Umeå, Luleå och Duisburg i 
Tyskland där vagnarna kan fortsätta ut i Europa. Förutom dessa tåg pendlar har 
går dagliga vagnsgrupper till Helsingborg, Stockholm och Sundsvall. Ett 
modernt IT-stöd inklusive truckdatorer sköter lager och trafikledning och gör 
att vi håller en jämn och hög kvalitet. Kunderna har möjlighet att via webben 
logga in i detta system, och se var deras gods befinner sig i kedjan. Inriktningen 
på kombiterminalen i Nässjö har ändrats de senaste åren, i och med det så är 
styckegodshantering inte längre aktuellt där. Under de år när Nässjö var med 
och testade projektet med styckegodshantering på järnväg så kom den stora 
finanskrisen som drabbade hela fastighetsbranschen. Under den tiden byggdes i 
princip inga nya logistikfastigheter, vilket var en förutsättning för att projektet 
skulle lyckas. 

4.2.3 Granen Logistic Services 
Pontus Carme är före detta VD för Granen Logistik Services när 
Kombiterminalen i Nässjö var under projekt. Enligt Pontus fanns det vid 
tillfället likväl som idag en stor efterfrågan och stort intresse för att köra 
styckegods på järnväg om det hade fungerat, framförallt eftersom de flesta 
företag och organisationer idag har det skrivet i policys att det ska värnas om ett 
hållbart samhälle. 

För att styckegods effektivt ska kunna hanteras på järnväg krävs infrastruktur 
som stödjer det. Det optimala skulle vara om terminalerna låg anknutna till 
stambanan och liknade hanteringen av människor på persontåg. Det vill säga att 
godset ställdes fram likt personer som väntar på en perrong, för att sedan lastas 
på när tåget ankommer till stationen. Likt persontåg skulle även enstaka platser 
säljas för varje avgång, eventuellt för hela containrar men framförallt pallplatser. 

I och med att det inte är en möjlighet idag så hamnar all godsfrakt som uppstår 
med kort varsel på vägtransport då den typen av transport är idag mer flexibel 
och det finns ofta lastbilar som, om de inte får en beställning, går tomma 
tillbaka till var de kom ifrån. Problemet idag är helt enkelt att infrastrukturen 
inte finns för det, Pontus påstår att ingen av de terminaler han besökt runt om i 
Sverige inför projektet i Nässjö har infrastrukturen för det. Ingen av de 
terminalerna hanterade heller styckegods på järnväg. 

I Nässjö var tanken att de skulle bygga Sveriges första styckegodshanterande 
kombiterminal på järnväg och de hade med sig Green Cargo som är en utav 
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Sveriges största aktörer inom järnväg, vilket verkar vara av stor betydelse för 
att lyckas. Pontus menar på att anledningen till att det inte blev som det var 
tänkt i Nässjö var för att Green Cargo, på grund av organisatoriska problem, 
drog sig ur. För att ett sådant här koncept ska kunna genomföras verkar 
samarbete med tåg operatörer, tjänsteoperatörer och någon som är villig att ta 
risk vara essentiellt. Utöver det så verkar det vara nödvändigt att arbeta på 
infrastrukturen. Järnvägsterminaler som skulle hantera styckegods behöver 
ligga parallellt med stambanan så det är möjligt för tåget att köra av och på utan 
att behöva byta lok eller backa för att komma på stambanan igen. För att det ska 
vara intressant för transportköpare att byta ut vägtransport mot järnväg krävs 
det att det är minst lika smidigt och att det är ekonomiskt lönsamt. 

4.2.4 Interlink Logistik AB 
Interlink logistik AB sköter driften på godsterminalen som ligger på 
kombiterminalen i Helsingborg. Terminalen ligger på sidan av stambanan och i 
direkt anslutning till Helsingborgs bangård. Spåren vid kombiterminalen är 
elektrifierade, så växellok behövs inte vid av- och pålastning. Enligt chefen på 
Helsingborg kombiterminal/Interlink, hanterar de själva inget styckegods då de 
inte har några egna bilar för transport, däremot hyrs ca 500 kvm ut till ett åkeri 
som hanterar styckegods. Där omlastas olika lastbärare för att höja 
fyllnadsgraden på de olika enheterna. Interlink kommer därför i dagsläget inte 
att börja hantera styckegods på sin kombiterminal. 

4.2.5 Göteborgs kombiterminal  
Kombiterminalen i Göteborg opereras av Green Cargo men är öppen för alla 
aktörer. Terminalen har ett bra strategiskt läge då den är ansluten till ett brett 
järnvägsnät innehållande västra stambanan, västkustbanan, Norge-/Vänerbanan, 
Bohusbanan och de är även anslutna till Göteborgs hamn. På terminalen körs 
radiostyrda truckar och de tillhandahåller tjänster så som lyft och växling, 
lagring, depå m.m. Green Cargo hanterar inte styckegods på terminalen, detta 
för att det inte passar in i deras hantering och har inte heller efterfrågats av 
deras kunder enligt chefen för Terminal & Hamnar på Green Cargo. Däremot så 
kör deras kunder styckegods i sina lastbärare, men på terminalen hanteras detta 
endast som enhetslaster. 

4.3 Benchmark 
4.3.1 Sundsvall Logistikparks kombiterminal  

Den tilltänkta terminalen ska komma att ha en placering som medför att det 
endast är en kort avstickare från östkustens stambana samt att den har närhet till 
både Sundsvalls hamn och Midlanda flygplats inom radien av ett fåtal mil. 
Terminalen ligger i mellersta Sverige vilket gör den till en viktig länk för 
transport av naturresurser från de norra delarna av Sverige samt från inlandet. 

Närheten till europavägarna E4 samt E14 gör terminalen till en bra knytpunkt 
då stora mängder gods fraktas på dessa vägar. På kombiterminalen ska den 
huvudsakliga aktiviteten vara av och pålastning av container och trailers på 
lastbil och tåg. Eftersom kombiterminalen kommer att ligga intill Sundsvalls 
hamn skapar möjlighet för att omlastning även kan ske till båt. 
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På den nya kombiterminalen ska det finnas möjlighet till etablering av 
logistikverksamhet, lagerverksamhet, verkstäder med mera 
(SundsvallsLogistikpark). 

4.3.2 Katrineholms logistikcentrum  
Katrineholms logistikcenter ligger beläget i södra delarna av Sverige mellan 
den västra och södra stambanan och har därmed närhet till ett antal hamnar 
bland annat Göteborgs hamn. Centret ligger nära flertalet flygplatser som 
Arlanda, Skavsta och Bromma. 

Ett antal större vägar så som riksväg 52, 55, 56 samt E4, E18 och E20 har 
knytpunkter i området. Detta gör att platsen har tillgång till stora godsflöden. 
Centret innefattar en elektrifierad kombiterminal och hanterar gods mellan tåg 
och lastbil. 

KLC har två terminaler och last samt lagerytor om ca 85 000 m2. På centret 
finns möjlighet till lastning och omlastning av gods, containers och trailers. 
Depåhantering, lagring och tredjepartslogistik. Erbjuder tullhantering, 
reparation och underhåll av containers samt järnvägsvagnar. (KTC, 2016) 

4.3.3 Rickenbacker inlandshamn och logistikpark (USA) 
Inlandshamnen Rickenbacker är ett globalt multimodalt logistik nav beläget i 
Columbus, Ohio. Genom sin geografiska placering så har terminalen en bra 
utgångspunkt för både den amerikanska och kanadensiska marknaden, se Figur 
11. De når 47 % av befolkningen i USA och 33 % av befolkningen i Kanada 
inom endagstransport.  

 

Figur 11. Rickenbacker´s geografiska placering. (RickenbackerInlandPort, 2016) 
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Rickenbacker tillhandahåller fem olika områden eller “campus” på sin 
logistikpark, se Figur 12 där samtliga campus har nära tillgång till 
transportalternativ via väg, tåg och flyg. Logistikparken innefattar 60 miljoner 
kvadratfot distributionsutrymme som hyrs ut till bland annat speditörer, tull 
ombud och tredjepartslogistik leverantörer. (RickenbackerInlandPort, 2016) 

 

Figur 12. Rickenbacker´s logistikcampus. (RickenbackerInlandPort, 2016) 

4.3.4 Vilnius Intermodal Terminal (Litauen)  
Vilnius Intermodal Terminal är beläget i norra delarna av Centraleuropa, vilket 
gör att de har goda kommunikationer till bland annat Baltikum, Ryssland och 
de central europeiska länderna, se Figur 13. Terminalen har tre spår för på och 
avlastning av containers och trailers på tåg. På terminalen finns möjlighet till 
lagring av containers. Övriga tjänster som erbjuds är reparation av containers, 
uthyrning och tulltjänster. (VIT, 2016). 

 

Figur 13. Vilnius Intermodala Terminals geografiska placering. (VIT, 2016) 
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5 Analys 
I kapitel 5.1 – 5.2 analyseras de förutsättningar och barriärer som framkommit 
under studiens gång samt den fallstudie som genomförts. 

5.1 Förutsättningar och barriärer för intermodala 
kombiterminaler 
Att gods fraktas i stora enheter beror på att detta är mer optimalt för 
kombiterminalerna med avseende på hantering och logistikplanering. 
Nackdelen med detta hanteringssätt är att mindre partier eller enstaka 
styckegods inte går att skicka på järnväg utan det måste fraktas på lastbil. 
Gällande de stora enheter med gods som körs på järnväg så krävs det att kunden 
bokar stora volymen i god tid och skickar gods regelbundet för att järnvägsfrakt 
ska vara ett möjligt alternativ. Anledningen till att det ser ut på detta sätt verkar 
i grunden inte bero på att det inte finns någon lösning för att skicka enstaka 
styckegods via tåg, även om det behövs en utveckling av infrastrukturen för att 
en lösning ska kunna fungera. 

Det saknas infrastruktur och system som klarar av att hantera och frakta 
styckegods direkt på tågvagn. Om det ska fungera att frakta styckegods via 
tågtransport är sannolikt den idé Pontus Carme fabricerade lämpligast att 
applicera, att det ska kunna gå att boka plats på godståg liknande platsbokning 
sker på persontåg i dag. Detta skulle göra frakt via tåg mer flexibel och 
tillgänglig för fler aktörer. För att detta skulle kunna bli möjlighet så räcker det 
inte med att en kombiterminal har denna hantering för då fallerar konceptet. Det 
gäller med andra ord att få med sig några stora aktörer som har samma målbild 
och kan applicera hanteringen på fler kombiterminaler. Dessutom krävs 
omfattande infrastrukturella förändringar för att det skulle fungera effektivt. 
Terminalerna behöver placeras intill stambanan med elektrifierade spår med en 
“av- och påfart” för att undvika tidskrävande lok växlingar och backning av 
hela tåg ekipage. Förutsättningarna för konceptet verkar dock vara långt borta 
och ingen verkar vara villig att ta den risk som Pontus pratar om. Rent 
ekonomiskt sett skulle en sådan investering vara väldigt långsiktig och 
förmodligen inte försvarbar. Ur ett samhälls- och miljömässigt hållbart 
perspektiv kan det däremot nästintill ses som en nödvändighet då de fossila 
bränslen som vägtransporter nyttjar som bekant är ändliga och anses vara på 
väg att ta slut. 

Allmänhetens inställning till tågtrafik kan vara ett hinder för konceptet med att 
frakta styckegods på järnväg. Det som många ser som en svag länk gällande 
järnvägen är tågtrafikens opålitlighet och förmåga till förseningar. Detta kan 
naturligtvis skapa en viss osäkerhet när det gäller godstransporter, både för 
avsändare och mottagare, då mycket i dagens samhälle handlar om att kunna 
skicka och få sina leveranser vid angiven tidpunkt och det finns oftast ett 
minimalt utrymme för flexibilitet. 
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En annan barriär i projektering och uppbyggnad av intermodala 
kombiterminaler kan vara en allt för bred variation av de inblandade aktörernas 
egenintresse. Även om alla parter till synes följer rational choice theory, till 
exempel att den privata sektorn tar beslut som grundar sig på deras kalkyler och 
marknadsunderlag. Medan den offentliga sektorn tar beslut utifrån regionens 
miljö- och tillväxtmål. Men om det ses utifrån ett vidare perspektiv kan den 
privata sektorn behöva ta beslut som är hållbart på längre sikt och som inte 
endast gynnar dem själva kortsiktigt, medan den offentliga sektorn kan behöva 
se till de behov den privata sektorn har för att kunna ha en gynnsam tillväxt. 
Det gäller att alla parter är beredda på att satsa, och framför allt att våga satsa på 
något nytt. 

Ett gott exempel där dessa karaktäristiska egenintressen överstigits är den 
privata- och offentliga sektorn i Sandvikens kommun som ett gemensamt tagit 
ett långsiktigt beslut gällande en lösning på miljövänligare godstransporter 
genom el- och hybridfordon. Genom att montera skenor i marken eller 
hängande ledningar över vägen får rätt utrustade lastbilar möjlighet att köra 
med väsentligt mycket mindre utsläpp och miljöpåverkan. Det skulle betyda att 
ett av de största argumenten för att hantera mer gods på järnväg försvinner eller 
blir svagare. Flexibiliteten behålls och många av de fördelar som järnvägstrafik 
innebär erhålls även på de utrustade vägarna. Det är än så länge bara 
forskningsprojekt och eventuell utbyggnad av de nödvändiga elnäten är 
kostsamt, därför kan det vara en bra ide att fundera på utbyggnad av både 
järnvägens infrastruktur och elbilsnätet som komplement till varandra. 

5.2 Validitet och reabilitet i studien 
All information om de befintliga kombiterminalerna som idag finns i Sverige är 
insamlat via intervjuer och granskning av dokument, detta har skapat en bra 
utgångspunkt i arbetet och resulterat i insikt och övergripande förståelse 
gällande området. I och med att kombiterminalerna är utspridda i landet, 
tillsammans med faktumet att det visat sig att ingen av terminalerna hanterar 
styckegods på det sättet denna studie huvudsakligen inriktat sig på, har 
granskning av dokument genomförts via publicerade dokumentationer och 
planritningar. 

Intervjuerna genomfördes för att få mer detaljerad information om varje 
terminals arbetssätt men också för att få ta del av de intervjuades tankar och 
idéer om att frakta enstaka styckegods via tåg. Önskvärt hade varit om 
intervjuer kunde ha gjorts med ett flertal personer på varje terminal, som 
exempelvis sitter i olika positioner, för att få bredare perspektiv på arbetssätt 
samt mer respons på idén om styckegodshantering på kombiterminal. 
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6 Slutsats 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar som bör 
finnas vid etablering av kombiterminal med styckegodshantering direkt från 
räls samt besvara forskningsfrågorna: 

• Hur hanterar nuvarande kombiterminaler styckegods, går dessa 
hanteringsmetoder att applicera på den nya kombiterminalen i Sundsvall? 

• Finns det belägg och marknad för Sundsvalls Logistikpark AB att 
uppföra styckegodshantering på den nya kombiterminalen? 

I denna studie har vi kommit fram till att de nuvarande kombiterminalerna i 
Sverige hanterar styckegods, dock inte som enstaka enheter och inte med direkt 
på- och avlastning på tågvagn. När styckegods fraktas på järnväg i dagsläget så 
lastas det i större enheter, så som container eller trailer. Dessa fraktas sedan till 
annan avsedd logistikyta för hantering och vidare transport ut till mottagare. 
Detta arbetssätt används redan på den befintliga kombiterminalen i Sundsvall 
och det finns därmed ingen befintlig metod som kan appliceras på den nya 
kombiterminalen i Sundsvall. 

Kombiterminalerna runt om i Sverige och de lokala aktörerna i Sundsvall anser 
inte att det finns något intresse eller marknad för att frakta enskilt styckegods 
via järnväg, och att det därmed inte är lönsamt för dem. Utifrån samhället finns 
ett intresse och önskan till ett mer miljötänk även gällande godstransporter. Om 
mer gods skulle transporteras via tåg istället för på lastbil skulle påfrestningarna 
på miljön minskas. Ställs frågan om det finns intresse för att frakta styckegods 
via järnväg till kunder och konsumenter uppger dessa att intresset finns. Ställs 
frågan till kombiterminalerna om de hanterar styckegods så fås svaret att de inte 
gör det, detta på grund av att det inte finns någon efterfrågan från kunderna. 
Detta gör frågan om det finns belägg och marknad för styckegods på tåg till en 
gråzon, där det inte finns något direkt svar.  

Den nya kombiterminalen i Sundsvalls logistikpark har bra geografiska 
förutsättningar som liknar flertalet av de andra intermodala terminalerna. 
Faktumet att kombiterminalen i Sundsvall är knutet till både väg, järnväg, sjö 
och flyg ger det en bra utgångspunkt ur transportperspektiv. Då Sundsvalls 
kombiterminal inte är färdigställd finns det ännu inte några klara beslut om 
vilken typ av verksamhet som ska befinna sig på området, men målet har sedan 
start varit att kombiterminalen ska tillhandahålla lagerlokaler och att det även 
ska finnas möjlighet till annan valfri logistikrelaterad verksamhet. Vid studie av 
valda benchmark partners så tillhandahåller de alla någon variant av lagring och 
även extra tjänster så som verkstad, tull tjänster med mera. Det är därför något 
som bör ses över om det finns möjlighet för liknande tjänster även på 
kombiterminalen i Sundsvall. 
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6.1 Förslag på framtida forskning 
Det finns idag en hel del forskning om kombiterminaler och torrhamnar sett ur 
olika perspektiv, men forskningsområdet kring detta ser inte ut att vara mättad 
då området står inför ständiga förändringar, både tekniskt och miljömässigt och 
behöver därför hela tiden vidareutvecklas. I visionen om att köra styckegods på 
järnväg ser vi även där flera områden som kan ses som intressant forskning och 
i framtiden kanske till och med nödvändiga med tanke på vår begränsning av 
fossilt bränsle och miljöpåverkan. Det gäller allt från att hitta de verkliga 
barriärerna som idag sätter stopp för järnvägstransport av styckegods till att 
konstruera processer och system som gör det möjligt. 
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Bilaga A: Intervjufrågor till aktörer i 
närområdet 
Vad har ni för tankar kring kombiterminaler, brukar det enligt era erfarenheter 
fungera bra? 

Vad tycker ni om Sundsvalls logistiksparks eventuella etablering av 
styckegodshantering i deras kommande kombiterminal? 

Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att hantera styckegods där 
Sundsvalls logistikpark valt att lokalisera sig? 

Skulle ni i framtiden vara intresserade av något eventuellt samarbete med 
Sundsvalls logistikpark gällande transport av styckegods via tåg? 

Skulle den nya kombiterminalen i hamnen vara ett intressant område för er att 
ha er verksamhet i? 
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Bilaga B: Intervjufrågor till 
kombiterminaler  
Hej! Vi är två studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid 
Mittuniversitetet som nu under det tredje året skriver vårt kandidatarbete. Vi 
gör vårt arbete mot Sundsvalls Logistikpark AB och ska där se över och ge 
förslag på hur styckegodshanteringen kan komma att se ut när kombiterminalen 
är färdigställd. 

Sundsvalls Logistikpark AB är ett kommunalägt bolag som håller på att utvecka 
ett nytt transportnav i Sundsvalls hamns om ska innehålla kombiterminal, 
logistiklager och etableringsytor som ska komma att driftas av en operatör. 
Skulle ni vara intresserade av att hjälpa oss med vår studie genom att svara på 
några frågor angående er hantering av diverse gods? 

Våra frågor till dig: 

Vad heter du och vad har du för titel och ansvarsområden på ert företag? 

Hanteras styckegods på er kombiterminal? 

Om ja: 

Hur mycket styckegods hanterar ni per år och hur stor andel av den totala 
godsvolymen som ni hanterar är stycketgods? 

Hur ser er hantering av styckegods ut, har ni någon planritning/processkarta på 
området där styckegodset hanteras? 

Ligger er terminal längs stambanan eller på stickspår. 

I sådant fall hur långt är stickspåret? 

Om nej: 

Hur kommer det sig att ni inte hanterar styckegods? 

Vad tycker du att det är för fördelar respektive nackdelar med att ni inte 
hanterar styckegods? 

Har ni någon plan på att börja med hantering av styckegods? 

 


