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Abstract 
Sustainability has become a highly prioritized subject among most companies and the goal is 
to maintain financial value without jeopardizing nature's resources, neither human health nor 
the society. How safe, fast and cost efficient a company distribute their goods is crucial for 
international- and domestic trade as well as economic growth. Haulage is a great source of 
greenhouse gas emissions and therefore it is crucial that new solutions of transport are 
developed in order to reduce the negative footprint of haulage in a supply chain. The use of 
high capacity transporting (HCT) vehicles is assumed increase when the EU's dimensions for 
a truck’s length, width and weight are allowed. This exception from EN standards would lead 
to increased transport efficiency, economic efficiency and reduced impact on the 
environment. The logistical solution of dry ports, namely a port on inland, can be used to 
consolidate goods, unburden the port and increase intermodality within the goods. 
Intermodality is when goods is transported between its starting location to its end location 
using several different kinds of transport ways. 
 
The following report maps how a synergy between high capacity vehicles and dry ports 
would look like. By using the triple bottom line sustainability model the report identifies 
strengths and weaknesses of the two concepts. The reports analysis is created from a 
theoretical literature study, a case study of the ETT project, an observation of Skaraborg 
Logistics Center and nine interviews with experts within the field. The report identifies that 
better economic, environmental and social effects are achieved if a dry port is connected to 
the port of origin by rail way rather than with HCT vehicles. Further identified problems is 
the temporary permit of conveying the longer and heavier vehicles. The analysis shows that 
in order to achieve a good effect from an interaction between HCT vehicles and dry ports, 
each term alone require that the necessary factors for good effect is fulfilled. 
 
The reports limitations are to consider all goods being normal gods and only to consider 
HCT-vehicles, not HCT-haulage by rail way. The writers also make the assumption that 
Swedish rules of labor are applied on domestic transportations by road. The report does not 
study details within IT, security systems nor aerodynamic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: HCT, LHV, sustainability, triple bottom line, dry port, intermodal transport, 
inland terminal.   



iv 
 

Sammanfattning 
Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en 
ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters 
förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för 
internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. Godstransporter är en stor källa 
till utsläpp av växthusgaser och därför är det viktigt att nya transportlösningar hittas för att 
minska de avtryck som godstransporter gör i en försörjningskedja. Användningen av så 
kallade högkapacitetsfordon, HCT-fordon, förväntas öka då möjligheten att köra lastbilar som 
överskrider EU:s dimensioner för längd, bredd och vikt kan medföra ökad effektivitet och 
reducerad miljöpåverkan. Även konceptet torrhamnar, det vill säga en anläggning med en 
terminal som drivs likt en hamn, kan användas för att konsolidera gods, avlasta hamnen och 
öka intermodaliteten hos godset. Intermodalitet innebär att godset fraktas från A till B med 
hjälp av en kombination av flera olika typer av fraktsätt, exempelvis sjö, tåg och lastbil.  
 
Följande rapport kartlägger hur en samverkan mellan högkapacitetsfordon och torrhamnar 
skulle kunna se ut. Detta genomförs med hjälp av att utifrån hållbarhetsmodellen triple 
bottom line som avser de tre dimensionerna ekonomi-, miljö- och sociala effekter, identifiera 
styrkor och svagheter hos begreppen. Med hjälp en teoretisk litteraturstudie, en fallstudie av 
ETT-projektet, en observation av Skaraborg Logistics Center samt nio stycken intervjuer med 
experter inom området, analyseras effekterna av en samverkan mellan högkapacitetsfordon 
och torrhamnar.  
 
Rapporten identifierar att bättre ekonomiska-, miljömässiga och sociala effekter nås om en 
torrhamn är kopplad till ursprungshamnen med järnväg snarare än med HCT-fordon. 
Ytterligare identifierad problematik där en torrhamn försörjs med HCT-fordon utgörs av de 
tillfälliga tillstånden för att få framföra de längre och tyngre lastbärarna. Analysen visar att 
för att uppnå en god effekt från en samverkan mellan HCT-fordon och torrhamnar krävs att 
varje begrepp ensamt uppnår de faktorer som krävs för god effekt.  
 
Rapporten är avgränsad till att räkna allt gods som normalt gods, endast avse HCT-
transporter på väg samt att förutsätta att svenska arbetsregler följs vid inrikes transporter på 
väg. Rapporten studerar inte detaljer kring potentiell utveckling inom tekniken, exempelvis 
säkerhetssystem, IT-system eller aerodynamik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: HCT, LHV, hållbarhet, triple bottom line, torrhamn, intermodal transport, 
inlandsterminal. 
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Förord 
Följande examensarbete utfördes på Högskolan i Borås som en del i kandidatexamen för 
högskoleingenjörer på programmet Industriell Ekonomi - logistikingenjör. Utbildningen 
omfattar en kandidatexamen på 180 högskolepoäng inom teknik med ett examensarbete inom 
området logistik på 15 högskolepoäng. Examensarbetet utfördes som en del av ett större 
projekt som drivs av Borås stad tillsammans med flera aktörer och där syftet är att 
implementera en torrhamn i Viared, Borås med HCT-koppling till Göteborgs hamn.  
 
Författarna vill varmt tacka Daniel Ekwall på Högskolan i Borås för god handledning under 
perioden såväl som samtliga aktörer i projektet. Författarna vill även rikta ett stort tack till 
personerna som lät sig intervjuas och därmed utgör en stor del av rapportens empiridel.  
 
 

Lina Johansson och Cajsa Larsson 
Borås 2017 
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1. Introduktion 
 
I introduktionen presenteras bakgrunden till studien, syftet med rapporten, 
problemformulering och avgränsningar.  
  

1.1 Bakgrund 
Carter och Rogers (2008) beskriver att det i dagens samhälle ställs allt högre krav på företag 
och dess arbete kring hållbar utveckling.  Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de 
flesta verksamheter och strävan är att erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra 
naturresurser, människan och samhället. Företag och myndigheter tvingas idag att integrera 
hållbar utveckling i sina aktiviteter och Agrawal, Singh och Murtaza (2016) menar att 75 % 
av alla stora verksamheter känner press på att utveckla icke-finansiella mätetal på prestation i 
tillägg till de traditionella. Transportbranschen ställs idag inför såväl interna som externa krav 
i form av regelverk, standarder och kundkrav som ibland medför att aspekter kring hållbarhet 
bortprioriteras (Carter & Rogers 2008). 
 
Pålsson och Johansson (2016) förklarar att transport är en fundamental faktor för ekonomi 
och samhälle. Verksamheter fokuserar allt fler av sina aktiviteter på att effektivisera och 
kostnadsminimera sina logistikaktiviteter (Pålsson & Johansson 2016). Sanchez, Rodriguez, 
Piecyk, Mason och Boenders (2015) beskriver att verksamheters förmåga att distribuera gods 
säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell- och inrikes handel samt 
ekonomisk utveckling. Klimatförändringar under de senaste årtiondena har fått en ökad 
signifikans vid införanden av nya policyer och regelverk över hela världen. Som beskrivs 
ovan är verksamheter under större press att inte bara mäta sin framgång utifrån finansiella 
mätetal utan även utifrån hur miljömässigt effektiva de är i sina aktiviteter. Det innebär att 
verksamheter måste reducera den miljömässiga påverkan till följd av sina logistiska 
aktiviteter. Godstransporter är en stor källa till utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, 
därför är det kritiskt att nya transportlösningar hittas för att minska de avtryck som 
godstransporter gör i en försörjningskedja. Transporter står idag för 15 % av de totala 
växthuseffekterna globalt och godstransporterna förväntas att öka i takt med BNP. Författarna 
menar också att för att reducera trafikintensiteten bör antalet fordonskilometer reduceras och 
detta kan bland annat göras genom bättre transportplanering, bättre förpackningar och öka 
fordonets lastkapacitet genom användning av större fordon (Sanchez et al. 2016). 
 
Ye, Shen och Bergqvist (2014) beskriver att de två mest märkbara utvecklingsprojekten 
relaterat till transport i Europa är intermodala transporter och HCT-baserade 
transportlösningar. Idag får en lastbil som körs på det svenska vägnätet väga maximalt 60 ton 
och inneha en längd på 25,25 meter. Med ett högkapacitetsfordon, även kallat HCT-fordon, 
innebär det att fordonet får överskrida dessa bestämmelser (Ye, Shen & Bergqvist 2014).  
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Volvo (2016) menar att nya tekniska lösningar inom drivlina och bromssystem möjliggör en 
utvidgning av transportkapaciteten för lastbilar och att denna lösning kan minska 
klimatpåverkan för att på så vis sänka bränsleförbrukningen med upp till 30 % utan att 
kompromissa med säkerheten. 
 
Minskningen i klimatpåverkan och den sänkta bränsleförbrukningen har sin grund i att ett 
HCT-fordon kan transportera upp till mellan 40 % till 50 % mer gods än ett traditionellt 
fordon (Doll, Fiorello, Pastori, Reynaud, Klaus, Lückermann, Kochsiek & Hesse 2009). 
Holmstrand (2011) beskriver hur dessa HCT-fordon kräver dispens från Trafikverket för att 
få framföras i Sverige. Särskilda skäl att ge dispens för att framföra en tung eller skrymmande 
transport kan vara att lasten är odelbar och bredden, längden, höjden och/eller vikten är sådan 
att den inte kan transporteras inom bestämmelserna för dimensioner. Dispenshandlingen 
innehåller tydlig information avseende från vilka bestämmelser som undantaget gäller så väl 
som vilka villkor som är förenade med transporten och för vilken tidsperiod dispensen ges. 
Giltighetstiden för dispens bör inte överstiga fem år (Holmstrand 2011). 
 
Zhang, Yun och Kopfer (2013) beskriver att ISO-containrar är lastbehållare som kommer i 
standardiserade storlekar och kan lastas på järnvägsvagnar, lastbilar och fraktfartyg. 
Standardiseringen underlättar så kallade intermodala transporter, det vill säga när fler än ett 
transportslag används på vägen till slutkund. Containrarna kommer i storlekarna 20 fot, 40 fot 
och 45 fot. Kapaciteten, avseende volym, brukar anges i enheten TEU (eng. “Twenty-foot 
Equivalent Unit), en TEU representerar en 20-fots container och en 40-fots container 
benämns ha volymen två TEU. Traditionellt inom EU fraktas en 40-fotare eller två stycken 
20-fotare per ekipage men undantag finns i Sverige och Finland där HCT-fordon med en 
kapacitet för tre TEU redan framförs i vägnätet. Transportstyrelsen i Sverige har beviljat 
dispens för fordon med släp för två stycken 40-fotare (Zhang, Yun & Kopfer 2013).  
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) beskriver hur hamnarnas belastning har blivit allt 
högre till följd av det ökande containerflödet. Detta har orsakat bland annat trånga terminaler, 
trängsel och långa uppehållstider. Att implementera och använda en inlandsterminal med 
koppling till en hamn, en så kallad torrhamn, kan då hjälpa till att underlätta detta flöde då 
hanteringsarbetet och administrationen kan flyttas från hamnen till torrhamnen. Torrhamnen 
kan dessutom användas som ett logistiskt nav som konsoliderar gods och samordnad 
distribution av detta gods (Roso, Woxenius & Lumsden 2008). Lättilä, Henttu och Hilmola 
(2013) menar dessutom att en implementering av en torrhamn kan medföra modalskifte från 
väg till järnväg.  
 
Bergqvist och Monios (2016) förklarar att det i Falköping finns en inlandsterminal med 
koppling till Göteborgs hamn. Terminalen, med namnet Skaraborg Logistic Center, har en 
daglig godspendel som körs på sträckan mellan Göteborgs hamn och terminalen. Pendeln 
drivs av DB Schenker med detaljhandelsföretaget Jula som den största samarbetspartnern. 
Jula fraktar sina containrar med tåg från Göteborgs hamn till terminalen i Falköping för att 
sedan lasta över och köra resterande tre mil med HCT-fordon (Bergqvist & Monios 2016).  
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Borås Stad har tillsammans med bland annat Volvo Group Technologies startat ett projekt 
inför en eventuell implementering av en torrhamn i Viared, Borås med HCT-koppling till 
Göteborgs hamn. HCT-fordonen är tänkta att framföras på riksväg 40 mellan Göteborgs 
hamn och torrhamnen i Viared där konsolidering och de-konsolidering av containergods ska 
ske.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att kartlägga vad en samverkan mellan HCT-baserade fordon och 
torrhamnar innebär, med avseende på ekonomiska-, miljömässiga och sociala aspekter. 

1.3 Problemformulering 
Vad innebär en samverkan mellan HCT-baserade fordon och torrhamnar? 

1.4 Avgränsning 
Projektgruppen har avgränsat studien genom att avse allt gods som normalt gods i containrar, 
hänsyn tas inte till bland annat stöldbegärligt gods eller farligt gods. En ytterligare 
avgränsning är att rapporten endast avser högkapacitetstransporter, det vill säga HCT-
baserade transportlösningar, med fordon. Järnvägstransporter av HCT-karaktär studeras inte.  
 
Projektgruppen har gjort förutsättningen att svenska arbetsregler efterföljs vid inrikes 
transport varav problematik kring förarens arbetsmiljö inte berörs inom den sociala 
dimensionen i hållbarhetsmodellen.  
 
Rapporten avsåg inte att studera detaljer kring påverkan av potentiell utveckling inom 
tekniken såsom exempelvis aerodynamik, olika nya tekniska säkerhetssystem eller IT-system 
i ett fordon.  
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2. Metod och Material 
 
Författarna visar i detta kapitel hur litteratursökningen har genomförts, vilket vetenskapligt 
perspektiv rapporten innehar samt vilka metodval som gjorts.   
 
 

2.1 Genomförande 
Rapportens syfte formulerades och därefter fastställdes en frågeställning med uppgift att 
besvara syftet. I samband med litteratursökningen begränsades urvalet till artiklar som var av 
vetenskaplig karaktär och referentgranskad.  Valda nyckelord för sökningen var: HCT, LHV, 
hållbarhet, triple bottom line, torrhamn, intermodal transport, inlandsterminal. Författarna 
byggde upp det teoretiska ramverket genom en omfattande litteratursökning där 
vetenskapliga artiklar och litteratur studerades. Efter att insamling av data skett, studerades 
och analyserades innehållet och strukturerades upp efter triple bottom line, en 
hållbarhetsmodell som delar upp faktorer utefter ekonomiska- miljömässiga- och sociala 
dimensioner. Insamlingen och analysen av det teoretiska ramverket användes som en bas för 
att sedan fortsätta med det empiriska ramverket.  
 
Rapportens empiriska ramverk består till stor del av de nio stycken semistrukturerade 
intervjuerna som författarna genomfört med nio personer med expertis inom de studerade 
begreppen och områdena. I Appendix 1 kan intervjuguiden skådas i sin helhet och i Appendix 
2 följer personbeskrivningar av intervjupersonerna för att bevisa deras kunnighet inom 
områdena. Utöver de nio stycken intervjuerna genomfördes en deltagande observation av 
Skaraborg Logistics Center för att författarna skulle få en djupare förståelse för begreppet 
torrhamn i praktiken. Författarna genomförde dessutom en fallstudie av ett tidigare projekt 
med HCT-fordon, ”Ett Trave Till (ETT)”. I fallstudien studerades ETT-projektets resultat 
noggrant för att sedan strukturera upp slutsatserna efter triple bottom line. Projektet som 
studerades i fallstudien är ett känt projekt inom branschen som majoriteten av 
intervjupersoner hänvisade till som ett exempel på en lyckad användning av HCT-fordon i 
Sverige. Genom att jämföra de identifierade styrkorna och svagheterna hos begreppen i teorin 
och fynden från det empiriska ramverket skapades analysavsnittet. I diskussionen diskuterar 
författarna fynden i analysen vilka sedermera mynnar ut i de rekommendationer som 
författarna ger till de berörda aktörerna i projektet. Slutligen ledde diskussionen till att en 
slutsats kunde formuleras. 
 
Författarna har använt induktiv ansats för att kunna identifiera samband mellan studerad teori 
och observerad eller undersökt verklighet. Studien som ligger till grund för rapporten 
genomfördes med kvalitativ metod vilket innebär att rapportens slutsatser syftar till att skapa 
en djupare förståelse för helheten och sammanhanget snarare än att finna generell giltighet.  
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2.2 Vetenskapligt perspektiv 
Enligt Thomas (2006) innebär induktiv ansats att i sin studie huvudsakligen använda 
litteraturstudier som metod för att kunna härleda mönster, teman eller modeller hos 
information. Induktion syftar till att studera teorin noggrant för att sedermera jämföra denna 
med verkligheten och på så vis identifiera samband (Thomas 2006). Detta till skillnad från 
deduktiv metod som snarare syftar till att med hjälp av teori och empiri förkasta hypoteser 
(Bryman 2011). Thomas (2006) menar att forskaren börjar med att studera ett område för att 
sen låta teorier uppkomma ur data. Induktiv metod har tre stycken huvudsakliga sätt för att nå 
ett forskningsresultat. Det första sättet utgörs av att sammanställa omfattande och varierad 
data till en kortare sammanfattning. Det andra sättet är att på ett tydligt och transparent sätt 
kunna redogöra för på vilka grunder kopplingar mellan teori och empiri görs. Det tredje sättet 
är att utveckla en modell eller teori utifrån den underliggande strukturen som presenteras i 
litteratur- och empiriska studier (Thomas 2006). Följande tre metoder för analys har använts 
som grund till rapportens analyskapitel där författarna till rapporten använt tidigare 
vetenskapligt förankrad forskning inom de valda områdena för att sedan testa teorin och hitta 
mönster samt samband med hjälp av empiriska studier. Dessa inkluderar en fallstudie av 
ETT-projektet, en observation av Skaraborg Logistics Center samt nio stycken intervjuer med 
experter inom området.  

2.3 Metodval 
Rapporten är av kvalitativ metod och är en systematisk litteraturstudie med innehållsanalys. 
Kvantitativ och numerisk data har studerats utifrån ett kvalitativt synsätt vilket innebär att 
rapportens slutsatser inte syftar till att finna generell giltighet utan ämnar skapa en djupare 
förståelse för helheten och sammanhanget. Det innebär också att kvalitativa fynd från en 
studie inte visar en absolut och helt objektiv sanning, så även i fallet med denna rapport.  
 
I en kvalitativ studie gör författaren antagandet att verkligheten inte endast kan uppfattas på 
ett visst specifikt sätt, det vill säga verkligheten är olika för var och en vilket medför att inga 
definitiva och allmänt korrekta svar på en fråga finns (Justesen & Mik-Meyer 2011). 
Kvalitativ forskning innebär att data från intervjuer eller text studeras och tolkas för att 
generera en djupgående bild av en viss situation utifrån en given kontext (Bryman 2011). 
Holme och Solvang (1997) beskriver hur kvalitativa metoder har primärt ett förstående syfte 
med låg grad av formalisering, det vill säga syftet är inte att finna generell giltighet hos 
studerade fenomen eller teorier. Det huvudsakliga och centrala i studien är istället att skapa 
en djupare förståelse av problemet som studeras. Ett kännetecken för kvalitativ metod är dess 
närhet till informationskällan samt att helheten av sammanhanget förklaras (Holme & 
Solvang 1997).  
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2.3.1 Teoretiskt ramverk och fallstudie 
Bryman (2011) förklarar att en systematisk litteraturstudie innebär att forskaren samlar in och 
kritiskt analyserar tidigare forskning i form av studier och vetenskapliga artiklar. Metoden 
innebär att forskaren själv inte genomför intervjuer, observationer eller enkätundersökningar 
utan ett resultat och svar på forskningsfrågorna består av en jämförelse mellan teori och 
tidigare forskning inom området (Bryman 2011). Sörensson och Olsson (2011) förklarar att 
fallstudier är en gemensam benämning på metoder som används för att ingående studera ett 
projekt där flera insamlingsmetoder utnyttjas beroende på forskningsperspektivet. I en 
fallstudie följer forskaren ett händelseförlopp och rör sig under alla tre dimensioner av tid, 
förfluten tid, nutid och framtid. Fallstudier gör det möjligt att få inblick i oväntade situationer 
som tidigare varit oklara (Sörensson & Olsson 2011). I det empiriska ramverket studerades en 
fallstudie om en verklig implementering gällande högkapacitetstransporter. Fallstudien 
analyserades för att kunna jämföra den teoretiska litteraturen med ett verkligt exempel.  

2.3.2 Empiriskt ramverk 
Bryman (2011) beskriver att innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod vilket 
används för att dra slutsatser om olika typer av innehåll inom kommunikation, till exempel 
intervjuer, observationsprotokoll och tidningsartiklar. Forskning sprungen ur innehållsanalys 
värderas utifrån orden trovärdighet, beroende och om studiens resultat är överförbart 
(Bryman 2011). Det empiriska ramverket är av undersökande karaktär och därmed är det 
lämpligt att använda kvalitativ metod med intervjuer och/eller observationer. Valet att 
genomföra nio stycken intervjuer och en deltagande observation gjordes enligt Justesen och 
Mik-Meyer (2012) som menar att forskaren i en kvalitativ studie antar att verkligheten inte 
bara kan uppfattas på ett sätt. Till följd av detta finns det inte heller en absolut och helt 
objektiv sanning vilket leder till att det är svårt att formulera adekvata enkätfrågor eller att 
samla in numerisk data (Justesen & Mik-Meyer 2012).  

2.3.2.1 Intervjuer 

Nio stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes under arbetets gång. En 
semistrukturerad intervju innebär att huvudfrågorna är definierade på förhand och att 
utrymme ges för avvikelser om intervjupersonen själv leder in samtalet på intressanta och 
relevanta vägar (Justesen & Mik-Meyer 2012). Författarnas mål var att intervjupersonerna 
upplevde stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Huvudfrågorna var planerade sedan 
innan och under intervjuns gång ställdes uppföljningsfrågor samt sonderingsfrågor för att få 
ett tydligare och mer tolkningsbart resultat. Uppföljningsfrågorna innebar att 
intervjupersonen ombads att utveckla sitt svar vilket visade författarnas delaktighet i samtalet, 
sonderingsfrågorna avsåg att få intervjupersonen att fördjupa och exemplifiera sina svar 
(Bryman 2008).  
 
Justesen och Mik-Meyer (2012) beskriver ett centralt begrepp inom det fenomenologiska 
perspektivet är intersubjektivitetsbegreppet, vilket syftar till ett antagande om att kunskap 
utvecklas och bildas mellan människor. Det innebar att författarna var tvungna att reflektera 
över hur de påverkar intervjupersonen under intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2012).  
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Författarna har under de nio genomförda intervjuerna försökt hålla sig så objektiva som 
möjligt utan att vara icke-bemötande eller icke-inbjudande till diskussion. En nackdel med 
intervjuer som forskningsunderlag är att resultaten är tolkningsbara samt att personen som 
leder intervjun riskerar att, med egna åsikter och värderingar, påverka intervjupersonen. Det 
skulle kunna innebära att resultatet som ges av intervjuerna inte är helt sanningsenligt och 
applicerbart (Bryman 2008). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2012) är problemet typiskt för 
kvalitativa studier och menar att det inte finns någon helt absolut och objektiv sanning. 
Fördelen med att använda intervjuer istället för enkäter är att ett förtroende kan skapas mellan 
personen som leder intervjun och den som blir intervjuad. Det kan i förlängningen innebära 
att mer matnyttig information fås ut av intervjun än om personen svarat på en enkät. 
Dessutom ger en intervju mer nyanserade svar och med hjälp av sonderings- och 
uppföljningsfrågor kan oväntade vägar av information hittas (Justesen & Mik-Meyer 2012).  

2.3.2.2 Observation 

För att skapa en uppfattning av ett verkligt exempel besöktes en torrhamn i regionen, 
Skaraborg Logistics Center i Falköping. Kylén (2004) beskriver att en observation genomförs 
för att kunna observera händelser, beteenden, flöden och frekvenser. Observatören kan sedan 
använda sina egna erfarenheter för att förstå ett samband eller studera vad ett visst mönster 
eller beteende leder till och på så vis kunna jämföra det med vad som är önskvärt. En 
observatör utgår från sina egna personliga värderingar och redovisar det som är intressant för 
hen, däremot innehåller observationen inga värderingar, tolkningar eller slutsatser men de 
noteras i ett protokoll (Kylén 2004). 
 
På plats genomfördes en planerad, ostrukturerad och deltagande observation, där personen 
ansvarig för det operativa genomförandet av torrhamnens implementering och utveckling 
guidade observatörerna. Kylén (2004) beskriver att en planerad observation innebär att det är 
förutbestämt vad som ska observeras och hur det observerade ska registreras. Att 
observationen är ostrukturerad utgörs av att observatören beskriver situationen eller 
processen som observeras, hur hen själv vill. Observationen präglas inte av någon tydlig 
struktur, exempelvis numerisk datainsamling av antal personer som använder en bankomat 
under en viss tidsperiod, utan är mer subjektiv. En deltagande observatör är en person som 
formellt ingår i processen på ett eller annat sätt, exempelvis som en mötesdeltagare som 
också studerar hur mötet fortlöper. I denna rapports fall utgjordes de deltagande 
observatörerna av författarna själva. Det kan i sin tur innebära att en observatör som är 
deltagande är alltså partisk samt emotionellt engagerad i processen. En tydlig fördel med en 
deltagande observation är att ett förstående sammanhang ges till följd av förkunskaper om 
processen, dock medför det emotionella engagemanget kanske att redogörelsen inte blir helt 
saklig och sann. Viktigt är att notera huruvida observatören påverkar övriga deltagare i 
processen, det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt om observatören påverkar 
sammanhanget så länge det är noterat hur hen gör det (Kylén 2004).  
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Under observationen som genomfördes på Skaraborg Logistic Center hoppas författarna att 
de hade ett öppet sinne. En fördel vid denna observation var att författarna inte hade annat än 
teoretiska förkunskaper om vare sig näringslivet i Falköping, förutsättningarna lokalt eller 
begreppet torrhamn i sig. En nackdel kan ha varit avsaknaden av empirisk erfarenhet vilket 
kan ha gjort att viktiga och intressanta följdfrågor i observationsprocessen missades. 
Eventuell osäkerhet hos observatörerna kan ha påverkat den övriga deltagaren negativt vilket 
i sin tur kan ha lett till ett förändrat beteende hos denne. Vem som observerar en situation 
eller process påverkar tolkningen av resultatet och eventuellt kan det påverka analysen av 
observationen att samma personer observerat och analyserar materialet (Kylén 2004).  

2.4 Validitet & reliabilitet 
Bell och Waters (2014) menar att vid insamling av information är det viktigt att kritiskt 
granska denna för att avgöra hur tillförlitlig informationen är. Validitet är ett mått som avser 
ett mätinstruments förmåga att kunna mäta det som ska mätas eller beskriva det som ska 
beskrivas, det vill säga mäta eller beskriva rätt sak. Det kan även definieras som en 
forskningsinsats som utformas med syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser. Resultatet och 
beläggen som undersökningen leder fram till ska kunna skapa ett gediget stöd för 
tolkningarna som görs. Reliabiliteten är ett mått som avser hur ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen men under lika omständigheter. Ett exempel på ett tillfälle 
då reliabiliteten är låg kan vara en konkret fråga som ger en typ av svar i den ena situationen 
men ett helt annat i en annan situation (Bell & Waters 2014). 
 
För att intervjun skulle uppnå hög validitet genomfördes flera olika intervjuer med personer 
med olika bakgrund men som alla hade teoretisk eller praktisk kunskap inom området. Valet 
av personer gjordes för att få åsikter ur ett brett urval med hög kompetens i olika områden. En 
beskrivning av personerna som intervjuades finns i Appendix 2. Intervjurespondenternas 
validitet som experter bekräftas i deras överensstämmande svar i majoriteten av samtliga 
frågor. Rapportens teoretiska ramverk har sin huvudsakliga grund i vetenskapliga artiklar 
som är publicerade i stora och erkända vetenskapliga journaler, något som ger hög validitet 
till rapportens teoretiska ramverk. För att säkerhetsställa hög reliabilitet till det empiriska 
ramverket samlades information in både i form av flera intervjuer samt en tidigare studie 
inom området. Vid intervjuerna medverkade båda författarna och efter varje intervju avsattes 
tid för att gå igenom noteringar av den genomförda intervjun, detta för att i efterhand kunna 
validera att noterad data var uppfattad på ett korrekt sätt.   
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3. Teoretiskt ramverk 
 
Den teoretiska referensramen beskriver begreppen supply chain management, logistik, triple 
bottom line, distribution och transport för att sedan djupare studera tidigare litteraturstudier 
avseende transportlösningarna HCT och torrhamn.  
 

3.1 Supply Chain Management 
Supply chain management som begrepp kan dateras tillbaka till 1980-talet och definieras av 
Pirim, Al-Turki och Yilbas (2014) som “[...] en koordinerande term mellan läge, tillverkning, 
lagerhållning och transport mellan alla aktörer i en försörjningskedja för att nå den bästa 
nivån av effektivitet och mottaglighet för den specifika marknaden”. Optimering är 
nödvändigt inom supply chain management och alla stadier i kedjan bör betraktas som en 
aktivitet i behov av optimering och effektivisering. Enligt Pirim, Al-Turki och Yilbas (2014) 
är syftet att minimera de totala kostnaderna för transport medan kundnöjdhet och kundbehov 
uppfylls samtidigt som kostnaden för bundet kapital i lager ska minimeras genom hela 
kedjan. Nedan i figur 1 följer en illustration över nätverket och dess aktörer inom supply 
chain management.  
 

 
Figur 1. Supply Chain Management Network (Harrison, Van Hoek & Skipworth 2014) 

Pirim, Al-Turki och Yilbas (2014) beskriver att besluten som tas inom supply chain 
management kan vara antingen strategiska, taktiska eller operativa och att dessa utlöses av 
kundkrav och effektiv varuförsörjning, aktiviteter som kan vara i konflikt med varandra. Som 
ett exempel presenteras att massproduktion är det bästa utifrån kundnöjdhet, i form av 
exempelvis snabba leveranstider, men det skapar stora lager som kostar mycket i bundet 
kapital samt lagerhållning (Pirim, Al-Turki & Yilbas 2014).  
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Alltså är ett produktionsbeslut i konflikt med ett lagerbeslut. Sådana motstridiga beslut kräver 
koordinering och integrering genom hela försörjningskedjan för att optimera processerna 
(Pirim, Al-Turki & Yilbas 2014). Braziotis, Bourlakis, Rogers och Tannock (2013) definierar 
kärnan i försörjningskedjor som “[...] en rad av samarbetande aktiviteter och relation som 
länkar företaget i den värdeskapande processen med slutkunden genom att tillhandahålla en 
lämplig mix av värden i produkter och/eller tjänster”. Huvudfokus ligger i att samarbetande 
företag tillsammans bidrar till utformning, konstruktion, distribution och kommersiellt 
utnyttjande av en produkt eller en tjänst. I kontrast till detta beskrivs försörjningsnätverket 
som “[...] en uppsättning av aktiva medlemmar i en verksamhets försörjningskedjor samt 
inaktiva medlemmar som verksamheten avser, som kan uppmanas att aktivt bidra till en 
försörjningskedja om behov uppstår” (Braziotis et al. 2013).  
 
Schaltegger och Burritt (2014) beskriver att det idag finns ett ökat krav på försörjningskedjor 
att verka på ett hållbart sätt samt att kunder, media och myndigheter kräver bekräftelse på att 
hållbarhetsdimensioner övervägs i alla skeden i kedjan. Begreppet beskriver författarna som 
SSCM (eng. “Sustainable Supply Chain Management”), det vill säga hållbar supply chain 
management. Efterfrågan på miljövänliga och socialt ansvarsfulla produkter och tjänster har 
ökat i många länder runt om i världen. Dessutom har hållbarhetsrelaterade risker och 
möjligheter sporrat hållbarhetsorienterade innovationer i ett ökat antal industrier och 
marknader. Detta har i sin tur lett till att hållbarhet har utvecklats till ett viktigt 
konkurrensmedel mellan aktörer. Risker relaterade till hållbarheten i supply chain 
management hänger ofta samman med arbetsvillkor hos leverantörer eller utsläpp i samband 
med produktionen (Schaltegger & Burritt 2014).  

3.2 Logistik 
Huber, Klauenberg och Thalle (2015) menar att logistik blir allt mer komplext samtidigt som 
det blir allt mer viktigt. I dagens företag ses logistik som en lika viktig del som till exempel 
ekonomi, produktion eller marknadsföring. “Logistik definieras som en process av planering, 
implementering och kontroll av procedurer för att uppnå effektivitet gällande transport och 
lagring av gods vilket inkluderar tjänster och relaterad information för att uppnå kundens 
krav”. Logistik täcker hela transportkedjan, från produktion till konsumtion och inkluderar 
ingående, utgående, interna och externa förflyttningar. Transport som går från startposition 
till slutposition påverkas mycket av logistiken och dess beslut. Den aktuella utvecklingen av 
logistik drivs av globala ekonomiska megatrender, vilket ofta handlar om globalisering, 
utveckling och införande av ny informationsteknik, miljöskydd samt konkurrens ur ett 
kvalitet- och tidsperspektiv (Huber, Klauenberg & Thalle 2015).  
 
Logistiken har under de senaste två eller tre årtionden vuxit till att bli en mer central aktivitet 
och funktion i den industriella och ekonomiska branschen och de Villiers (2002) beskriver att 
logistiken kan kategoriseras utefter aktiviteternas huvudområden. Kategorierna är: militär 
logistik, teknisk logistik (eng. “engineering logistics”), affärslogistik, produktionslogistik, 
reverse logistik och supply chain management (de Villiers 2002).  
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De Villiers (2002) menar att den tekniska logistiken syftar till koncept såsom integrerande 
logistiksupport, livscykelanalyser, systemaktiviteter och systemsupport samt management av 
underhåll. Affärslogistik syftar till logistik som appliceras i den kommersiella verksamheten 
med konsumentvaror såväl som tillgång och efterfrågan på råmaterial och färdiga varor. The 
Council of Logistics Management (de Villiers 2002) definierar logistik som “den del av 
supply chain-processen som planerar, implementerar och kontrollerar effektiviteten, det 
effektiva flödet och lagerhållning, service och anpassar aktiviteter och operationer för att 
möta kundens behov”. I den logistiska mixen finns ett antal huvudelement vilka bland annat 
är lager, faciliteter, kommunikation, debiteringsintervall, transport, materialstyrning, 
materialplanering och produktionsplanering. Fysisk transport och distribution av varor, inköp 
och marknadsföring är också element som kan räknas tillhöra logistiken. Produktionslogistik 
som begrepp avser den logistik som sker i en produktionsmiljö och rör relationen och alla 
processer mellan råmaterial och en färdig vara. Konceptet exkluderar de aktiviteter som har 
ett inre gränssnitt mot materialplaneringssystemet MRP (eng. “Material Resource Planning”) 
och ett yttre gränssnitt mot distributionsplaneringssystemet DRP (eng. “Distribution 
Requirements Planning”). Reverse logistik avser de aktiviteter som hanterar returflöden, 
återvinning och avfallshantering. Konceptet har som syfte att återföra avfall till dess ursprung 
för att kunna återta ett värde i avfallet (de Villiers 2002).  

3.3 Triple bottom line 
Carter och Rogers (2008) beskriver att triple bottom line är en hållbarhetsmodell som utgår 
från de tre dimensioner av hållbar utveckling som först beskrevs i Brundtlandrapporten från 
1987. Modellen triple bottom line formulerades av John Elkington år 1997 och syftar till att 
låta samhällets levnadsvillkor och resursanvändning möta människors behov utan att riskera 
miljöns hållbarhet, detta för att säkra framtida generationers behov. Triple bottom line består 
av de tre dimensionerna: ekonomisk hållbarhet (eg. profit), miljömässig hållbarhet (eg. 
planet) och social hållbarhet (eg. people) utifrån ett mikroekonomiskt perspektiv (Carter & 
Rogers 2008). Det mikroekonomiska perspektivet avser att studera samverkan på olika 
marknader mellan producenter och konsumenter. Utifrån att studera hur dessa aktiviteter ser 
ut kan slutsatser dras avseende hur ekonomin fungerar eller bör fungera (Sorrell & 
Dimitropoulos 2007).  
 
Carter och Rogers (2008) beskriver att ekonomisk hållbarhet har som främsta syfte att 
motverka fattigdom och att låta alla människor ha råd att tillgodose sina basala behov i 
relation till de resurser som finns på jorden. Därmed sagt att den ekonomiska utvecklingen 
inte ska medföra negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Det 
innebär att forskning som bedrivs inom området skulle kunna handla om till exempel hållbar 
produktion och konsumtion eller socioekonomisk utveckling. Miljömässig hållbarhet innebär 
att människor ska hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt så att resurser 
finns kvar till nästkommande generationer. Med social hållbarhet menas att ständigt arbeta 
mot ett samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter såsom trygg arbetsmiljö 
eller rätt till utbildning (Carter och Rogers 2008).  
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Figur 2 nedan visar de tre dimensionerna i triple bottom line samt hur de korrelerar med 
varandra. Där alla tre cirklar möts i mitten finns hållbarhet vilket är målet med att driva en 
verksamhet med triple bottom line i åtanke. Till höger i figuren ses hur people, det vill säga 
den sociala aspekten, och planet, det vill säga den ekonomiska aspekten, interagerar med 
varandra och i den delen kan beskrivas med begreppet eng. “equitable”, det vill säga rättvisa. 
När en verksamhet kan finna sig själv ligga i den delen av figuren så driver de sin verksamhet 
på ett rättvist, jämlikt och skäligt sätt. När en verksamhet istället ligger i vänster i figuren, där 
people och planet, det vill säga den miljömässiga aspekten, sägs det att de bedriver sin 
verksamhet på ett uthärdligt (eng. “bearable”) vis. När en verksamhet ligger mellan planet 
och profit, alltså längst ner i figuren, bedrivs verksamhetens aktiviteter på ett genomförbart 
(eng. “viable”) vis.  
 

 
Figur 2. De tre dimensionerna i triple bottom line och dess relation till varandra  

Isaksson, Garvare och Johnson (2015) beskriver hur verksamheter och deras distributionsnät 
kan ses som system som ingår i det större globala systemet. För att dessa distributionsnät och 
verksamheter ska vara hållbara måste de agera på ett hållbart vis i det större systemet. 
Verksamheternas hållbarhetsresultat bör kunna operationaliseras på ett sådant sätt att det kan 
hjälpa industrin att hantera relevanta frågor avseende global hållbarhet, alltså bör de globala 
gränserna återspeglas i mätning och hantering av verksamhetens hållbarhetsarbete (Isaksson, 
Garvare & Johnson 2015). Harms, Hansen & Schaltegger (2013) beskriver de 
hållbarhetsfrågor som är relaterade relaterat till de tre dimensionerna av hållbarhet. Dessa 
följer sammanfattat nedan i tabell 1. 
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Hållbarhetsdimension Hållbarhetsfråga 

 
Ekonomisk Leverantörspålitlighet, kvalitetssäkring, kostnadsreduktion, 

konkurrenstryck och innovationspotential. 
 

Miljömässig Avfallsminskning, reducering av utsläpp av växthusgaser, minskad 
förbrukning av material och resurser, reducering av negativa effekter 
på miljön, ökat användande av förnybar energi och bibehållande av 
biologisk mångfald. 
 

Social Hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor såsom sjukförsäkring för alla, 
upprätthållande av mänskliga rättigheter i alla skeden, undvikande av 
barnarbete och slaveri, jämställdhet, frihet för fackförbund och 
arbetsmiljösäkerhet. 
 

Tabell 1. Hållbarhetsfrågor inom triple bottom line 

3.4 Distribution 
Bellamy, Ghosh och Hora (2014) beskriver att ett försörjningsnätverk består av ett företags 
direkta band till deras försörjningsparter i nätverket. Dessa band kan utgöras av exempelvis 
kunder och leverantörer men det består också av indirekta band såsom leverantörers 
leverantörer och kunders kunder. Studier på detta visar att det är av stor betydelse att hantera 
sitt distributionsnät effektivt, det vill säga att ha god supply chain management vilket är 
tidigare definierat i rapporten. Ett distributionsnätverk kan definieras som ett sammankopplat 
nätverk av flera verksamheter, nätverken kan utgöras av tillverkare, leverantörer, kunder, 
tredjepartsleverantörer och samarbetspartner, som koordinerat arbetar tillsammans för att 
utföra aktiviteter i leveranskedjan som hjälper företagets verksamhet. Att som företag vara 
involverad i ett större nätverk kan ge många fördelar såsom exempelvis att få tillgång till 
information, resurser och kunskap inom nätverket. De involverade företagen kan alltså dra 
nytta av gemensamma fördelar som inte hade varit möjlig att skapa på egen hand (Bellamy, 
Ghosh & Hora 2014). 
 
Moser, Kern, Wohlfart och Hartmann (2011) beskriver att ett strategiskt nätverk kan 
definieras som långsiktiga, målmedvetna överenskommelser mellan olika men besläktade 
organisationer som tillsammans arbetar för att upprätthålla konkurrensfördelar mot aktörer 
utanför nätverket. En distributionskanal har enligt Guo och Heese (2016) som yttersta syfte 
att tillgängliggöra en tjänst eller vara för kunden i sista steg före konsumtion sker. I en 
distributionskanal samarbetar flera olika verksamheter i flera olika led för att göra produkten 
tillgänglig för slutkonsumenten. Det finns direkta och indirekta distributionskanaler där en 
direkt kanal utgörs av att produkten säljs direkt från tillverkare till slutkonsument, som 
exempelvis i en gårdsbutik. Indirekta distributionskanaler kan innehålla mellanhandsaktörer, 
som exempelvis grossistföretag (Guo & Heese 2016).  
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Milan, Dorion och da Rosa Matos (2012) beskriver att prestandan hos en distributionskanal 
utvärderas genom fyra dimensioner, den första dimensionen handlar om hur effektiv en kanal 
är på att svara på behov och önskemål hos sina kunder. Den andra dimensionen handlar om 
hur effektivt ett företag är på att minimera sina kostnader beroende på kanalens funktioner 
och utförande. Den tredje dimensionen handlar om produktiviteten som i huvudsak bygger på 
den interna avkastningen i kanalen och den sista dimensionen som hänvisar till den 
ekonomiska utvecklingen i kanalen, lönsamheten (Milan, Dorion & da Rosa Matos 2012). 
 
Huber, Klauenberg och Thaller (2015) definierar ett logistiknav (eng. “logistic hub”) som en 
sammanlänkande punkt i ett logistiknätverk och som ofta hanterar omlastning i varuflödet. 
Det finns flera olika typer av logistiknav och dessa kan delas in på mikronivå, så som en 
centralpunkt, eller på makronivå, så som exempelvis en hamn. Det finns utöver detta 
dessutom skillnader i de funktionella delarna då ett logistiknav kan bestå av olika antal 
moduler. En fraktanläggning består av en modul och speditörer eller exempelvis en 
kombiterminal med godstransporter består av flera moduler. I artikeln delar Huber, 
Klauenberg och Thaller (2015) upp de logistiska knutpunkterna i transportlogistik och 
distributionslogistik. På distributionspunkterna kan varor lagerhållas under en längre period. 
Däremot behöver inte transportpunkterna ha någon lagerfunktion alls men det kan finnas en 
buffertkapacitet på grund av hanteringen av omlastning.  Exempel på en sådan typ av 
knytpunkt är platsen för speditionsföretag, intermodala terminaler och flygplatser. (Huber, 
Klauenberg & Thaller 2015).  
 
Nagurney, Yu och Floden (2013) förklarar att många av de aktiviteter som utförs inom 
försörjningskedjan har en påverkan på miljön och framförallt inom de områdena gällande 
distribution och transport. Här påverkar faktorer som transportsätt, belastning av transport 
och frekvens av operationer. Samma gäller för aktiviteter inom produktion och lagerhållning 
av produkter och studier visar att hållbara försörjningskedjor är avgörande för både drift och 
miljö. Förorenare på marknaden som bryter miljöregler kommer att möta lägre vinster då 
studier visar att allt fler väljer varumärken som är positiva ut ett miljöperspektiv då pris och 
kvalitet är lika (Nagurney, Yu & Floden 2013). Lumsden (2012) beskriver godsflöde som ett 
enkelriktat flöde där produkterna transporteras från en punkt till en annan punkt och där 
produkterna vid den sista punkten konsumeras eller transporteras vidare till en tredje ort. Om 
ett företag inte har ett anpassat lastbärarflöde till godsflödet kan det råda obalans mellan 
gods- och lastbärarflöde vilket i sin tur kan leda till att resurserna går tomma tillbaka till 
ursprungspunkten (Lumsden 2012).   
 
Tom-depåer 
Wolff, Herz och Flämig (2011) menar att flödet av containrar är idag större än någonsin och 
innehåller förflyttningar av containrar av olika typer, storlekar och kvaliteter. Den främsta 
anledningen till att antalet tomma containrar ökar är, förutom den stigande handelsvolymen, 
obalansen i det importerande- och det exporterande godsflödet. Med det menas att regionen 
importerar mer än vad den exporterar eller vice versa, en sådan obalans i containerflödet 
medför att tomma containrar måste flyttas till platser där de kan omlastas (Wolff, Herz & 
Flämig 2011). 
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Wolff, Herz och Flämig (2011) beskriver hur ompositioneringen av tomma containrar ger 
flera negativa effekter såsom oönskade kostnader, miljömässig samt socioekonomiskt 
påverkan i kombination med att binda upp transport- och lagerkapacitet. Den totala kostnaden 
i världen för ompositionering av tomma containrar uppskattades år 2010 till 34,8 biljoner 
USD. Den tomma containers kedja startar vanligtvis vid lossningen av containern. 
Lossningen sker vid fraktstationer och om det inte finns någon exportlast som kan fylla 
containern måste de tomma containrarna transporteras till en tom-depå. En tom-depå drivs 
antingen av oberoende depå-operatörer eller av aktörer som är direkt anslutna till terminaler 
eller fraktlinjer, exempelvis rederier eller fraktföretag. Depåerna placerar normalt vid 
hamnområdet och innehåller, utöver förvaring och tillhandahållande av tomma containrar, 
tjänster som rengöring, underhåll och reparationer (Wolff, Herx & Fläming, 2011).  

3.5 Transport 
Tavasszy, Ruijgrok och Davydenko (2011) menar att efterfrågan på godstransporter drivs av 
många olika beslut som tas av både företag och konsumenter samt att besluten berör både 
organisationen och utförandet av logistikprocesser. Bland dessa inkluderas beslut om 
produktionstyp och planering, inköp, marknadsföring och försäljning, sjöfart, lagerhållning 
samt transportmanagement. Resultatet av besluten som tas beror på produkttyp, geografiskt 
område, rådande samhällsekonomi, tillgång och efterfrågan samt nationernas styrande organ. 
Logistiken idag genomgår snabba och strukturella förändringar vilket inte bara kommer 
påverka efterfrågan på godstransporter men också hur transport ska ske utifrån ekonomiska 
och miljömässiga aspekter. Även geografiska förändringar i godsflödet påverkar den 
ekonomiska strukturen, bland annat till följd av globalisering och outsourcing av 
produktioner (Tavasszy, Ruijgrok & Davydenko 2011). 
 
Tavasszy, Ruijgrok och Davydenko (2011) beskriver att logistikutvecklingen har ett starkt 
inflytande på transportefterfrågan. Globaliseringen och förbättringar inom informations- och 
kommunikationstekniken har resulterat i en stark drivkraft mot en funktionell integration av 
leverantörskedjor där alla aktiviteter i leveranskedjan optimeras. Den typen av integration 
medför både starka reduceringar för kostnader och en ökad servicekvalitet. Inom 
logistiknätverket skedde den första vågen av förändring under 1990-talet vilket innebar en 
minskning av transportstorlekar, en ökning av frekvenser och just-in-time-transporter. Denna 
våg följdes sedan av en våg med rationalisering av flöden. Förbättrad planering av flöden 
leder till möjlighet att integrera långsamma och snabba transporter i ett integrerat system som 
kan uppnå kundernas krav. Detta har även gjort logistiksystemet mer motståndskraftigt mot 
trafikstörningar (Tavasszy, Ruijgrok & Davydenko 2011) 
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) beskriver att ett transportnätverk kännetecknas av 
sekventiella överflyttningar av varor från en ursprungspunkt till en destination. I dessa 
punkter sker aktiviteter som till exempel konsolidering, sortering, lagring och omlastning 
mellan olika fordon. I en intermodal gateway kan olika trafikslag kopplas ihop men även 
sammankopplingar med samma trafikslag kan hanteras (Roso, Woxenius & Lumsden 2008).  
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Roso, Woxenius och Lumsden (2008) ger flera traditionella exempel på intermodala 
gateways, såsom flygplatser, hamnar och väg- och järnvägsterminaler. En väg- och 
järnvägsterminal är en plats som är utrustad för omlastning och lagring av intermodala 
lastenheter (Roso, Woxenius & Lumsden 2008). Gods som förflyttas måste vanligtvis ha en 
förbindelse med någon typ av lastbärare och en lastbärare kan exempelvis handla om lastbil, 
container eller pall. Denna typ av flöde kallas för resursflöde vilket är ett flöde som alltid är 
dubbelriktat då resurserna aldrig förbrukas i transportsystemet (Lumsden 2012).  
 
Dullaert och Zamparini (2013) beskriver att två av de viktigaste aspekterna som tas hänsyn 
till inom godstransport är tid och tillförlitlighet. Författarna diskuterar hur värdet av tid 
definieras som marginalnytta eller sänkningen i marginalkostnad och att detta genereras av en 
reducering av tiden som krävs för att frakta gods från ursprungsdestination till slutdestination. 
Den andra aspekten, tillförlitlighet, är en annan viktig egenskap för godstransporter. 
Tillförlitlighet kan antingen definieras som de försändelser som anländer inom förbestämd tid 
eller som den relativa variationen av transaktionstider. I sådana fall kan dock avsändare, 
mottagare och transportföretag inneha olika funktioner inom vinst, vilket kan vara orsaken till 
en anmärkningsvärd skillnad när det gäller det kvantitativa värdet av tillförlitlighet (Dullaert 
& Zamparini 2013).  

3.5.1 Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgrad eller på engelska “Vehicle Fill Rate” eller enbart “Fill Rate” är ett begrepp som 
beskrivs av Piecyk (2010) som “[…] förhållandet mellan den faktiska vikten av varor och den 
maximala vikten som kunde ha utförts på en lastad resa”. Piecyk (2010) menar alltså 
relationen mellan den praktiska vikten lastat på fordonet och den teoretiska maximala 
lastkapaciteten som fordonet innehar. McKinnon (2010) beskriver att godstransporter är 
ansvariga för 80-90 % av logistikrelaterade koldioxidutsläpp och att en del i att minska 
utsläppen är att effektivisera utnyttjandet av fordonet, det vill säga öka fyllnadsgraden. Att 
förbättra lastningen eller att möjliggöra för fordonet att öka lastkapaciteten skulle leda till att 
färre fordon behövs vilket i sin tur så småningom minskar energiförbrukningen och utsläpp 
av bland annat koldioxid (McKinnon 2010).  
 
Hur mycket utsläpp som fordonet gör mäts genom att multiplicera fyllnadsgraden med 
skillnaden mellan fordonets utsläpp när det är fullt och utsläpp när det är tomt (McKinnon 
2010). European Environmental Agency (EEA) (2010) menar att fyllnadsgraden är ett mått 
som visar hur effektivt godset transporteras. Genom att minska tomgångskörning och genom 
att öka utnyttjandet av lastkapaciteten så kan fordonets utnyttjas bättre och med färre fordon i 
rörelse vilket bidrar till färre körda fordonskilometer. EEA (2010) menar att det främsta sättet 
att mäta fyllnadsgraden är genom att studera antalet tonkilometer men fyllnadsgraden kan 
även mätas utifrån vikt, volym eller antal pallar lastade. När fyllnadsgraden i avseende 
tonkilometer mäts syftar det generellt till då emissioner ska beräknas för en transport (EEA 
2010).  
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Tonkilometer 
EEA (2010) beskriver att fyllnadsgrad baserad på tonkilometer beräknas genom att dividera 
de faktiska tonkilometrarna körda med den maximalt tillgängliga kapaciteten tonkilometer. 
Tonkilometer som mätetal används framförallt för att den tidigare indikatorn som användes 
för att beräkna fyllnadsgraden gav förbättringar som inte direkt kunde härledas till ett 
effektivare fordonsutnyttjande snarare än förändringar i fordonets storlek. Att studera 
fyllnadsgrad i relation till tonkilometer möjliggör också för lasten att variera under resan till 
skillnad från fyllnadsgrad i relation till vikt på lasten. Tonkilometer som indikator med 
fyllnadsgraden motiveras med det faktum att effektiv lastning av fordonet leder till färre 
fordonskilometer som behövs, för att transportera samma antal ton, vilket kommer leda till en 
mindre negativ inverkan på miljön (EEA 2010).  

3.5.2 HCT 
Mellin och Ståhle (2010) beskriver att högkapacitetstransporter, så kallade HCT-fordon 
(High Capacity Transport), är ett begrepp som innefattar flera olika typer av 
fordonskombinationer som överskrider de bestämmelser gällande längd eller vikt som idag 
finns. För tio år sedan, år 2007, implementerade EU en plan som kallas för “Freight Transport 
Logistics Action Plan” som inkluderade en potentiellt större användning av så kallade EMS 
(eng “European Modular System”) fordonskombinationer. EMS-fordon syftar till att skapa ett 
flexibelt system där olika långa moduler kan kopplas samman i olika kombinationer och 
framförallt rör EMS längden på fordonen med vikten som sekundär faktor (Mellin & Ståhle 
2010). Dessa fordonskombinationer, som även går under begreppet LHV-fordon (eng 
“Longer and Heavier Vehicles”), med längden 25,25 meter används redan i trafiknätet både i 
Sverige och i Finland (Ye, Shen & Bergqvist 2014). Mellin och Ståhle (2010) förklarar att det 
förekommer flera olika termer för de högkapacitetsfordon som överstiger den konventionella 
regleringen avseende vikt och längd. Inom EU benämns de, som ovan beskrivet, framförallt 
som LHV medan de i Nordamerika kallas för LCV (eng. “Long Combination Vehicles”) och 
i Australien för HPV (eng. “Higher Productivity Vehicles”) (Mellin & Ståhle 2010).   
 
Ye, Shen och Bergqvist (2014) beskriver att EU definierar HCT-fordon på följande vis: “Alla 
typer av fraktfordon som överstiger gränserna för vikt och mått enligt direktiv 96/53/EC”. De 
lastbilar som begreppet LHV framförallt syftar på är 25,25 meter långa och har en bruttovikt 
på 60 ton. Dessa fordonskombinationer testas idag i Belgien, Nederländerna, Danmark och 
Tyskland. I Sverige och i Finland har användande av lastbilar på 32 meters längd börjat 
testas, dessa fordon kan transportera två stycken 40-fots containers samtidigt. EUs 
förhoppning är att dessa typer av HCT-fordon i framtiden ska kunna bära även två gånger 45-
fots containers (Ye, Shen & Bergqvist 2014).  
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Mellin och Ståhle (2010) beskriver att Europas största tillåtna dimensioner för vägfordon 
reglerades den 25 juli 1996 i direktiv 96/53/EG1. I direktivet specificeras att den största 
tillåtna dimension för ett ledat fordon är 16,5 meter och vikten får inte överstiga 40 ton. 
Medlemsländerna i EU har rätt att tillåta ett överskridande av fordonets egentligen högst 
tillåtna dimensioner under förutsättningen att det sker inom eget territorium samt att 
dimensionerna baseras på det europeiska modulsystemet EMS. Undantaget innebär att 
fordonet inte påtagligt får påverka den internationella konkurrensen och endast avser 
godstransporter inrikes. Det är även tillåtet för medlemsstaterna att tillåta andra 
fordonskombinationer som överskrider direktivets dimensioner om syftet med fordonet är att 
dra nytta av tekniska framsteg samt att testerna används för lokala transporter under en 
begränsad försöksperiod. De maximala fordonskombinationerna inom EU samt hur de 
utökade fordonskombinationerna skulle kunna se ut visas nedan i figur 3. EMS tillåter alltså 
fordonskombinationer med en längd upp till 25,25 meter och en maximal bruttovikt på 60 
ton. Det innebär att lastdragaren kan addera en så kallad “swap body” på 7,82 meter till den 
redan tidigare godkända “semi trailern” på 13,6 meter. Dessa tillåts enligt undantagen från 
direktivet beskrivet i tidigare, enligt Mellin och Ståhle (2010) måste varje fordon i 
fordonskombinationen i tillägg ha ABS-bromsar. 
 

 
Figur 3. Maximala fordonskombinationer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/53/EG 
(Mellin & Ståhle 2010, s. 24) 

Ye, Shen och Bergqvist (2014) förklarar att EU har börjat granska ett eventuellt tillåtande av 
dessa HCT-fordon inom hela EU som ett steg för att hantera miljöproblem såsom utsläpp av 
växthusgaser. Framförallt räknar EU med att en omfattande användning av HCT-fordon 
skulle kunna nå bra resultat i de europeiska länder som lider av trafikstockning, exempelvis 
Belgien och Nederländerna. En bredare användning av HCT-fordon i Sverige visar 
signifikanta fördelar i form av ökad effektivitet samt lägre bränslebehov och mindre utsläpp 
(Ye, Shen & Bergqvist 2014).  
  

                                                
1 Direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter 
i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen som beslutades av 
Europaparlamentet och rådet (Mellin & Ståhle 2010). 
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Det kan bevisas i flertalet studier att högkapacitetsfordon signifikant minskar den 
genomsnittliga kostnaden för godstransporter (Ye, Shen & Bergqvist 2014). Doll et al. (2009) 
menar att beroende på vilken typ av gods som ska fraktas samt typen av logistisk process 
skulle användandet av HCT kunna resultera i kostnadsbesparingar upp till 25 %, 17 % lägre 
bränsleförbrukning och 15 % mindre utsläpp av koldioxid per ton transporterat. 
 
Ye, Shen och Bergqvist (2014) menar att studier som genomförts gällande att byta ut de 
traditionella lastbilarna till olika varianter av HCT-fordon, såsom av LHV-typ, visar att de 
genomsnittliga kostnaderna för godstransport skulle kunna reduceras mellan 15 % till 30 %. 
Dessa studier visar även att införandet av olika HCT-baserade transportlösningar skulle 
kunna leda till ett skifte mellan tågtransport till vägtransporter, med en genomsnittlig ökning 
mellan 5 % till 18 %. HCT-fordon, i relation till traditionella lastbilar, inte bara är mer 
effektiva i avseende på bränslekonsumtion per tonkilometer utan även bidrar till att reducera 
koldioxidutsläppen med 3,58 %, kväveoxidutsläppen med 4,03 % och utsläppen av partiklar 
med 8,39 %. Dessutom skulle antalet kilometer körda minska till följd av att mer och tyngre 
gods kan tas på ett HCT-fordon i relation till en traditionell lastbil, detta skulle kunna leda till 
ökad trafiksäkerhet. HCT-fordon skulle signifikant öka belastningen på framförallt broar 
inom EU vilket skulle kunna ge ökade infrastrukturkostnader på upp emot 4-8 miljarder euro 
(Ye, Shen & Bergqvist 2014). 
 
Meers, van Lier och Macharis (2016) studerar tester av HCT-fordon i Belgien och ser att en 
implementering av sådana skulle kunna leda till en reducerad påverkan på samhället relaterad 
till godstransport, till exempel genom att öka belastningsfaktorerna på fordonen. De Ceuster, 
Breemersch, van Herbruggen, Verweij, Davydenko, Klingender, Jacob, Arki och Bereni 
(2008)  beskriver att två stycken HCT-fordon kan ersätta tre traditionella lastbilar, om 
studerat utifrån lastkapacitet och belastning, det vill säga en 50 % högre transportkapacitet. 
Författarna menar att de nya HCT-fordonen, av typen LHV, har en signifikant fördel gällande 
effektivitet än vad nuvarande HGV-fordon (eng. “Heavier Goods Vehicles) tillför. De menar 
att den vinnande faktorn i att öka effektiviteten i godstransporterna ligger i att kunna frakta 
mer och inte tyngre. HCT-fordon syftar till att reducera kostnaden för transport per enhet 
samtidigt som utsläpp per enhet också reduceras (de Ceuster et al. 2008). Mellin och Ståhle 
(2010) beskriver att majoriteten av vägtransporterna begränsas av volym snarare än av 
lastningskapacitet viktmässigt. Den genomsnittliga utnyttjandegraden inom EU beskrivs vara 
i 50 % för volymgods och 60 % för gods begränsat av vikt, vilket ligger till grund för den 
ökande efterfrågan på högre volymkapacitet för fordonet snarare än utökad viktkapacitet 
(Mellin & Ståhle 2010).  
 
Adell, Ljungberg, Börefelt & Rosqvist (2014) beskriver en modell för hur HCT-baserade 
transportlösning på väg påverkar transportsystemet, denna syns nedan i figur 4. I modellen 
syns fyra faktorer som motverkar de eventuella fördelarna som HCT-fordon kan föra med sig, 
nämligen ändrad transportefterfrågan, effekter till följd av överflyttning, ändrad olycksrisk 
per fordonskilometer samt investeringar i infrastrukturen. Osäkerheten i forskningen kring 
vilka effekter som HCT-fordon skulle ha på ekonomin, samhället och miljön menar 
författarna grundar sig i olika uppfattning kring dessa fyra aspekter (Adell et al. 2014).  
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Till följd av rapportens avgränsning avseende att enbart studera HCT-fordon på väg är ingen 
av effekterna på samhällsnivå förutom ökad konkurrenskraft i näringslivet helt applicerbart. 
Luftföroreningar är till vid del applicerbart till följd av HCT-fordonet förmåga att ersätta 1,5 
stycken konventionella lastbilar (Adell et al. 2014).  
 

 
Figur 4. Modell över hur HCT-fordon påverkar transportsystemet (Adell et al. 2014, s. 9) 

3.5.2.1 Ekonomisk dimension 

I en rapport publicerad av Europeiska kommissionen (Christidis & Leduc 2009) granskas 
vilka huvudfaktorer som påverkar effekten av ett implementerat användande av HCT-fordon 
inom EU. Utgångspunkten för den ekonomiska bedömningen är den ökade lastförmågan som 
HCT-fordon medför, vilket kan vara upp till mellan 40 till 50 % högre än för ett 40 ton-
fordon. Som en följd av detta kan införandet av HCT-fordon utlösa en kedjereaktion som 
leder till en relativt komplex dynamisk process som kan komma att påverka de olika 
marknadssegmenten för godstransport (Christidis & Leduc 2009).  
 
De beskrivna processerna kan, enligt Christidis och Leduc (2009), sammanfattas på följande 
vis:  
 

1. Till följd av den betydande minskningen i kostnad per tonkilometer som ett HCT-
fordon medför kommer vägtransporter som transportmarknad att gynnas.  

2. Prissänkningen som kan antas kommer att generera ett ökat behov på vägarna, 
effekten kan vägas upp av det faktum att fler HCT-fordon medför färre traditionella 
lastbilar (tre mot två).  
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3. Järnvägen som fraktsätt kommer högst troligtvis att förlora marknadsandelar till 
vägtransport, samma skifte kan antas i de länder där inre vattenvägar används som 
fraktsystem.  

4. Den ökade lastförmågan hos fordonen kommer att påverka inte bara vägpriser men 
också trafikvolymen.  

 
Christidis och Leduc (2009) understryker att effekterna kan variera i hög grad beroende på 
dimensioner såsom godstyp, körsträcka, det geografiska området, tid eller om tonkilometer 
eller ton-volym beaktas. Detta innebär att den höga graden av komplexitet beror på det stora 
antalet dimensioner som är inblandade (Christidis & Leduc 2009). Nedan följer en närmare 
granskning på några av de parametrar som HCT-fordon syftar till att minska eller att öka. 
  
Pris på vägtransporter     
McKinnon (2005 se Christidis & Leduc 2009) menar att om fordonets lastkapacitet skulle 
öka skulle det medföra en reducering av kostnader för vägtransport per tonkilometer. Studier 
genomförda i Storbritannien runt millenniumskiftet visar att en ökning av traditionella 
viktgränser från 38 ton till 40 ton och från 41 ton till 44 ton reducerade kostnaderna för 
vägtransport med 7 % respektive 11 %. Vid ett jämförande mellan de traditionella 40 ton-
fordonen skulle en implementering av HCT-fordon kunna minska kostnaderna för 
vägtransport med upp till mellan 20 % till 30 % (McKinnon 2005, se Christidis & Leduc 
2009). Doll et al. (2009) menar att med förutsättningen att HCT-fordonet är fullastat kan 
förarkostnader minska med 33 % och bränslekostnader kan minska med upp till 25 %. Ett 60-
ton-fordon skulle kunna minska kostnaden per tonkilometer med mellan 14,2 % till 15,3 % 
beroende på scenario i jämförelse med ett 84-ton-fordon som efter uppskattningar kan minska 
kostnaden med cirka 23 %. Doll et al. (2009) beskriver också att om HCT-fordonets 
fyllnadsgrad inte är hög utan motsvarar lasten i en traditionell lastbil kommer 
transporteffektiviteten minska, kostnaderna för godset öka och miljöpåverkan att stiga.  
 
Priselasticitet 
Andreyeva, Long och Brownell (2010) beskriver att Price Elasticity of Demand (PED eller 
Ed) är en parameter som beskriver graden vid vilken priset reagerar på förändring i 
efterfrågan, exempelvis med hur många procent förändras efterfrågan om priset ökar eller 
minskar med 1 %. Christidis och Leduc (2009) förklarar att parametern priselasticitet beror 
på flera olika variabler, inom vägtransport av gods kan dessa utgöras av godstyp, körsträcka, 
det geografiska området, tid eller om tonkilometer eller ton-volym beaktas. Parametern 
används, enligt Andreyeva, Long och Brownell (2010) för att bedöma effekterna av 
prissänkningen som förväntas vid implementeringen av HCT-fordon, både rörande 
vägtransporter och järnvägstransporter, detta till följd av den ökade konkurrensfaktorn mellan 
järnväg- och vägtransport vid införande av HCT-fordon. Två olika typer av 
efterfrågeelasticiteter bör övervägas, en som rör priselasticiteten i relation till efterfrågan för 
vägtransport (Christidis & Leduc 2009) och en som rör korselasticiteten i relation till 
efterfrågan på järnväg i samband med prisvariation inom vägtransporter (Casler 2011).  
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Storleken på priselasticiteten i relation till efterfrågan på vägtransport beror enligt Graham 
och Glaister (2004) på vilken grad av komplexitet som antas. Deras studie visar att mycket 
olika skattningar påträffas beroende på godstyp och geografiskt område och att resultatet är 
något svårtolkat men att ett generellt negativ priselasticitet kan antas (Graham & Glaister 
2004). Negativ priselasticitet innebär att efterfrågan på vägtransport inte är särskilt 
priskänslig (Andreyeva, Long & Brownell 2010). Korselasticiteten i relation till efterfrågan 
på järnväg i samband med prisvariation inom vägtransport visas i studien av Casler (2011) 
vara tveklöst positiv och uppgår vanligen till 0,3-2, beroende på körsträckan och typ av gods. 
Den positiva elasticiteten menar att det finns ett starkt beroende mellan efterfrågan på järnväg 
i samband med prisvariation hos vägtransport (Andreyeva, Long & Brownell 2010).  
 
Fyllnadsgrad & tonkilometer 
Christidis och Leduc (2009) menar att den absolut viktigaste faktorn som påverkar effekten 
av användningen av HCT-fordon är hur lastat fordonet är. Författarna menar dessutom att 
utmaningen med användandet är att maximera eller optimera lastningen i fordonet för att nå 
maximala fördelar i termerna kostnad per tonkilometer eller energiförbrukning per 
tonkilometer. En studie genomförd av tyska UBA under 2007 visar att hur väl ett HCT-
fordon minskar bränsleförbrukningen per ton i hög grad är i relation till optimerad 
användning av lastkapaciteten. Ovan beskrivet är applicerbart då ett HCT-fordon inte har 
lastat mer än 77 % av full lastkapacitet, då kommer den genomsnittliga bränsleförbrukningen 
per tonkilometer vara lägre än för en fullastad traditionell lastbil (Christidis & Leduc 2009).  
 
Christidis och Leduc (2009) förklarar att det är svårt att få data om hur bränsleförbrukningen 
per tonkilometer ser ut då ett HCT-fordon är lågt lastat utifrån kapacitet. Det beror på 
variabler såsom körsträcka, godstyp eller tillgänglighet på så kallad “back loads”, det vill 
säga gods som kan fraktas till ett lägre pris på grund av att fordonet måste tillbaka till 
ursprungspunkt Christidis och Leduc (2009) gör, trots detta, antagandet att till följd av de 
ekonomiska nackdelarna att köra ett tom HCT-fordon över längre sträckor så kommer 
transportföretag att ruttoptimera för att få maximal vinst. Författarna beskriver dessutom en 
debatt som pågår där ett eventuellt införande av en viktrelaterad minimilast hos HCT-fordon 
diskuteras. Viktbaserade eller volymbaserade mätningar med hjälp av till exempel system 
som mäter under rörelse skulle kunna möjliggöra en övervakning av nyttolasten (Christidis & 
Leduc 2009).  
 
Externa kostnader 
Piecyk och McKinnon (2007) definierar externa kostnader som kostnader som följer av 
användning av vägtransport men som påverkar samhället i stort. Allmänt förknippat med 
tyngre fordon är trafikolyckor, vägträngsel, buller och utsläpp. Totala externa kostnader till 
följd av HCT-fordon i Storbritannien studerades och författarna fann att 40 % av de totala 
externa kostnaderna var på grund av överbelastning, 19 % av trafikolyckor, 15 % av 
luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser och 2 % av buller. Totalt skulle de 
klimatrelaterade kostnaderna utgöra cirka 8 % av de totala externa kostnaderna för 
vägtransport i Storbritannien (Piecyk & McKinnon 2007).  
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Korzhenevych, Dehnen, Bröcker, Holtkamp, Meier, Gibson, Varma & Cox (2014) beskriver i 
sin studie åt Europeiska kommissionen att under begreppet externa kostnader faller även 
klimatförändringar, förändringar i natur och landskap, urbana effekter och alla processflöden 
både uppströms och nedströms.  

3.5.2.2 Miljödimension 

McKinnon (2010) menar att godstransporter ansvarar för mellan 80 till 90 % av de utsläpp av 
koldioxid som är relaterat till logistikaktiviteter. Det visar att ett behov finns för att hitta 
transportaktiviteter som är effektivare och därmed påverkar miljön i mindre negativ 
utsträckning än vad som görs idag. En insats skulle kunna vara att öka utnyttjandet av 
fordonet. Syftet är at att förbättra lastningen av fordon vilket i sin tur leder till minskning av 
mängden trafik, mätt i fordonskilometer, för att behöva flytta en viss mängd gods, mätt i 
tonkilometer. På så vis minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i det långa 
loppet (McKinnon 2010).  
 
De Ceuster et al. (2008) beskriver tre olika scenarion vid implementering HCT-
transportlösningar inom EU där scenario 1 innebär “Business as usual”, det vill säga de 
begränsningar som gällde år 2000 gäller fortfarande och utgör ett referensscenario. Scenario 
2 är “LHV full option” vilket innebär EU ska tillåta 25,25 meter långa och 60 ton tunga 
fordon inom hela unionen. Scenario 3 är det så kallade “Corridor/Coalition” vilket innebär en 
mix av scenario 1 och scenario 2. Idén syftar till att tillåta så kallade korridorer genom EU 
där HCT-fordon har tillåtelse att köra medan det i övriga delar av Europa endast tillåts att 
köra traditionella lastbilar. I tabell 2 nedan har de Ceuster et al. (2008) sammanställt sina 
studier och beräkningar av utsläpp av koldioxid, kväveoxid och luftburna partiklar utifrån 
varje scenario beskrivet ovan.  
 
Utsläpp Scenario 1  

”Business as usual” 
 

Scenario 2 
”LHV full option” 

Scenario 3 
”Corridor/Coalition” 

Koldioxid (CO2) 144 447 ton 139 240 ton 143 391 ton 
Kväveoxid (NOx) 720, 404 ton 693,117 ton 713,559 ton 
Luftburna partiklar (PM) 
 

34,650 ton 32,912 ton 34,229 ton 

Tabell 2. Utsläpp av koldioxid, kväveoxid och luftburna partiklar utifrån scenario 1, -2 och 3 

Guzman, Vassallo och Hortelano (2016) beskriver att en av de främsta fördelarna med HCT-
fordon som transportlösning är den minskning av förorenande utsläpp som vägtransporter för 
med sig, framförallt utsläpp av ämnen som koldioxid, kväveoxid och luftburna partiklar 
(PM). Den förväntade minskningen på det totala vägnätet i Spanien har studerats och visar 
sig vara strax under 1 % för var och en av de studerade föroreningarna. Författarna menar att 
med tanke på de nätverk där HCT-fordon inte kan eller får framföras skulle minskningen 
landa på cirka 2,3 %. De menar dessutom att även om reduceringen av utsläpp inte ser 
betydande ut på kort sikt kan minskningen ha en mycket större inverkan på lång sikt. I tabell 
3 nedanför följer studiens viktigaste resultat avseende dessa tre ämnen (Guzman, Vassallo & 
Hortelano 2016).  
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Utsläpp Utsläpp idag 

 
HCT-scenario Reduktion (ton) Reduktion (%) 

Koldioxid (CO2) 43 772 ton 43 360 ton - 411 ton - 0,94 % 
Kväveoxid (NOx) 1 152 ton 1 141 ton - 11 ton - 0,94 % 
Luftburna partiklar (PM) 
 

38,3 ton 
 

37,9 ton 
 

- 0,4 ton - 0,91 % 

Tabell 3. Reduktion av utsläpp vid HCT-scenario i Spanien 

De Ceuster et al. (2008) påpekar att till skillnad från koldioxid som har en global 
klimatpåverkan så påverkar kväveoxid och luftburna partiklar mer på lokal och/eller regional 
nivå. I länder som är mer tätbefolkade, exempelvis Nederländerna och Belgien, är utsläppen 
av luftburna partiklar mer relevant än i glesbefolkade länder som Finland eller Estland. 
Relevansen har sin grund i förväntade hälsokostnader som beräknas vara högre i tätbefolkade 
länder och författarna menar att det är oundvikligt att dra paralleller mellan ökade 
hälsokostnader till följd av utsläpp och befolkning som drabbas av hälsoproblematik till följd 
av utsläpp (de Ceuster et al. 2008).  
 
Avseende energieffektivitet och utsläpp så är de flesta studier överens om att HCT-baserade 
transportlösningar kommer att öka energieffektiviteten och minska utsläppen av koldioxid 
men Adell et al. (2014) menar att när trafikvolymer inkluderas i diskussion kommer 
författarna till olika slutsatser. Vissa studier uppskattar mindre utsläpp av koldioxid medan 
exempelvis Doll et al. (2009) menar att till följd av stora effekter på grund av överflyttning 
från järnväg till vägtransport så kommer utsläppen på längre sikt att öka. Knight et al (2008) 
drar slutsatser som säger att huruvida utsläppen minskar eller ökar beror på typen av HCT-
fordon som används i kombination med väglag, godstyp et cetera.  
 
Adell, Khan, Hiselius, Lund, Nelldal, Pettersson, Pålsson, Smidfelt Rosqvist och Wandel 
(2016) beräknar att koldioxidutsläppen relaterade till transporter på väg påverkas i betydligt 
högre grad av andelen fossilfritt bränsle i drivmedlet än huruvida fordonet är av HCT-typ 
eller inte. Om mätetalet för miljöpåverkan utgörs av energiförbrukningen, i sådana fall där 
exempelvis tillgången på fossilfritt bränsle är begränsad, är det mest energieffektiva att 
transportera gods på järnväg eller med sjöfart (Adell et al. 2014).  
 
3.5.2.3 Social dimension 
Trafikkorsningar, omkörningar och säkerhetsbarriärer 
Knight, Newton, McKinnon, Palmer, Barlow, McCrae, Dodd, Couper, Davies, Daly, 
McMahon, Cook, Ramdas, Taylor (2008) menar att användningen av HCT-fordon kommer 
att ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten vid trafikkorsningar. Det menar författarna har 
sin grund i att HCT-fordon genom att vara längre och tyngre än traditionella lastbilar också är 
långsammare.  
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Knight et al. (2008) beskriver att detta medför risker vid järnvägsövergångar och 
vägkorsningar i allmänt men kanske speciellt vid korsningar reglerade av trafikljus då tiden 
som ett HCT-fordon behöver för att accelerera, manövrera och passera ljuset kan överskrida 
tiden som trafikljuset visar grönt. Mellin och Ståhle (2010) menar dock att enligt en 
undersökning genomförd med hjälp av förare till HCT-fordon testade i Norrland att 
körupplevelsen är densamma som för en traditionell lastbil. Idag finns inga studier som kan 
kvantifiera effekten på olycksrisken vid omkörningar av HCT-fordon men Knight et al. 
(2008) menar att studierna samt en datorsimulering visar på en ökad sannolikhet för 
misslyckade omkörningar på fordon över 36,6 meter i jämförelse med traditionella lastbilar. 
 
Mellin och Ståhle (2010) visar på ytterligare problematik med HCT-fordon i avseende på 
trafiksäkerheten vid passage i tunnel, nämligen brandrisken. Genomsnittet på brand i 
samband med trafikolyckor visar att lastbilar är mer benägna att ge upphov till stora och 
kraftiga bränder än vad personbilar är. Författarna gör därmed ett logiskt antagande och drar 
kopplingen att ju större lastbil desto större brand. Förmodligen skulle HCT-fordon i 
trafiknätet kräva ytterligare avancerad ventilation och utrustning för brandbekämpning vilket 
inte skulle innebära några svårigheter vid byggnation av tunnlar men däremot bli svårare att 
efterkonstruera i äldre tunnlar.  
 
Mellin och Ståhle (2010) beskriver att det högsta kravet på en säkerhetsbarriär i form av 
vägräcken regleras i den europeiska standarden för vägutrustning, EN 13172, som säger att ett 
vägräcke ska klara en kollision med ett fordon med en maximal bruttovikt på 38 ton, en 
hastighet på 65 km/timme samt med en kollisionsvinkel på 20 grader. Om HCT-fordon skulle 
tillåtas inom EU med samma hastighetsbegränsningar som lättare lastbilar idag skulle en 
uppgradering av säkerhetsbarriärerna krävas såväl som en granskning av till exempel hur 
motståndskraftig en bropelare är i kollision med en tyngre eller längre lastbil. Idag är 
bropelare generellt dimensionerade för att hantera en kollision med ett fordon med bruttovikt 
på 40 ton vilket innebär att ett HCT-fordon i kollision med en bropelare i värsta fall skulle 
kunna innebära en brokollaps. Författarna föreslår en installation av stötdämpare på antingen 
fordonet eller bropelarna för att minska olycksrisken (Mellin & Ståhle 2010). Håkansson 
(2009 se Mellin & Ståhle 2010) menar att svenska standarder för vägräcken inte uppfyller de 
högsta kraven i EN 1317 utan endast klarar att hålla emot en personbil och att den främsta 
problematiken ligger i när en kollision sker i ytterkurvor eller korsningar. Studien föreslår att 
Vägverket bör skärpa dagens krav från den lägre standard som är implementerad idag till det 
högsta kravet, det så kallade H4b-kravet3 (Håkansson 2009 se Mellin & Ståhle 2010). 
 
  

                                                
2 Europastandarden anger prestandakrav, krock-kriterier och provningsmetoder för krockegenskaper hos 
vägräcken. Gäller för anordningar vars enda funktion är skyddsfunktioner samt för anordningar där 
skyddsfunktioner är ett komplement, till exempel bullerskydd och signalutrustningar (Mellin & Ståhle 2010). 
3 H4b-kravet innebär att vägräcket skall klara en kollision med ett fordon med en maximal bruttovikt på 38 ton, 
en hastighet på 65km/h och med en kollisionsvinkel på 20 grader (Mellin & Ståhle 2010). 
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Fordonet 
Aurell och Wadman (2007) beskriver att säkerhetsaspekter avseende fordonets förmågor att 
hantera större dimensioner än en traditionell lastbil är avgörande för hur lätt eller svårt det 
kommer blir att framföra ett HCT-fordon. Det finns en stor skillnad i svepare mellan olika 
långa fordonskombinationer med nackdel för längre fordon och ju högre grad av sväng desto 
större yttre radie behöver fordonet (Aurell och Wadman 2007). Knight et al. (2008) beskriver 
hur fordon med en maximal längd på 34 meter inte klarar kravet på en sveparea på 7,2 meter 
men att de däremot klarar de utökade kraven på 10,5 meter. Ytterligare faktorer såsom 
användande av tandem- eller tridem-axlar, vägens lutning och axellaster beskrivs också 
påverka fordonets sveparea (Knight et al. 2008).  
 
Aurell och Wadman (2007) förklarar att en kritisk aspekt när ett fordon blir längre och/eller 
tyngre är hur fordonets stabilitet påverkas, fler axlar medför till exempel bättre stabilitet och 
en längre dragstång hos fordonet kan utgöra både för- och nackdelar. En längre dragstång kan 
utgöra en fördel i form av att lastbilens stabilitet ökar samtidigt som den även ökar sveparean. 
Aurell och Wadman (2007) beskriver också hur en längre fordonskombination har typiskt sett 
en bättre dynamiskt stabilitet än traditionella fordon. Mellin och Ståhle (2010) förklarar att ett 
fordon med högre nyttolast per axel innehar sämre motståndskraft mot vältning, det vill säga 
låg statiskt vältgräns. Dalhberg och Stensson (2006) skriver att statisk vältgräns används för 
att bedöma fordonets vältningsstabilitet, det vill säga hur hög sidoacceleration som ett fordon 
kan hantera utan att välta i ett stabilt läge. Exemplifierat skulle det kunna vara fordonets 
förmåga att inte välta när det cirkulerar i en kurva i jämn hastighet på en jämn vägbana, helt 
fritt från påverkan av externa faktorer (Dahlberg & Stensson 2006).  
 
Knight et al. (2008) beskriver att ett HCT-fordon inte nödvändigtvis behöver ha en sämre 
bromssträcka om det finns rätt typ av teknik i fordonet. De hänvisar bland annat till om ABS-
bromsar och ett EBS-system finns i fordonet så kan reaktionstiden för bromsning i alla axlar 
reduceras. Författarna förväntar att ett HCT-fordon endast marginellt kommer ha en ökad 
skillnad i reaktionstid och att ett sådant fordon till och med skulle kunna ha en mer effektiv 
bromsning om ett EBS-system används, detta till följd av att alla hjul bromsar samtidigt. För 
att stoppsträckan inte ska förlängas menar studien dock att krävs noggrann anpassning och 
underhåll av bromsarna regelbundet (Knight et al. 2008).  
 
Olycksrisker 
Mellin och Ståhle (2010) har granskat studier från tidigt 2000-tal där olycksstatistiken för 
längre och tyngre fordon i Kanada har studerats och deras resultat visar på få skillnader i 
olycksfrekvens jämfört med traditionella fordon om samma driftförhållanden, väder, 
vägkvalitet och förarens erfarenhet, antas. Knight et al. (2008) menar dock att forskningen 
visar att det finns en liten ökad olycksrisk per fordonskilometer när det är ett HCT-fordon 
som framförs jämfört med en traditionell fordonskombination. Kontentan anser Mellin och 
Ståhle (2010) vara att det är svårt att tyda vilka faktorer hos ett fordon det är som påverkar 
olycksrisken. Till exempel tenderar längre och tyngre fordon att köra på större vägar som 
generellt är mer trafiksäkra, det medför att en direkt jämförelse av olyckor per kilometer för 
fordon mellan olika typer av vägar inte blir rättvisande (Mellin och Ståhle 2010).  
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Mellin och Ståhle (2010) menar att införandet av HCT-fordon dessutom troligtvis kommer att 
leda till färre kilometer körda, förutsatt att godsmängden är konstant kommer det att medföra 
mindre totala antal olyckor. Det är alltså möjligt att påstå att vid jämförelse mellan större 
vägar kommer skillnaden i antal olyckor vara försumbar medan en större differens i statistik 
kommer att synas på mindre vägar (Mellin & Ståhle 2010).  
 
Knight et al. (2008) påvisar att hur allvarlig en olyckas utgång blir är en viktig aspekt vid 
implementering av HCT-fordon och att de faktorer som främst påverkar detta är 
kollisionshastighet och viktskillnaden mellan de fordon som kolliderar. Den absolut främsta 
och oberoende variabeln som avgör om en olycka får dödligt utfall eller inte är fordonets 
hastighet, tyngre fordon medför svårare och allvarligare skador vid olycka. Samtidigt visar 
andra studier på en avtagande tyngdeffekt som planar ut när en kvot på över fem i 
viktskillnad mellan fordonen överstigs (Knight et al. 2008). Knight et al. (2008) håller med 
Mellin och Ståhle (2010) och beskriver att en fördel med HCT-fordon är att antalet olyckor 
per enhet fraktat gods minskar, trots den ökade risken per fordonskilometer.  
 
Sammanfattningsvis beskriver Steer, Dionori, Casullo, Vollath, Frisoni, Carippo och 
Ranghetti (2013) hur en bredare implementering av HCT-fordon skulle påverka 
trafiksäkerheten. Författarna menar att de inte finner något bevis för att det skulle finnas 
ökade risker för trafiksäkerheten vid ett tillåtande av HCT-fordon i EU. De menar att den 
eventuella ökningen i riskfaktor per enskilt fordon skulle balanseras, eller eventuellt till och 
med överstigas, av den minskningen av totalt antal fordonskilometer. Näringsdepartementet 
menar att den mest betydande säkerhetsrisken i samband med HCT-transporter på väg utgörs 
av olyckor orsakade av omkörning på enfiliga sträckor. Trots det menar 
Näringsdepartementet att de inte kan bevisa att HCT-fordon skulle presentera en ökad risk 
avseende trafiksäkerhet. I Finland rapporterades det under 2005 att 94 % av alla olyckor med 
HCT-fordon att föraren var orsaken till olyckan och att ingen signifikant skillnad kunde göras 
om huruvida samma olycka hade inträffat om en traditionell lastbil hade framförts (Steer et 
al. 2013). 
 
Föraren 
Mellin och Ståhle (2010) refererar i sin omvärldsanalys till OECDs studier som visar på att 
det ofta är föraren av ett fordon som är den bakomliggande orsaken till att en olycka sker. 
Faktorer som påverkar om en olycka kan hända är beskrivs bland annat vara trötthet, droger, 
felaktiga manövreringar av fordonet, vårdslös körning eller allt för höga hastigheter. Förarens 
skicklighet och erfarenhet är därmed avgörande vid en lyckad implementering av HCT-
fordon, detta för att skapa goda förutsättningar för säkrare vägtransporter. Kraven på föraren 
idag är desamma oavsett om de ska framföra en traditionell lastbil eller ett HCT-fordon som 
är längre eller tyngre men författarna påvisar att en stegvis förarutbildningen skulle kunna 
minska risken för olyckor (Mellin & Ståhle 2010).  
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Roso (2008) visar också på att yrkesförare som upplever stress från exempelvis trängsel i 
städer, hamnar, torrhamnar eller rastplatser hoppar över sin rast och vilopaus. Det leder till 
trötta förare som framför sitt fordon på ett icke-tillräckligt uppmärksamt sätt vilket kan leda 
till en ökad olycksrisk (Roso 2008). Mellin och Ståhle (2010) menar att rastplatser måste 
byggas ut för att möjliggöra för förare av HCT-fordon att ta sin rast. Dagens rastplatser är för 
korta och många yrkesförare hänvisar till att det inte får plats tillräckligt många fordon på 
rastplatserna, det vill säga att det finns för få och för små rastplatser runt om i landet. Vid en 
bredare implementering av HCT-fordon bör därmed rastplatserna i landet ses över och 
utvecklas för att inte förarna ska undvika att ta ut sin nödvändiga rast och vila (Mellin & 
Ståhle 2010).  

3.5.2.4 Tillstånd avseende HCT-fordon 

I Trafikverkets handbok avseende dispenstransporter (Holmstrand, 2011) beskrivs det att för 
att få lov att framföra ett fordon eller ett fordonståg som, med eller utan last, överskrider 
Transportstyrelsens föreskrifter och bestämmelser4 krävs en ansökan om dispens. 
Föreskrifterna och bestämmelserna avser fordonets bredd, längd, höjd eller vikt.  
Trafikverkets regioner eller kommuner prövar ansökningarna och beslutar sedan om eventuell 
dispens ska ges eller inte (Holmstrand 2011).  
 
Holmstrand (2011) beskriver att dispensprövningen består av flertalet övervägningar och 
några av de huvudsakliga frågorna följer nedan:  
 

- Är lasten odelbar? 
- Kan transporten genomföras utan avsevärda olägenheter? 
- Är de fordon ska utföra transporten lämpliga? 
- Kan föreslagen viktfördelning godtas? 
- Finns lämplig färdväg? 
- Vilka trafiksäkerhetsaspekter finns? 
- Kan vägen komma till skada? 
- Förekommer broreparationer, vägarbeten eller andra hinder som måste beaktas? 
- Är föreslagen tid för transporten lämplig? 

 
Särskilda skäl att ge dispens för att framföra en tung eller skrymmande transport kan vara att 
lasten är odelbar och bredden, längden, höjden och/eller vikten är sådan att den inte kan 
transporteras inom dimensionsbestämmelserna. Det skulle kunna avse exempelvis en 
mobilkran som för sin funktion måste ha den dimensionen så att den inte kan framföras inom 
dimensionsbestämmelserna. Dispenshandlingen innehåller tydlig information avseende från 
vilka bestämmelser som undantaget gäller samt vilka villkor som är förenade med transporten 
och hur länge dispensen är giltig. Om dispensen ges för transport på en specifik 
transportsträcka ska detta anges i dispensbeslutet. Giltighetstiden för dispens för mer än en 
färd bör inte överstiga fem år (Holmstrand, 2011).  

                                                
4 Svenska bestämmelser om fordons bredd, längd, höjd och vikt beskrivs i 4 kapitlet i trafikförordningen 
(1998:1276) och dessa kan studeras på Transportstyrelsens webbplats. 
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3.5.3 Torrhamnar  
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) förklarar att det till följd av det idag konstant ökande 
flödet av containrar har belastningen i hamnarna blivit allt större vilket i sin tur har orsakat 
trånga terminaler, trängsel och långa uppehållstider. En implementering och användning av 
torrhamnar kan hjälpa till att underlätta flödet så att ovan beskrivna problem blir mindre 
påtagliga (Roso, Woxenius & Lumsden 2008). Jarzemiskis och Vasiliauskas (2007) skriver 
att på grund av historiska skäl är ofta en hamn belägen nära en stad vilket i sin tur kräver 
behov av effektiv och säker godstransport med minimala miljöpåverkningar. Detta i 
kombination med att de europeiska hamnarna idag kräver allt mer utrymme och faciliteter. 
Hamnarna måste ha väl fungerande processer för lastning, lossning, lager och terminaler för 
att kunna säkerställa hög kvalitet och för att kunna hantera den ökade trafiken och mängden 
gods (Jarzemiskis & Vasiliauskas 2007).  
 
Enligt Roso, Woxenius och Lumsden 2008 är en torrhamn ett koncept som bygger på en 
hamnstad vilket på engelska benämns som “dry port”. Konceptet innebär en anläggning som 
inte är en hamn eller flygplats men drivs på samma sätt vilket betyder att internationell 
handel kan hanteras, tas emot och skickas vidare. En torrhamn möjliggör för regioner längre 
från kusten att kunna använda en kombiterminal som erbjuder en godshantering likt den i den 
vanliga hamnen. Torrhamnen kan dessutom användas som en kopplingspunkt där olika 
trafikslag är inblandade i distribution av varor från hamnar. En torrhamn används mer 
medvetet än vad traditionella inlandsterminaler används, detta då syftet med en torrhamn är 
att förbättra det ökade containerflödet. Det innebär att mer fokus kan läggas på att bibehålla 
hög säkerhet och kontroll genom användandet av olika informations- och 
kommunikationssystem. Författarna beskriver hur schemalagda och pålitliga 
högkapacitetstransporter till och från hamnen är en mycket viktig del och dessutom 
avgörande för att bestämma hamnens, eller torrhamnens, prestanda (Roso & Lumsden 2010).  
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) beskriver att det inre området som betjänas av en 
torrhamn kallas för hamnens hinterland, en illustration ses i figur 5 nedan. En hamns 
hinterland är inte ett statiskt eller rättsligt avgjord område utan varierar beroende på 
utvecklingen inom teknik, ekonomi och samhälle. Hinterlandet är alltså det område som 
försörjs av torrhamnen och kan delas in i tre olika typer. Dessa varianter av hinterland kallas 
för makroekonomiskt-, fysiskt- samt logistiskt hinterland och många hamnar och rederier 
idag interagerar vertikalt för att även kunna styra transport inom ett hinterland. Transporter 
inom hinterlandet bygger huvudsakligen på länkar med vägar och järnvägar, där järnvägens 
uppgift är att framförallt försörja större städer med ett längre avstånd till hamnen (Roso, 
Woxenius & Lumsden 2008). 
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Figur 5. En hamns förbindelser med sitt hinterland (Roso, Woxenius & Lumsden 2008, s. 340) 

 
Tre typer av torrhamnar 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) menar att det finns tre olika typer av torrhamnar och 
hur den kategoriseras baseras på funktionen och placeringen av hamnen, den kan klassas som 
close, midrange eller distant. Innebörden av kategorierna är huruvida torrhamnen ligger nära, 
medel eller på långt avstånd från den fysiska hamnen vid kusten, det vill säga 
ursprungshamnen. Den typen av torrhamn som är distant är den mest traditionella av de tre 
olika typerna. Den främsta anledningen till att implementera en sådan torrhamn är på grund 
av det långa avståndet till ursprungshamnen samt att storleken på godsflödet mellan 
ursprungshamnen och torrhamnen möjliggör ett användande av järnväg. Ett användande av 
järnväg är mycket positivt ur ett kostnadsperspektiv i jämförelse med vägtransport och 
medför därför konkurrensfördelar (Roso, Woxenius & Lumsden 2008).  
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) menar att vad som skiljer en distant torrhamn och 
traditionella järnvägstransporter till och från hamnen är de funktioner som erbjuds i själva 
torrhamnen. Den huvudsakliga orsaken till att en hamn vill interagera och samarbeta med en 
distant torrhamn är på grund av att ett större och bredare hinterland kan säkras. Det 
möjliggörs genom att kunna erbjuda transportörer lägre kostnader och högre service än vad 
de hade fått utan torrhamnen. Transportörernas krav på en bra tillgång till inlandet kommer 
bland annat från fördelen med att nya marknader öppnar sig, en distant torrhamn kan öppna 
portar från hamnen till inlandet och på så sätt öppna upp för samverkan mellan dessa. I figur 
6 nedan illustreras hur hinterlandet ser ut i relation till en distant torrhamn (Roso, Woxenius 
& Lumsden 2008). 
 

 
Figur 6. Illustration över hinterland i relation till en distant torrhamn (Roso, Woxenius & Lumsden 
2008, s. 341) 
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Roso, Woxenius och Lumsden (2008) beskriver att en så kallad midrange torrhamn är 
placerad inom ett område från hamnen som generellt sett täcks med vägtransport. Torrhamnar 
av denna sort kan erbjuda en konsolideringspunkt för olika järnvägstjänster och kan dessutom 
hantera administration och utrustning som är specifik för sjötransporter. Torrhamnen fungerar 
dessutom som en buffert för att avlasta det fysiska hamnområdet på så vis att transportörer 
kan hänvisas till torrhamnen istället för den fysiska hamnen och därmed skapa 
kostnadseffektivitet för transportören. Den höga frekvensen som kan uppnås genom att 
konsolidera flera flöden samt det relativt korta fysiska avståndet gör det lättare för 
containerfartyg att lasta behållare för dedikerade tåg. I figur 7 nedan illustreras hur 
hinterlandet ser ut i relation till en midrange torrhamn (Roso, Woxenius & Lumsden 2008). 
 

 
Figur 7. Illustration över hinterland i relation till en midrange torrhamn (Roso, Woxenius & Lumsden 
2008, s. 342) 

Roso, Woxenius och Lumsden (2008) beskriver att en torrhamn som klassificerats som close 
är den torrhamn som ligger närmast den fysiska hamnen av alla tre olika typer. De allra flesta 
fysiska hamnar har idag brist på plats och kapacitet och därmed kan en alternativ lösning på 
problemet vara att införa en så kallad close torrhamn vid kanten av hamnstaden. Denna typ av 
torrhamn möjliggör en ökning av kapaciteten hos hamnterminalen vilket i sin tur kan leda till 
ökad produktivitet, detta då det finns potential för större containerfartyg att anlända och 
docka i hamnen. En close torrhamn konsoliderar gods och vägtransport till och från 
transportörer som ligger utanför stadsområdet och erbjuder en järnväg till hamnen för att 
minska trängsel i både hamnen och staden. Till skillnad från andra typer av torrhamnar 
erbjuder en close torrhamn mycket större möjligheter att lagerhålla containrar under längre 
perioder och sedan sekventiellt placera dem i järnvägstransporter, detta för att samverka och 
synkronisera med lastningen av fartyg i den fysiska hamnen. En sådan aktivitet kräver 
pålitliga järnvägsförbindelser för att undvika risken för ökade uppehållstider av 
containerfartyg. Författarna menar att en möjlighet är att applicera en direkt omlastning 
mellan tåg och fartyg genom att införa en specialiserad järnväg direkt till hamnkant. I figur 8 
nedan illustreras hur hinterlandet ser ut i relation till en close torrhamn (Roso, Woxenius & 
Lumsden 2008).  
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Figur 8. Illustration över hinterland i relation till en close torrhamn (Roso, Woxenius & Lumsden 
2008, s. 343) 

Genom att kombinera alla tre olika typer av torrhamnar menar Roso, Woxenius och Lumsden 
(2008) att vägförbindelserna mellan platser utanför staden och torrhamnarna kan reduceras 
och istället kan platserna försörjas av den närmaste torrhamnen. Istället för att endast bruka 
järnväg som transportsätt vid transport från och till en distant torrhamn kan en kombination 
av torrhamnarna leda till att järnväg kan nyttjas mer ofta. Figur 9 nedan illustrerar hur 
författarna menar att en sådan kombination av torrhamnar skulle se ut (Roso, Woxenius & 
Lumsden 2008).  
 

 
Figur 9. Illustration av kombination av de tre olika typerna av torrhamnar (Roso, Woxenius & 
Lumsden 2008, s. 343) 

I dagsläget väljer ofta transportörer torrhamn utefter vilken som ligger närmast deras 
produktionsbas, vilket Roso och Lumsden (2010) menar nödvändigtvis inte är den mest 
optimala lösningen och trots att en torrhamn i teorin borde ge flera fördelar till 
transportsystemets aktörer finns det hinder för ett lyckat genomförande.  
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Roso och Lumsden (2010) menar att dessa hinder exempelvis kan utgöras av tillåtelse för 
markanvändning, befintlig infrastruktur och institutionella bestämmelser. Det krävs av en 
torrhamn att den passar in i ett mycket komplext system med behov för fungerande och 
processtödjande infrastruktur redan finns på plats och där ett nödvändigt underhåll av 
funktionerna kan säkras. Det institutionella systemet måste utformas för att kunna optimera 
medverkan, såväl för den privata sektorn som för den offentliga sektorn (Roso & Lumsden 
2010).  
 
Roso (2008) beskriver hur torrhamnens prestanda bestäms av kvaliteten på torrhamnens 
tillgänglighet och kvaliteten på de anslutande vägarna samt järnvägarna. Avseende tillgången 
till samverkandet med inlandet så beror den lyckade implementeringen på en rad olika 
aktörer såsom terminaloperatörer, speditörer, transportörer och hamnmyndigheten. Övriga 
viktiga aspekter för en torrhamn är tillgången till schemalagda, pålitliga och säkra 
högkapacitetstransporter, antingen via väg eller via järnväg, till och från hamnen. I figur 10 
nedan beskriver författaren relationerna mellan en torrhamn och faktorer som kan påverka 
implementeringen av den samt aktörerna som kan dra nytta av torrhamnen. De faktorer som 
påverkar huruvida implementeringen av torrhamnen blir lyckad eller inte är den befintliga 
infrastrukturen, närområdet, tillgänglig mark och skicket på denna samt föreskrifter och lagar 
som gäller. De aktörer som kan gynnas av en torrhamn är framförallt hamnen, rederier, 
järnvägsoperatörer, vägoperatörer och samhället i stort (Roso 2008).  
 

 
Figur 10. Relationen mellan påverkande faktorer, torrhamnen och påverkade aktörer (Roso 2008, s. 
787)        

Roso (2007) beskriver i sin artikel att hamnen i Göteborg är den största containerhamnen i 
Skandinavien och hanterar över 750,000 TEU:s per år. Av dessa TEU transporteras ungefär 
70 % av lastbil till inlandsdestinationer och aktuella studier visar att dessa transporter från 
hamnen körs till 19 olika inlandsdestinationer i Sverige, se figur 11. I Rosos (2007) studie 
utvärderas konceptet torrhamn ur ett miljöperspektiv och en modell av ett transportsystem, 
med och utan torrhamn skapas för att sedan kunna jämföras. I studien väljs Borås som en 
plats för torrhamn på grund av dess närhet till hamnen, den befintliga järnvägsinfrastrukturen 
och bra väginfrastruktur samt dess utmärkta läge. Avseende containers är även 20 % av dessa 
avsedda för staden.  Modellen utan torrhamn som testas använder lastbil från hamnen till de 
19 olika inlandsterminaler och modellen med torrhamn använder tåg från hamnen till 
torrhamnen och därefter med lastbil till slutdestinationerna. Resultatet i artikeln visar en 
reducering av miljöutsläpp samt en reducering av kötider till hamnen (Roso 2007). 
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Figur 11. Evaluation of the dry port concept from an environmental perspective: A note (Roso 2007, 
s.525) 

Wilsmeier (2011) beskriver att begreppet torrhamn inom industrin har använts framförallt 
som ett verktyg inom marknadsföring. Wilsmeier (2011) menar att begreppet antyder att den 
inre anläggningen har nått en viss nivå av att erbjuda bättre tjänster med avseende på bland 
annat tullklarering och möjlighet att utnyttja tredjepartslogistik.  

3.5.3.1 Ekonomisk dimension 

Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) beskriver att för att en implementering av en torrhamn ska 
vara lyckad måste kostnaderna vara mindre eller åtminstone jämförbara med vad 
järnvägstransporter till och från den fysiska hamnen hade varit. En torrhamn bör dessutom 
kunna generera tillräckligt mycket volym för att skapa lönsamhet. Kostnaderna för 
intermodala transporter är beroende av kostnaden för transporter med traditionella lastbilar 
eller via järnväg. Författarna påpekar det viktiga i att ha förståelse för att dessa faktorer kan 
förändras i framtiden. Idag är vägtransport ett mycket konkurrenskraftigt transportsätt till 
följd av bland annat dess möjlighet för flexibilitet och prisnivån som kan följa en bredare 
användning av högkapacitetsfordon. Det är avgörande i ett beslutstagande att en torrhamn 
leder till minskade kostnader i jämförelse med de nuvarande kostnaderna, utan 
kostnadsfördelar är det inte lönsamt att investera i skapandet av en torrhamn. Det menar 
författarna beror på att de miljömässiga fördelarna ensamt inte är tillräckliga faktorer, järnväg 
är mer effektivt miljömässigt än vad vägfordon är (Lättilä, Henttu & Hilmola 2013).  
 
Roso och Lumsden (2010) menar att mycket bör tas hänsyn till vid en implementering av en 
torrhamn och att en parameter av stor betydelse är att torrhamnen kan säkerställa hög kvalitet, 
särskilt om utförande av tulldeklarationer ska ske. Implementering av internationella fartyg- 
och hamnanläggningars säkerhetskoder kräver ändringar av både den fysiska utformningen 
av säkerhet i hamnen men dessutom ändringar i den allmänna hamnverksamheten. Att 
genomföra en kvalitetssäkring av en torrhamn och speciellt säkerhetskoder vid tulldeklaration 
är en stor kostnad vilket är en anledning till den stora kostnadsbilden vid en implementering 
av en torrhamn (Roso & Lumsden 2010).  
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En distant torrhamn gör användandet av järnväg mer attraktivt ur ett kostnadsperspektiv och 
därmed mer konkurrenskraftigt ur ett kostnadsperspektiv, detta då transportsträckan är längre 
(Roso, Woxenius & Lumsden 2012). Bergqvist och Egels-Zanden (2012) beskriver att 
forskning tydligt visar att järnvägstransporter är mindre kostsamma än vad vägtransport är, 
framförallt utifrån ett miljömässigt perspektiv. En torrhamn kan erbjuda samma huvudsakliga 
tjänster som en fysisk hamn till mindre kostnader, inom hinterlandet, och oftast med högre 
flexibilitet och till lägre kostnader. Detta till följd av hinterlandets närhet till slutkunden 
(Bergqvist & Egels-Zanden 2012). Roso, Woxenius och Lumsden (2008) menar att den 
huvudsakliga anledningen till att en hamn vill samverka och interagera med en distant 
torrhamn är på grund av säkringen av ett bredare hinterland, därmed kan hamnen erbjuda 
transportörerna lägre kostnader och högre service.  

3.5.3.2 Miljödimension 

Henttu och Hilmola (2011) förklarar att konceptet med torrhamnar har ökat under de senaste 
åren och används idag flitigt i Sverige, där flera av leveranserna kommer från Göteborgs 
hamn. Användandet av torrhamnar har lett till en reducering av miljöutsläpp och därmed 
avsevärda energibesparingar. Författarna menar att de nuvarande tågen som trafikeras från 
Göteborgs hamns “rail based dry port”, det vill säga torrhamn baserad via järnväg, har 
reducerat transportkostnader med 6 miljoner euro och dessutom minskat koldioxidutsläppen 
med 42 000 ton per år (Henttu & Hilmola 2011). Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) menar 
dessutom att torrhamnen medverkar till att minska de kortare sträckor som fartyg kör, på så 
vis minskas även utsläpp relaterade till sjötransport. Detta genom att ersätta ett flertal hamnar 
med torrhamnar och större hinterland, på så vis minskas sjötransporten och den mer 
miljöeffektiva järnvägstransporten kan öka (Lättilä, Henttu & Hilmola 2013).  
 
Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) beskriver också att ett sätt att öka användandet av järnväg 
kan vara genom att implementera torrhamnar. Dessutom är en av de huvudsakliga fördelarna 
med en torrhamn är den minskade påverkan på miljön vilket kan härledas till att det totala 
koldioxidutsläppet minskar när vägtransport till och från hamnar byts mot järnväg, vilket är 
mer effektivt avseende utsläpp per tonkilometer. Det hänvisar författarna till den stora 
användningen av intermodala transporter mellan hamn och torrhamn där järnväg 
huvudsakligen används och transport via väg endast sker sista biten till slutkund (Lättilä, 
Henttu & Hilmola 2013).  
 
Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) beskriver att i Finland genomfördes en studie där två olika 
transportscenarion jämfördes för att kunna studera hur transportrelaterade utsläpp förändrades 
vid implementering av torrhamnar. Det enda scenariot använde enbart traditionella lastbilar 
som transportsätt och det andra scenariot hade möjlighet att använda en torrhamn med 
järnväg ut i hinterlandet. Resultatet visade hur koldioxidutsläppen kunde reduceras med 25 % 
vid implementering av torrhamnen (Lättilä, Henttu & Hilmola 2013). Även Roso (2012) 
skriver i sin studie att koldioxidutsläppen skulle kunna minska med 25 % vid ett införande av 
en torrhamn. Rosos (2012) studie beskriver hur implementeringen möjliggör ökad 
användning av järnvägstransporter vilket är anledningen till reduceringen av utsläpp. 
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3.5.3.3 Social dimension 
Roso (2010) har studerat Eskilstunas torrhamn och skriver att utvecklingen av hamnen ligger 
till grund för att kommunen lovade att bygga en terminal, detta framförallt på grund av en 
vilja att locka till sig svenska klädtillverkare. Torrhamnen ligger 38 mil från Göteborgs hamn 
och 55 mil från Malmö hamn. Roso (2010) menar att den främsta fördelen med 
implementeringen av Eskilstunas torrhamn påpekades vara attraktionskraften för nya 
aktiviteter som skapades i kommunen. Studien visar att implementeringen resulterade i en 
etablering av nya företag och därmed också nya arbetstillfällen i kommunen. Författaren 
beskriver också implementeringen av Hallsbergs torrhamn som är beläget 26 mil från 
Göteborg, 50 mil från Trelleborg och 47 mil från Malmö, den största fördelen med denna 
implementering menas också vara den ökade attraktionskraften för nyetablering av företag i 
kommunen. Genomgående i studien är att de främsta sociala fördelarna för alla etablerade 
torrhamnar i Sverige är den regionala tillväxten med nya arbetstillfällen. Dessutom resulterar 
torrhamnarna i bättre kundservice i form av lägre transportkostnader, snabbare transport av 
enheter till och från fysiska hamnar, snabbare passering genom tull, förenklad dokumentation 
samt lägre lagerpriser (Roso 2010). En av de främsta anledningarna, förklarar Roso (2007), 
som ligger bakom en implementering av en torrhamn är för att möjliggöra en reduktion av 
trängseln, både för fartyg i den fysiska hamnen men också för de köer och väntetider som tåg 
och lastbilar drabbas av. Dessa väntetider bidrar inte bara med ekonomiska förluster i form av 
tidsslöseri för transportörerna utan de kan dessutom bidra till en ökad risk för olyckor.  
 
Roso (2007) har genomfört en simulering på de fyra mest hektiska timmarna i en fysisk hamn 
och jämfört med ett scenario med en torrhamn, jämförelsen är i avseende på köer för 
transportörerna. Resultatet visar att en fysisk hamn efter fyra hektiska timmar har 23 stycken 
fordon i kö, vilket ger en total kötid per fordon på i genomsnitt 85 minuter. Simulationen för 
torrhamnsscenariot visar istället en kö på fem stycken fordon med en genomsnittlig kötid på 
13 minuter, detta kan ses nedan i figur 12. Då den fysiska hamnen har en genomsnittlig 
genomströmning på 700 stycket fordon per dag kan väntetiden bli väldigt lång med mycket 
trängsel och en hög upplevelse av stress för föraren av det köande fordonet. Långa väntetider 
för föraren kan upplevas som stressande då föraren oroar sig över att inte kunna passa 
schemalagda och planerade tider. Det i sin tur kan leda till att föraren inte tar den rast och 
vilotid som krävs, vilket i sin tur leder till brist på koncentration och uppmärksamhet. En 
okoncentrerad och ouppmärksam förare är den mest bidragande orsaken till att olyckor sker 
vilket än mer visar på att raster och vila är nödvändigt (Roso 2007).  
 

 
Figur 12. Illustration av genomsnittliga kön till hamnen efter fyra timmar (Roso 2007, s. 526)  
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4. Empiriskt ramverk  
 
Kapitlet består av en fallstudie inom HCT-konceptet så väl som empirisk data från en 
observation av en västsvensk torrhamn samt från nio intervjuer genomförda med personer 
som innehar särskild expertis inom de studera begreppen.  
 

4.1 Fallstudie: En trave till (ETT) 
Löfroth och Svenson (2012)  beskriver att det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, 
Skogforsk, startade 2006 ett projekt med namnet “En trave till (ETT): Modulsystem för 
skogstransporter”. Syftet med projektet är att genom att öka bruttovikten på fordonen minska 
det totala antalet transporter av virke i Sverige och på så sätt även minska bränsleförbrukning 
och utsläpp av koldioxid och andra partiklar. Den bakomliggande anledningen till att 
projektet startade är att svensk skogsindustri behöver energieffektivisera sina 
virkestransporter för att på så sätt bidra till mindre miljöpåverkan. Konventionella fordon för 
virkestransporter har en bruttovikt på 60 ton och en längd på 24 meter, fordonet med ett 
fyraxligt släp har plats för totalt tre stycken travar med virke. ETT-fordonet syftar alltså, som 
namnet beskriver, att kunna ta ytterligare en trave med virke och därmed transportera fyra 
travar istället för de tre konventionella travarna (Löfroth & Svenson 2012). 

4.1.1 Ekonomiska resultat 
Löfroth och Svenson (2012) beskriver att fallet med ETT-fordon så utgörs detta av en lastbil 
med link, dolly och trailer medan ett konventionellt referensfordon utgörs av en skogsbil med 
fyraxligt släp. Scenariot möjliggör att samma lastbil och samma förare används till att 
framföra ett ETT-fordon som till en traditionell lastbil. Körtiden visade sig vara den samma 
med ett ETT-fordon som med en traditionell lastbil men ETT-fordonet tar längre tid att lasta 
och lossa vilket ger en längre tid per transport (Löfroth & Svenson 2012).  
 
Löfroth och Svenson (2012) förklarar att nettovikten som kan lastas på den traditionella 
lastbilen är 42 ton jämfört med ETT-fordonets 66 ton, detta möjliggör en ökning av 
nyttolasten på runt 55 % och alltså kan två stycken ETT-fordon transportera lika mycket som 
tre traditionella lastbilar. Att två stycken ETT-fordon kan göra samma jobb som tre stycken 
traditionella virkesbilar gör att fordonsbehovet minskar med ungefär 33 % trots att samma 
virkesvolym transporteras. Kostnadsberäkningar i avseende att transportera 1000 ton virke 
visar att ett ETT-fordon kostar 79 000 kr och en traditionell virkesbil kostar 102 000 kr, 
vilket ger en skillnad på 23 000 kr och därmed en kostnadsbesparing på 23 % (Löfroth & 
Svenson 2012). 
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4.1.2 Miljömässiga resultat 
Löfroth och Svenson (2012) beskriver hur en jämförelse mellan ett ETT-fordon och en 
traditionell lastbil genomfördes under mars och juni 2009 samt under oktober 2010 och visar 
följande:  
 

- ETT-fordonet har en bruttovikt på 90 ton kördes 32 mil. Under dessa 32 mil 
förbrukades 5,4 liter diesel per mil. Det motsvarar 2,6 liter/ton på hela sträckan.  

- Den traditionella virkesbilen har en bruttovikt på 60 ton och kördes även den 32 mil. 
Under dessa 32 mil förbrukades 4,3 liter diesel per mil. Det motsvarar 3,3 liter/ton på 
hela sträckan.  

 
Löfroth och Svenson (2012) beskriver att när bränsleförbrukningen följdes upp visades det att 
avsevärda minskningar i bränsleförbrukningen sker när ett ETT-fordon framförs än när ett 
traditionellt virkesfordon framförs, trots att samma volym virke transporteras. 
Undersökningen genomfördes under likartade förhållanden, det vill säga med samma förare 
och på samma körsträcka, vilket gör resultaten jämförbara med varandra. Omkring 20 % 
mindre bränsle förbrukas vilket också minskar koldioxidutsläpp och utsläpp av andra 
partiklar med 20 %. Bränsleeffektiviteten är alltså högre med ett ETT-fordon än med ett 
traditionellt virkesfordon (Löfroth & Svenson 2012).   

4.1.3 Sociala resultat 
Löfroth och Svenson (2012) skriver i sin rapport att omkring 700 omkörningar registrerades 
under projektet och att inga negativa reaktioner från omkörande förare registrerades. En 
rapport från VTI styrker att inga säkra skillnader i trafiksäkerhet mellan traditionella fordon 
och längre och tyngre fordon kan påvisas. ETT-fordonen var inblandade i två stycken 
trafikincidenter, båda avser omkörning vid mötesseparerad 2+1-väg där omkörande fordon 
inte hunnit passera innan de två körfälten övergå till ett singelfält. Inga personskador 
rapporterades (Löfroth & Svenson 2012).  
 
Trafikverket har, enligt Löfroth och Svenson (2012), med nedgrävda sensorer kontinuerligt 
mätt vägslitaget orsakat av ETT-fordon och deras slutsatser visar ingen strukturell påverkan 
på vägen som är större än något annat fordon. Detta hänvisas till att ETT-fordonen inte 
överskrider tillåtna axellaster vilket gör att mätsensorerna inte registrerar skillnad på ETT-
fordon respektive övrig tung trafik. Till följd av EBS-bromssystemet som ETT-fordonen har 
utrustats med upplever förarna fordonet vara lättkört och stabilt med god följsamhet i kurvor 
och rondeller. Systemet medför mjuk inbromsning och eliminerar risken för “fällknivseffekt” 
så samtliga hjul kan bromsas samtidigt. Förarna menar att de inte upplever förlängd 
bromssträcka gentemot traditionella virkesfordon (Löfroth & Svenson 2012). 
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4.1.4 Slutsats 
Löfroth och Svenson (2012) menar att projektet slutligen har nått mycket goda resultat och 
pekar på att ETT-konceptet fungerar mycket väl i avseende att möta projektets syfte. 
Konceptet visar på, bland annat, lägre dieselförbrukning och därmed lägre miljöpåverkan 
samt sänkta transportkostnader och färre virkesfordon på vägarna, utan att för den delen 
riskera trafiksäkerheten eller bärigheten på vägarna. Projektet skickar med 
rekommendationerna att försöka utvidga användandet i andra geografiska miljöer för att få 
vidare erfarenheter av framtida logistiklösningar för virkestransporter. Det är dessutom av 
hög vikt att studera och skapa erfarenhet av hur systemet skulle fungera i olika regioner av 
landet samt i andra trafikmiljöer innan bredare användning av HCT-fordon implementeras 
(Löfroth & Svenson 2012).  
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4.2 Intervjuer 
 
Den första delen i intervjuguiden bestod av frågor avseende bland annat intervjupersonernas 
uppfattningar om konceptet HCT-fordon. Den andra delen i intervjuguiden bestod av frågor 
avseende bland annat intervjupersonernas uppfattningar om konceptet torrhamnar. Den 
tredje delen i intervjuguiden bestod av frågor avseende rapportens bakomliggande projekt. 
Projektet presenterades i korthet för intervjupersonerna och specifika aktörer utelämnades. I 
bilaga 1 kan intervjuguiden ses i sin helhet.  
 

4.2.1 HCT 
Samtliga personer som intervjuades visade inga motstridiga åsikter avseende styrkor och 
svagheter hos vardera transportsätten och i tabell 4 nedan sammanställs dessa.  
 
HCT-fordon 
  
Styrkor Hög kapacitet med avseende på längd, vikt & volym. Möjlighet att kombinera 

containrar med olika storlek (20-fot och 40-fot). Motiverar och uppmuntrar en 
ökad användning av 40-fots containrar vilket kan minska flödets 
systemkomplexitet. Billigt att implementera. Hög flexibilitet samt låga 
terminalkostnader. Färre antal vanliga lastbilar och därmed mindre utsläpp. 
 

Svagheter Höga kostnader för drivmedel & höga kostnader för trängselskatt. Tillfälliga & 
tidsbegränsade tillstånd.  
 
Fortsatt höga miljöutsläpp. Transporten körs på väg istället för järnväg.  
 
Fortsatt påverkan på trafiksäkerheten på vägarna samt bidragande till trängsel i 
staden. 
 

Järnväg 
  
Styrkor Hög kapacitet med avseende på längd. Låga underhållskostnader. 

 
Miljöfördelar i form av mindre koldioxidutsläpp.  
 
Lägre bullernivåer, mindre vägslitage och högre trafiksäkerhet. 

Svagheter Låg kapacitet med avseende på vikt. Dyrt att implementera samt högre 
terminalkostnader. Lägre flexibilitet & kräver ett högre antal hanteringar.  
 

Tabell 4. Skillnader i styrkor och svagheter med HCT på väg eller på järnväg 

Flera av intervjupersonerna menar att det ena transportsättets styrka är det andras svaghet. 
Med det menas att de fördelar som ett HCT-fordon har, som exempelvis flexibilitet och låga 
implementeringskostnader, är järnvägens svaghet. Att dra järnväg där det inte redan finns är 
mycket kostsamt och att järnvägsterminaler ofta kommer med större kostnader än vad en 
lastbilsterminal gör.  
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Tre intervjupersoner påpekade att ett fordon på vägen är fortfarande ett fordon på vägen, 
oavsett om det är HCT eller traditionellt. Dessa personer menar att vid transport på väg 
kvarstår nackdelarna med vägtransporter, det vill säga de typiska fördelar som transport via 
järnväg generellt medför, exempelvis minskning av buller, reducering av koldioxidutsläpp 
och ökad trafiksäkerhet. Ett fordon är billigt att köpa in men godstransporten medför höga 
kostnader avseende drivmedel och trängselskatt, vilket inte en godstransport på järnväg gör.  
 
Den främsta skillnaden i styrkor och svagheter som utvanns ur intervjuerna är att HCT-
fordonet medför högre flexibilitet, lägre implementeringskostnader samt högre kapacitet 
avseende vikt och volym. Godstransport på järnvägen medför däremot låga 
underhållskostnader och högre kapacitet avseende gods med längd. Trots att 
järnvägstransporterna är mindre flexibla och kräver ett högre antal hanteringar menar alla 
intervjupersoner att järnväg som transportsätt är oslagbart. Alla personer menar att om 
möjlighet finns att transportera ett gods med järnväg istället för på väg, ska detta sätt väljas. 
Tillståndet som ges för att framföra ett HCT-fordon är tillfälligt och begränsat, miljöpåverkan 
minskar marginellt med användande av två stycken HCT-fordon istället för tre stycken 
traditionella lastbärare och framförallt sker fortsatt påverkan på trafiksäkerheten i form av 
olycksrisker vid exempelvis omkörningar samt bidrar till trängsel i stadskärnan och köer på 
vägarna. Järnvägen å andra sidan medför låga underhållskostnader och tydligt minskad 
miljöpåverkan i form av lägre koldioxidutsläpp men också framförallt lägre bullernivåer, 
mindre vägslitage och högre trafiksäkerhet.  
 
Alla personer som intervjuades tryckte på vikten av att bärarna av godset inte går tomma på 
tillbakavägen, alltså att utnyttjandegraden eller fyllnadsgraden är hög. En person påpekade att 
andelen containrar i storleken 40-fot måste utgöra minst 75 % av containermixen, annars 
klarar flödet att transporterar på ett effektivt sätt med traditionella 25,25 meters lastbilar. Två 
personer påpekade att användning av HCT-fordon på väg kräver att infrastrukturen måste 
vara tillräckligt god effektivitetsmässigt, alltså med avseende på vägens skick, bredd samt på- 
och avfarter. Flera personer som intervjuades påtalade att tillstånden för att framföra HCT-
fordon är tillfälliga och tidsbegränsade och menade att det naturligtvis är den främsta 
förutsättningen.  
 
Flera av de intervjuade personerna påvisade projektet ETT som ett exempel på lyckad 
användning av HCT-baserade vägfordon. Två av dessa menar att vägsträckan och typen av 
väg mellan Piteå och Överkalix utgör optimala förhållanden för en lyckad implementering av 
HCT-fordon. En person säger att då järnväg inte finns på plats, och dessutom inte är ett 
ekonomiskt försvarbart alternativ, är andra typer av fordon än de traditionella lastbärarna ett 
måste för att utveckla och minska skogsindustrins negativa påverkan på miljön.  
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4.2.2 Torrhamnar 
I tabell 5 nedan följer en sammanställning av vilka styrkor och svagheter som 
intervjupersonerna uppfattar att en torrhamn innehar.  
 
Torrhamn 
  
Styrkor Avlastar hamnen och ökar dess kapacitet. Möjliggör en inlandstillgång då det 

öppnar upp för hinterlandet. Erbjuder kringtjänster såsom tom-depåer, 
administration, tullager. Splittrade kostnader för aktörer. Godsflöden undviker 
hamnproblematik såsom strejk, kö, avgifter. Samordnar trafik och godsflöden.  
 
Gör området attraktivt för etablering av näringsidkare. 
 

Svagheter En kostsam investering vilket är svår att få lönsam på grund av dyra 
terminalkostnader och terminalutrustning. Svårt att motivera aktörer att investera 
långsiktigt. Kräver stora ytor, stora volymer gods med låg variation, kräver tom-
depåer och därmed avtal med rederier. En samverkan mellan aktörer och 
eventuellt ett delat IT-system. Utmaning kring att få balans med ingående och 
utgående gods. Kräver att hamnens hanteringsområde utvecklas och blir mer 
tillgängligt. Större skaderisk på godset på grund av ytterligare hantering.   
 
Myndigheter tillåter inte förflyttning av administration (ex. tull) flyttas in i 
landet. Facken i hamnen accepterar inte deras förlust av en del av verksamheten.   
 

Tabell 5. Sammanställning av intervjupersonernas uppfattning avseende styrkor och svagheter hos en 
torrhamn 

Tre personer tar upp att det krävs tom-depåer och två personer påpekar tyngden i att ha avtal 
med rederier avseende tom-depåer innan implementeringen av torrhamnen startar, detta för 
att säkra upp ett containerflöde till och från torrhamnen. Åtta av nio intervjupersoner påpekar 
att den främsta förutsättningen för en lyckad implementering av en torrhamn är att det finns 
stora volymer av import och export så att verksamheten går runt. En person svarade inte på 
frågan men svarade i det projektspecifika avsnittet och var då av samma åsikt som övriga 
avseende import- och exportvolymer. En person menar även att en förutsättning kan vara att 
det finns kommersiellt gångbara godsflöden som fungerar bra ihop med de avgångar och 
ankomster som sjöfarten har. En person menar att en yta på minst 10-20 000 km2 behövs och 
två andra personer menar att den geografiska placeringen måste vara bra. En god geografisk 
placering innebär inte bara att det ska vara enkelt att ta sig till och från den utan även att den 
har närhet till stora godsflöden i form av aktörer med mycket gods och närhet till en stor och 
aktiv hamn. Två av intervjupersonerna menar att det i utvecklingen av en torrhamn ska 
inkluderas inte bara lokala aktörer och kunder till torrhamnen utan att även speditörer och 
distributörer ska inkluderas. Två av de intervjuade personerna menar att det är viktigt att 
torrhamnen inkluderar kringtjänster som skapar mervärde, detta för att aktörerna ska uppleva 
att torrhamnen ger mer värde än vad de kan få själva av att köra sitt eget gods.  
 
  



43 
 

Majoriteten av intervjupersonerna berör svårigheter såsom ekonomiska aspekter vid en 
implementering av en torrhamn. Flera av personerna påpekar att en torrhamn är mycket 
kostsam att utveckla och att investeringen måste löpa under lång tid men framförallt att stora 
och icke-säsongsbetonade intäkter behövs. Nästan alla personer nämner att en svårighet är att 
få balans på godsflödet, detta för att kunna fylla godsbärare åt båda hållen för att undvika 
tomkörningar. Fyra personer talar om det viktiga i att se en implementering av en torrhamn 
som ett långsiktigt arbete och projekt och att det kan vara svårt att motivera alla nödvändiga 
aktörer att vara med från början, tre av de fyra personerna tar också upp att det är viktigt att få 
med politikerna i staden tidigt.  
 
Intervjupersonerna frågades vad det innebär för torrhamnen att kopplingen till hamnen är via 
väg och samtliga svarade att det är mindre fördelaktigt än om torrhamnen och hamnen hade 
varit sammankopplade via järnväg. En person, med framstående forskningsresultat rörande 
torrhamnar, påstår att “I stort sett alla fördelar som en torrhamn medför försvinner, ../ trängsel 
i staden fortsätter, miljöutsläpp minskar inte på samma nivå och intermodaliteten försvinner”. 
En person uttrycker likt det andra att järnvägen är bättre miljömässigt men om lastbilarna blir 
fossila kan den skillnaden minska, dock beror detta på hur många containrar som ska köras, 
ju fler desto bättre när det körs med tåg. En person ställer sig frågande till om volymen 
verkligen finns för att köra HCT-fordon istället för traditionella lastbilar. Två av de nio 
intervjuade personerna säger att om järnvägen absolut inte är ett alternativ kan det vara bättre 
att ha en torrhamn med HCT-koppling än att inte samordna logistikflödet överhuvudtaget.   
 
Tre av intervjupersonerna uttrycker väldigt tydligt att inga fördelar eller styrkor hos ett HCT-
fordon är större än de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter som järnvägen medför. 
Godstransport med järnväg bör alltid vara förstahandsvalet vid optimering av ett godsflöde.  

4.2.3 Samverkan och projektspecifikt 
På frågan om det anses föreligga ett behov för en torrhamn i närhet till Göteborgs hamn 
svarar sju av de nio intervjupersonerna ja. De två resterande står mer tveksamma till om det 
verkligen finns ett godsflöde och huruvida det flödet är balanserat nog för att få ekonomisk 
vinning i investeringen. En person påpekar tydligt att Borås har fördelar i det avseende 
avstånd till hamnen, tillgängliga ytor samt den lägre prisbilden på mark, gentemot andra 
platser på ungefär samma avstånd. Tre personer menar att hamnen kan behöva avlastning 
och/eller hjälp med att underlätta inflödet av containertrafik. En av dessa tre menar dock att 
avlastning i form av en torrhamn med HCT-koppling inte är nödvändigt. En annan av de tre 
uttrycker sin brist av kännedom kring de lokala förutsättningarna men uttrycker vikten av ett 
bra vägnät och spårförbindelser till och från hamnen. Den personen som ställer sig direkt 
tveksam till projektet är detta till följd av tvivel på tillräckliga nivåer av gods samt stor 
obalans i godsflödet.  
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Intervjupersonerna frågades om huruvida torrhamnens effekt skulle påverkas om den var 
kopplad med HCT-fordon istället för järnväg till Göteborgs hamn och samtliga svarade att 
järnväg alltid är att föredra framför vägtrafik. En person säger att alla fördelar hos en 
torrhamn riskeras när den försörjs av fordon istället för järnväg medan en person påtalar att 
ett tåg kan transportera samma mängd gods som 35 stycken traditionella lastbilar (författarnas 
anm. uppskattningsvis motsvarande 24 stycken HCT-fordon). Personen menar att 
vägtransporter sliter på infrastrukturen och påverkar trafiksäkerheten negativt i form av 
trängsel, köer och olyckor. En av intervjupersonerna ställer motfrågan: “Varför sätta en 
container på ett HCT-fordon i hamnen för att köra den sex mil för att sedan sätta den på en 
annan lastbil?”. Personen i fråga menar att ett onödigt hanteringsarbete uppstår då godset 
redan är placerat på en lastbil och inte behöver gå via en kombiterminal. En annan påpekar att 
intermodaliteten försvinner om godset transporteras via väg och inte järnväg. Samtliga 
personer som intervjuades berörde den minskade effekten i förbättring av miljöpåverkan till 
följd av godstransporter om vägfordon används istället för järnväg.  
 
En person säger att en användning av HCT-fordon skulle utgöra en mindre kostsam 
implementering samt medföra lägre terminalkostnader till skillnad från om järnväg hade 
använts. Flera intervjupersoner medger att vägtransport är mer flexibelt är järnvägstransport 
både i aspekter som rör godsvikt, godstyp och tid. Samtliga intervjupersoner trycker på 
problematiken kring avsaknandet av järnväg. Majoriteten av personerna beskriver att de 
främsta styrkorna hos en torrhamn, avseende både ekonomi och miljö, uppkommer till stor 
del vid bytet av transportsätt från väg till järnväg. Om intermodaliteten försvinner föreligger 
hög risk att alla styrkor hos torrhamnen förgås. Med det i bakhuvudet menar två av 
intervjupersonerna att investeringen i en torrhamn är onödig.  
 
En annan åsikt som uppkommer i majoriteten av intervjuerna rör tillståndet för att få framföra 
HCT-fordon och fyra personer tar särskilt upp problematiken som en svårighet i projektet. 
Dessa menar att det är riskabelt att bygga en lösning som baseras på ett provisoriskt tillstånd, 
frågan ställs kring vad som händer med torrhamnen om HCT-tillståndet inte förnyas. 
Personerna menar också att det kan vara svårt att motivera långsiktiga investeringar som är 
tänkt att ge återinvestering på flertalet decennier när en så avgörande parameter är tillfällig. 
Två personer avråder direkt projektägare att marknadsföra torrhamnen med en HCT-koppling 
till Göteborgs hamn till följd av det provisoriska tillståndet. Dessa menar att det i sådana fall 
är bättre att implementera torrhamnen utan HCT-koppling utan med traditionella lastbilar och 
sedan söka tillstånd och införa användande av HCT-fordon i efterhand. De säger att 
kopplingen mellan torrhamnen och HCT-fordon inte är lämplig att torgföra.  
 
Sju av de intervjuade personerna menar ändå att projektet med att implementera en torrhamn 
i Viared kan vara intressant och kan skapa värde. En person tar upp att det skulle kunna vara 
gynnsamt att få med transportörer och speditörer i allians med aktörerna. Där skulle dessa 
kunna sluta avtal under längre tidsperioder och på så vis möjliggöra ett skapande av bättre 
förutsättningar avseende exempelvis priser och hållbara utvecklingsaspekter inom 
transportindustrin.  
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Avslutningsvis menar fyra personer att det är onödigt att titta på lösningen torrhamn med 
HCT-koppling till Göteborgs hamn till följd av att alldeles för få fördelar kan ges med 
investeringen. Majoriteten menar att alternativet järnväg måste studeras och att en torrhamn 
med järnvägskoppling till Göteborgs hamn skulle kunna skapa stor värde i området. En 
person uttalar att klimatmässigt spelar det ingen större roll huruvida ett HCT-fordon framförs 
gentemot en vanlig lastbil och att torrhamnen i avsaknad av järnvägsförbindelser lika gärna 
kan försörjas med traditionella lastbilar. En av personerna menar att om bränslet är fossilfritt 
kan det klara miljödelen dock borde en spårförbindelse finnas för att uppnå flexibilitet. 
Samma person menar dock att det kan vara en svårighet om inte delar av hamnverksamheten 
kommer kunna ske i torrhamnen och att klara de säkerhetskrav som ställs från 
myndigheterna.   
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5. Analys 
 
I analysen jämför författarna den teoretiska referensramen med den empiriska och 
kartlägger styrkor och svagheter hos de två transportlösningarna, dessutom analyseras 
effekterna av samverkan mellan en torrhamn och HCT-fordon. 
 

5.1 HCT 
5.1.1 Ekonomi 
Christidis och Leduc (2009) beskriver hur ett HCT-fordon kan medföra upp till mellan 40 och 
50 % högre lastförmåga än ett 40 ton-fordon. Löfroth och Svenson (2012) beskriver i sin 
ETT-rapport hur nettovikten som kan lastas på en traditionell 60-ton lastbil uppgår till 42 ton 
i jämförelse med ett HCT-fordon med en kapacitet avseende nyttolast på ungefär 66 ton. 
Resultatet visar en ökning av lastförmågan på ungefär 55 % och Löfroth och Svenson (2012) 
drar slutsatsen att två stycken ETT-fordon kan transportera lika mycket som tre stycken 
traditionella lastbilar. De Ceuster et al. (2008) håller med och beskriver, studerat utifrån 
lastkapacitet och belastning, att två stycken HCT-fordon kan ersätta tre traditionella lastbilar 
till följd av HCT-fordonets 50 % högre transportkapacitet. Majoriteten av de intervjuade 
bekräftar att en av de främsta ekonomiska styrkorna hos HCT-konceptet är att färre fordon 
behöver användas för att transportera samma mängd gods. I9 beskriver att “[...] HCT på väg 
innebär att det gods som redan finns på vägen kan transporteras i färre fordon, vilket ger 
utsläppsminskningar och ökad transporteffektivitet” vilket bekräftas av I1, I2, I3, I4 och I7.  
 
McKinnon (2005 se Christidis & Leduc 2009) beskriver hur ett HCT-fordon minskar 
kostnaderna för vägtransport med mellan 20 % till 30 %, vid en jämförelse med ett 40 ton-
fordon. ETT-projektet visar ett kostnadsbesparande resultat på 23 % (Löfroth & Svenson 
2012) vilket styrker McKinnons tes. Noterbart är att i ETT-fallet jämfördes ett tyngre fordon 
än i McKinnons fall. Doll et al. (2009) beskriver bränslekostnaderna vid framförandet av ett 
HCT-fordon torde vara 25 % mindre än vid framförandet av ett 40 ton-fordon. Ett 60-ton-
fordon skulle kunna minska kostnaden per tonkilometer med mellan 14,2 % till 15,3 % 
beroende på scenario i jämförelse. Löfroth och Svenson (2012) beskriver hur 
bränsleförbrukningen minskade med 0,7 liter per ton vilket ger en minskning på 27 % i 
bränslekostnader. “HCT på väg innebär att det gods som redan finns på vägen kan 
transporteras i färre fordon, vilket ger utsläppsminskningar och ökad transporteffektivitet” 
beskriver I9 och bekräftar därmed teorin och resultaten funna i ETT-projektet. I4 beskriver 
hur kostnader för exempelvis trängselskatt inte kommer beröras nämnvärt av skiftningen från 
ett traditionellt fordon mot ett HCT-fordon men att kostnaden hade försvunnit helt om 
godstransporten hade skett på järnväg hade implementerat istället. I9 beskriver dessutom, och 
får stöd av I7, att om framförandet av tyngre och längre fordon ökar skulle det utveckla 
transportindustrin.  
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Christidis och Leduc (2009) bekräftar I9 och I7 genom en av sina fyra punkter avseende 
kedjereaktioner till följd av ökad användning av HCT-fordon. Christidis och Leduc (2009) 
beskriver att till följd av den betydande minskningen i kostnad per tonkilometer som ett 
HCT-fordon medför kommer vägtransporter som transportmarknad att gynnas. I9 säger “[...] 
effektivare transporter leder till billigare transporter vilket leder till ökad konkurrenskraft hos 
företag som leder till mer produktion och därmed mer transporter”, fortsättningsvis beskriver 
I9 också hur vägtransport stärks gentemot järnvägen. Det bekräftas av Graham och Glaister 
(2004) som beskriver att korselasticiteten i relation till efterfrågan på järnväg i samband med 
prisvariation inom vägtransport är tveklöst positiv och uppgår till mellan 0,3-2. Det innebär 
enligt Andreyeva, Long och Brownell (2010) att det finns ett starkt beroende mellan 
efterfrågan på järnväg i samband med prisvariation hos vägtransporter. Christidis och Leduc 
(2009) håller med avseende den positiva korselasticiteten och beskriver hur järnvägen som 
fraktsätt högst troligtvis kommer att förlora marknadsandelar till vägtransport. Författarna 
påtalar även att samma skifte kan antas i de länder där inre vattenvägar används som 
fraktsystem.  
 
I1, I2, I3, I4, I6, I7 och I8 påtalar risken med att tillstånden för att få framföra ett HCT-fordon 
är tillfälliga och dessa måste fås dispens för. Löfroth och Svenson (2012) beskriver att i ETT-
fallet söktes och medgavs dispens för att få framföra fordonen på allmän väg. I1 beskriver: 
“Föreskrifterna och tillåtande är tidsbegränsade vilket innebär ständiga ansökningar om nytt 
tillstånd med krav att påvisa tydliga fördelar med HCT framför vanliga fordon. Samma 
grunder som tidigare kan inte användas och det räcker inte att det sparas in en lastbil om 
dagen.” I2 förklarar att “[...] det var ett jättejobb innan Falköping fick sitt tillstånd för ett 
treårsförsök, en lång utredning”. I8 beskriver att “[...] det är ett stort bekymmer att tillstånden 
för HCT är tillfälliga. Investeringarna kommer vara långsiktiga vilket är problematiskt när 
tillståndet är tillfälligt, åtminstone under investeringstiden”.  
 
5.1.2 Miljö 
De flesta rapporter och studier är överens om att ett ökat användande av HCT-fordon kommer 
att ha minskade utsläpp av förorenande ämnen såsom koldioxid, kväveoxid och luftburna 
partiklar. Guzman, Vassallo och Hortelanos (2016) studie på det spanska vägnätet visar att en 
ökad implementering skulle leda till en minskning av utsläpp på cirka 2,3 %. I ETT-projektet 
identifierades en minskad förbrukning av bränsle på cirka 20 % vilket i sin tur också leder till 
20 % mindre utsläpp av skadliga ämnen (Löfroth & Svenson 2012). I1, I2, I6, I7, I8 och I9 är 
eniga i att om HCT-fordon används istället för traditionella lastbilar så kommer antalet 
fordon på vägarna att minska vilket också leder till färre utsläpp. I1 bekräftar och säger “[...] 
HCT-fordonen minskar antalet transporter och därmed utsläppen, det vill säga att färre fordon 
på vägarna leder till färre utsläpp vilket är positivt, men jag rekommenderar inte att köra ett 
HCT-fordon om järnväg som alternativ är möjligt”.  
 
Adell et al. (2016) belyser att det mest relevanta för huruvida klimatmål nås eller inte, är den 
generella utvecklingen av godstransporter och andelen fossilfritt bränsle i drivmedlet som 
används i dessa scenarier, inte om fordonet är av HCT-typ eller inte.  
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I3 säger att “[...] utvecklingen av industrin och andelen fossilfritt bränsle är det avgörande. 
Huruvida HCT-fordon införs eller inte införs, oavsett om implementeringen bidrar positivt 
eller negativt miljömässigt, är inte det mest betydelsefulla.” I9 bekräftar med: “Framför allt 
miljö- och klimatmässigt är ju järnvägen bättre men om lastbilarna blir fossilfria minskar den 
skillnaden. Ett stort containerskepp innehåller dock så många lastbärare att det sannolikt blir 
många lastbilar för att snabbt tömma det, vilket ju talar till fördel för ett, längre tåg.” 
 
Doll et al. (2009) menar att till följd av den stora effekten av överflyttning från järnväg till 
vägtransport så kommer det leda till en långsiktig ökning av miljöskadliga utsläpp. Tre 
intervjupersoner påpekade att ett fordon på vägen är fortfarande ett fordon på vägen, oavsett 
om det är HCT eller traditionellt. När överflyttningen av godstransporter sker från järnväg till 
väg, oavsett om det är ett HCT-fordon eller ett traditionellt fordon, finns nackdelar såsom 
buller och koldioxidutsläpp kvar. Dessutom beskriver I4 hur “Ett fordon är billigt att köpa in 
men godstransporten medför höga kostnader avseende drivmedel och trängselskatt, vilket inte 
en godstransport på järnväg gör”. I9 förklarar att “[...] HCT på väg innebär att det gods som 
redan finns på vägen kan transporteras i färre fordon, vilket ger utsläppsminskningar och 
ökad transporteffektivitet.” Christidis och Leduc (2009) adderar att risken finns att när 
vägtransporterna stärks mot järnvägen så blir antalet fordon på vägen högre. Det innebär att 
det till och med kan leda till fler fordon på vägarna än innan, trots att ett HCT-fordon ersätter 
1,5 traditionella lastbärare.  
 
5.1.3 Socialt 
Knight et al. (2008) beskriver hur HCT-fordon kommer inverka negativt på trafiksäkerheten 
till följd av sin längd och tyngd. Ett HCT-fordon är långsammare i sin acceleration än ett 
kortare och lättare fordon vilket innebär en ökad sannolikhet för misslyckade omkörningar i 
jämförelse med traditionella lastbilar. Intervjupersonerna, bland annat I1, håller med 
McKinnon et al. och beskriver hur HCT-fordonen kommer ha en ökad påverkan på 
trafiksäkerheten, framför allt i form av olycksrisk vid omkörningar men också bidragande 
trängsel i stadskärnan och köbilden. Om två stycken HCT-fordon kan framföras istället för tre 
stycken traditionella lastbilar menar både McKinnon et al. (2008) och Mellin och Ståhle 
(2010) att antalet olyckor per enhet gods minskar. Däremot beskriver McKinnon et al. (2008) 
att den absolut främsta variabeln på huruvida en olycka får dödligt utfall eller inte är tyngden 
på fordonet, vilket innebär att ett HCT-fordon rimligtvis borde generera mer riskfyllda 
olyckor än ett traditionellt lastfordon. I1 förklarar hur “[...] olyckorna bör minska till följd av 
det minskade antalet fordon på vägen men att ökad risk, i relation till traditionella lastbilar, 
föreligger vid omkörningar.” I fallet med ETT-projektet visade det sig dock att förarna inte 
upplevde någon skillnad i framförandet av ett HCT-fordon gentemot en traditionell lastbil, 
vilket de hänvisar till EBS-bromssystemet som ger en mjuk inbromsning och minskar risken 
för “fällknivseffekten”. Förarna menar dessutom att de inte upplever någon förlängd 
bromssträcka med HCT-fordonet. Under projektet registrerades endast två trafikincidenter 
där omkörande fordon inte hunnit passera innan två körfält övergick till ett singelfält (Löfroth 
& Svenson 2012).  
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Mellin och Ståhle (2010) beskriver problematik avseende brandrisk vid passage i tunnel, en 
större lastbil ger förmodligen en större brand och en ökad användning av HCT-fordon skulle 
kräva ytterligare avancerad ventilation och utrustning för brandbekämpning. Håkansson 
(2009 se Mellin & Ståhle 2010) menar dessutom att bropelare och vägräcken inte skulle klara 
en kollision med ett HCT-fordon på samma sätt som de klarar en kollision med en traditionell 
lastbil, vilket innebär en ökad olycksrisk. Löfroth och Svenson (2012) beskriver hur 
trafiksensorer nedgrävda i vägarna där HCT-fordonen framförs inte visat på någon skillnad i 
slitage på vägar gentemot andra typer av lastfordon på väg. I9 påtalar vikten av en 
infrastruktur som klarar av tyngre och längre fordon, I7 bekräftar och säger: “[...] 
infrastrukturen måste vara tillräckligt god och kunna hänga med effektivitetsmässigt. Kanske 
behövs vissa nyckelpunkter stärkas upp vid användande av HCT-fordon men i dagsläget 
anser jag att vägnätet är tillräckligt bra”.  
 
Sammanfattningsvis avseende de sociala styrkorna och svagheterna uttryckte majoriteten av 
intervjupersonerna fritt formulerat att “[...] fordon på vägen är ju fordon på vägen, med allt 
det som det medför”.  

5.2 Torrhamnar 
5.2.1 Ekonomi 
Teorin tar upp att en av de främsta anledningarna att implementera en torrhamn är enligt 
Roso (2007) för att möjliggöra en reduktion av trängseln, både för fartyg i den fysiska 
hamnen men också för de köer och väntetider som tåg drabbas av och som kan leda till 
ekonomiska förluster. Detta är även något som I5, I7 och I9 också påpekar. I9 svarar på 
frågan om vad de främsta fördelarna med en torrhamn kan vara och menar att “[...] den kan 
minska trängseln i hamnområdet genom att delar av hanteringen kan flyttas in i landet”. I2 
och I4 menar också att det kan minska problemen med att container som står kvar i hamnen 
och avgifterna för detta. 
 
Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) tar upp att det är avgörande i ett beslutstagande att en 
torrhamn leder till minskade kostnader i jämförelse med de nuvarande kostnaderna, utan 
kostnadsfördelar är det inte lönsamt att investera i skapandet av en torrhamn. Kostnaderna 
som uppstår vid en implementering av en torrhamn är något som I1, I4, I7 och I8 också tar 
upp. I4 menar att det handlar om ekonomi hela tiden och att mycket pengar ska investeras för 
att en implementering ska bli av. Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) tar också upp att en 
torrhamn dessutom bör kunna generera tillräckligt mycket volym för att skapa lönsamhet. Att 
tillräcklig volym finns är något som alla personer också tar upp.  I7 menar att det krävs 
tillräckliga volymer för att ekonomin ska gå ihop och I8 menar att det krävs höga men också 
stadiga volymer. I1 säger att “Det krävs stora volymer både gällande import och export 
annars är det svårt att få det att gå runt och ha tillgång till rätt utrustning”. 
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Forskning visar tydligt att järnvägstransporter är mindre kostsamma än vad vägtransporter är 
(Bergqvist & Egels-Zanden 2012). Roso, Woxenius och Lumsden tar också upp att en distant 
torrhamn gör användandet av järnväg till torrhamnen mer attraktivt ur ett kostnadsperspektiv 
och därmed mer konkurrenskraftigt ur ett kostnadsperspektiv, detta då transportsträckan är 
längre. Samtliga intervjupersoner är överens om att transport via järnväg är ett bättre 
alternativ än godstransport på väg, ur ett kostnadsperspektiv. Roso och Lumsden (2010) 
menar att vid en implementering av en torrhamn är det mycket som bör tas till hänsyn och en 
parameter av stor betydelse är att torrhamnen kan säkerställa hög kvalitet, särskilt om 
utförande av tulldeklarationer ska ske. Detta är något som inte tas upp eller inte hålls med 
personerna. I4 menar att vid en tidigare implementering så funkade det inte med tull och man 
gjorde ett inhägnat område för detta i onödan. I1 menar också att tull inte är det viktigaste 
trots att det är något som teorin lägger fokus på. 
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) menar att den huvudsakliga anledningen till att en 
hamn vill samverka och interagera med en distant torrhamn är på grund av säkringen av ett 
bredare hinterland. Detta är även något som tas upp av intervjupersonerna. I5 och I6 håller 
med om att ett bredare hinterland kan nås. I5 uttrycker “hamnen gynnas mycket av detta på 
grund av att den stärkta konkurrenskraften då det blir mer effektivt att ta sig till inlandet”.  
 
5.2.2 Miljö 
Användandet av torrhamnar har enligt Henttu och Hilmola (2011) lett till en reducering av 
miljöutsläpp och därmed avsevärda energibesparingar. En av de huvudsakliga anledningarna 
till det är modalskifte från väg till järnväg. Att järnväg är mer skonsamt för miljön är något 
som samtliga personer som blivit intervjuade är överens om. I5 menar att modalskiftet skulle 
leda till minskade yttre miljöeffekter längs vägen och en reducering av koldioxidutsläpp, 
samma person påpekar också att ett tåg kan ta samma mängd som upp till 35 lastbilar vilket 
leder till minskat antal bilar på vägarna. 
 
Roso, Woxenius och Lumsden (2008) menar att en torrhamn som kan erbjuda 
konsolideringspunkt för järnvägstjänster kan förutom att fungera som en avlastning för 
hamnområdet även kan uppnå en högre frekvens till följd av konsolidering av flöden. Att en 
fördel av att implementera en torrhamn kan leda till konsolidering av flöden är även något 
som tas upp av intervjupersonerna. I5 menar att implementeringen kan skapa sömlösa fysiska 
och processuella länkar som kan ge ett smidigt flöde av container. I4 och I6 nämner 
effektiviseringen av transport och att det leder till minskat antal bilar på vägarna. 
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5.2.3 Socialt 
Rosos (2010) studie är att de främsta sociala fördelarna för alla etablerade torrhamnar i 
Sverige är den regionala tillväxten med nya arbetstillfällen. Gällande frågan om hur 
närområdet påverkas menar majoriteten av intervjupersonerna att området blir mer attraktivt 
för näringsidkare. Sådana omständigheter beskriver I9 vara att man exempelvis har fokus på 
import via sjö. I4 menar att en implementering av en torrhamn kan skapa möjligheter för 
andra företag, “[...] om flödet börjar komma på järnväg kan detta skapa kontinentala flöden”. 
 
Som tidigare nämnts är en reduktion av trängsel en av huvudfaktorerna till en implementering 
av en torrhamn. En implementering av en torrhamn möjliggör förutom en reducering av 
trängsel för fartyg i den fysiska hamnen, också en reduktion för köer och väntetider som tåg 
och lastbilar drabbas av. Dessa väntetider bidrar inte bara med ekonomiska förluster i form av 
tidsslöseri för transportörerna utan de kan dessutom bidra till en ökad risk för olyckor (Roso 
2007). Detta är även något I4, I5, I6 och I9 tar upp. Både I4 och I6 menar att en 
transporteffektivisering som tar bort lastbilar från väg sker och I9 tar upp hur trängsel 
minskar vid en implementering. 

5.3 Samverkan 
5.3.1 Ekonomi 
En distant torrhamn gör användandet av järnväg mer attraktivt ur ett kostnadsperspektiv och 
därmed mer konkurrenskraftigt ur ett kostnadsperspektiv, detta då transportsträckan är längre 
(Roso, Woxenius & Lumsden 2012). Forskning visar tydligt att järnvägstransporter är mindre 
kostsamma än vad vägtransport är, framförallt utifrån ett miljömässigt perspektiv (Bergqvist 
& Egels-Zanden 2012). Samtliga intervjupersoner som svarat på frågan om det ger någon 
fördel eller nackdel om torrhamnen skulle försörjas med vägfordon menar att tåg alltid är det 
bästa alternativet både ur ett kostnads- och miljöperspektiv. I1, I4, I5, I6 och I8 menar att det 
inte är någon idé att bygga en torrhamn med HCT-fordon på väg. I5 uttrycker “Nästan alla 
fördelar med en torrhamn skulle försvinna om den inte försörjs med tåg”. Övriga 
intervjupersoner är mer öppna förslaget och menar att det är en bra ide att titta på 
möjligheterna som finns.  
  
Idag är vägtransport ett mycket konkurrenskraftigt transportsätt till följd av bland annat dess 
möjlighet för flexibilitet och prisnivån som kan följa en bredare användning av 
högkapacitetsfordon (Lättilä, Henttu och Hilmola 2013). Att vägtransport är mer flexibelt än 
järnväg tas upp av intervjupersonerna. I8 menar att “Vägtransport är mer flexibelt utifrån ett 
produktionsperspektiv, detta då lastbilen kan köras när vi vill och när vi behöver att den kör”. 
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5.3.2 Miljö 
I Rosos (2007) studie utvärderas konceptet torrhamn ur ett miljöperspektiv där Borås väljs 
som plats för torrhamnen. I studien jämförs två modeller, en som använder lastbil och en som 
använder tåg. Resultatet i artikeln visar att användandet av tåg ger en reducering av 
miljöutsläpp samt en reducering av kötider till hamnen. Att järnväg är ett bättre alternativ ur 
ett miljömässigt perspektiv är samtliga intervjupersoner överens om. Person I1, I4, I5, I6 
menar att det inte är någon idé att bygga en torrhamn utan järnvägsförbindelser. I1 uttrycker 
“Det är knappt värt att titta på vägtransport på grund av att det är för få fördelar, det går åt 
mycket mer energi på väg än på järnväg”. Däremot menar person I2, I7 och I9 att trots att en 
järnväg är ett bättre alternativ bör man titta på de möjligheter som finns och arbeta utefter det. 
 
“Det är stor skillnad på om en torrhamn försörjs av en järnväg eller av HCT-fordon på väg. 
Om containergods kommer från exempelvis Göteborgs hamn är det inte värt att lägga det på 
en lastbil för att sedan svänga av via en terminal endast några mil bort. Du får ner 
kostnaderna för dragning samt miljöpåverkan med dragning om du kör godset på järnväg. 
Den enda styrkan med att köra ett HCT-fordon, som inte alternativet med järnväg har, är en 
flexibilitet utifrån produktionsperspektivet. Utöver det är järnväg det bästa alternativet” 
(Intervjuperson 8). 
 
5.3.3 Socialt 
I Trafikverkets handbok beskrivs det att för att få lov att framföra ett fordon som överstiger 
de bestämmelser som idag finns gällande bredd, längd, höjd eller vikt måste en ansökan om 
dispens ske till trafikverket som sedan prövar ansökningar (Holmstrand 2011). I ETT- 
projektet beskrivs av Löfroth och Svenson (2012) endast att dispens söktes, inte huruvida det 
var en arbetsam prövning eller inte. Provisoriska tillstånd för HCT-transporter är något som 
flera intervjupersoner ser som problematisk. I7 uttrycker att “[...] investeringarna kommer att 
vara långsiktiga vilket är problematisk när tillståndet är tillfälligt.” I2 håller med och 
uttrycker “Det finns inga permanenta tillstånd för HCT, var är järnvägen?”.  

5.4 Projektspecifikt 
5.4.1 Ekonomi 
Två intervjupersoner är mer tveksamma till en implementering och uttrycker sin osäkerhet 
kring om huruvida tillräckliga volymer med gods verkligen finns. Volymen tas även upp i 
teorin som en förutsättning där Lättilä, Henttu och Hilmola (2013) menar att om en torrhamn 
ska fungera är det viktigt att den ska generera tillräckligt mycket volym för att skapa 
lönsamhet. I6 uttrycker att det behövs någon typ av avtal med kunder för att garantera 
volymer så inte terminalen står tom, även I7 menar att det krävs aktörer med förbindelser till 
stora volymer. 
 
Lumsden (2012) beskriver att om lastbärarflödet inte är anpassat till godsflödet kan det 
uppstå obalans mellan gods- och lastbärarflödena, vilket i sin tur kan leda till att resurserna 
går tomma tillbaka till ursprungspunkten. I1, I2, I4, I5 och I8 menar alla att det är en 
svårighet att idag få balans mellan de importerade och de exporterande flödena.  
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I1, I2 och I4 påpekar vikten av att torrhamnen har tom-depåer för containrar. I1 och I2 tar 
upp tyngden av att ha löften från rederier om tom-depåer och I4 menar att det är viktigt att 
införa tom-depåer så att det går att ha tomma containrar i flödet. 
  
Roso och Lumsden 2010 menat att det är en stor kostnadsbild vid en implementering av en 
torrhamn och en parameter av stor betydelse är att torrhamnen kan säkerställa hög kvalitet, 
särskilt om utförande av tulldeklarationer ska ske. Att en implementering av en torrhamn är 
kostsam uttrycker flera intervjupersoner, I4 menar att “[...] allt handlar om ekonomi” och I7 
uttrycker att en svårighet med implementering är de stora kostnaderna. Dock är inte 
intervjupersonerna helt överens med teorin gällande utförande av tulldeklarationer.  I7 menar 
att 96 % till 97 % har ursprung från EU vilket betyder att tullhantering inte behövs och I1 
menar att tull är något teorin trycker på men att det inte är det viktigaste. 
 
5.4.2 Miljö 
I6 påpekar vikten av att en terminal i Borås ska ligga geografiskt bra men framförallt ha 
tillgång till flöden även på vägen tillbaka till Göteborgs hamn, “[...] så bilarna inte går 
tomma”. I8 uttrycker starka åsikter kring att det är viktigt att studera huruvida gods finns i 
båda riktningarna så att utnyttjandegraden uppfylls i båda ändar och att nivån för 
tonkilometer per håll inte har för stor obalans. I9 talar för att använda tåg för att inte behöva 
köra för många lastbilar, oavsett HCT-typ eller inte, till följd av stora containerskepp i 
Göteborgs hamn. I1 upplever att det inte är en “[...] bra idé att köra HCT-fordon mellan 
Göteborg och Borås. Man skulle tänkt på järnvägen innan etableringen av Viared, av 
miljömässiga skäl bör man alltid planera nya logistiklösningar utefter var järnvägen finns 
tillgänglig”. I2 påpekar att det är, till följd av obalansen av containrar mellan Göteborg och 
Borås, att det finns ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt att få hem de tomma 
containrarna till hamnen igen. 
 
5.4.3 Socialt 
Till följd av det idag konstant ökande flödet av containrar har belastningen i hamnarna blivit 
allt större vilket i sin tur har orsakat trånga terminaler, trängsel och långa uppehållstider. En 
implementering av en torrhamn kan hjälpa till att underlätta problematiken avseende trängsel 
i Göteborgs hamn och i stadskärnan (Roso, Woxenius & Lumsden 2008). Personerna I1, I7 
och I9 svarade ja på frågan om huruvida ett behov föreligger för en torrhamn i närhet till 
Göteborgs hamn och de uttrycker att en torrhamn i Borås skulle kunna avlasta hamnen samt 
reducera trängseln i och omkring hamnområdet. Person I9 uttrycker “Givetvis finns det 
behov, Göteborgs är nordens största hamn och har trängselproblem vid avgång och ankomst 
av stora containerskepp”. 
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6. Diskussion 

 
I diskussionen för författarna en diskussion av den analys som genomförts, i kapitlet 
formulerar författarna dessutom sina rekommendationer till berörda aktörer i projektet samt 
vilket bidrag till vetenskapen som rapporten medför.  
 
 
Rapportens analys visar att sämre effekt utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner fås om en 
torrhamn kopplas till ursprungshamnen med HCT-fordon än om den kopplar via järnväg. 
Tydligt efter att teorin och empirin har studerats är att det lämpligaste sättet att koppla en 
torrhamn till ursprungshamnen är via järnväg. Godstransport på järnväg är oslagbart, jämfört 
med transport på väg och HCT-fordon är lämpligast att använda för att komplettera 
godstransporterna på kortare avstånd inom hinterlandet. Analysen visade däremot att om 
tillräckligt godsflöde finns för att nå hög fyllnadsgrad hos ett HCT-fordon kan ett sådant ge 
bättre effekter än om torrhamnen försörjts med traditionella lastbilar. Kostnader för transport 
och utsläpp per tonkilometer skulle sjunka om torrhamnen kopplas till hamnen med HCT-
fordon istället för traditionella lastbilar. Tydligt är också att både användandet av HCT och 
torrhamnar utvecklar transportindustrin och utmanar branschen att tänka nyskapande för att 
få värde i godstransporter. Det visade sig också under intervjuerna att en styrka med att driva 
en torrhamn med koppling via HCT-fordon till hamnen är den större flexibiliteten hos ett 
vägfordon gentemot ett tåg. Förflyttning av gods skulle på så vis kunna transporteras snarare 
vid behov än bara för att passa in i den schemalagda avgången med järnväg.  
 
Två av intervjupersonerna ställer sig frågande till om huruvida det är värdeskapande att 
placera gods på en lastbil, om än ett HCT-fordon, för att sedan omlasta och placera på ännu 
en lastbil i en torrhamn. Frågor ställs kring huruvida intermodalitet verkligen bibehålls och 
om antalet onödiga hanteringar egentligen bara ökar. I tillägg till detta är dessutom HCT-
fordon både dyrare att framföra, mer miljöskadligt och dessutom mer sannolikt att orsaka 
störningar för samhället, än vad järnvägstrafik är. Att implementera en torrhamn är en 
kostsam och långsiktig investering som, enligt observationen i Falköping, ska betala tillbaka 
sig på mellan 5-10 år. En sådan återbetalning ställer sig empirin frågande till då ett tillstånd 
för att få framföra HCT-fordon i Sverige idag endast ges på maximalt 5 år. Flertalet 
intervjupersoner påtalar risken med att implementera någonting som har en fundamental 
grund i ett tillstånd som är tillfälligt och kräver dispens för.  
 
Tydligt efter genomförda intervjuer är att en torrhamn med koppling till Göteborgs hamn 
skulle vara odelad positivt för näringslivet i Viared. Även under observationen på Skaraborg 
Logistics Center upplevde observatörerna att anläggningen kan bidra positivt i arbetet med att 
motivera aktörer från näringslivet att etablera sig i området. Under observationen uttrycker en 
deltagare att Skaraborg Logistics Center starkt uppmuntrar en implementering i Älvsborgs 
län. Denne uttrycker att ett behov finns för att komplettera Falköping och att Västsverige har 
behov av uppskattningsvis fyra stycken torrhamnar. Göteborgs hamn saknar ytor och är i 
behov av avlastning, vilket majoriteten av intervjupersonerna är överens om.  
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Majoriteten av intervjupersonerna menar att en implementering av en torrhamn i Viared 
skulle försörja hela Älvsborgs län med gods på ett logistikeffektivt sätt. En torrhamn i Viared 
skulle kunna öka intresset för logistiklösningar i Västsverige och på så vis skapa positiv 
konkurrens vilket utvecklar branschen. En oro som alla intervjupersoner uppvisar, vilket även 
teorin understryker, är vikten av att ha en balans i godsflödet för att undvika för många 
tomkörningar. Det är att anta att Viared och dess närområde har en obalans i godsflödet med 
mer import än export, vilket innebär att flera bärare skulle behöva gå tomma tillbaka till 
ursprungsplatsen i Göteborgs hamn. Ytterligare en utmaning som identifierades av 
intervjupersonerna är att hitta tillräckliga godsvolymer runt omkring Viared för att kunna nå 
lönsamhet i torrhamnen. Det är också tydligt att en implementering av en torrhamn borde ske 
först, för att addera HCT-kopplingen senare. Detta för att minska risken att stå utan tillstånd 
men med stora löften till aktörer i Viaredsområdet.  
 
Rapportens fynd kan vara, trots rapportens kvalitativa karaktär, applicerbara i andra 
sammanhang än det projektspecifika. Analysens resultat kan användas allmänt inom områden 
som rör transport av gods med ett yttre syfte att effektivisera logistikaktiviteter med flera 
hållbarhetsaspekter i åtanke. Rapporten kan användas vid förstudier innan en 
genomförandefas av en implementering av en torrhamn med HCT-koppling påbörjas. Detta 
då rapporten sammanfattar styrkorna och svagheterna med en samverkan mellan HCT-fordon 
och torrhamnar, med alla tre hållbarhetsdimensioner i åtanke. Litteraturstudien som 
genomfördes saknade material och information om tydliga effekter som getts av när en 
torrhamn kopplats med HCT-fordon. I fallet Skaraborg Logistics Center beskrivs tydligast 
effekterna som fåtts vid implementeringen av torrhamnen snarare än hinterlandets försörjning 
av HCT-fordon och huruvida dessa effekter är bättre än om torrhamnens hinterland försörjts 
av traditionella lastbilar. I fallet med HCT-fordon är det viktigt att fyllnadsgraden är hög, 
annars förloras de ekonomiska-, miljömässiga- och sociala fördelarna som HCT ger i 
jämförelse med traditionella lastbärare. Till följd av det upplever författarna att det skulle 
vara av intresse att i fallet med en eventuell torrhamn i Viared, noggrannare studera hur 
godsflödet kring Viared och inom Älvsborgs län ser ut. Den främsta slutsatsen som rapporten 
kan identifiera är att en torrhamn lämpligast kopplas till ursprungshamnen vi järnväg, för att 
sedan komplettera godstransporterna med HCT-fordon. 
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7. Slutsats 
 
Slutsatsen består av en sammanfattning där författarna presenterar de viktigaste fynden från 
studien samt ger förslag till vidare forskning.  
 
 
Rapporten visar att en torrhamn bör ha järnvägskoppling till ursprungshamnen, både av 
ekonomiska-, miljömässiga och sociala skäl. Sämre effekt utifrån alla hållbarhetsaspekter fås 
om torrhamnen är försörjd av HCT-fordon snarare än av järnvägstransporter. Dessutom är det 
direkt olämpligt till följd av de provisoriska tillstånden som krävs för att få framföra 
fordonen. Tydligt är också att en implementering av ett HCT-fordon försvåras av det faktum 
att tillstånden för att få framföra fordonet kräver dispens och är tidsbegränsade. Genom att 
försörja torrhamnen med järnvägstransporter sker ett modalskifte vilket dels reducerar yttre 
miljöeffekter längs vägen såväl som att minska utsläpp av koldioxid men också utgör ett mer 
kostnadseffektivt och trafiksäkert alternativ än godstransport på väg. Ingen intermodalitet 
uppnås när gods läggs på lastbil, om än HCT, för att senare flyttas till annan lastbil. HCT-
fordon bör komplettera torrhamnens järnväg på kortare avstånd, applicerbart i Viared är att 
HCT-fordon går ut till företag men att godset kommer till Viared med tåg från Göteborgs 
hamn. Lämpligt hade kunnat vara att knyta torrhamnen med traditionella lastbärare till 
ursprungshamnen och sedan komplettera med HCT-fordon på kortare avstånd inom 
torrhamnens hinterland.  

7.1 Rekommendation till aktörer 
Projektgruppen rekommenderar aktörerna att överväga olika alternativ för att kunna koppla 
en torrhamn i Viared, Borås med Göteborgs hamn via järnväg istället för med HCT-koppling. 
En järnvägskoppling skulle innebära en större ekonomisk investering men ge mångt fler och 
mer hållbara fördelar samtidigt som nackdelarna skulle understiga nackdelarna med 
vägtransporter. Om projektägarna beslutar sig för att transport på järnväg inte är ett alternativ 
bör torrhamnen inte marknadsföras med en HCT-koppling till Göteborgs hamn utan med 
traditionella lastbärare, detta till följd av de tillfälliga tillstånden för dispens. Utöver detta bör, 
innan implementeringen av torrhamnen startar, noggranna kalkyler över godsflöden och 
balans i dessa studeras för att se att tillräckliga nivåer finns i området samt att godsbärare inte 
ska köra tomma rundor. Dessutom är teorin tydlig med att om ett HCT-fordon inte har hög 
fyllnadsgrad stiger kostnaderna och utsläppen av miljöskadliga ämnen i högre grad än om en 
traditionell lastbil inte fylls.  
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7.2 Forskningsbidrag 
Målet med rapporten var att kunna presentera en kartläggning av vad en samverkan mellan 
dessa två begrepp skulle innebära. Rapporten skrev med syftet att kunna användas vid 
förstudier vid en implementering av en torrhamn kopplat till ursprungshamnen med HCT-
fordon.  
 
Till följd av rapportens generella studier utifrån hållbarhetsmodellen triple bottom line 
studeras styrkor och svagheter inom områdena ekonomiska-, miljömässiga och sociala 
effekter. Rapporten blir genom de generella studierna inom dessa områden applicerbar på 
implementeringar av torrhamnar med HCT-koppling i alla länder med liknande infrastruktur 
och klimat som i Sverige. Det empiriska ramverket fås validitet av bland annat intervjuerna 
som genomfördes, där personer med stor erfarenhet inom transport men med olika bakgrund 
intervjuades. Det medför att teorin är vetenskapligt förankrad men även att rapporten har 
evidensbaserad koppling till verkligheten.  
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Appendix 

Appendix 1: Intervjuguide 
Anledningen till att vi kontaktar dig för en intervju är för att vi just nu skriver vår c-uppsats 
på Högskolan i Borås. Vi studerar industriell ekonomi med inriktning logistik och vår rapport 
ingår i ett större projekt som avser en eventuell implementering av en torrhamn i Viared, 
Borås med en HCT-koppling till Göteborgs hamn.  
 
Syftet med rapporten försöka kartlägga hur HCT-baserade transportlösningar samverkar med 
torrhamnar, utifrån triple bottom line. Rapporten kommer innehålla både teoretiska och 
praktiska analyser.  
 

- Vad innebär en samverkan mellan HCT-baserade fordon och torrhamnar? 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer ta anteckningar under intervjun och om du vill går vi igenom dessa när intervjun 
är klar. Är det okej att vi spelar in, för vår egen skull?  
 
De uttalanden du gör kommer inte knytas direkt till dig som person och du kommer inte att 
namnges i rapporten.  
 
Om det är någon fråga du inte vill svara på är det okej.  
 
Bakgrund (detta kvalificerar personen som en expert) 

- Utbildning 
- Tidigare arbetslivserfarenhet 
- Verksamma år inom bransch 
- Tidigare forskning 
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HCT 
Vilka skillnader finns det avseende styrkor och svagheter med HCT på väg versus HCT på 
järnväg?  
 
Vilka förutsättningar måste finnas för att HCT väg ska fungera bra?  
 
Kan du ge något exempel på en användning av HCT-fordon som fungerat bra? Mindre bra? 
 
Torrhamnar 
Vilka är de främsta styrkorna med en torrhamn?  
 
Vilka är de främsta svagheterna? 
 
Vilka förutsättningar anser du krävs vid en lyckad implementering av en torrhamn?  
 
Ser du någon skillnad fördel-/nackdelsmässigt om torrhamnen endast försörjs via vägfordon?  
 
Gör en torrhamn närområdet mer attraktivt för näringsidkare att etablera sig i? 
 
Projektspecifikt 
Finns det behov för en torrhamn i närhet till Göteborgs hamn?  
 
Vad tycker du om det konkreta fallet HCT/torrhamn mellan Göteborg och Borås? 

- Är Borås/Viared en lämplig plats? Varför/Varför inte?  
 
Gör det någon skillnad fördel/nackdel att torrhamn skulle försörjas främst med HCT väg? 
 
Vad tycker du är konkreta krav för att kunna realisera en torrhamn i Borås med HCT- 
koppling till GBG hamn?  
 
Vilka är det främsta svårigheterna i projektet? 
 
Avslut 
Har du något mer att tillägga?  
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Appendix 2: Beskrivning av intervjupersoner 
Namn och kod i 
text 

Område för 
sysselsättning 
 

Beskrivning 
 

Intervjuperson 1 
(I1) 

Akademisk Docent och professor i logistik samt industriell 
och finansiell ekonomi. Tidigare forskning inom 
logistik, transportekonomi och sjöfartsekonomi.  
 

(I2) Näringsliv Verksam inom planering och utveckling i 
Göteborg hamn. Doktorerat inom logistik och 
transport med fokus på hamnar och 
inlandsförbindelser.  
 

(I3) Akademisk Docent och universitetslektor som doktorerat 
inom förpackningslogistik. Tidigare forskning 
inom bland annat hållbara godstransporter, 
’Longer and Heavier Vehicles’ och 
intermodalitet. 
 

(I4) Offentlig 
sektor 

Verksam inom infrastruktur och näringslivsfrågor 
i en västsvensk stad. Har tidigare arbetat med 
genomförandefasen avseende implementering av 
en torrhamn i staden.  
 

(I5) Akademisk Docent inom service management och logistik. 
Tidigare forskning inom torrhamnar, intermodala 
transporter och inlandsförbindelser.  
 

(I6) Akademisk Doktor och professor inom logistik, industriell 
och finansiell ekonomi samt sjöfart och 
transportekonomi. Tidigare erfarenhet inom 
modalitet och sjöfart. 
 

(I7) Näringsliv Mångårig erfarenhet som företagare och VD 
inom transportbranschen. Styrelseledamot i 
Sveriges åkeriföretag. 
 

(I8) Näringsliv Konsult inom logistikbranschen med 30 års 
erfarenhet av bland annat internationell spedition 
till Göteborg. 
 

(I9) Näringsliv Representant för svenskt näringsliv i EESK i 
Bryssel. 40 års erfarenhet inom 
transportbranschen, bland annat på 
regeringskansliet.      
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