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SAMMANFATTNING 

Pontarius AB har tillsammans med Göteborgs Hamn AB identifierat behovet av en utvecklad 
holistisk modell för bedömning av investeringar i terminalytor. För detta har en första ansats 
gjorts med den interna livscykelkostnadsanalysmodellen Total Cost of Ownership and Operations 
(TCOO). Livscykelkostnadsanalys (LCCA) är ett verktyg för att handskas med ett projekts totala 
kostnader vid investeringsbeslut och bedömning av alternativ. Generella livscykelkostnads-
modeller är svåra att ta fram, varför istället utförliga modeller vanligen skapas för specifika 
områden. För vägbeläggningar, och tillviss del flygplatsbeläggningar, finns utförliga sådana 
metoder, men för beläggningar i containerterminaler saknas det.  

För att fortsätta utveckling mot en bättre bedömningsmodell för terminalytor syftade studien till 
att identifiera kostnadsparametrar som sett ur ett livscykelperspektiv påverkar kostnaderna för 
containerhamnterminalytor. Utifrån dessa analyserades sedan livscykelkostnadsmodellen Total 
Cost of Ownership and Operations. Stor vikt lades i litteratursökning kring livscykelkostnads-
analyser och kostnadsparametrar för containerterminaler. Vidare genomfördes även en 
intervjustudie mot Göteborgs Hamn, samt granskning av företagsdokument för att studera TCOO-
modellen. 

Modeller för livscykelkostnadsanalyser för beläggningar på vägar och flygplatser visades till stor 
del även kunna appliceras på beläggningar i containerterminaler. Ägarkostnaderna, dvs. 
designkostnad, konstruktionskostnad, underhållskostnad, och restvärde, för de olika typerna av 
beläggning är lika. Vid driften av en containerterminal uppstår kostnader relaterade till 
beläggningen genom ojämnheter i ytan vilket ökar truckkostnaderna och även kan leda till 
långsammare godshantering. Produktiviteten är en viktig faktor för containerterminaler där 
faktorer som begränsar produktiviteten och kapaciteten kan leda till inkomstförluster. Vid 
avstängning av ytor för underhåll så påverkas produktionen stort och extra kostnader uppstår. 

Modellen Total Cost of Ownership and Operations jämfördes mot de identifierade parametrarna i 
litteraturstudien. Utvecklingspotential med Pontarius modell identifierades vara att följa en mer 
strukturerad process likt livscykelkostnadsanalysmodeller för vägar och flygplatser, samt en 
noggrannare identifiering och hantering av operationella kostnader i containerterminalen. 
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ABSTRACT 

Together with the Port of Gothenburg, Pontarius AB has identified the need to develop a more 
holistic model for making investment decision in container terminal pavements. A first attempt 
has been made with the in house model for Life Cycle Cost Analysis, called Total Cost of 
Ownership and Operations (TCOO). Life Cycle Cost Analysis is a tool for determining the total 
cost of a project to aid in investment decisions and assessment of alternative pavement 
strategies. Because of different origins of various costs, models for Live Cycle Cost Analysis 
usually need to be developed for a specific field and purpose. Though detailed models exist for 
road pavements and to some extent airport pavement, there is a lack such models in regards to 
container terminal pavements. 

The aim of this thesis was to continue the development of a better assessment model for 
container terminals by identifying their specific life cycle costs, and to compare and evaluate 
those costs with the Total Cost of Ownership and Operations mode. A lot of time was put into the 
literature review to find relevant models and cost factors relating to container terminals. A 
series of interviews were also conducted in the Port of Gothenburg, and corporate documents 
were reviewed to study the TCOO model. 

To a large extent, models of Life Cycle Cost Analysis for road and airport pavement were found 
to also be applicable to container terminal pavements. Design costs, construction costs, 
maintenance costs, and salvage value are similar for all kinds of pavements. As the pavement 
deteriorates roughness increases and the costs of operating the trucks increases due to 
pavement roughness. Productivity is an important factor in a container terminal. Decreased 
productivity or capacity in the terminal can create a loss of revenue. The production is highly 
affected when a section of the terminal is closed for maintenance and extra costs incurs. 

The identified life cycle costs where compared with the Total Cost of Ownership and Operations 
model. A more structured approach, similar to the Life Cycle Costs Analysis of road and airport 
pavements, was identified as potential improvement. The model could also benefit from 
improved identification and assessment of costs of operations in the container terminal. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet och hur det har lett till det formulerade syftet. 
Frågeställningar relaterade till syftet presenteras, samt avgränsningar med arbetet.  

1.1 Bakgrund 
För att stötta den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen bedöms enligt Dobbs et al. 
(2013) behovet av investering i infrastruktur i världen fram till 2030 att uppgå till 57 biljoner 
dollar. Samtidigt finns en brist i både kapital och resurser, vilket gör det svårt att få till så stora 
investeringar som är nödvändiga (Dobbs et al. 2013). Samma situation gäller i Sverige. Riksdagen 
har beslutat att för åren 2014-2025 göra infrastruktursatsningar på 522 miljarder kronor, men 
påpekar även att de faktiska behoven är större än så och att prioriteringar och effektiviseringar 
behöver göras i valen av projekt (Trafikverket 2013). Ett identifierat problem är till exempel att 
kostnader underskattas samt inte uppmärksammas i tid, vilket leder till dyrare 
infrastrukturprojekt (Riksrevisionen 2012). Dobbs et al. (2013) uppskattar att det totala 
investeringsbehovet kan sänkas med 40% med effektivare infrastrukturplanering, sett till bättre 
val av projekt, optimering av infrastrukturportfolios och maximalt utnyttjande av befintliga 
infrastrukturtillgångar. Bättre prioritering av projekt med avseende på kostnadseffektivitet 
uppskattas även kunna spara 15-20% i spenderat kapital i nya projekt (Dobbs et al. 2013). 

Det ökade behovet av investeringar kommer delvis från att framtidens infrastruktur ökar i storlek, 
omfattning och komplexitet. När det gäller containerhantering så visar en rapport framtagen av 
Berenberg Bank (Grossmann et al. 2006) att mängden containertransporter de senaste åren har 
ökat med ungefär 10% per år, hanteringen av containergods i Europa förväntas öka med 
ytterligare 620% fram till år 2030. Denna ökning ställer bland annat större krav på 
containerterminalernas logistik, management och tekniska utrustning (Steenken et al. 2004). En 
viktig komponent är själva terminalytan. Effektiv containerhantering ställer stora krav på ytan, 
vilken utsätts för extremt slitage under användning.  

Investeringar i infrastruktur är kostsamt, görs med långsiktighet och beräknas hålla i många år 
(Wiegmans 2002). Under infrastrukturens livslängd så utförs vanligen underhåll och reparationer. 
Omfattningen av dessa underhåll avgörs till stor del i den designstrategi som väljs vid den initiala 
investeringen. Även driftkostnader påverkas av underhållsaktiviteternas omfattning och det 
allmänna skicket på infrastrukturen. Beslut vid investeringsstadiet påverkar alltså även kostnader 
längre fram i tiden, varför kostnader under hela livslängden bör tas med i bedömningen av 
investeringar (FHWA 2002). 

Pontarius AB har tillsammans med Göteborgs Hamn AB identifierat behovet av en utvecklad 
holistisk modell för bedömning av investeringar i terminalytor. En första ansats till detta har 
gjorts. Med utgång ifrån metoden ”Total Cost of Ownership” (TCO), en metod för att identifiera de 
totala anskaffningskostnaderna av tillgångar (Eric Korpi, Timo Ala-Risku 2008), har även vissa 
kostnader för drift och underhåll inkluderats för att räkna in kostnader i hela livscykeln. Denna 
metod kallas internt för Total Cost of Ownership and Operations (TCOO), vilken Pontarius vill 
fortsätta utveckla genom att inkludera fler kostnadsparametrar och skapa ytterligare precision i 
investeringsbedömningar.  

Livscykelkostnadsanalys (LCCA) är, likt TCOO, ett verktyg för att handskas med ett projekts totala 
kostnader vid investeringsbeslut. När beslut är fattat för implementering av ett projekt så kan en 
livscykelkostnadsanalys ge underlag till beslut för det bästa sättet att genomföra projektet på. 
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Genom att räkna in alla kostnader i livscykeln så kan alternativa förslag jämföras och det billigaste 
väljas ut (FHWA 2002). En livscykelkostnadsanalys syftar till att agera som ett ramverk för att 
identifiera och minimera den totala kostnaden av en produkt eller ett projekt. Minimering av 
livscykelkostnaden får även till följd en ökad hållbarhet genom beläggningar som ger längsta 
möjliga livslängd till lägst totalkostnad (Santos, Ferreira 2013), och på så sätt även effektivare 
hantering av resurser (Ozbay et al. 2003). Det finns många olika föreslagna modeller som till olika 
grad skiljer sig åt i både angreppssätt och omfattning. Enligt Durairaj et al. (2002) samt Dhillon et 
al. (2010) är en generell livscykelkostnadsmodell svår att ta fram, varför istället mer utförliga 
modeller har uppstått i syfte att angripa specifika problem och situationer. Chan et al. (2008) 
finner till och med att även när det gäller livscykelkostnadsanalysmetoder inom samma område så 
används de i olika omfattning och syfte. 

Inom transportinfrastrukturprojekt över lag är användande av livscykelkostnadsanalys relativt 
nytt. Mest använt är det inom vägbranschen där det finns utförliga metoder för 
livscykelkostnadsanalys, och modeller för konstruktion, underhåll, nedbrytning och användande 
av vägarna (Chan et al. 2008). Utifrån tankesättet kring vägar har det även utvecklats liknande 
modeller för flygplatser (ARA 2011). När det kommer till containerterminaler så finns det mycket 
litteratur kring optimering av drift, planering, och logistik (Steenken et al. 2004). Framgångarna 
med en noggrannare hantering av beläggningen inom väg och flyg har börjat sprida sig till 
containerterminaler genom implementering av så kallade ”pavement management systems” som 
håller koll på skicket i beläggningen, men utvecklade modeller för livscykelkostnadsanalys saknas.  

1.2 Syfte 
Syftet är att identifiera kostnadsparametrar som sett ur ett livscykelperspektiv påverkar 
kostnaderna för containerhamnterminalytor. Vidare är syftet att utifrån dessa analysera 
livscykelkostnadsmodellen Total Cost of Ownership and Operations (TCOO) och föreslå förslag 
på modifieringar. 

1.3 Frågeställningar 
Ovan syfte har brutits ner i följande frågeställningar. 

F1. Vilka parametrar påverkar totalkostnaden under en livscykel för containerhamn-
terminalytor? 

För att kunna bedöma totalkostnaden för en containerterminalyta så är det viktigt att identifiera 
vilka parametrar som har en påverkan på denna. Att få svar på ovan fråga är därför viktig för att 
kunna bedöma potentiella metoder för livscykelkostnadsanalyser av hamnterminalytor.  

F2. Hur förhåller sig modellen Total Cost of Ownership and Operations för container-
hamnterminalytor till de parametrar som framkom i F1? 

För att kunna analysera utvecklingsmöjligheter med modellen Total Cost of Ownership and 
Operations så behöver översedda parametrar identifieras. Att studera hur parametrarna 
förhåller sig till litteraturen och hur de behandlas är nödvändigt för att kunna utvärdera om 
modellen saknar viktiga parametrar. 

F3. Hur bör modellen Total Cost of Ownership and Operations för containerhamn-
terminalytor vara utformad? 

För beläggningar inom andra typer av infrastruktur finns det utförliga modeller för 
livscykelkostnadsanalys. Utifrån de identifierade parametrarna i F1 och utvecklingsmöjligheter 
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med modellen Total Cost of Ownership and Operations är det intressant att identifiera hur dessa 
behandlas i en livscykelkostnadsanalysmodell mer anpassad för terminalytor. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar främst parametrar som uppstår för containerhamnterminalytor där 
grensletruckar används som hanteringssystem och där beläggningen är konstruerad i asfalt. Då 
inga tidigare livscykelkostnadsanalysmodeller för containerterminaler påträffats så fokuserar 
arbetet i första hand på att identifiera parametrar och deras relationer, snarare än hur de 
uppskattas och beräknas. 
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2 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder som har används för att besvara frågeställningarna. 
Först presenteras det tillvägagångssätt som användes för att besvara respektive frågeställning, 
följt av en beskrivning av de datainsamlingsmetoder som användes. 

2.1 Övergripande forskningsstrategi 
Huvudsyftet med det här arbetet är att identifiera kostnadsparametrar i livscykeln för 
terminalytor och kan klassas som en explorativ studie. Enligt Yin (2007) är målet med en 
explorativ studie att utveckla relevanta hypoteser för fortsatt forskning och enligt Lekwall och 
Wahlbin (2001) syftar det till att ge grundläggande kunskap och förståelse över ett 
problemområde. Då inga livscykelkostnadsmodeller för terminalytor har kunnat identifieras i 
litteraturen så kan arbetet kvalificeras vara av explorativ karaktär. Resultatet med arbetet 
kommer ge förslag på direkta förbättringar i modellen Total Cost of Ownership and Operations, 
samt ligga till grund för möjlig fortsatt forskning inom området för livscykelkostnader för 
terminalytor. 

Studien är även av det kvalitativa slaget. En kvalitativ studie syftar enligt Trost (2005) till att 
hitta mönster eller relationer mellan variabler medan en kvantitativ studie svarar på frågor om 
”hur ofta” och ”hur många”. Lekwall och Wahlbin (2001) beskriver att en kvantitativ studie 
uttrycks i sifferform medan en kvalitativ studie uttrycks med ord. Arbetet är kvalitativt då det 
syftar till att identifiera och beskriva parametrarna, inte att mäta dess storhet. 

2.2 Strategi för att besvara frågeställningarna 
Syftet bröts upp i tre frågeställningar som följer på varandra, där föregående frågeställning är 
nödvändig för att besvara den nästkommande. Den första delen i syftet var att identifiera 
kostnadsparametrar för terminalytor, vilket besvaras i den första frågeställningen. Den andra 
delen av syftet, att analysera livscykelkostnadsmodellen Total Cost of Ownership and Operations 
och föreslå modifieringar, besvaras med de två efterföljande frågeställningarna. 

2.2.1 Frågeställning 1 
Den första frågeställningen (F1) är: Vilka parametrar påverkar totalkostnaden under en 
livscykel för containerhamnterminalytor? 

F1 är av explorativ karaktär då inga livscykelkostnadsmodeller för terminalytor har påträffats 
och väldigt lite litteratur kring kostnader för beläggningar i hamnar finns publicerat. 
Frågeställningen är formulerad för att svara på frågan ”vilka” och är vanligen av explorativ natur 
enligt Yin (2007). Explorativa studier kan besvaras genom flera olika forskningsstrategier (Yin 
2007). Utifrån förutsättningarna bedömdes F1 bäst besvaras genom litteraturstudie och 
intervjuer. 

Litteraturstudien utfördes initialt för probleminsättning och förståelse av tidigare forskning 
inom ämnet, samt för att lägga grund och riktning för den vidare studien. På grund av 
avsaknaden av litteratur kring livscykelkostnader för beläggningar i hamnar valdes det att utgå 
ifrån livscykelkostnadsmodeller för andra typer av infrastruktur med beläggningar, främst 
flygplatser och vägar. Dessa modeller gav en utgångspunkt för hur kostnader relaterade till 
beläggningar uppstår. Med ledning av modellerna från bland annat Walls och Smith (1998) och 
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ARA (2011) fortsatte litteraturstudien i syfte att identifiera hur karaktäristik för 
containerterminaler relaterar till livscykelkostnadsanalysmodellerna och på så sätt kartlägga 
vilka parametrar som påverkar kostnaderna. Studien följde en kontinuerlig urvalsprocess enligt 
teoretiskt urval, vilket enligt Merriam (1994) innebär att analysen sker samtidigt som relevant 
information identifieras och samlas in så att teorin utvecklas efter hand. För att komplettera 
litteraturstudien så utfördes en intervjustudie mot Göteborgs Hamn och AMP Terminals där 
man för några år sedan hade genomgått stora uppgraderingar av ytorna och därför var insatta i 
problematiken med hur beläggningen påverkar kostnader i terminalen. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen (F2) är: Hur förhåller sig modellen Total Cost of Ownership and 
Operations för containerhamnterminalytor till de parametrar som framkom i F1? 

F2 syftar till att identifiera utvecklingspotential med Total Cost of Ownership and Operations 
(TCOO) genom att studera hur de använda parametrarna förhåller sig till de parametrar som 
identifierats i F1. För att besvara frågan så behövde parametrarna som användes i modellen 
TCOO kartläggas. Dessa studerades utifrån företagsdokument och arkivmaterial som uppfördes 
av Pontarius då modellen användes i fallet för Göteborgs Hamn. Resultatet från 
dokumentstudien jämfördes sedan mot de parametrar som i litteratur- och intervjustudien i F1 
framkom vara relevanta för containerterminaler. För livscykelkostnadsbedömningar är det 
viktigt att hantera både parametrarna i sig samt de faktorer som påverkar dem. Jämförelsen 
mellan F1 och TCOO gjordes därför dels baserat på vilka parametrar som var och inte var 
inkluderade, samt baserat på vilka faktorer som identifierats påverka kostnadsparametrarna.  

2.2.3 Frågeställning 3 
Den tredje frågeställningen (F3) är: Hur bör modellen Total Cost of Ownership and 
Operations för containerhamnterminalytor vara utformad? 

F3 är en följdfråga till F2 och F1. I F2 framkom brister och utvecklingsmöjligheter med TCOO 
vilka i F3 analyseras för att modifiera modellen utifrån dess svagheter. De 
livscykelkostnadsmodeller för andra typer av beläggningar som identifierats i F1 låg till grund 
för att diskutera förbättringar med modellen samt ge en tydlig struktur vid hanterandet av 
livscykelkostnaderna även för terminalytor. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
De metoderna som användes för att besvara frågeställningarna var litteraturstudie, 
intervjustudie, samt studie av företagsdokument. Tabell 1 visar vilka metoder som har använts 
för att besvara respektive frågeställning. 

Tabell 1 Använda metoder för att besvara frågeställningarna 

 Litteraturstudie Intervjustudie Företagsdokument 
F1 X X  
F2 X X X 
F3 X X X 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes i flera faser. Den första var med syfte att få en övergripande bild 
över ämnet. Livscykelkostnadsanalys identifierades vara en lämplig metod att utgå ifrån, varför 
steg två i litteratursökningen ämnade söka metodik för livscykelkostnadsanalyser. Därefter 
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riktades sökningen in mot att finna karaktäristik för containerterminaler med ledning av 
livscykelkostnadsmodellerna för andra typer av beläggningar. 

Avsaknaden av litteratur inom ämnet motiverade användandet av flera databaser vid 
litteratursökningen. Scopus, Web of Science, Sciencedirect, Google Scholar, Swepub, Civil Engineer 
Abstracts, samt Linköping Universitets sökmotor och Google användes. Dessa databaser valdes 
utifrån deras ämnesområde och utifrån tillgänglighet via Linköpings Universitetsbibliotek. En 
blandad termologi upplevdes bland litteraturen, varför inga lämpliga standardsökfraser kunde 
identifieras utan risk att utelämna artiklar. Olika kombinationer av ett flertal söktermer användes i 
sökningarna. I tabell 2 redovisas de söktermer som initialt användes. Merparten av sökningarna 
gjordes med en kombination av söktermer från kolumn 1 och 2. 

Tabell 2 Söktermer som användes vid den initiala litteratursökningen 

Kolumn 1 Kolumn 2 
Infrastructure 
Container terminal 
Storage yard 
Shipping yard 
Container yard 
Port 
Harbor/harbour 
Pavement 
Heavy duty pavement 
Highway 

Total cost of ownership 
Life-cycle cost 
Life cycle cost analysis 
Maintenance 
Rehabilitation 
Management 
Operation 
Investment 
Vehicle Operating Costs 
Investment 
Costs 
Production 

 

Titel och abstrakt lästes igenom för att välja ut artiklar ur sökningarna. Många sökningar 
resulterade i så pass få träffar att alla titlar kunde granskas. I de fall med breda träffresultat så 
sorterades sökresultatet efter relevans, varefter resultatet gicks igenom till dess att flera 
efterföljande artiklar ej längre relaterade till ämnet. Ett visst bortfall av artiklar upplevdes på 
grund av otillräcklig åtkomst i andrahandsdatabaser som sökresultaten länkade till. Främst från 
databaserna American Society of Civil Engineering (ASCE) och Transport Research Board (TRB), 
som dök upp flertalet gånger med artiklar relaterat till ”life cycle cost” och ”pavement”. 
Referenser i relevanta artiklar gicks även igenom för att söka efter huvudartiklar inom ämnet. 

Mycket tid lades på att söka efter tidigare studier och erfarenhet för containerterminaler. Väldigt 
lite material om beläggningar för hamnar och containerterminaler påträffades dock. Istället 
ansågs det relevant att titta på andra infrastrukturer med beläggningar, främst för vägar men 
även viss litteratur kring flygplatsbeläggningar påträffades. 

Omfattande litteraturstudier om containerterminaler skummades igenom i sökande efter ämnen 
relaterade till beläggningar och fordonskostnader. Befintlig litteratur kring containerterminaler 
identifierades dock till största del handla om logistiska problem och optimering av 
godshantering, varav det mesta bedömdes att inte ha koppling till själva beläggningen och därav 
ligga utanför detta arbete. 

2.3.2 Intervjustudie 
Intervjustudien riktades mot Göteborgs Hamn då det var mot dem Pontarius skapade sin modell, 
samt då de nyligen genomgått en fas av uppgradering av sina ytor viket bör innebära god 
förståelse och erfarenhet kring den påverkan som ytan har på driften i containerterminalen. 
Målet var att få tag på respondenter med olika positioner och ansvarsområden i terminalen, 
inkluderat beläggningsansvarig, operationellt ansvarig verkstadspersonal, personalansvarig och 
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truckförare. Svårigheter uppstod dock i processen att få tag på intervjupersoner, varför antalet 
och urvalet av respondenter begränsades. Tre respondenter med anknytning till Göteborgs 
Hamn intervjuades. Respondent 1 var med när arbetet med uppgradering av de nya ytorna i 
hamnen började. Vid det tillfället var Göteborgs Hamn AB ansvarig för driften av ytorna. Vid 
intervjuögonblicket hade drift och ansvar för ytorna övergått till APM Terminals, varför vidare 
respondenter kom därifrån. En extra ostrukturerad intervju genomfördes även vid ett möte 
angående TCOO-modellen med en representant från Pontarius. I tabell 3 redovisas alla 
respondenter. 

Tabell 3 Respondenter i intervjustudien 

Respondenter Respondentens position 
Respondent 1 Infrastrukturansvarig, Göteborgs Hamn AB 
Respondent 2 Infrastrukturansvarig, APM Terminals 
Respondent 3 Business Controller, APM Terminals 
Respondent 4 Business Area Manager, Seaport & Roads, Pontarius 

 

Enligt Kvale (1996) följer en strukturerad intervju fastställda frågor som det inte tillåts att 
avvikas ifrån. Den semistrukturerade intervjun följer istället ett antal teman och föreslagna 
frågor men lämnar möjlighet till ändring av sekvensen och formen av frågorna för att ställa 
följdfrågor utifrån respondenterna svar Kvale (1996). Då ämnet för studien inte var välkänt, 
utan av explorativ karaktär så var semistrukturerade intervjuer passande för att kunna 
vidareutveckla frågorna kring intressanta områden. En intervjuguide med varierande frågor 
beroende på respondent skapades. För en semistrukturerad intervju kan en intervjuguide 
användas som ledning för vilka ämnen som bör tas upp samt föreslagna frågor, vilket kan hjälpa 
intervjuaren att fokusera på rätt ämnen utan att vara för begränsande till fasta frågor (Kvale 
1996). Till intervjuerna skapades olika intervjuguider utifrån respondenternas bakgrund. 
Respondent 1 och 4 intervjuades ansikte mot ansikte medan telefonintervjuer utfördes med 
respondent 2 och 3. Respondent 1 kontaktades även med uppföljningsfrågor via mail. 
Intervjuerna med de tre första respondenterna spelades in för att sedan transkriberas, medan 
intervjun med respondent 4 var av mer informell karaktär. Att spela in en intervju ger enligt Yin 
(2007) en mer fullständig återgivning av en intervju. Utifrån transkriberingarna sorterades 
sedan relevant information ut och grupperades efter tema med ledning av de olika stegen i 
livscykeln för en beläggning.  

2.4 Företagsdokument  
En styrka med dokument är enligt Yin (2007) att det kan granskas flera gånger om, medan en 
svaghet kan vara att det är svårt att hitta och få tillträde till materialet. De företagsdokument 
som använts i arbetet tilldelades som underlag från Pontarius i början av arbetets gång. Dessa 
bestod av en rapport med bakgrund och utförande över det arbete som utfördes mot Göteborgs 
Hamn, samt Exceldokument med beräkningar tillhörande modellen. Dokumenten användes vid 
analys av de parametrar som användes i modellen, samt för utvärdering av modellen. 
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3 Bakgrund om hamnar och containerterminaler 
Följande kapitel beskriver kort funktionen och utseendet för en hamn och containerterminal. 

3.1 Hamnens funktion, storlek och utveckling 
En hamns funktion är att skapa ett gränssnitt mellan sjö och land, där gods av olika slag kan 
föras emellan olika typer av transportmedel. Haralambides (2002) beskriver hamnens 
kärnverksamhet som godshantering, där produkten som skapas är genomflödet av gods. 
Investeringar i hamnar syftar till att skapa och tillhandahålla den efterfrågade kapaciteten av 
godsflöde (Musso et al. 2006). För att knyta marknadsandelar och konkurrera så beskriver 
Taneja et al. (2008) att hamnar använder sig av marknadsföring och diverse trafikgenererande 
strategier så som volymrabatter och garanterade låga vändtider för fartyg. Vidare påpekar 
författarna att hamnarna delvis kan styra dessa parametrar själva, men det finns stora externa 
osäkerheter i form av land- och energipriser, global handel och trender i skepparindustrin som 
gör det svårt att uppskatta efterfrågan. Enligt en rapport framtagen av Berenberg Bank 
(Grossman et al. 2006) står sjötransporten för ca två tredjedelar av världens godshandel och är 
även det dominerande transportalternativet för utrikeshandel i EU, där sjötransport stod för 
över 70% av all utrikeshandel mätt i volym år 2004. Enligt rapporten tyder även trenden på att 
godstransporter till sjöss kommer fortsätta att växa. 

Enligt (Wiegmans 2002) är det vanligt att hamnen agerar som markägare och låter privata 
företag sköta containerhanteringen. Även Musso et al. (2006) skiljer på ägare och operatör i för 
terminalen och delar vidare upp aktörerna i hela hamnen i fyra steg: investeraren i hamnen, 
terminaloperatören, transportbolagen som använder hamnen och skepparen. Ägarstrukturen 
kan se olika ut, t.ex. kan hamnägaren själv driva containerterminalen eller låta en extern 
operatör ta över, i andra fall är det transportbolagen som äger terminalen (Musso et al. 2006).  

3.2 Containerterminalen 
Containerterminalen är en plats där containrar förflyttas mellan olika transportalternativ (väg, 
räls, eller vatten) och fyller därför en viktig funktion för godstransport inom transportsektorn 
(Wiegmans 2002). Containrar kan antingen direkt omlastas mellan två transportalternativ, eller 
så lagras de på en uppställningsyta innan de skickas vidare (Vis, de Koster 2003). Storleken på 
containrar är standardiserad och mäts i termen ”twenty-feet-equivalent-unit” (TEU), vilket 
används för att benämna en vanlig container med längden 20 fot (Vis, de Koster 2003).  

Vis och de Koster (2003) beskriver att processen i en containerterminal kan delas upp i flera 
delprocesser enligt figur 1. När ett fartyg anländer till hamnen så tilldelas det en kajplats, utav 
flera möjliga platser att välja på. När fartyget har lagt till så lossas och lastas containrar med 
hjälp av containerkranar (Quay crane). Därefter förflyttas containrarna från containerkranen till 
fordon som för dem vidare till utställningsytan (stack). Det finns olika typer av 
hanteringsutrustning för att utföra de interna förflyttningarna och vad som används är ett 
strategiskt beslut vid designandet av terminalytan.  

Steenken et al. (2004) delar in hanteringsutrustningen i en containerterminal i två kategorier; 
fordon som inte kan lyfta containrar själva och fordon som kan lyfta containrar. Till den första 
kategorin hör lastbilar, trailers, och automatdrivna fordon. Lastning och lossning av dessa 
fordon måste ske med separata kranar. Till den andra kategorin hör olika typer av truckar, där 
grensletruckar är den vanligaste typen. Grensletruckar kan både lyfta och köra containrarna på 
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egen hand och finns i flera varianter som kan stapla containrar olika högt. Om inte ett system 
med grensletruckar används så sköts staplingen av containrar istället vanligen med så kallade 
”gaunty cranes”. Dessa kan gå antingen på räls (rail mounted gantry crane) eller på däck (rubber 
tired gantries). Figur 2 visar exempel på en ”gantry crane” och en grensletruck (Steenken et al. 
2004). 

 

Figur 1 Processen i en containerterminal (Vis, de Koster 2003) 

 

  

Figur 2 Exempel på en ”gantry crane” (t.v.) och en grensletruck (t.h.) (Steenken et al. 2004) 

Steenken et al. (2004) beskriver en containerterminal som ett öppet system av materialflöde 
med två externa gränssnitt, bestående av en kaj på ena sidan för lassning och lossning av fartyg, 
och en landsida för lassning och lossning av tåg och lastbilar, vilka binds samman av 
terminalytan där containrarna hanteras. Terminalytan är vanligen uppdelad i flera parker, vilka 
i sin tur vanligen är separerade för import, export, och tomma containrar (Steenken et al. 2004). 
Figur 3 visar ett exempel på en layout i en containerterminal som hanteras av grensletruckar 
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(Wiese et al. 2013). På terminalytan ställs containrarna upp i olika parker (blocks), som i in tur 
är indelade i rader och kolumner (Wiese et al. 2013). 

 

Figur 3 Exempel på en layout i en terminal med grensletruckar (Wiese et al. 2013) 
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4 Livscykelkostnadsanalys 
Följande kapitel beskriver begreppet livscykelkostnadsanalys samt hur livscykelkostnadsanalys 
utförs för andra typer av infrastruktur med beläggning, vilket främst innebär vägar och till viss del 
flygplatser. Modellerna för livscykelkostnadsanalys för vägar har används som grund till analysen 
av parametrar för terminalytor då de ger ledning i hur kostnader uppstår. Modellerna innehåller 
även generella parametrar för beläggningar som även påverkar terminalytor. Vissa av 
parametrarna som nämns vid beskrivandet av dessa modeller upprepas, eller utvecklas, därför 
även i kapitel 6. 

4.1 Definition 
Flera snarlika begrepp relaterat till livscykelkostnad används i litteraturen. Dessa är i huvudsak 
”life cycle cost”, ”life-cycle costing” och ”life-cycle cost analysis”. Användningen av begreppet och 
vad de innefattar skiljer sig till viss mån i olika artiklar. Langdon (2007), i enighet med ISO 15686-
5 (2008), definierar begreppet ”life-cycle cost” som alla relevanta kostnader för en tillgång under 
dess livscykel, utifrån den definierade systemgränsen. Dhillon (2010) beskriver ”life-cycle cost” 
som summan av alla kostnader under livstiden av en produkt eller ett system. Vidare definieras 
begreppet ”life-cycle costing” som den systematiska metodiken för att beräkna livscykelkostnader 
under en definierad analysperiod. Generellt påstås det att syftet med ”life cycle costing” är att 
kvantifiera livscykelkostnaderna för att använda resultatet i besluts- eller utvärderingsprocesser 
(Langdon 2007, ISO 2008, Dhillon 2010).  

(FHWA 2002) och (Walls, Smith 1998) använder begreppet livscykelkostnadsanalys (life-cycle 
cost analysis, LCCA) för att benämna metoden att jämföra och bedöma olika alternativ som alla 
uppnår ett förbestämt projekt med samma avsedda nyttor. Kostnader under hela livstiden räknas 
med, från initial kapitalkostnad, drift- och underhållskostnader och bortskaffandekostnad (FHWA 
2002), vilka kan delas upp efter ägarkostnader och användarkostnader (Walls, Smith 1998). ARA 
(2011) beskriver livscykelkostnadsanalys som en ekonomisk analysteknik för jämförande av 
investeringsalternativ med olika kostnadsströmmar. För beläggningar anger ARA (2011) vidare 
att livscykelkostnadsanalys fungerar som ett beslutsverktyg för att identifiera den mest 
kostnadseffektiva beläggningsstrategin vid design och planering. 

Langdon (2007) förklarar att livscykelkostnadsanalys ska ej förknippas med livscykelanalys. 
Livscykelkostnadsanalys utvärderar projekt utifrån de sammanlagda faktiska kostnaderna. 
Livscykelanalys syftar till att utvärdera projekt enligt dess miljöpåverkan. Ultimat bör båda dessa 
metoder användas vid beslutsfattning och till vilken grad de gör så bestäms av beslutsfattarens 
prioriteringar.  

Fortsättningsvis används begreppet livscykelkostnad för att syfta till de totala kostnaderna under 
en förutsatt tidsperiod, och med livscykelkostnadsanalys menas hela metoden för att analysera 
livscykelkostnaderna. 

4.2 Ekonomiska faktorer 
Ekonomisk teori har en viktig plats i livscykelkostnadsanalyser. Tidsvärdet av pengar gör att 
framtida kostnader inte är likvärdiga med nutida kostnader. För att kunna räkna med alla 
kostnader på ett jämförbart sätt så måste framtida kostnader därför diskonteras till deras nuvärde 
för att kunna adderas till den totala investeringskostnaden (Dhillon 2010). 

13 



4.2.1 Ekonomiska indikatorer 
Det finns flera ekonomiska indikatorer som kan användas vid bedömning av projekt. Några av de 
vanligaste är nuvärdesmetoden (Net Present Value, NPV), kostnads-nytto-ratio (Cost-Benefit 
Ratio, CBR), annuitetsmetoden (Equivalent Uniform Annual Costs, EUAC), och internräntemetoden 
(Internal Rate of Return, IRR). Vilken som används beror på i vilket sammanhang som analysen 
görs (Ozbay et al. 2003, Walls, Smith 1998). Då livscykelkostnadsanalys för beläggningar vanligen 
syftar till att utvärdera projekt med likvärdiga nyttor, men skilda kostnader, så är det enligt Ozbay 
et al. (2003) endas nödvändigt att se till kostnaderna, varför de två indikatorer som främst är 
relevanta för livscykelkostnadsanalys är nuvärdet och annuitetskostnad.  

Den vanligast använda indikatorn i livscykelkostnadsanalys är nuvärdet, vilket när endast 
kostnader inkluderas även kallas nukostnad (Net Present Cost, NPC) (ISO 2008), eller 
nuvärdeskostnad (Net Present Value Cost, NPVC) (Ozbay et al. 2003). Annuitetsmetoden räknar 
om nuvärdet till en ekvivalent löpande årskostnad, eller annuitet. Annuitetsmetoden är användbar 
då analysperioden är okänd, om projektet väntas fortgår för evigt, eller om de jämförda 
alternativen inte har samma analysperiod. 

Nuvärdeskostnaden beräknas enlig följande formel (ISO 2008): 

 
𝑁𝑃𝑉 = �

𝐶𝑡
(1 + 𝑑)𝑡

𝑇

𝑡=0

 (1) 

Annuitetskostnaden kan beräknas direkt enligt (ISO 2008) 

 
𝐸𝑈𝐴𝐶 = �

𝐶𝑡
(1 + 𝑑)𝑡 − 1

𝑇

𝑡=0

 (2) 

eller utifrån nuvärdeskostnaden (Ozbay et al. 2003, Walls, Smith 1998) 

 
𝐸𝑈𝐴𝐶 = 𝑁𝑃𝑉 �

𝑑(1 + 𝑑)𝑡

(1 + 𝑑)𝑡 − 1
� (3) 

Ct är kostnaden vid år t, T är analysperioden, d är kalkylränta. 

4.2.2 Reala priser eller nominella priser 
Vid uppskattning av framtida kostnader kan kostnaderna antingen anges som reala priser eller 
nominella priser. Vid beräkning med reala priser så räknas pengar ha samma köpkraft i framtiden 
som nu. Det vill säga om den vara kostar 20 kr idag så kostar den 20 kr även om ett år. Vid beräkning 
med nominella priser så uppskattas framtida priser ändras som följd av inflationen. Det vill säga en 
vara som kostar 20 kr idag kostar 21 kr om ett år med en inflation på 5%. Livscykelkostnadsanalys 
kan utföras med antingen nominella priser eller reala priser. Viktigt är dock att man håller sig till 
samma värde genom hela analysen så att alla kostnader anges på samma sätt. I kalkylräntan måste 
även motsvarande realränta eller nominell ränta användas. Vanligen rekommenderas att reala 
priser och realränta används, vilket underlättar beräkningarna då inflationen inte behöver 
inkluderas i både kostnadsuppskattningarna och i kalkylräntan. (Walls, Smith 1998) 

Även ISO 15686-5 (2008) rekommenderar användandet av realkostnader i livscykel-
kostnadsanalys då det tillåter användandet av nuvarande känd information. Det påstås även ge 
större noggrannhet oavsett vid vilken tid kostnaden uppstår. Däremot påstås nominella kostnader 
vara nödvändiga om livscykelkostnadsanalys utförs för finansiell budgetering, då faktiska 
kostnader måste prognostiseras för att säkerhetsställa framtida tillgång av kapital. Nominella 
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kostnader beräknas genom att multiplicera realkostnaderna med inflationsfaktorn, qi vilken 
framställs genom formeln (ISO 2008): 

 𝑞𝑖 = (1 + 𝑎)𝑛 (4) 

där a är den förväntade procentuella prisökningen per år och n är antalet år fram i tiden då 
kostnaden uppstår. 

4.2.3 Diskontering 
För att utvärdera olika alternativ och de kostnader som uppstår vid olika tider under en lång 
tidsperiod så behöver dessa räknas om till jämförbara värden. Kostnader från olika tidsperioder 
summeras därför och räknas om till ekvivalenta värden för en bestämd referenstidpunkt. 
Tidsvärde på pengar, dvs. att en krona idag är värd mer än en krona i framtiden, gör att värdet på 
framtida kostnader måste räknas om till dagens värde för att kunna jämföras. För att göra detta 
måste en kalkylränta, motsvarande värdeändringen på pengar, bestämmas. (Ozbay et al. 2003) 

Sambandet mellan framtida värde och nuvärde ges av följande formel (Ozbay et al. 2003): 

 𝑃 = 𝐹 �
1

(1 + 𝑟)𝑛�
 (5) 

där P är nuvärdet, F är den framtida kostnaden efter tiden n år från F och r är kalkylräntan. 

4.2.4 Kalkylränta 
Kalkylräntan är en väldigt känslig parameter i en livscykelkostnadsanalys och kan ha stor 
inverkan på resultatet. En hög kalkylränta är fördelaktigt för projekt med höga framtida 
kostnader. En låg kalkylränta är fördelaktig för projekt med högre startkostnad (Ozbay et al. 
2003). Lamptey et al. (2008) visar även att för höga kalkylräntor så kan den mest fördelaktiga 
underhållstimingen variera med endast små ändringar i kalkylräntan. 

De två faktorer som har störst påverkan av tidsvärdet på pengar är marknadsräntan och 
inflationen. Marknadsräntan motsvarar den avkastning som kan uppnås om investeringen görs i 
exempelvis fonder eller sparkonton. Inflationen är den procentuella ökningen av generella 
prisnivåer, vanligen mätt i index baserad på bruttonationalprodukt eller konsumentprisindex. 
(Ozbay et al. 2003) 

Diskontering kan göras med antingen realränta eller nominell ränta. Precis som vid 
kostnadsuppskattning så inkluderar nominell ränta inflationen, medan realränta bortser från 
inflationen Det är viktigt att vara konsekvent i hur kostnader och kalkylränta beräknas. Om 
realkostnader används så ska realränta användas, och motsvarande så används nominell ränta om 
nominella priser används. (Walls, Smith 1998) 

Realräntan kan uppskattas med följande formel (Ozbay et al. 2003): 

 𝑅 =
𝑖 − 𝑓
1 + 𝑓

 (6) 

där R är realräntan, f är inflationen och i den nominella räntan. 

4.3 Deterministisk eller probabilistisk metod 
En livscykelkostnadsanalys kan utföras antingen deterministisk eller probabilistiskt. En 
deterministisk metod använder uppskattade värden för variablerna i analysen. Ett enskilt värde 
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väljs då för varje enskild parameter baserat på historik eller expertuppskattning, utefter vilka 
livscykelkostnaden beräknas. Denna metod räknar inte med de osäkerheter och variationer som 
finns inbyggt i parametrarna, t.ex. framtida förändringar i priser eller varierande kalkylränta. För 
att ta hänsyn till osäkerheterna när en deterministisk metod används kan en känslighetsanalys 
utföras, där värdet på individuella parametrar ändras för att undersöka hur det påverkar 
resultatet. (ARA 2011) 

Med en probabilistisk metod används sannolikhetsdistributioner för de osäkra variablerna. 
Beräkningen av livscykelkostnaden görs sedan genom simulationer, vanligen Monte-Carlo 
simulering, där en sannolikhetsdistribution räknas ut även för livscykelkostnaden. Många av para-
metrarna i en livscykelkostnadsanalys är osäkra och om möjligt är en probabilistisk metod därför 
att föredra då den räknar in dessa osäkerheter (Ozbay et al. 2003, ARA 2011, Walls, Smith 1998). 

4.4 Tillämpning av livscykelkostnadsanalys i olika faser av livscykeln 
Ashworth (se Bull 1993) beskriver hur livscykelkostnadsanalys kan tillämpas i olika faser av 
livscykeln. Innan uppstarten av ett projekt kan livscykelkostnadsanalys användas som en del i en 
investeringsbedömning. Om olika investeringsprojekt finns möjliga, t.ex. inom 
fastighetsbranschen, blir det en viktig del i hanteringen av fastighetsportföljen genom att ta 
hänsyn till kostnaden av hela ägandet. I designfasen kan livscykelkostnadsanalys användas för att 
utvärdera olika designstrategier genom att utvärdera deras ekonomiska konsekvenser genom 
livscykeln. Enligt Ashworth (se Bull 1993) är det i den här fasen som livscykelkostnadsanalys 
antagligen har störst effekt, då den kan analysera alla kostnader som en viss konstruktion ger 
upphov till. Här är det fortfarande enkelt att göra ändringar i designen med hänsyn till 
livscykelkostnaderna. I konstruktionsfasen kan krav sättas på entreprenören över vilka material 
och konstruktionssätt som ska tillämpas, något som i vissa fall annars kan vara upp till 
entreprenören att välja så länge det når upp till i övrigt givna specifikationer. I driftsfasen kan 
livscykelkostnadsanalys användas vid underhållsplaneringen. Underhållskostnader och 
användning kan förändras under livstiden av ett projekt och behöver hållas uppdaterade för att 
rätt avvägning mellan underhållskostnader och användningskostnader ska kunna göras. Vid slutet 
av den ekonomiska livstiden för projektet kan livscykelkostnadsanalys avgöra om den ökade 
effektiviteten från att byta ut komponenter överväger ersättningskostnaden. Vid upphandling av 
projekt kan livscykelkostnadsanalys användas för att utvärdera det bästa budet. 

Även Bently (2007, se Forsman 2010, s. 7) påstår att livscykelkostnadsanalys kan användas som 
beslutsverktyg i alla delar av livscykeln, samt att möjligheten att påverka kostnaderna är större 
desto tidigare livscykelkostnaderna betraktas då beslut som görs i tidiga stadier påverkar hela 
livscykeln, enligt figur 4.  

 
Figur 4 Möjligheten för livscykelkostnadsanalys att påverka kostnaderna under olika skeenden i ett projekt 
(Bentley 2007, se Forsman 2010, s. 7) 
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4.5 Analysperiod 
Analysperioden syftar till den tidsperiod som man syftar till att utvärdera med 
livscykelkostnadsanalysen (Ozbay et al. 2003, Langdon 2007, Walls, Smith 1998). Längden på 
analysperioden kan sättas utefter tillgångens livstid, längden på projektet, ekonomiska eller 
finansiella faktorer eller anpassat efter underhållscykler. Längre analysperioder innebär högre 
risker och osäkerheter då långsiktiga faktorer, så som inflationen och framtida efterfrågan, blir 
svårare att uppskatta (Langdon 2007). Om de jämförda alternativen har olika livslängd så måste 
ändå samma tidsperiod användas vid analysen för att det ska bli en korrekt jämförelse. För det 
alternativ vars livslängd sträcker sig längre fram så kan detta räknas in som ett restvärde för 
den kvarvarande drifttiden (Ozbay et al. 2003). Pittenger et al. (2011) beskriver sex olika sätt att 
bestämma analysperioden för alternativ med olika livslängd; efter det alternativ med kortast 
livslängd, efter det alternativ med längst livslängd, efter en gemensam multipel av de olika 
livslängderna, efter en standard tid (ex. 10 år) enligt den period som bäst överensstämmer med 
organisationens behov från investeringen, eller en oändligt lång analysperiod. Tidsperioden 
måste vara lång nog att innefatta så pass många framtida kostnader att det går att avgöra 
skillnaderna mellan alternativen och det rekommenderas att minst en rehabiliteringsaktivitet 
ingår i analysperioden (Ozbay et al. 2003, Walls, Smith 1998, ARA 2011). 

Pittenger at al. (2011) argumenterar för viss problematik vid val av analysperiod. Om 
alternativen har olika livslängd så uppstår det problem i bedömningen då luckor uppstår för 
alternativ med kortare livslängd än analysperioden, eller så skapas restvärden för de 
alternativen med längre livstid. I de fall alternativen förutsätts ha konstanta kostnader och 
livstider så kan denna skillnad enkelt justeras med matematiska modeller, vilket gör att oavsett 
val av analysperioder så ges samma inbördes ranking mellan alternativen. Pittenger et al. (2011) 
påstår dock vidare att det är orimligt för dessa kostnader och livstider att vara konstanta. Istället 
förespråkas användandet av annuitetskostnad framför nuvärdeskostnad, vilket tillåter att olika 
analysperioder används för olika alternativ. Analysperioden sätts då utifrån det individuella 
alternativets livstid och en ekvivalent årskostnad härleds.  

4.6 Kostnadsfaktorer 
För att utföra livscykelkostnadsanalysen så måste alla relevanta kostnader identifieras och 
sammanställas för alla alternativ (Ozbay et al. 2003, Walls, Smith 1998, Langdon 2007). 
Kostnader bryts ner och klassificeras utefter typ och/eller tid av uppkomst (Langdon 2007). När 
det gäller vägar så delar Walls och Smith (1998) upp kostnaderna utifrån verksamhetskostnader 
(agency costs) och användarkostnader. Verksamhetskostnaderna är de kostnader som staten 
står för vid byggande och underhåll av vägen, användarkostnader är kostnader för 
vägtrafikanterna. ARA (2011) gör en snarlik uppdelning för flygplatser med direkta-
/ägarkostnader och indirekta-/användarkostnader. Ozbay et al. (2003) lägger även till en post 
för samhällskostnader dit miljöpåverkan räkans. ARA (2011) och Walls och Smith (1998) räknar 
istället in en stor del av kostnader för olyckor och miljöpåverkan i användarkostnaderna. 

4.7 Processen för livscykelkostnadsanalys för beläggningar 
I tabell 4 sammanfattas de steg som olika författare delar upp livscykelkostnadsanalysprocessen 
i. Langdon (2007), ISO (2008) och Dhillon (2010) försöker beskriva en generell metod för 
livscykelkostnadsanalys utan att specificera typen av produkt eller konstruktion. Walls och 
Smith (1998), Ozbay et al. (2003) och FHWA (2002) beskriver en process utformad för 
vägbeläggningar, medan ARA (2011) har utvecklat en process syftad för flygplatser, vilken till 
stor del är baserad på processen från Walls och Smith. 
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Tabell 4 Processen för livscykelkostnadsanalys enligt olika författare (egen sammanställning) 

Langdon 
(2007) 

ISO (2008) Dhillon (2010) FHWA (2002) Ozbay et al 
(2003) 

Walls (1998) ARA (2011) 

1. Identify the main 
purpose of the LCC 
analysis 

1. Define purpose 
and scope of live-
cycle costing 

1. Determine life 
cycle cost analysis 
objective 

1. Establish design 
alternatives 

1. Define project’s 
alternatives. 

1. Establish 
alternative 
pavement design 
strategies for the 
analysis period 

1. Define project 
scope 

2. Identify the initial 
scope of the analysis 

2. Defining scope of 
costs included in the 
analysis 

2. Define and scope 
the system/support 
system 

2. Determine activity 
timing 

2. Decide on the 
approach: 
Probabilistic vs. 
Deterministic.  

2. Determine 
performance 
periods and activity 
timing 

2. Establish LCCA 
framework 

3. Identify the 
extent to which 
sustainability 
analysis relates to 
LCC 

3. Typical analysis at 
different stages of 
the life cycle 

3. Choose the 
effective estimating 
methodology/ life 
cycle cost models 

3. Estimate costs 
(agency and user)  

3. Choose general 
economic 
parameters: 
Discount Rate, 
Analysis Period.  

3. Estimate agency 
costs 

3. Develop 
alternative 
pavement strategies 

4. Identify the 
period of analysis 
and the methods of 
economic evaluation 

4. Analysis based on 
client requirements 
and the intended 
use of the results  

4. Obtain all 
essential data and 
make the 
appropriate inputs 
to the selected 
methodology/ 
model 

4. Compute life-
cycle costs 

4. Establish 
expenditure stream 
for each alternative:  

4. Estimate user 
costs 

4. Determine 
pavement 
performance and 
M&R activity timing 

5. Identify the need 
for additional 
analyses 
(risk/uncertainty 
and sensitivity 
analyses) 

5. Data for analysis 
at different stages of 
the project life cycle 

5. Conduct sanity 
checks of outputs 
and inputs 

5. Analyze the 
results  

a) Design 
rehabilitation 
strategies and their 
timings 

5. Develop 
expenditure stream 
diagrams 

5. Estimate 
direct/owner costs 

6. Identify project 
and asset 
requirements - 

6. Cost variables 6. Conduct essential 
sensitivity analysis 
and risk assessment 

   b) Estimate 
differential agency 
costs. 

6. Compute net 
present value 

6. Estimate 
indirect/user costs 

7. Identify options to 
be included in the 
LCC exercise and 
cost items to be 
considere 

7. Calculating cost 
variables and the 
form of future costs 
analysis 

7. Formulate life 
cycle cost analysis 
results 

  c) Estimate 
differential user 
costs. 

7. Analyze results 7. Develop 
expenditure stream 
diagrams 

8. Assemble cost 
and time (asset 
performance and 
other) data to be 
used in the LCC 
analysis 

8. Discounting costs 
to present values  

8. Document the life 
cycle cost analysis 

  d) Estimate 
differential societal 
costs.  

8. Reevaluate design 
strategies 

8. Compute life cycle 
costs 

9. Verify values of 
financial parameters 
and period of 
analysis 

9. Approval and 
validation 

9. Present the life 
cycle cost analysis as 
appropriate 

  5. Compute Net 
Present Value for 
each alternative.  

  9. Analyze/interpret 
results 

10. Review risk 
strategy and carry 
out preliminary 
uncertainty/ risk 
analysis 

10. Reporting LCC 
analysis 

10. Update the life 
cycle cost analysis as 
appropriate 

  6. Compare and 
interpret results/ 
Sensitivity Analysis.  

  10. Reevaluate 
Strategies 

11. Perform 
required economic 
evaluation 

      7. Re-evaluate 
design strategies if 
needed.  

    

12. Carry out 
detailed 
risk/uncertainty 
analysis (if required) 

            

13. Carry out 
sensitivity analyses 
(if required) 

            

14. Interpret and 
present initial 
results in required 
format 

            

15. Present final 
results in required 
format and prepare 
a final report 
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De beskrivna processerna är i stor sett lika, även om vissa skillnader finns i den exakta strukturen 
och i vilken detaljnivå metoden är nedbruten i. Figur 5 illustrerar processen som först nämns av 
Walls och Smith (1998), och även följs av andra författare (NCHRP 2004). ARA (2011) följer 
samma steg som Walls och Smith (1998), med tillägget av stegen ”definiera projektets syfte” och 
”definiera ramverk för livscykelkostnadsanalysen” i början av processen. Att definiera projektets 
omfattning, och även syfte, inkluderas i de generellt beskrivna processerna av Langdon (2011) och 
ISO (2008). Steget ”definiera ramverk för livscykelkostnadsanalysen” samlar ihop ett antal 
styrande parametrar som behöver bestämmas, så som analysperiod och ekonomiska faktorer. 
Langdon (2007) och Ozbay (2003) har istället med ett separat steg där dessa parametrar bestäms 
enskilt. NCHRP (2004) definierar ramverket för livscykelkostnadsanalys utanför själva 
livscykelkostnadsanalysprocessen och Dhillon (2010) beskriver dessa faktorer, men definierar 
varken ett steg i processen för dem eller beskriver dem tillsammans som ett ramverk.  

 

Figur 5 En vanlig process för livscykelkostnadsanalys för beläggningar (NCHRP 2004) 

4.8 Definiera syfte och omfattning 
I det första steget bör syftet med livscykelkostnadsanalysen definieras. Enligt Langdon (2007) kan 
en livscykelkostnadsanalys användas i många syften. Den kan användas som en absolut analys för 
planering och budgetering av en investering, eller som en relativ analys vid beslut mellan projekt- 
och designalternativ. Det är ett verktyg för att ge underlag vid beslutsfattning genom att till 
exempel uppskatta den totala kostnaden för en tillgång under hela dess livslängd eller en 
definierad period, för att identifiera möjligheter till mer kostnadseffektiva val, eller för att 
balansera nutida och framtida kostnader (Langdon 2007). Andra författare (FHWA 2002, Durairaj 
et al. 2002) definierar användandet av livscykelkostnadsanalys som att mer specifikt syfta till just 
bedömning av olika alternativ. Olika underhållsstrategier och dess påverkan på 
livscykelkostnaden är även det exempel på alternativ som är relevanta att undersöka. Det 
omvända förhållandet kan också gälla där livscykelkostnadsanalys, istället för att bedöma redan 
föreslagna underhållsalternativ, används för att härleda den optimala underhållsstrategin för 
ytbeläggningen (Santos, Ferreira 2012, Ding et al. 2013). ARA (2011) sammanfattar syftet med 
livscykelkostnadsanalys för beläggningar kort och enkelt: 

”In the field of pavements, LCCA is a decision tool that aids pavement designers and 
planners in identifying the most cost-effective pavement strategies.” 

Syftet livscykelkostnadsanalysen avgör viken detaljnivå som krävs och vilken in- och utdata som 
är relevant. Langdon (2007) påstår att vid bedömning av olika alternativ är det endast av intresse 
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att inkludera de kostnader som skiljer alternativen åt, medan om analysen görs för 
budgeteringssyften så behövs en annan nivå av noggrannhet där alla kostnader inkluderas. 
Langdon påpekar dock även att viss beaktan för budgetering kan behöva göras även då syftet 
endast är att bedöma alternativ; om en underhållsstrategi innebär höga framtida kostnader så 
gäller det nämligen att det finns rum för dessa i framtida budgeteringar.  

När syftet med livscykelkostnadsanalysen är fastslaget behöver även omfattningen av analysen att 
bestämmas. Det bör fastslås vilka steg av livscykeln som ska inkluderas och specifika parametrar 
som ska inkluderas eller exkluderas i analysen (Langdon 2007). Den fysiska omfattningen bör 
också definieras. ARA (2011) beskriver att om ett projekt avser en sammanhängande sektion så är 
det enkelt att inkludera det i samma analys. För ytor som används till olika syften eller när ett 
projekt involverar ingrepp på skilda sektioner kan de vara lämpligt att dela upp de i separata 
analyser beroende på skillnader i design, användning och framtida trafikering (ARA 2011). 

4.9 Utveckla alternativa beläggningsstrategier 
De alternativ som ska jämföras utvecklas genom att design- och underhållsstrategier för 
beläggningen specificeras. Beläggningsstrategin är en kombination av den initiala strukturen på 
beläggningen och möjliga framtida underhållsaktiviteter som kan komma att tillämpas under 
analysperioden (Walls, Smith 1998, ARA 2011, NCHRP 2004). Underhållsaktiviteter bestäms enligt 
ARA (2011) och NCHRP (2004) vanligen utifrån historisk erfarenhet eller policy för verksamheten. 
NCHRP (2004) tillägger även att hänsyn bör tas till platsspecifika faktorer så som trafik, klimat, 
och framtida användning av nya material och tekniker.  

4.10 Bestäm beläggningens prestanda och timing av underhåll 
När de olika relevanta metoderna för förebyggande underhåll och rehabiliteringsaktiviteter har 
bestämts så behöver timingen av dessa identifieras (Walls, Smith 1998). Ozbay et al. (2003) 
beskriver två typer av underhåll. Det första är cykliskt underhåll som sker med jämna tidscykler, 
t.ex. årligt underhåll. Sedan finns de aktiviteter som inte sker regelbundet. Ofta är dessa större 
ingrepp och beror på graden av slitage på underlaget. Lamptey et al. (2008) delar i sin tur in 
underhållsaktiviteter utifrån olika grader av ingrepp; olika typer av förebyggande underhåll, 
omläggning och rekonstruktion. Varje cykel av rekonstruktion kan innehålla ett antal 
omläggningar, och varje omläggningscykel kan innehålla ett antal förebyggande 
underhållsaktiviteter av olika slag, enligt figur 6 (Lamptey et al. 2008). 

 
Figur 6 De olika typerna av underhåll och dess cykler (Lamptey et al. 2008) 
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Ozbay et al. (2003) nämner tre sätt att avgöra när rehabiliteringsaktiviteter ska planeras in; 
expertbedömning från projekt till projekt, följa standardiserade rehabiliteringsstrategier som 
utvecklats i verksamheten utifrån tidigare erfarenhet och statistik, eller baserat på empiriska 
modeller som förespår hastigheten av slitaget. Enligt Walls och Smith (1998) kan dessa system, 
tillsammans med bedömning av underlagets skick och trafikvolym, användas för att identifiera de 
mest kostnadseffektiva underhållsstrategierna. 

4.11 Ägarkostnader 
Ägarkostnaderna är de direkta kostnaderna relaterade till beläggningen. I livscykelkostnadsanalys 
för beläggningar delas ägarkostnader normalt upp i designkostnader, initiala konstruktions-
kostnader, underhåll- och rehabiliteringskostnader, samt restvärde (NCHRP 2004, Walls, Smith 1998). 

4.11.1 Designkostnader 
Till designkostnader räknar NCHRP (2004) kostnader för projektering, miljöstudier, materialtest 
och analys, design av beläggningen, och liknande förberedande aktiviteter. Hur betydande dessa 
kostnader är beror på om det är några betydande skillnader mellan alternativen och om 
skillnaderna ens går att uppskatta.  

4.11.2 Konstruktionskostnader 
Konstruktionskostnader är de direkta kostnaderna vid konstruktion eller rekonstruktion av en 
yta (NCHRP 2004, Walls, Smith 1998). En beläggning består av flera lager i olika tjocklekar och 
av olika material (Knapton 2007). Utseendet av denna initiala designstrategi påverkar 
omfattningen av arbetet och materialkostnaderna. Enligt Walls och Smith (1998) ska denna 
omfattning kvantifieras och enhetspriser för konstruktionskostnaderna finnas. Enligt AASHTO 
(1993) är en del i beräkningarna konstruktionskostnader att räkna ut volymen av varje material, 
vanligen som en funktion av dess tjocklek i strukturen, och multiplicera med enhetspriset för 
materialet. I enhetspriset för materialet ingår även kostnader för utförandet av konstruktionen, 
vilket gör att priset nödvändigtvis inte är proportionellt med volymen material (AASHTO 1993). 
Att lägga ett 20 cm tjockt lager är inte dubbelt så dyrt som ett 10 cm tjockt lager, om 
arbetskostnaden för att lägga dem båda är samma. 

4.11.3 Underhålls- och rehabiliteringskostnader 
Enligt AASHTO (1993) är underhållskostnader sådana som syftar till att hålla kvalitén på 
beläggningen i önskat skick, eller i kontrollerad sönderfallshastighet. Pittenger (2011) skriver att 
förebyggande underhåll på en beläggning kostar betydligt mindre än att reparera en i dåligt skick.  

Rehabilitering krävs när skicket på ytan har blivit så dåligt att det understiger gränsvärdet för vad 
som anses acceptabelt (AASHTO 1993). AASHTO (1993) definierar rehabilitering som aktiviteter 
som syftar till att förlänga livstiden på underlaget. Exempel på rehabiliteringsaktiviteter är 
omläggning av ytan, eller överläggning med nytt material (AASHTO 1993). Moffatt och Nichol 
(2009) beskriver att när en beläggning har börjat sönderfalla så kan livslängden förlängas genom 
förebyggande underhåll och reparationer. Om underhåll inte görs så accelererar nedbrytningen 
och dyrare och mer omfattande underhåll eller rekonstruktion behöver göras.  

4.11.4 Restvärde 
Det kvarvarande värdet kan vara antingen i form av det restvärde som finns kvar i materialet vid 
återvinning, eller i form av återstående livstid om denna sträcker sig utanför analysperioden 
(FHWA 2002, Walls, Smith 1998). 

Enligt AASHTO (1993) beror restvärdet på volym och position av materialet, föroreningar, ålder, 
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och användningsområde vid slutet av livstiden och beräknas enklast som ett procentuellt värde 
av de initiala kostnaderna. ARA (2011) påpekar att det vid försäljning eller återvinning av 
materialet tillkommer kostnader i form av uppgrävning och bortförsel av materialet, vilket kan 
leda till negativa restvärden. Vidare påstår både ARA (2011) och Walls och Smith (1998) att 
skillnaden i restvärde mellan olika designalternativ över så pass långa diskonteringsperioder 
ofta är liten och påverkar resultatet minimalt. Istället anses värdet av återstående livslängd vara 
den viktigaste av de två komponenterna och används om ett alternativ har återstående livslängd 
som sträcker sig utanför analysperioden (ARA 2011, NCHRP 2004). Det återstående värdet 
beräknas då utifrån kvoten av den återstående livstiden genom den förväntade livstiden från 
den senaste rehabiliteringsaktiviteten enligt följande formel (NCHRP 2004): 

 
𝑆𝑉 = �

𝐿𝑟𝑒𝑚
𝐿𝑒𝑥𝑝

�× 𝐶𝑝𝑣𝑡 (7) 

Där SV=restvärde, 𝐿𝑟𝑒𝑚= kvarvarande livslängd, 𝐿𝑒𝑥𝑝=förväntad livslängd, 𝐶𝑝𝑣𝑡= kostnad för 
senaste konstruktions- eller underhållsaktivitet.3 

4.12 Användarkostnader (drift-/operativa kostnader) 
Användarkostnader är de långsiktiga kostnader som uppstår för användaren av en yta under 
dess livstid (ARA 2011). Skillnader i användarkostnader beror på olika design- och 
underhållsstrategier för beläggningen (Walls, Smith 1998), där en design som kräver fler och 
längre avstängningar för underhållsarbeten leder till ökade användarkostnader (NCHRP 2004). 
Walls och Smith (1998) och ARA (2011) delar båda upp användarkostnaderna i tre kategorier: 
fordonskostnader, förseningskostnader och olyckskostnader. Ökade användarkostnader anges 
vanligen vara i form av tidskostnader och fordonskostnader, vilka uppstår och beräknas på olika 
sätt beroende på om det är normal drift eller drift vid konstruktionsarbete (Ozbay et al. 2003).  

När det gäller användarkostnader rekommenderar Sund (1996, se Forsman 2010, s. 34) att det 
bara är marginalkostnaderna som bör inkluderas om livscykelkostnadsanalysen utförs som 
beslutsunderlag för olika alternativ. Det kommer alltid att kosta användaren att framföra fordon 
på vägen. Om den totala kostnaden räknas med så kommer den därför att stå för en orealistiskt 
stor del av livscykelkostnaden. Det rekommenderas att en baskostnad för användarkostnaderna 
sätts, där endast marginalkostnader som avviker från baskostnaderna i de olika alternativen 
räknas med enligt figur 7. 

 
Figur 7 Marginalkostnad för användaren vid olika alternativ (Sund 1996, se Forsman 2010, s. 34) 

4.12.1 Normal drift 
Vid normal drift kan användarkostnaderna sägas vara en funktion av skillnaden mellan ytornas 
prestanda för de olika alternativen (Walls, Smith 1998, Papagiannakis, Delwar 2001). För att uppskatta 
dessa kostnader behövs modeller som förutspår ytans framtida beskaffenhet samt hur fordons-
kostnader påverkas av olika ytskick (Ozbay et al. 2003). Därefter multipliceras fordonskostnaderna 
med trafikmängden för att få det totala bidraget till användarkostnaderna (Walls, Smith 1998). 
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Enligt (Walls, Smith 1998) är det vanligen minimal skillnad i ytskick mellan olika alternativ under 
normal drift, samtidigt som det även är svårt att räkna på då det krävs väl uppskattade värden för 
ytans kvalitet under analysperioden och data för hur fordonskostnaderna påverkas av små 
skillnader i underlagets kvalitet. Det är först om prestandakurvorna av underlaget skiljer sig 
signifikant mellan alternativen som skillnader i kostnader vid normal drift kan uppstå. Stora 
skillnader uppstår t.ex. på grund av olika livslängd eller olika underhållscykler för underlagen, 
enligt figur 8(Walls, Smith 1998). Alternativ B i figuren har fler rehabiliteringsaktiviteter med 
kortare livslängd än alternativ A, vilket under livstiden ger en längre ackumulerad tid av drift med 
dålig kvalitet på underlaget. NCHRP (2004) anger att en design lik alternativ B, som ger en totalt 
sett sämre ytkvalitet under livstiden, leder till högre fordonskostnader.  

 
Figur 8 Prestandakurvor för alternativ med olika underhållscykler (Walls, Smith 1998) 

Enligt Ozbay et al. (2003) är förseningskostnader vid normal drift en funktion av körsträcka och 
hastighet, vilket är beroende av efterfrågan och kapacitet för vägen. Enligt Robinson (se Bull 1993) 
kan väldigt ojämna underlag leda till dels lägre körhastigheter, och ökade förseningskostnader, 
och även ökade olycksrisk och olyckskostnader. Även NCHRP (2003) skriver att försämrad 
ytjämnhet vid normal drift leder till långsammare trafik och ökade förseningskostnader. 
Medelförseningen räknas då ut som en funktion av ytskicket (NCHRP 2003). 

4.12.2 Drift vid underhållsarbete 
Vid drift under konstruktion eller underhåll så påverkas användarkostnader av andra faktorer 
utöver ytjämnheten då den normala driften på olika sätt blir störd av arbetszonen. Ozbay et al. 
(2003) anger att vid underhållsaktiviteter så beror kostnaderna på omfattningen av underhållet, 
trafikvolym och fordonshastigheter. Walls och Smith (1998) anger att kostnader uppstår på grund 
av begränsad kapacitet och ändrat trafikflöde, samt att timing, längd, frekvens, omfattning, 
karakteristik av arbetszonen är faktorer som avgör hur stor påverkan arbetet har på driften. När 
det gäller vägar påstår Ozbay et al. (2003) att ökade användarkostnader vid underhållsaktiviteter i 
många fall kan vara större än själva kostnaderna för konstruktionsarbetet. Även Thoft-Christensen 
(2009) drar slutsatsen att användarkostnader inom infrastruktur ofta är väsentligt högre än själva 
underhållskostnaderna.  

Vid vägkonstruktion och underhållsarbeten uppger Bennett och Greenwood (2011) att det 
uppstår extra tidsförseningar, fordonskostnader, och utsläpp. Vid hög trafikvolym kan dessa 
kostnader bli så stora att de påverkar vilken typ av underhåll som ska göras och hur det utförs. 
Behandlingar som minimerar störningarna för väganvändarna kan vara fördelaktiga även om 
underhålls i sig får en högre kostnad. Bennett och Greenwood (2011) beskriver två huvudeffekter 
som underhåll ger på användarna; minskad hastighet och ökad restid på grund av köer. I 
stadsmiljöer säg det vanligen finnas många omvägar för trafikanterna, vilket gör modellerande av 
kostnaderna svårt, medan trafik på landsvägar direkt störs av arbetet. 

Förseningskostnader vid underhållsarbeten uppstår på grund av stängda ytor, omvägar, längre 
körsträckor och extra körtid (ARA 2011, Walls, Smith 1998). Enligt NCHRP (2003) så består 
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förseningskostnader både av en faktor för värdet av tid, samt för ökade fordonskostnader på 
grund av längre körtider.  

För flygplatser påpekar ARA (2011) att en minskning i dagliga intäkter kan uppstå vid avstängning 
av ytor för underhåll. Genom att först definiera typen och längden av underhållsaktiviteten och 
den arbetszon som behöver sättas upp så bestäms det om den dagliga kapaciteten kommer att 
överstigas eller inte. Om kapaciteten överstigs för det gällande konstruktionsscenariot så 
uppskattas den dagliga minskningen i hanterad trafik. Utifrån det beräknas sedan den totala 
inkomstförlusten genom att multiplicera daglig förlust med tiden som konstruktionsarbetet 
förväntas ta. McNerney och Harrison (1995) nämner förseningskostnader och extra operationella 
kostnader för flygplanen som indirekta kostnader vid underhåll på flygplatser. Avstängning av en 
bana ger förseningskostnader för flygbolagen, vilka kan variera årligen och bero på tid på dagen 
och vilken del av banan som stängs av. Tiden av avstängningarna försöker minimeras genom 
effektivisering underhållet. McNerney och Harrison (1995) nämner även att ojämna ytor ger extra 
förslitningsskador på flygplanen, något som vanligen förbises vid skötsel och planering av 
beläggningsstrategin. 

4.13 Samhällskostnader 
Samhällskostnader är sådana kostnader som hela samhället belastas med. Ozbay et al. (2003) fann 
att de vanligaste samhällskostnaderna, om än sällan inkluderade i livscykelkostnadsanalyser, är 
kostnader för olyckor och miljöeffekter. Miljöeffekter kan bland annat vara påverkan på luft, 
vatten, biodiversitet och buller. Vidare påstås att dessa kostnader är svåra översätta i ett 
pengavärde och att de dessutom ofta är lika mellan alternativen. 

Vanligen rekommenderas även att en livscykelanalys utförs vid bedömning av alternativ för att 
utvärdera miljöpåverkan (Langdon 2007, Ciroth 2008). Det är då viktigt att inte dubbelräkna 
kostnader i både livscykelkostnadsanalysen och livscykelanalysen (Ciroth 2008). 

4.14 Kostnadsflödesdiagram 
Kostnadsflödesdiagram (figur 9) för varje alternativ skapas för att åskådliggöra de olika kostnaderna 
och vid vilken tid de uppstår. Kostnader redogörs vanligast med pilar pekandes uppåt, medan 
eventuella nyttor representeras med pilar pekandes nedåt. Kostnadsflödesdiagrammet används sen 
som underlag vid beräkning av nuvärdet (Walls, Smith 1998, Ozbay et al. 2003, ARA 2011). 

 
Figur 9 Exempel på ett kostnadsflödesdiagram (FHWA 2002) 
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För att förenkla beräkningarna så tillsätts det vanligen att kostnader uppstår antingen i slutet eller 
i början av ett år. Kostnader som löper över flera år bryts upp i separata pilar för de åren under 
vilka kostnaden uppstår. (NCHRP 2003) 

4.15 Beräkna livscykelkostnaden 
I det här steget utförs själva beräkningarna utifrån vad som har beslutats i de tidigare stegen. De 
definierade alternativen, de relevanta kostnaderna och tidsperioden, de finansiella 
parametrarna, samt eventuella identifierade risker sätts samman för analysen (Langdon 2007). 
Om en deterministisk metod används så beräknas nuvärdet för de olika alternative direkt från 
de uppskattade och tidsatta kostnaderna (Ozbay et al. 2003). Om en probabilistisk metod 
används så utförs sannolikhetssimuleringar med tusentals beräkningar, exempelvis Monte Carlo 
simulering, för att förutspå livscykelkostnaderna för alternativen (ARA 2011). Det 
rekommenderas att ägarkostnader, användarkostnader och samhällskostnader först beräknas 
separat innan den totala kostnaden sammanställs, dels för att åskådliggöra var kostnaderna 
kommer ifrån (Ozbay et al. 2003), och även för att ha möjlighet att vikta kostnaderna om så 
önskas (Lamptey et al. 2008). 

4.16 Analysera resultatet och omvärdera beläggningsstrategierna 
Resultatet från livscykelkostnadsanalysen granskas och tolkas. Nuvärdena för de olika 
alternativen jämförs för att fastställa vilket alternativ som är att föredra. På grund av 
osäkerheten i analysen så rekommenderar Ozbay et al. (2003) att det generellt bör vara en 
skillnad på minst 10% mellan alternativen för att de säkert ska kunna skiljas åt. Langdon (2007) 
rekommenderar att osäkerheter och begränsningar tydligt ska framgå i resultatet. 

Om en deterministisk metod har använts så bör en känslighetsanalys genomföras (Ozbay et al. 
2003). En känslighetsanalys utvärderar till vilken grad de ingående parametrarna påverkar 
resultatet i livscykelkostnadsanalysen. Genom att testa en parameter i taget med olika värden så 
kan deras inbördes känslighet avgöras (Langdon 2007, Ozbay et al. 2003). De parametrar som 
vanligen har störst påverkan och som bör testas är diskonteringsräntan, timing av framtida 
underhåll, ökad trafik, framtida kostnad av material och längd på analysperioden (Ozbay et al. 
2003, Walls, Smith 1998). Ett problem med känslighetsanalysen är att den inte beaktar 
sannolikheten för olika händelser. När analysen utförs så ses risken till de olika utfallen vara lika 
stor, det vill säga att variabilitet i alla parametrar är lika stor och att chansen för det bästa 
utfallet är lika stor som för det sämsta (Walls, Smith 1998). 

Genom att analysera resultaten kan möjliga förbättringar i strategin för projektet identifieras 
(Ozbay et al. 2003). Möjligen kan även en iteration av analysen vara aktuell (Langdon 2007). 
Walls och Smith (1998) påpekar att det nödvändigtvis inte enbart är i resultatet i sig som värdet 
med en livscykelkostnadsanalys ligger, utan även hur det kan användas till att utveckla och 
förbättra de föreslagna alternativen. Livscykelkostnadsanalys är även endast en av flera faktorer 
att ta hänsyn till vid fattande av beslut. Politiska faktorer, tillgången av kapital, möjlighet att 
utföra konstruktionen och tidigare erfarenheter med tidigare material och underhållsmetoder 
kan spela in (Walls, Smith 1998). 
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5 Pontarius modell Total Cost of Ownership and 
Operation för containerterminalytor 

Nedan beskrivs övergripande vad syftet med TCOO-modellen var, vilka parametrar som bedömdes, 
samt hur de beräknades. Bakgrund för utförandet är hämtat ur ett företagsdokument uppfört mot 
Göteborgs Hamn AB (GHAB/Pontarius 2009) och beräkningarna ur ett internt Excelldokument. 

5.1 Syftet med modellen 
Syftet med TCOO beskrivs enligt företaget på följande vis:  

“Syftet är framförallt att skapa ett viktigt redskap för att påverka det slutgiltiga 
utförandet av ett framtida projekt i ett tidigt skede. Genom att hänsyn till kostnader 
över anläggningens hela livslängd tas redan i projekteringsstadiet kan besparingar 
göras i produktions- och driftsfasen, även om de initiala kostnaderna kan bli högre” 
(GHAB/Pontarius 2009) 

”Metoden är lämplig när det handlar om att jämföra alternativa lösningar. TCO är 
alltså ett kraftfullt verktyg för att prioritera och ekonomiskt jämföra olika 
konkurrerande alternativ och tar hänsyn till alla särskiljande och betydelsefulla 
framtida kostnader under den relevanta tidsperioden.” (GHAB/Pontarius 2009) 

TCOO benämns i Göteborg hamns fall vara främst intressant i syftet att välja mellan olika 
alternativ i hänsyn till den totala kostnaden. Vidare nämns TCOO även vara lämpligt att 
användas för projektstyrning: 

”För projektstyrning kan en välstrukturerad budget där TCO tas i beaktande ge ett 
bättre underlag för inköp, investeringstidpunkt, tidsplanering, framtida drift och 
underhållsintervall och kostnader för dessa. Ofta har kostnaden bara innefattats av 
initialkostnaden vilket betyder att inga pengar avsatts till kostnader längre fram i 
tiden. För att tillämpa TCO-modeller på rätt sätt med framtida kostnader ställs 
framförallt krav på kvalitativ indata för att resultatet ska ligga på rätt nivå.” 
(GHAB/Pontarius 2009) 

5.2 Beläggningsstrategier som jämfördes med modellen 
Tre olika alternativa beläggningsstrategier för Göteborgs Hamn utvärderades med modellen. 
Nedan återges kortfattad de olika alternativen för att ge förståelse för modellen. 

5.2.1 Beläggningsstrategi 1 
Alternativ 1 motsvarade dagsläget i terminalen. Beläggningsstrategin i alternativet gick ut på att 
årligen reparera de ytor som inte ansågs hålla till efterföljande år, kombinerat med att 
kontinuerligt reparera uppstådda akuta skador som förhindrar driften. Alternativet kallades för 
”lappa och laga” och syftade inte till att åtgärda problem med lutningar och ojämnheter, utan 
principen är att endast utföra underhåll vid absolut behov för att kunna fortsätta operera på 
ytan. De återkommande reparationerna innebar byte av det övre slitlagret på beläggningen. 
Livslängden på en reparation av detta slag uppskattades till tre år, vilket skulle innebära att 1/3 
av ytan behövde läggas om varje år. Under åren mellan omläggningarna så uppskattades 15% av 
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ytan årligen behöva akut underhåll. Tabell 5 illustrerar hur underhållscykeln itererades. 
(GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 5 Underhållscykeln i alternativ 1  

 

5.2.2 Beläggningsstrategi 2 
Alternativ 2 gick ut på att större underhåll utfördes för att ta ikapp eftersatt underhåll på ytorna. 
Själva underhållsinsatsen var även mer omfattande då den innefattade djupare fräsning av ytan 
samt förstärkning och påläggning av två olika asfaltslager. Underhållet planerades att utföras på 
halva ytan åt gången och livslängden på reparationen uppskattades till 5 år. Likt alternativ 1 
ansattes det där emellan vara behov av akut underhåll på 10% av ytorna. Tabell 6 visar 
underhållscykeln som itererades under analysperioden för alternativ 2. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 6 Underhållscykeln i alternativ 2  

 

5.2.3 Beläggningsstrategi 3 
Det tredje alternativet innebar en fulldjupsreparation av ytan för att åtgärda de ojämna 
sättningarna i beläggningen samt uppgradera standarden på beläggningen för att klara av de 
högre lasterna som ytan utsattes för (framtagandet av denna beskrivs i kapitel 7.4). Alternativet 
skulle innebära en förbättrad driftsäkerhet och operationell effektivitet i terminalen. 
(GHAB/Pontarius 2009) 

Alternativ 3 återställde ytorna från grunden och gav en lång livstid. Underhåll genom byte av 
topplagret uppskattades endast behöva genomföras vart tionde år och inget akut underhåll 
ansåg behövas, så som det gjorde i alternativ 1 och 2. Tabell 7 åskådliggör underhållscykeln för 
alternativ 2. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 7 Underhållscykeln i alternativ 3 
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5.3 Bedömda parametrar 
Beräkningarna i TCOO är utförda på en av parkerna i containerterminalen som vid tillfället var 
under rekonstruktion enligt alternativ 3. Kostnadsdata som användes var därför de dåvarande 
kostnaderna för konstruktion och underhåll som Göteborgs Hamn erhållit enligt ramavtal med 
entreprenörer. Kalkylräntan och inflationstakten sattes till 6 respektive 2 procent. Tre olika 
analysperioder testades; 10 år, 25 år, samt 40 år och kostnaderna jämfördes genom att räkna ut 
den ekvivalenta årskostnaden för respektive alternativ och analysperiod. (GHAB/Pontarius 2009) 

För att beräkna skillnaden i driftkostnad mellan de tre alternativen identifierades fyra 
övergripande parametrar vara viktiga; operationell effektivitet, miljöpåverkan, arbetsmiljö och 
arbetsskador, samt underhållskostnader för fordon. (GHAB/Pontarius 2009) 

De totala kostnaderna för att driva containerhanteringen i hamnen allokeras till den gällande ytan 
med en fördelningsnyckel baserad på relativ ytstorlek mellan mottagningsparker, containerparker, 
tomparker, transportgator och kaj (tabell 8). Då den beräknade ytan är en del av containerparkerna 
så bröts kostnaden upp ytterligare utifrån den interna ytstorleken inom containerparken. Sedan 
beräknades skillnaden i driftkostnader mellan alternativen som en procentuell förbättring av 
parametrarna operationell effektivitet, arbetsmiljö och arbetsskador, miljöpåverkan, och 
underhållskostnader för fordon. Den uppskattade förbättringen i driftkostnader för respektive 
jämfört alternativ ansattes sedan vara konstant under livstiden. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 8 Fördelningsnyckel för driftkostnaden i hamnen (GHAB/Pontarius 2009) 

Totalt 100% 175 MSEK 
Mottagningspark 20% 35 MSEK 
Containerparker 20% 35 MSEK 
Tomparker 10% 17 MSEK 
Fartyg 20% 35 MSEK 
Transportgator 20% 35 MSEK 

5.3.1 Operationell effektivitet 
Den operationella effektiviteten identifierades bli påverkad av ojämnheter och lutningar i 
underlaget då det störde driften med grensletruckar. Tre parametrar som påverkade effektiviteten 
bedömdes vara körhastighet, tillgänglighet och driftsäkerhet. Skillnader i körhastighet uppstod på 
grund av skillnader i ojämnheter och lutningar på ytorna, där alternativ 2 och 3 uppskattades ge 
förbättringar jämfört med alternativ 1. Skillnad i tillgänglighet uppstod då en bättre yta skulle leda 
till dels färre avstängningar av parkrader för akut underhåll, samt färre avstängningar för hela 
parker vid planerat underhåll, vilket ger minskade köravstånd för truckarna. Tabell 9 visar hur de 
uppskattade procentuella förbättringarna för varje parameter summerades ihop för att ge den 
totala minskade kostnaden i operationell effektivitet för respektive alternativ. Det identifieras 
även att en optimal fyllnadsgrad i parkerna är 72% och att vid högre fyllningsgrader så sjunker 
effektiviteten i containerhanteringen. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 9 Förbättring i operationell effektivitet mellan de tre alternativen (GHAB/Pontarius 2009) 
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5.3.2 Underhållskostnader för fordon 
Fordon som körs på dåliga ytor beskrevs utsättas för högre slitage och på grund av det även högre 
underhållskostnader. Underhållskostnaderna delades upp i service och underhåll samt reparation 
för skador. Kostnaderna allokerades till ytan genom ovan nämnda area-baserade 
fördelningsnyckel, varefter uppskattade procentuella förbättringar tilldelades respektive 
alternativ enligt samma princip som i tabell 9.  

5.3.3 Miljöpåverkan 
Parametrar som nämndes ge skillnad i miljöpåverkan på grund av jämnare och mer hållbara ytor 
var minskade utsläpp av avgaser från kortare körsträckor, mindre antal partiklar som lossnar från 
ytan och mindre slitage på däck vilket ger lägre utsläpp av däckpartiklar. Den kostnaden som 
räknades med i TCOO var de besparingar som erhölls genom mindre förbrukat bränsle och genom 
de lägre kostnaderna för utsläppsrätter. Övriga miljöeffekter valdes att bortse från i studien. De 
procentuella förbättringarna i bränsleförbrukning ansattes samma procent som den totala 
förbättringen i operationell effektivitet enligt ovan, dvs. 0%, 7%, samt 20%. (GHAB/Pontarius 
2009) 

5.3.4  Arbetsmiljö och arbetsskador 
De ojämna ytorna och förekommande skador i beläggningen identifierades även ge upphov till 
arbetsmiljöproblem i form av rygg- och nackproblem för grensletruckförarna, som delvis orsakas 
av skakningar och vibrationer. Den totala personalkostnaden för grensletruckar allokerades till 
ytan enligt samma fördelningsnyckel som ovan. Alternativ 3 bedömdes ge 2% lägre personal-
kostnader genom minskad sjukfrånvaro. (GHAB/Pontarius 2009) 

5.4 Beräkningar och dragna slutsatser 
I TCOO-modellen har konstruktion- och underhållskostnader angetts utifrån enhetspris per 
aktivitet och per material, enligt principen i tabell 10. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 10 Investerings- och underhållskostnader 

 

Underhållsaktiviteterna i de tre jämförda alternativen beräknades ha jämna intervaller utifrån 
uppskattad livslängd av slit- och bindlagret för respektive alternativ. Aktiviteterna tillräknades 
det år de förväntade genomföras och diskonterades därefter till ett nuvärde, varefter 
annuitetskostnaden beräknades. Alternativ 3 var det enda alternativ som bedömdes ha ett 
restvärde, vilket sattes efter en procentsats på 60%, 50% och 30% för de respektive 
analysperioderna. (GHAB/Pontarius 2009) 

Tabell 11 visar hur beräkningarna för analysperioden 25 år redovisades i TCOO. Den ekvivalenta 
årskostnaden för initial insats och underhåll är beräknad enligt beskrivningen ovan. De övriga 
driftkostnaderna beräknades utifrån deras storlek det gällande året och har sedan tillsats 
samma storlek för varje år i analysperioden. 

  

Initial investering 1200 SEK/m2 

Fräsning < 50mm 70 SEK/m2 
Slitlager 40 mm ABT 16, PMB 130 SEK/m2 

Bindlager 65 mm Abb 22, PMB 150 SEK/m2 

Fräs+Slitlager felavhjälpande 300 SEK/m2 

Lappa och laga 500 SEK/m2 
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Tabell 11 Resultat som presenterat i TCO (GHAB/Pontarius 2009) 

 

Slutsatsen som drogs av beräkningarna var att alternativ 3 är det mest fördelaktiga alternativet. 
Dels genom att det visades ha lägst kostnad endast sett till initial insats och underhåll, och även 
då de övrigt tillsedda parametrarna gav ytterligare fördelar som samverkar med resultatet. Det 
påpekades att parametern operationell effektivitet var en betydelsefull parameter, där även små 
procentuella skillnader gav stort utslag i de totala kostnaderna för driften. De beräknande 
parametrarna ansågs vara konservativt räknande, med sannolikt ytterligare positiv effekt än vad 
som framgick. Även byggkostnaden för den nya beläggningen i alternativ 3 benämndes vara 
konservativt räknad. Sammanfattningsvis ansågs alternativ 3 återigen vara mest fördelaktigt och 
lämplig tidpunkt för genomförandet av renoveringen påpekades vara vid en lågkonjunktur då 
containervolymen är nedsatt, vilket skulle ge lättare tillgänglighet för att genomföra åtgärderna. 
(GHAB/Pontarius 2009) 
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6 Parametrar som påverkar totalkostnaden under en 
livscykel för containerhamnterminalytor baserat på 
teori 

Livscykelkostnadsmodellerna för vägar och flygplatser, som beskrivs i kapitel 4, gav 
grundläggande viktiga parametrar för beläggningar, samt en ledning i hur kostnader relaterade 
till beläggningar uppstår. Utifrån dessa söktes vidare parametrar som påverkar livscykel-
kostnaderna för beläggningar i terminalytor, vilka beskrivs nedan. Liksom för livscykelkostnads-
modellerna påträffades dock lite material kring just terminalytor, varför litteratur kring 
vägbeläggningar återigen har studerats i den mån de ansetts relevanta. 

6.1 Beläggning 
Beläggningen är huvudkomponenten för livscykelkostnaderna. I livscykelkostnadsanalys för 
beläggningar (Walls, Smith 1998, ARA 2011, NCHRP 2004) framgick även ett viktigt steg att vara 
utveckling av beläggningsstrategier. 

6.1.1 Beläggningsstruktur 
En beläggning består av flera komponenter som illustreras i figur 10. Överbyggnaden beskrivs 
av Trafikverket (2011) som den del av en vägkonstruktion som ligger ovanför terrassytan, där 
terrassytan bilar en gräns mot underbyggnaden eller undergrunden. Underbyggnaden beskrivs 
som en del av vägkonstruktionen mellan undergrunden och terrassytan, vanligen bestående av 
tillförda jord- och bergmassor. Undergrunden är tillslut den del av marken som lasten från 
överbyggnaden överförs till. 

 

Figur 10 Överbyggnad, undergrund, underbyggnad och terrassyta (Trafikverket 2011) 

Överbyggnaden är huvudkonstruktionen och består av olika lager, illustrerat i figur 11. Dessa 
benämns vanligen som slitlager, bundet och obundet bärlager, förstärkningslager och 
skyddslager. Beroende på material så delas överbyggnader upp i styva överbyggnader eller 
flexibla överbyggnader. Varianter av cement- och betongöverbyggnader tillhör styva 
överbyggnader, medan asfalt tillhör gruppen flexibla överbyggnader. Slitlagret, bindlagret eller 
bärlagret är det som kallas för beläggning. (Trafikverket 2011)  
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Figur 11 Principiell uppbyggnad av överbyggnad (Trafikverket 2011) 

6.1.2 Dimensionering av överbyggnaden 
För att kunna dimensionera överbyggnaden beskriver Trafikverket (2011) att trafiklaster under den 
tekniska livslängden måste bestämmas. Detta görs utifrån ett mått kallat ekvivalent antal 
standardaxlar. Standardaxeln definierar en kraft fördelad mellan hjulen och ett kontakttryck mellan 
däck och väg. Ekvivalent antal standardaxlar är antalet standardaxlar som belastar ytan under hela 
livslängden. Knapton (2007) använder istället ”single equivalent wheel load” (SEWL) för att 
utvärdera trafikeringen vid design för hamnar och beskriver att designen av ytan syftar till att 
skydda ytan mot att fallera inom en bestämd tidsperiod eller ett bestämt antal lastförflyttningar. 
Knapton (2007) anger att grensletruckar ger högre belastningar än tung belastning på vägar. För 
beläggningar som ska klara dessa tunga laster så bör designen baseras på den kritiska belastningen, 
dvs. den belastningen som sett till vikt och antal repetitioner ger de största skadorna. 

Beläggningen i en hamn utsätts för både dynamiska krafter från hanteringssystemet som används 
på ytan, samt statiska krafter från de uppställda containrarna på lagringsytorna (Moffatt och 
Nichol 2009). Gutiérrez-Bolívar och Marcoval (2001) menar att kombinationen av statiska och 
dynamiska vikter över samma ytor gör det svårt att definiera dessa belastningar. Dynamiska laster 
påverkas enligt Knapton (2007) av accelerationer, bromsning, kurvtagning och ojämna ytor, där 
ojämna ytor för grensletruckar anges kunna öka belastningen på underlaget med 20%. Enligt 
Moffatt och Nichol (2009) kan olika ytor i en containerterminal vara till för olika typer av 
utrustning och därför även utsättas för skilda belastningar och trafikrepetitioner. Vidare påpekar 
författarna att ytor i en hamn kan konverteras till olika användningssyften och behöver i sådana 
fall vara dimensionerade för eventuella förändringar. För full flexibilitet designas därför vissa 
hamnar med samma beläggningsstruktur för majoriteten av ytan.  

Även Abualtayef et al. (2007) påpekar att det finns många möjliga beläggningstyper för en hamn 
och att de mest hållbara ofta är dyra. En mest ekonomisk yta fås om olika strukturer i 
överbyggnaden används för delar i terminalen med olika användningsområden. Samtidigt ger 
detta minskad flexibilitet om användningsbehovet av ytan förändas. Moffatt och Nichol (2009) 
påpekar att ändringar i användning av en yta kan göras endast genom att dra om markeringar 
på ytan, varför det är viktigt att beakta möjliga framtida förändringar vid designandet av ytan. 
Gutiérrez-Bolívar och Marcoval (2001) påpekar att det finns en stor variation av vikter och den 
frekvens över vilken de belastar beläggningar i hamnar, varför det är viktigt med information 
över vilka typer av fordon som används inom olika områden av hamnen för att kunna sköta 
ytan. Skillnaden mellan olika hanteringsutrustning och frekvens av vikter bör beaktas för olika 
typer av ytor. Vidare påstås att trafiken i en hamn inte är lika kanaliserad som för vägar, varför 
olika designparametrar beroende på typen av aktivitet på en yta bör användas. Till exempel 
identifieras aktiviteten vid kaj vara högre och mer frekvent än andra ytor.  

6.1.3 Nedbrytning av ytan 
Moffat och Nichol (2009) och Robinson (se Bull 1993) beskriver att en beläggning förfaller och 
att ojämnheter skapas genom permanent deformering, sprickbildning i strukturen och miljö-
skapad sprickbildning. Enligt Moffatt och Nichol (2009) uppstår permanent deformering och 
sprickbildning från repetitiva hjulbelastningar över ytan. Undergrunden och underbyggnaden är 
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mest känsliga för permanent deformering, medan sprickbildning vanligen sker i botten av 
asfaltslagret. Miljömässiga sprickbildningar uppstår på grund av temperaturförändringar och på 
grund av ålder och sker vanligast i asfaltstoppen (Moffatt, Nichol 2009). 

Moffatt och Nichol (2009) beskriver att faktorer som påverkar en beläggnings prestanda är miljö, 
belastning och hastighet från trafiken, beläggningsstruktur, samt livslängd. Belastningen från 
trafiken påpekas varierar beroende på beläggningens syfte. En yta för tomma containrar behöver 
t.ex. inte motstå lika höga krafter som en yta för fulla containrar. Olika hanteringssystem ger också 
olika belastningar. En ”rubber tired gantry” ger mer kanaliserade laster än exempelvis 
grensletruckar, vilket ger ökad benägenhet för spårbildning (Moffatt, Nichol 2009). Enligt Knapton 
(2007) kan även grensletruckar skapa stora spårbildningar då de vid stapling av containrar i 
containerparkerna är begränsade till väldigt smala banor. Utanför containerparkerna beror 
graden av spårbildning på hur breda körbanorna är, där bredare banor ger mindre spårbildning 
medan smalare banor ger mer kanaliserad körning och högre spårbildning. Vidare beskriver 
Moffatt och Nichol (2009) all trafik i en containerterminal som långsamtgående fordon, vilka alla 
har benägenhet till att skapa spårbildning. Spårbildning kan uppstå på grund av svagheter i 
underbyggnaden eller för tunt asfaltslager som illustrerat i figur 12. 

  

Figur 12 Spårbildning genom deformation i underbyggnaden (vänster) och i asfaltslagret (höger) (Moffatt, 
Nichol 2009)  

6.1.4 Beläggningens livslängd 
Livslängden på ytan och det efterföljande behovet av underhåll som designalternativet innebär 
har stor påverkan på resultatet i livscykelkostnadsanalysen. Frekvensen av underhåll påverkas, 
vilket vidare påverkar de extra användar- och ägarkostnaderna vid underhållsaktiviteter. 
Frekvens, längd, omfattning och år för underhållsarbeten, samt den avstängda arbetsytan det 
medför, påverkar användarkostnaderna stort (Walls, Smith 1998).  

Enligt Moffatt och Nichol (2009) är gränsen för när en beläggning blir uttjänt en bedömningsfråga 
och beror på syftet med beläggningen. För motorvägar och flygplatser är vanliga gränsvärden för 
spårdjup 1,3 cm till 2,5 cm (0,5 till 1 inch), medan det för beläggningar i hamnar kan vara tjänligt 
med spårdjup upp till 5 cm (2 inch) innan det blir problem (Moffatt, Nichol 2009). Knapton (2007) 
påstår att ytdeformering kan tillåtas nå upp till 75 mm i en hamn. Enligt Gutiérrez-Bolívar och 
Marcobal (2001) kan en yta som uppvisar stora sprickor fortfarande bedömas duglig för att till 
exempel stapla containrar. Författarna påstår att beläggningen kan bedömas vara i dåligt skick 
först när operationen av ytan blir märkbart påverkad. När denna gräns nås skiljer från olika typer 
av beläggningar på grund av olika mängder och typer av aktiviteter för ytan. Det påstås vara upp 
till operatören att definiera när denna gräns nås, vilket rekommenderas vara då skador och 
ojämnheter på beläggningen är så stora att tidsförluster uppstår, då hanteringskostnader för 
fordon ökar eller då skador uppstår på fordonen. 

Enligt Abualtayef et al. (2007) beror livslängden av en hamnbeläggning på hamnens utveckling, 
vilken avgör antalet operationer som beläggningen förväntas behöva klara under livstiden. 
Författarna utförde känslighetsanalys över designparametrar för ytor i en containerterminal med 
olika hanteringssystem. Bland annat visade en ökning på 3-10% av tjockleken i förstärkningslagret 

35 



kunna förlänga livslängden av beläggningen med 25-100%. För ”rubber tired gantries” gav en 
ökning på 3% en 50% förlängning av livstiden. Effekten av att byta hanteringssystem från ”rubber 
tired gantries” till grensletruckar visades göra det möjligt att minska tjockleken i förstärknings-
lagret med 27%. 

När en beläggning börjar förfalla så kan livslängden förlängas genom förebyggande underhåll 
och reparationer. Om förfallet tillåts fortgå ostört så nås tillslut en punkt där nedbrytnings-
hastigheten ökar, varefter mer omfattande och dyrare rehabilitering eller rekonstruktion blir 
nödvändigt, enligt figur 13 (Moffatt, Nichol 2009). Beroende på hur långt man låter slitaget 
fortgå blir även olika grader av ingrepp nödvändiga för att återställa ytan (Ozbay et al. 2003). 
Knapton (2007) påpekar att när en yta har börjar falla sönder så kan det för många material 
snabbt bli så pass illa att ytan blir oanvändbar. Om däremot underhåll utförs i tid så kan den 
kvarvarande hållbarheten i resten av ytan tas till vara på till en lägre kostnad, samtidigt som 
livslängden förlängs (Knapton 2007). 

 
Figur 13 Prestandakurva för en beläggning (Moffatt, Nichol 2009) 

6.1.5 Trafikmängd 
Mängden trafik är en huvudfaktor för vilken all kostnader i en livscykelkostnadsanalys för 
beläggningar beror av. Enligt Robinson (se Bull 1993) så är det mängden trafik under livstiden för 
en beläggning som ekonomiskt rättfärdigar hur mycket som ska spenderas på underhåll, vilken 
designstandard beläggningen ska byggas utefter och storheten av konstruktionskostnaderna. 
Trafikflödet, och framtida utveckling av trafikflödet, är därför viktigt att uppskatta (Robinson, se 
Bull 1993). NCHRP (2003) ger följande formel för stigande användarkostnader med uppskattad 
procentuellt årlig ökande trafiktillväxt: 

 𝑈𝐶𝑛 = 𝐴 × 𝐴𝐷𝑇0 × (1 + 𝐺𝑅)𝑛 (8) 

där UCn är användarkostnader år n, A är den konstanta användarkostnaden och ADT0 är 
trafikvolym vid basåret. 

6.2 Materialspecifika inflationsräntor 
Vanligen så rekommenderas realränta att användas vid diskontering av framtida kostnader 
eftersom det tillåter användandet av dagens pengavärde (se kap 4.2.4). Enligt Mack (2012) så 
implicerar detta antagandet dock att prisinflationen i alla material följer den generella inflationen, 
vilket vidare påpekas vara ett felaktigt antagande. 

Det finns två faktorer som inverkar vid prisförändringar av en vara: den generella inflationsräntan 
och differentiella prisändringar. Den differentiella prisändringen är skillnaden i en varas individuella 
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prisändring och den generella inflationen. Användandet av realränta innebär antagandet att ingen 
differentiell prisändring sker, dvs. att alla priser endast följer den generella inflationen. Analysen 
bortser i sådana fall från eventuella framtida relativa prisförändringar. (Mack 2012) 

Mack (2012) skriver att asfaltspriset följer prisutvecklingen för råolja, snarare än för konstruktions-
material, och därför är en prisdifferential som bör tas i beaktning i livscykelkostnadsanalyser. Figur 
14 visar hur materialpriser för asfalt har förändrats i förhållande till cement.  

 

Figur 14 Jämförelse mellan olika material och den allmänna inflationen (Mack 2012) 

Mack (2012) benämner den individuella inflationsräntan för ett material som eskaleringsränta 
och visar med 40 års data att eskaleringsräntan för asfalt har varit 2-4% högre än den allmänna 
inflationsräntan. Lindsay et al. (2011 enligt Mack 2012) fann att det reala priset för cement i 
snitt hade sjunkit med 0,17%, medan det reala priset för asfalt hade stigit med 1,25% per år. 
Vidare simulerades prisutvecklingen för de båda materialen 50 år fram i tiden. Det reala priset 
för cement förväntades sjunka med totalt 20%, medan motsvarande siffra för asfalt var en 
ökning på 95%.  

Eskaleringsränta beräknas enligt följande (Mack 2012): 

 𝑒 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑝𝑒𝑐𝑒𝑓𝑖𝑘 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 − 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (9) 

där e är eskaleringsräntan. Den framtida eskalerade priset för ett material blir då (Mack 2012): 

 𝐸𝑠𝑘𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ (1 + 𝑒)𝑛 (10) 

6.3 Fordonskostnader 
Ingen litteratur avsedd fordonskostnader för hanteringssystem för containrar påträffades i 
litteratursökningen. För vägar har dock sambandet mellan vägens standard och fordons-
kostnader blivit undersökt i flertalet studier. Initialt såg ekonomiska utvärderingar av vägar 
endast till att minimera konstruktionskostnader, men med kunskap om påverkan av 
fordonskostnader så har det blivit möjligt att se till sambanden mellan konstruktionsstandard, 
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underhållsnivå, samt fordonskostnader (Bennett, Greenwood 2001). Zaabar och Chatti (2010) 
skriver att förståelse för dessa samband är viktigt för förnuftig planering och underhåll av vägar, 
framförallt med begränsad budget och resurser.  

Bennett och Greenwood (2001) beskriver HDM-4-modellen för fordonskostnader, en 
omfattande modell för att modellera påverkan av användareffekter vid vägtrafik. Skillnader 
mellan olika länder, typer av fordon och teknisk utveckling utgör svårigheter för modellering av 
kostnaderna, samtidigt som det sägas att HDM-4 är anpassad för att kunna justeras efter 
tekniska förändringar och kalibrera för olika typer av fordon (Bennett, Greenwood 2001).  

Krafter som verkar på ett fordon och påverkar fordonskostnaden är aerodynamik, rullmotstånd, 
motstånd från gradienter, och kurvor. Rullmotstånd är alla krafter som verkar på ett fordon, 
utöver aerodynamiskt motstånd och beror bland annat av däcktyp, ytjämnhet och yttextur 
(Bennett, Greenwood 2001). Fordonskostnader delas i litteraturen normalt upp i följande poster 
(NCHRP 2004, Ozbay et al. 2003, Bull 1993): Bränslekostnader, kostnad för olja och smörjmedel, 
kostnad för däckslitage, underhåll och reparationskostnader samt värdeminskning. 

6.3.1 Bränslekonsumtion 
Bränslekonsumtion är stor del av den totala fordonskostnaden och relateras vanligen till 
fordonshastighet (Bennett, Greenwood 2001). Bennet och Greenwood (2001) anger bränsle-
konsumtion på två sätt, mL/s och mL/km. Figur 15 visar förhållandet för dessa enheter relaterat 
till hastigheten för en långtradare. De störst bidragande ytfaktorerna på bränslekonsumtion 
beskrivs av Bennet och Greenwood (2001) och Islam och Buttlar (2012) att vara gradient, 
ytjämnhet, textur och kurvatur för beläggningen. Enligt Islam och Buttlar (2012) är även 
faktorer som påverkar bränslekostnad bland annat fordonstyp och ålder, typ av ytbeläggning, 
ytskick och vägens geometri. 

  

Figur 15 Jämförelse mellan olika enheter för bränslekonsumtion (Bennett, Greenwood 2001)  

6.3.2 Däckkonsumtion 
Bennett och Greenwood (2001) anger att även däckkonsumtion är en stor del av de totala 
fordonskostnaderna, framförallt för tunga lastbilar. Däckslitage sker konstant när ett fordon färdas 
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och ökar bland annat med ökad ojämnhet på underlaget. Islam och Buttlar (2012) beskriver 
däckkostnad som beroende av körd sträcka, däckets belastning och ytjämnhet, där de första två 
faktorerna har störst påverkan. 

6.3.3 Reparation och underhållskostnader 
Underhållskostnader delas upp i två delar; kostnad för reservdelar samt kostnad för arbete, vilka 
påstås vara en stor bidragande faktor till nyttorna av förbättrade vägar (Bennett, Greenwood 
2001, Islam, Buttlar 2012). Dessa kostnader anses vara svåra att uppskatta då de uppstår 
sporadiskt under livstiden, samt är svåra att tillräkna en yta då fordon förflyttas över stora 
områden och kostnaderna sprids ut.  

6.3.4 Oljekonsumtion 
Oljekonsumtion identifierades vara en liten del av de totala fordonskostnaderna och beräknas 
endast som en faktor av körsträcka (Bennett, Greenwood 2001). 

6.3.5 Värdeminskning 
Bennett och Greenwood (2001) beskriver värdeminskning som att vara beroende av användning, 
tid och teknisk föråldring. Vanligen tillsätts beroendet av parametrarna användning och tid en 
procentuell fördelning. Islam och Buttlar (2012) påstår också att värdeminskning beror på körd 
sträcka och ålder. De skriver att det har uppskattats att ca 70% beror av ålder och 30% beror på 
körd sträcka, eller miltal. Den sistnämna är i sin tur beroende av ytjämnhet.  

6.3.6 Tidsvärde 
Restid och kostnad av tid är viktigt vid ekonomisk bedömning av vägprojekt. Tiden beräknas från 
hastighet och sträcka och multipliceras sedan med enhetskostnaden för tid. Tidskostnader räknas 
från alternativkostnad för tiden. (Bennett, Greenwood 2001) 

6.4 Ytjämnhetens påverkan på fordonskostnader 
Skadorna som uppstår på en beläggning när den bryts ner, dvs. spårbildning, gropar och olika 
typer av sprickbildning, ger upphov till ojämnheter i ytan (NCHRP 2004). Ytjämnheten för en 
beläggning är enligt NCHRP (2004) ett kritiskt mått på beläggningens prestanda då det är den 
parametern som är mest märkbar för användaren och har stor påverkan på fordonskostnaderna. 
Bennett och Greenwood (2001) beskriver ytjämnhet som variation i ytans longitudinella profil. Ett 
standardmått för att beskriva ytjämnhet är International Roughness Index (IRI), vilken mäter 
variationen i ytjämnhet uttryckt i m/km eller inch/mile (Greene et al. 2013). Med modeller för hur 
skador i beläggningen uppstår, klimat faktorer och undergrundsfaktorer, kan enligt NCHRP (2004) 
framtida IRI förutspås och uppskattas inkrementellt över designperioden. Ojämnheter i 
beläggningen börjar uppstå så fort ytan har byggts och ökar allt eftersom trafik och miljö verkar på 
beläggningen (Greene et al. 2013). 

Greene et al. (2013) beskriver att utöver gropar, spårbildning och sprickor så existerar ojämnheter 
även på mikronivå i form at ojämnheter i ytans textur, vilket mäts i medelprofildjup. Robinson (se 
Bull 1993) påstår att driftkostnaden för fordon ökar när ojämnheten på en yta ökar och att även 
små förbättringar kan ha en stor påverkan då användarkostnaderna på vägar är mycket större än 
konstruktionskostnaderna. Vid ekonomisk utvärdering av vägar är det därför en viktig faktor att 
se till och för att göra detta behövs modeller som kan förutspå framtida ytjämnhet samt för dess 
påverkan på fordonskostnaden (Ozbay et al. 2003).  

Zaabar och Chatti (2010) kalibrerade HDM4-modellen presenterad av Bennet och Greenwood 
(2001) för amerikanska vägförhållanden. För en långtradare som kör med hastigheten 56 km/h 
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fanns samband mellan ökade kostnader och ytjämnhet som åskådliggörs i figur 16. Påverkan på 
bränslekostnader fanns bli högre vid lägre hastigheter, medan påverkan på däckkostnad och 
underhållskostnad ökade med högre hastigheter. Studien visade att fordonskostnader för alla 
fordonstyper ökade med ökad ojämnhet på ytan. Bränslekonsumtion påverkades mest, följt av 
underhåll och reparationer, och däckslitage. En ökning av IRI på 1 m/km visades öka 
bränslekonsumtionen för en tung lastbil med 2% vid låg hastighet (56 km/h). Även texturen, mätt 
i medelprofildjup, påverkade bränslekonsumtionen för lastbilar. En ökning med 1 mm ökade 
bränslekonsumtionen med 2% vid 56km/h, vilket var högre jämfört med högre hastigheter. 
Reparation och underhållskostnader påverkades inte förens vid höga värden för ojämnhet, men 
ökade sedan snabbt. Däckkostnad ökade med 1% vid 88 km/h för en ökning av IRI på 1 m/km. 

 
Figur 16 Ytjämnhetens påverkan på fordonskostnader (sammanställd data ur Zaabar och Chatti 2010) 

Islam och Buttlar (2012) undersökte ytjämnhetens påverkan på användarkostnader för 
vägtrafik utifrån komponenterna bränslekostnad, fordonsunderhåll och reparationer, 
värdeminskning och däckkostnad. Författarna kom fram till att ägarkostnader under en vägs 
livstid är väldigt små jämfört med ökade användarkostnader på grund av ökad IRI, dvs. 
försämrad ytjämnhet. Fyra olika beläggningsstrategier och två olika startvärden på ytjämnheten 
jämfördes och resultatet visade att ägarkostnaderna endast stod för 4% av totala kostnader. 
Figur 17 visar resultatet från studien, där användarkostnadernas storlek jämfört med 
konstruktionskostnaderna tydligt framgår. Figuren visar även hur användarkostnaderna stiger 
år för år allteftersom ytan slits.  

 
Figur 17 Jämförelse mellan användarkostnader och ägarkostnader relaterat till ytjämnhet (Islam, Buttlar 2012)  
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6.5 Ljud, buller och vibrationer 
NCHRP (2004) och Ozbay (2003) nämner bekvämlighet som en faktor som påverkas av 
ytjämnheten och som kan skapa kostnader. Bohgard (2011) beskriver att förare av olika typer 
av fordon vanligen utsätts för helkroppsvibrationer, vilket ger en överrisk för skador på muskler 
och leder sam för rygg- och nackbesvär. En av de bidragande faktorerna till vibrationer är just 
vägytan (Bohgard 2011). Buller och komfort är andra vanliga arbetsmiljöfaktorer (Bohgard 
2011). Enligt Ahammed och Tighe (2010) påverkas dem båda av ytjämnheten. Buller skapar 
utmattning och nedsatt prestanda hos föraren, vilket försämrar arbetsmiljön och ökar 
olycksrisken, och buller ger även miljöpåverkan då det läcker till omgivningen (Ahammed, Tighe 
2010). Buller ger enligt Andersson et al. (2009) inga direkta miljöskador, men kan leda till 
försämrad hälsa och störningar för individen genom exempelvis sömnsvårigheter. Nedsatt hälsa 
och störd sömn kan sedan leda till nedsatt arbetsförmåga, försämrad produktivitet och 
produktionsbortfall (Andersson et al. 2009). Andersson et al. (2009) påpekar även att buller 
orsakar stress som kan leda till högt blodtryck och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Ljudutsläpp från vägfordon består främst av två komponenter; däck/väg-ljud och ljud från 
drivlinan (motor, växellåda, fläkt, avgasrör, osv.) (Sandberg 1992). Sandberg (2001) beskriver 
att olika typer av ytor kan uppvisa stora variationer i ljudnivå, men att det för de vanligaste 
typerna av ytor inte är så stora skillnader. Stora skillnader för olika typer av däck beskrevs även. 
Sandberg (2001) fann ingen tydlig relation mellan ljudutsläpp i näromgivningen och 
medelprofildjupet. Ahammed och Tighe (2010) hittade endast ett svagt samband mellan de båda 
och ansåg deras påverkan vara försumbar. Ahammed och Tighe (2010) fann däremot samband 
mellan medelprofildjup och ljud inuti fordonet. Enligt Sandberg (1992) ökar däck/väg-ljudet 
efter en logaritmisk skala med ökad hastighet, medan ljud från drivlinan endast till låg grad 
påverkas av ökad hastighet. Vid låga hastigheter har däck/väg-ljudet därför minimal påverkan 
och Sandberg (2001) menade att för lastbilar går en gräns vid 40 km/h under vilken väg/däck-
ljudet är försumbar. När fordon accelererar så ökar både ljud från däck/väg och från 
kraftutvecklingen (Sandberg 2001). Enligt Sandberg (1992) leder en dåligt underhållen yta till 
ökat trafikljud då ojämnheter skapar skak- och stötljud. Greenwood och Bennet (2001) 
beskriver att förare tvingas ändra körhastigheter på grund av trafik, väggradient, vägfriktion, 
och ytskick (IRI), vilket leder till accelerationsljud.  

6.6 Energiåtgång vid drift kontra underhåll 
Enligt Wang et al. (2012) har studier visat att för vanliga vägfordon kan 10% förbättring i 
rullmotstånd ge 1-2% minskad bränslekonsumtion. Med livscykelanalys undersökte författarna 
energiåtgång och växthusgasutsläpp för olika scenarier av konstruktion och trafikering av vägar. 
Resultatet visade att för en vältrafikerad yta finns stor potential att tillgodogöra de möjliga 
besparingar i energikonsumtion som skapas för fordon vid lägre rullmotstånd, medan det för 
lågtrafikerade ytor tar lång tid för dessa besparingar att ackumulera och att energiutsläppen vid 
konstruktionen av ytan i dessa fall kan väga större än de besparingar som gör i driftsfasen. 

6.7 Effekter av driftförändringar i en containerterminal 
Det är viktigt att hanteringen i containerterminalen går fort och smidigt. Man vill minska tiden 
det tar att transportera gods mellan fartyg, tåg och truckar, för att på så sätt minska totala 
transporttiden. Det är en komplex process som påverkas av flertalet stokastiska faktorer, så som 
frekvens av anländande fartyg, behövd tid för varje containerförflyttning, driftavbrott, 
reparations tid, och antal containrar att lasta och lossa. (Krčum, M. ( 1 ) et al. 2010) 

6.7.1 Oproduktiva förflyttningar 
Chen (1999) beskriver att högre stapling av containrar påverkar de flesta delarna av 
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operationen i terminalen. En operatör som behöver öka utnyttjandet av markutrymme genom 
högre stapling får till följd flera oproduktiva containerförflyttningar i lägen då containrar som 
står under andra containrar måste frigöras. Enligt Chen (1999) är det en direkt relation mellan 
staplingshöjden och antalet omflyttningar, vilket i sin tur har en stor påverkan på effektiviteten i 
operationen. Wiese et al. (2013) ger följande formel för medelstapelhöjden i en 
containerterminal: 

 𝑇 =
𝐶
𝐺

 (11) 

där T är medelstapelhöjden, C är antalet containrar som lagras på ytan och G är antalet 
markplatser för uppställning. För att uppskatta antalet förväntade omflyttningar som krävs för 
att plocka upp en slumpmässig container presenterar Wiese et al. (2003) sedan följande 
ekvation: 

 𝑅(𝑇,𝑎) =
2𝑇 − 1

4
+
𝑇 + 1

8𝑎
 (12) 

där a för ett system med grensletruckar antas vara längden på en rad i en park. 

6.7.2 Vändtid för fartyg 
Enligt Gutiérrez-Bolívar och Marcobal (2001) kan förseningar i hamnaktiviteter leda till 
störningar i hela transportsystemet, inräknat sjö-, tåg-, och vägtransport. Brinkmann (2011) 
påpekar att det endast är fartyg i rörelse som tjänar pengar, varför det är viktigt att vändtiden i 
hamn är så kort som möjligt. Steenken et al. (2004) beskriver vändtiden i hamn som ett viktigt 
nyckeltal för hamnar. Esmer (2008) nämner också vändtid för fartyg och inkluderar även 
vändtid för väg- och rälstrafik, samt påstår att dessa tal indikerar nöjdheten hos hamnens 
kunder. 

6.7.3 Kostnadsfaktorer i en containerterminal 
Steenken et al. (2004) och Esmer (2008) nämner godsgenomflöde som ett mått på produktionen 
i en containerterminal. Godsgenomflöde mäts i antal containerförflyttningar per tidsenhet och är 
enligt Esmer (2008) ett viktigt värde för att uppskatta behov av resurser och faktisk kostnad för 
hantering av godset. 

Produktivitet är förhållandet mellan det som produceras (output) och tillförda resurser (input) 
och är viktigt för terminalen då det relaterar till kostnaden för att operera i terminalen (Esmer 
2008). Bland annat nämns kostnadseffektivitet som kostnaden för terminalen att hantera 
containertrafiken över en specifik tidsperiod, samt utrustningsproduktivitet som antal 
containerförflyttningar per arbetstimme eller per maskin (Esmer 2008). 

Även Luo et al. (2009) nämner kostnad per förflyttning som ett viktigt nyckeltal för prestandan i 
en containerterminal. Med en aktivitetsbaserad kostnadsmodell, där de totala operativa 
kostnaderna räknas om till kostnad per förflyttning, så visar författarna hur enhetskostnaden 
per förflyttning påverkas av ändrad användningsgrad (utilization) av truckarna och av ändrad 
produktivitet i form av ökad körhastighet (productivity). Författarna antog att arbetskostnad, 
underhållskostnad, avskrivningar och övriga kostnader hölls konstant, medan bränslepriset var 
beroende av antalet förflyttningar. Som visas i tabell 12 så leder både ökad användningsgrad av 
truckar och ökad körhastighet till fler möjliga förflyttningar med samma resurser och därmed 
lägre kostnad per förflyttning i terminalen. Bränslekostnaden anses dock vara beroende av antal 
förflyttningar och ökar med ökad användningsgrad och produktivitet. 
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Tabell 12 Kostnad per förflyttning beroende på användningsgrad och produktivitet (Luo et al. 2009) 

  11-Apr Change Utilization R Change Productivity 
Utilization 60% 40% 50% 70% 60% 60% 60% 
hours a day 24 24 24 24 24 24 24 
hour OPS 14,4 9,6 12 16,8 14,4 14,4 14,4 
Productivity 15,28 15,28 15,28 15,28 8,00 10,00 18,00 
RTG number 19 19 19 19 19 19 19 
total Moves 4180 2787 3483 4877 2188 2736 4924 
                
Analysis sheet of cost per move           
Fuel Price 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 
Fuel per move 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
Fuel cost 32995,25 21996,83 27496,04 38494,46 17275,00 21593,75 38868,75 
Labour cost 15545,45 15545,45 15545,45 15545,45 15545,45 15545,45 15545,45 
M&R cost 7524,00 7524,00 7524,00 7524,00 7524,00 7524,00 7524,00 
Dep'n cost 26682,10 26682,10 26682,10 26682,10 26682,10 26682,10 26682,10 
Other cost 13794,00 13794,00 13794,00 13794,00 13794,00 13794,00 13794,00 
Total cost 96540,80 85542,38 91041,59 102040,01 80820,55 85139,30 102414,30 
Cost per move 23,10 30,70 26,14 20,92 36,93 31,12 20,80 
+/- % 0,00% 32,91% -14,86% -19,94% 76,49% -15,73% -33,17% 

6.7.4 Osäkerheter vid investering i hamnar och containerterminaler 
Enligt Taneja et al. (2008) gör de långa livscyklerna för projekt i hamnar att det är omöjligt att 
förutspå efterfrågan för så långa tidsperioder, samtidigt som osäkerheten över den period för 
vilken investering ska bli återbetald är en avgörande faktor för hamnar. Den styrande 
parametern vid infrastrukturplanering och design är enligt Taneja et al. (2009) efterfrågan på 
godsgenomflöde, vilken påverkas av osäkra externa faktorer så som konkurrerande 
marknadskrafter, teknisk utveckling och politiska förhållanden. Även Meersman (2005) belyser 
osäkerheterna i hamninvesteringar och svårigheterna i att förutspå framtida trafikflöde. 
Meersman (2005) fortsätter med att osäkerheterna i avbetalningen för en investering motiverar 
ett högre krav på avkastningens nuvärde för att det ska vara lönt risken. En rapport framtagen 
av Berenberg Bank har studerat framtidens sjötransport (Grossmann et al. 2006). Enligt 
rapporten förväntas hanteringen av containergods i Europa öka med 620% fram till år 2030. 
Specifikt för Göteborgs hamn förutspås godshanteringen kunna växa med 2,3% per år, och nå 66 
284 000 ton år 2030, förutsatt att nödvändiga investeringar görs för att inte begränsa flödet. 

6.7.5 Externa effekter med hamninvesteringar 
Wiegmans (2002) beskriver att de kommersiella möjligheterna som godshantering innebär har 
lett till en ökad grad av privatisering och privata investeringar inom hamninfrastruktur. Det som 
har skett är att hamnen agerar som markägare och låter privata företag sköta 
containerhanteringen. I norra Europa ser det ofta ut så att regeringen betalar för den 
infrastruktur som möjliggör åtkomst till hamnen, både land- och vattenvägen. Hamnen står 
sedan själv för att finansiera infrastrukturen för hamnen, t.ex. kajplatser. Sedan är det de privata 
containerterminalföretagen som finansierar de lokala faciliteterna så som beläggning, 
byggnader och maskiner.  

Enligt Musso et al. (2006) så ändras vilka intressen och beslutskriterier som ligger i botten för 
investeringar beroende på ägarstrukturen. Inblandningen av både privata och publika aktörer 
innebär att olika beslutskriterier behöver vägas in; dels direkt lönsamhet, och dels kollektiva 
nyttor och kostnader för hela samhället. Privat finansiering innebär att endast investeringens 
risk vägs mot förväntad vinst, men lämnar ut externa faktorer som däremot är intressant vid 
offentlig finansiering (Musso et al. 2006).  
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Enligt Taneja et al. (2010) är det svårt att kvantifiera samhällseffekter för ett hamnprojekt. 
Investeringar i infrastruktur i hamnar möjliggör och medför enligt Musso et al. (2006) ofta en 
ökad produktion och efterfrågan på kapital, arbetskraft och företagande. Detta påpekas ge 
externa makroekonomiska nyttor då företag i omgivningen attraheras och ökad sysselsättning 
lokalt som följd. Bottasso (2013) studerade godsgenomflödets effekt på lokal sysselsättning i 
520 EU-regioner. De fann uppskattningsvis att i en region med en miljon arbetare så kunde en 
ökning med en miljon ton i godsgenomflöde, motsvarande ca 90,000-100,000 TEU, leda till en 
ökning med 400-600 jobb.  
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7 Parametrar som påverkar totalkostnaden under en 
livscykel för containerhamnterminalytor baserat på 
intervjuer 

I följande sektion presenteras bakgrund om Göteborgs Hamn samt resultatet av de genomförda 
intervjuerna. Respondent 1 var infrastrukturansvarig för Göteborgs Hamn AB. Respondent 2 var 
infrastrukturansvarig för APM Terminals. Respondent 3 var business controller för APM Terminals. 
Respondent 4 var Buissness Area Manager för Seaport & Roads på Pontarius AB. 

7.1 Göteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg 
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Utav Sveriges totala utrikeshandel så passerar 
ca en tredjedel via hamnen. Under de kommande tio åren så siktar man på att investera och växa 
för att kunna hantera ytterliga volymer. Målet är att expandera genom en hållbar tillväxt med så 
liten miljöbelastning som möjligt. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs stad men agerar som ett 
egenfinansierat företag och mottar inga stöd från kommunen. Göteborgs Hamn AB står för 
utveckling, underhåll och marknadsföring av hamnen, medan privata terminalbolag sköter 
själva godshanteringen. 8 500 personer är i sin sysselsättning direkt beroende av hamnen, och 
ytterligare 13 500 är indirekt beroende. Även 320 företag har koppling till hamnen. Syftet med 
hamnen är inte att se till kommunens invånare, utan att stärka näringslivet i hela landet och 
skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Enligt sin hållbarhetsredovisning har Göteborgs 
Hamn som mål att värnar om hållbarhet, både ekonomiskt, socialt, och miljömässigt. (Göteborgs 
Hamn AB 2013a) 

Under 2012 tog APM Terminals över driften av containerterminalen i Göteborgs Hamn. 
Kontraktet sträcker sig över 25 år och APM planerar att göra investeringar på ca 800 miljoner 
kronor de närmaste åren, bland annat genom köp av nya kranar och truckar till terminalen.  
(Göteborgs Hamn AB 2013b) 

7.2 Relationen mellan aktörerna 
Respondent 1 berättade att strukturen i hamnen ser ut så att Göteborgs Hamn AB agerar så kallad 
”port authority” och är infrastrukturförvaltare medan APM Terminal bedriver terminal-
verksamheten. Som ”port authority” ansvarar Göteborgs Hamn AB för att tillhandahålla kaj, 
hamnbassänger och farleder så att fartyg kan komma in till terminalen. Terminaloperatörens ansvar 
är sedan att sköta om terminalen och anläggningen i övrigt, inkluderat alla byggnader, järnvägsspår 
och media som ligger i marken. Överbyggnaden i terminalen är terminaloperatörens ansvar, medan 
Göteborgs Hamn AB ansvarar för undergrunden och eventuella långsiktiga sättningar i denna. 
Terminaloperatörens kontrakt med Göteborgs Hamn AB sträcker sig 25 år. Under tiden är de fria att 
bedriva driften efter eget behov, så länge driften inte bryter ner ytorna på ett sätt så att de inte är 
likvärdiga när terminalen lämnas tillbaks. Kontraktet utgörs till 70% av en fast kostnad och de övriga 
30% är volymberoende. Terminaloperatören gör upp och tecknar alla avtal med rederier, men 
Göteborgs Hamn och terminaloperatören marknadsför hamnen tillsammans för att höja volymen. 

7.3 Designstadiet 
Respondent 1 beskrev när man för 8-10 år sedan började se över underhållet av terminalytorna. 
Vid den tiden asfalterades ytorna om vart annat år genom byte av toppbeläggningen, vilket 
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innebar att de lade ner väldigt mycket pengar på att genomföra underhållsasfaltering. 
Belastningar från truckarna motsvarade inte vad ytorna var dimensionerade för. Det insågs att 
överbyggnaden i terminalen inte var tillräcklig för att klara den hanteringsutrustning som 
användes på ytorna. Grundproblemet var inte att asfaltera om vart annat år, utan att ny 
utrustning som inte fanns när hamnen byggdes hade gjort beläggningen föråldrad. 

Att bygga om ytan handlade om mycket pengar, vilket ur en företagssynpunkt gjorde det viktigt 
att veta om investeringen kunde skrivas av på flera år eller om det är var en underhållsåtgärd 
som helt bokförs och belastar resultatet vid samma år. Respondent 1 berättade att det var svårt 
att övertyga bolaget att acceptera den stora kostnaden då de ansåg det billigare att asfaltera om 
vart annat år. För att göra det ekonomiskt fann man det nödvändigt att kunna hålla en cykel på 
8-10 år mellan omasfalteringarna, utifrån vilket kraven på den nya beläggningen sattes. Vid 
tillfället fanns det ingen asfalt som uppfyllde detta. Krav på asfalten, vilka tjocklekar och 
materialparametrar som behövdes, sattes och handlades därefter upp med kravet att 
entreprenaden skulle leva upp till dem. 

7.4 Alternativa beläggningsstrategier 
Vid utveckling av beläggningsstrukturen så testades flera olika material. Vanlig asfalt, asfalt av 
högre kvalitet, olika tjocklekar av de övre asfaltslagerna, samt betong och betongsten sågs över, 
varav vissa visade sig inte fungera alls. Betongsten som används ute i Europa fungerade inte på 
grund av en annorlunda undergrund och vanlig betong ansågs vara för dyr. Asfalt med hög 
hållbarhet ansågs vara den långsiktigt mest hållbara lösningen. 

Respondenterna beskrev olika typer av ytor i hamnen, bland annat parker för tomma containrar, 
för fulla containrar, samt blandparker med både fulla och tomma containrar. Ytor med olika 
användningsområden designades med anpassade strukturer utifrån kravet på belastning. Flera 
olika varianter med olika tjocklekar testades genom försök och modelleringar, med syftet att 
hitta den optimala lösningen sett till livscykelkostnaden. De livscykelkostnader som sågs till var 
då endast underhållskostnader på grund av olika intervall för omläggning av toppbeläggningen.  

Enligt respondent 1 så förutspåddes det vid beräkningarna av strukturmodellerna att de ca 700 
000 TEU som hamnen hanterade vid tillfället skulle stiga till 2,5 miljoner TEU under de 
kommande 25 åren. Detta genom en uppskattad procentuell årlig volymökning. Ytorna 
designades för att klara denna ökning och det fastslogs även att layouten på ytorna skulle se 
likadan ut i framtiden, till dess att terminalen eventuellt blir fylld för det använda hanterings-
systemet. 

7.5 Utökad syn på livscykelkostnader 
När den önskvärda beläggningsstrukturen var utsedd så behövde valet av denna kunna 
motiveras. Det var här Pontarius kom in i bilden och man började se till livscykelkostnader ur ett 
bredare perspektiv än vad som gjordes i designstadiet, då endast underhållsintervall och 
underhållskostnader bedömdes. Kostnader som nu inkluderades var hur produktionskostnader 
och slitage på truckarna, med medföljande reparationskostnader, skulle förbättras med en 
jämnare yta. Även arbetsmiljö, med sjukskrivningar och arbetsskador, försökte räknas in. Samt 
effekten av avstängda ytor som ger längre avstånd till fartygen, med ändrade körmönster och 
ökade dieselkostnader som följd.  

7.6 Konstruktion- och underhållskostnader  
Enligt respondent 1 var kostnaderna relaterade till konstruktion av ytan de kostnader som fås 
vid rekonstruktionen av ytan samt vid underhåll varje gång asfaltstoppen läggs om. Vidare 
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påstods det som påverkade dessa kostnader vara hur länge beläggningen håller mellan 
omläggningarna. 

Respondent 2 sa att de enda underhållaktiviteterna som utförs på de nya ytorna är omläggning 
av toppen, inget annat förebyggande underhåll sker där emellan. Det som avgör när toppen läggs 
om är graden av spårbildning och märken efter containrarna på ytan. Det som skiljer vid 
underhåll är vilken typ av material som repareras. Asfalt repareras med asfalt och betong 
repareras med betong. Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar rensas även för att inte få 
vatten i överbyggnaden. 

Respondent 1 berättade att underhåll görs med entreprenörer under ramavtal. Ramavtalet är 
uppbyggt efter priser per enhet och ger i sig därför inget incitament för Göteborgs Hamn att 
utföra underhåll av större ytor samtidigt. Däremot finns det kostnadsbesparingar i tid för 
genomförandet då det blir ett effektivare arbete när ytorna är större vilket ger operationella 
fördelar. Osäkerheter vid framtida underhåll som ligger utanför ramavtal är enligt respondent 1 
att det inte går att veta vad asfaltspriserna ligger på eller vad nästa avtal kommer ge för priser. 
Den möjliga påverkan av framtida asfaltspriser påstod dock respondent 2 vara liten och inget 
som man tar med i planering för så långa tidsperioder. Respondent 2 menade att framtida 
godsvolymer och inkomster, samt effekten på produktionen, har större påverkan på 
underhållskostnaderna än påverkan från framtida möjliga fluktuationer i asfaltspriset. 

7.7 Underhållsplanering 
Enligt respondent 1 bestod den nya beläggningen av en ny asfaltstyp där för lite erfarenhet 
fanns för att bedöma hur snabbt ytan slits. Underhållsintervallet förutspåddes utifrån 
erfarenhetsbedömningar till 8-10 år. En extern firma används vidare för att göra mätningar på 
beläggningen för att utifrån vissa parametrar, okända för respondenten, räkna ut när det är mest 
lönsamt att utföra omläggning av asfaltstoppen. Respondent 2 påstod att det som främst ses till 
vid bedömning av underhåll är när det blir för mycket spårbildning i toppen. Respondent 2 
trodde att det som till största del styr lönsamheten i timing av att byta toppen är hur asfalten 
förändrar sig, inte att hur det påverkar produktiviteten. Respondenten trodde att omläggning 
sker innan ytan blir så dålig att produktiviteten förändras.  

Alla områden i terminalen mäts och underhåll görs på det område som är dåligt. Underhållet 
görs på små områden i taget då det enligt respondent 2 varken är praktiskt eller teoretiskt 
genomförbart att ta allt på en gång. Respondent 1 berättade att det går att ställa av till exempel 
en hel park eller en halv park, vilket handlar om 10-20 tusen kvadratmeter och har väldigt stor 
påverkan på terminalen. Vidare menades det vara ett pussel att frigöra så stora ytor. Det kan 
finnas plats högre upp i terminalen, men en container ska ligga så nära kaj som möjligt för att få 
en effektiv hantering mot båten. När en sådan yta stängs av så stängs en del av de kajnära 
områdena av, vilket ger längre körvägar och ökade hanteringskostnader. I förlängningen menar 
respondent 1 att de längre körvägarna borde kunna ge en lite längre last- och lossningstid för 
själva båten om denna ligger vid en avstängd yta. Detta går att lösa genom att sätta in fler 
truckar, men ger då ökade kostnader den vägen istället. Enligt Respondent 2 störs produktionen 
i varierande grad av avstängning av olika områden endast om man går på djupet, men att det i 
praktiken inte gör någon skillnad. Det finns olika ytor för tomma och fulla containrar samt 
parker som växlar mellan både tomma och fulla, vilket ger olika slitage på olika parker. Även 
beroende på typ av hanteringsutrustning som brukas. Inom samma typ av parker varierar 
däremot inte skicket på ytan. 

Respondent 4 påpekade att det vid underhållsinsatserna är möjligt att sätta in fler resurser för 
att genomföra arbetet snabbare. Istället för att endast genomföra arbetet under vissa tider på 
dygnet, och sedan låta maskinerna stå, så kan extra insatser tillåta mer arbete under ett dygn. 
Till följd fås ökade arbetskostnader medan tiden för avstängningen av ytan blir kortare. 
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7.8 Driftsfasen 
Problem med de gamla ytorna framkom av respondenterna vara att det inte gick att nyttja hela 
terminalen på grund av de stora sättningarna som uppstod då ytorna inte var dimensionerade 
för att klara dagens belastningar. Sättningarna ledde även till ordentlig spårbildning som gav 
slitage på truckarna och på däcken. Det påverkade även hur fort det gick att köra vilket ledde till 
långsammare godshantering. Enligt respondent 3 var den störst påverkande faktorn att inte 
kunna använda ytorna när dessa stängdes av. Med de nya ytorna så framgick det att underhållet 
görs mer kontinuerligt och med bättre kontroll över slitaget, vilket gör att det inte uppstår 
samma störningar i produktionen. 

Respondent 3 berättade att det uppstod svårigheter vid friställandet av ytor när dessa skulle 
underhållas. På grund av att alla ytor inte klarade av att bära fulla containrar fanns det låg 
flexibilitet i hur lagringsytor och containrar kunde flyttas. Respondent 2 påstod att 
produktionen påverkas stort när en park töms för underhåll och det är många faktorer som 
behöver vägas in så att det inte stör för mycket. När parker stängs av så fås längre körsträckor 
och en längre process i produktionen. Hur stor påverkan blir beror på var containern står lagrad 
och vid vilken kajplats båten ligger. De olika typerna av uppställningsytor, tomcontainrar och 
fulla containrar, ger olika påverkan på kostnaderna vid avstängning av ytor. Enligt respondent 3 
så tar dock underhåll av de nya ytorna endast några dagar och hinner därför inte påverka 
produktionen så mycket.  

7.9 Framtida förändringar 
När arbetet med de nya ytorna började så hanterade hamnen 700 000 TEU, vilket i dagsläget 
enligt respondent 1 har växt till 900 000 TEU. Vidare påstod respondent 1 att terminalen ska 
kunna klara upp till ca 2,5 miljoner TEU. För att klara av sådana volymer så ansågs det dock vara 
nödvändigt att byta ut dagens hanteringssystem mot till exempel ”rubber tired gantries”. Det 
påpekades att detta skulle ge helt andra belastningar på marken och att de inte heller körs 
direkt på asfalten, då väldefinierade kranbanor istället skapas som förstärks med exempelvis 
betongbalkar. Respondent 1 förklarar vidare att om ett scenario med ökad volym sker så blir 
terminalen tillslut för liten, men att det inte kommer ske inom de närmsta 25 åren. Däremot är 
det inte omöjligt att just hanteringssystemet behöver bytas ut för att klara av att hantera 
volymerna. Nya grensletruckar nämns redan vara på väg att införas vilka ska klara av att stapla 
containrarna tre i höjd istället för två i höjd. Respondent 2 sa att volymen i hamnen beror på 
konjunkturerna, vilka alltid kan svänga och att det för tillfället upplevs vara en dipp i 
godsvolymen.  
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8 Parametrar som påverkar totalkostnaden under en 
livscykel för containerterminalytor 

Det här kapitlet avser att svara på frågeställning 1 genom att diskutera de parametrar och 
faktorer som identifierats ha påverkan på livscykelkostnaderna för en beläggning i en 
containerterminal. I kapitel 4.2 framgick att viktiga steg i en livscykelkostnadsanalys är att skapa 
alternativa beläggningsstrukturer, bestämma underhållstiming, samt bestämma och identifiera 
vilka av ägarkostnader, användarkostnader och samhällskostnader som är relevanta att ta med i 
analysen. Det är även viktigt att identifiera vilka osäkerheter som uppstår och vilka faktorer som 
driver kostnaderna, samt möjliga alternativ som uppstår i olika faser och hur de kan påverka 
kostnaderna.  

8.1 Beläggningsstrategi och underhållstiming 
Enligt Bentley (2007, se Forsman 2010, s. 7) är det i designstadiet som det finns störst 
möjligheter att påverka livscykelkostnaden då valen som görs här har påverkan i hela livscykeln. 
För terminalytor, och andra beläggningar, är det i designstadiet som beläggningsstrategin 
utformas. Taneja et al. (2008) sa att den framtida osäkerheten över perioden då en investering 
ska betala av sig är en viktig faktor för hamnar. För att bedöma detta behöver alternativ och 
osäkerheter som relaterar till själva ytan i hamnen därför identifieras. 

8.1.1 Beläggningsstruktur och användningssyfte för ytan 
Respondent 1 berättade att i designstadiet för den nya beläggningen i Göteborgs Hamn 
utvärderades flera olika material och tjocklekar i strukturen för att hitta den optimala lösningen. 
Utifrån användningssyfte i hamnen så utvecklades olika beläggningsstrukturer med olika krav 
för olika ytor. Olika ytor definierades utifrån typ av fordonstrafik och typ av godslagring, t.ex. 
ytor avsedda för fulla containrar eller ytor avsedda för tomcontainrar. Vid utveckling av ytorna 
så hade man i hamnen kommit fram till att de inte behövde fundera över layouten, då det skulle 
se ut likadant i framtiden fram tills att systemet är fyllt. Abualtayef et al. (2007) menade att det 
finns många möjliga beläggningstyper för en hamn och att de mest hållbara ofta är dyra. Vidare 
påstod författarna att en mer ekonomisk yta fås om olika beläggningsstrukturer används för 
olika delar i terminalen med olika användningsområden, samtidigt som detta dock ger minskad 
flexibilitet om användningsbehovet för ytan förändas. Moffatt och Nichol (2009) påpekade att 
ändringar i användning av en yta enkelt kan göras genom att endast dra om markeringar på 
ytan, varför det är viktigt att beakta möjliga framtida förändringar vid designutförandet av ytan.  

Vid designandet av ytor i en containerterminal är det alltså viktigt att fundera över både nutida 
och framtida användningssyfte för ytorna samt vilken belastning de bör dimensioneras för. 
Sannolikheten för ändrade driftomständigheter och variationer i trafiken i hamnen bör därför 
tas i beaktning vid livscykelbedömningar. Vid konstruktionen av de nya ytorna i Göteborgs 
Hamn påstod respondent 3 även att det fanns dålig flexibilitet i att flytta de lagringsytor och 
containrar som behövs på grund av att alla ytor inte klarar av att bära fulla containrar. 

Genom att överdimensionera ytor som initialt endast behöver motstå enklare laster så skapas 
extra flexibilitet vid framtida underhåll och rekonstruktion i terminalen. Möjligen kan då 
påverkan i produktionen på grund av avstängda ytor hållas lägre. En högre initial 
konstruktionskostnad kan eventuellt motiveras med besparingar vid framtida ändrat 
användningsbehov av ytorna, beroende på hur sannolikt ett sådant scenario uppskattas vara. 
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8.1.2 Hanteringssystem och teknisk utveckling 
Enligt respondenterna så hade den tidigare beläggningen i Göteborgs hamn visats sig vara 
underdimensionerad efter att det föregående hanteringssystemet byttes ut till grensletruckar. 
Teknisk utveckling och utvecklingen i hamnen hade gjort beläggningen föråldrad. Vid design av 
den nya beläggningen så antogs att likvärdig utrustning skulle fortsätta att användas och att 
layouten skulle vara densamma i framtiden. Respondent 1 sa samtidigt att om man tror på 
ökade volymer så kommer man så småningom växa ur terminalen, även om det inte förväntades 
ske inom de kommande 25 åren. Det skulle då bli nödvändigt att byta hanteringssystem eller 
hitta ett nytt område för terminalen. Abualtayef et al. (2007) visade att vid användning av 
grensletruckar kan tjockleken i underbyggnaden minskas med 27% vid jämförelse med 
hanteringssystem av typen ’rubber tyre gantry crane’. Risken att den nuvarande beläggningen 
inte kommer att hålla för ökad trafikvolym och att volymen ska öka så pass att 
hanteringssystemet behöver ändras verkar liten för tillfället. Konsekvenserna av en 
underdimensionerad yta för ny utrustning har dock redan visats med föregående beläggning, 
samtidigt som det vid hög volymökning anses vara troligt att ske igen om än långt fram i tiden. 
Till skillnad från vägar, där jämn spridning av olika typer av fordon samt begränsade maxvikter 
kan antas minimera påverkan av nya fordon, så finns det för terminalytor möjlighet att helt 
förändra typen av belastningar. Framtida ändring av hanteringssystem bör alltså ses som en 
möjlig framtida osäkerhet och tas i beaktande vid design av terminalbeläggningar. Även om det 
inte anses troligt inom analysperioden, så kan det dock tänkas påverka det kvarvarande 
restvärdet. Om hanteringssystemet byts ut så att belastningarna på ytan markant ändras så 
kommer den kvarvarande livslängden förkortas, vilket lämnar mindre potentiellt kvarvarande 
restvärde. 

8.1.3 Underhållstiming 
Den nya beläggningen bestod av en ny asfaltstyp där för lite kunnskap fanns för att bedöma hur 
snabbt ytan skulle slitas. Underhållsintervallet förutspåddes därför utifrån erfarenhets-
bedömningar till 8-10 år. En extern firma användes sedan för att göra mätningar och räkna ut 
när det är mest lönsamt att utföra underhållet. Ozbay et al. (2003) skrev att 
rehabiliteringsaktiviteter kan planeras genom expertbedömning från projekt till projekt, 
standardiserade rehabiliteringsstrategier som utvecklats i verksamheten utifrån tidigare 
erfarenhet och statistik, eller baserat på empiriska modeller som förespår hastigheten av 
slitaget. Vid konstruktionsstadiet uppskattades alltså underhållstimingen med expert-
bedömning, varefter empiriska mätningar utförs för att bedöma skicket på ytorna. Då 
underhållet inte görs i fasta cykler utan utförs när behovet uppstår, samt empiri för den nya 
asfalten saknas, så blir det svårt att förutspå viket år underhåll kommer att göras, varför den 
faktiska underhållstimingen blir en osäker faktor. 

Vilka faktorer som den externa firman såg till då underhållstiming förutspåddes var okänt, 
samtidigt som respondenterna menade att det som främst ses till vid bedömningen är 
spårbildning i toppen och märken efter containrarna. Det som till största delen troddes styra 
lönsamheten i timing av att underhålla ytan var skicket på asfalten. Underhållet av de nya ytorna 
antogs bli utfört innan skicket på beläggningen gav påverkan på produktionskostnaderna. Då ett 
externt företag sköter mätningarna och spårbildning sades vara den viktigaste faktorn för timing 
av underhåll så verkar produktionskostnader inte tas i så stor beaktning när det gäller 
underhållsplanering. Flera faktorer kan dock identifieras som kan påverka vad som är optimal 
underhållstiming. När ytan slits så ökar fordonskostnaderna (kapitel 8.3.1), arbetsmiljön 
försämras (kapitel 8.3.2), och ökad framtida godsvolym (kapitel 8.1.4) kan ge större framtida 
inkomstförluster (kapitel 8.3.6) vid senare underhåll, vilket alla kan verka för att göra det mer 
lönsamt att tidigarelägga underhållet. För bättre bedömning av underhållsplanering och timing 
av underhåll kan det vara lämpligt att uppskatta dessa effekter. Svårigheter i att bedöma 
nedbrytningen av ytan minimerar dock möjligheten att förutspå hur framtida fordonskostnader 
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ökar på grund av ytan. Därmed minskar även möjligheten att optimera underhållet med hänsyn 
till nedbrytning av ytan kontra ökade fordonskostnader. 

8.1.4 Hänsyn till framtida volymökning i designstadiet 
Dimensioneringen av de nya ytorna i Göteborgs Hamn gjordes enligt respondent 1 utifrån en 
prognosticerad årlig volymökning för de kommande 25 åren. Bennett och Greenwood (2001) 
beskrev hur en beläggnings tjocklek och livslängd beror utav antalet repetitioner och 
belastningar som ytan förväntas behöva motstå. Förutsättningarna för beläggningens livslängd 
sätts alltså vid dimensionering av ytan, som sedan är beroende av hur framtida trafikökning ser 
ut. Enligt respondent 1 förutspåddes vid designstadiet en volymökning från 700 000 TEU till 2,5 
miljoner TEU över 25 år. Detta motsvarar en årlig tillväxt å ca 5,5%. Respondent 2 uttryckte sig 
mer försiktigt gällande framtida trafik i hamnen och påpekade att för tillfället var en dipp i 
volymen, men sa däremot att om ökning skulle ske så sliter det självklart mer på underlaget. 
Berenberg Bank (Grossmann et al. 2006) prognostiserade en hög tillväxt av containertrafik i 
hela Europa, med specifikt en ökning på 2,3% per år i Göteborgs Hamn. Taneja et al. (2008) 
påpekade att efterfrågat godsflöde är en stor osäkerhet och beror av många externa faktorer. 
Abualtayef et al. (2007) skrev även att livslängden av beläggning i hamnar beror på hamnens 
utveckling och visade att små ökningar i tjockleken i förstärkningslagret kan ge en stor ökning 
av livslängden. Framtida efterfrågan är alltså en svåruppskattad och osäker parameter och något 
som bör tas hänsyn till vid dimensionering av beläggningen. Kostnaden för olika 
designstrukturer bör ställas mot sannolikheten av olika trafikökningar. Sannolikheten för en 
större än förväntad volymökning kan motivera en högre investeringskostnad i form av ett 
tjockare lager i beläggningsstrukturen. Då Abualtayef et al. (2007) fann att endast en liten ökad 
tjocklek i förstärkningslagret kunde ha stor påverkan på livslängden och då AASHTO (1993) 
menade att marginalkostnaderna för ökad tjocklek inte är fullt proportionerliga mot 
konstruktionskostnaden, så kan möjligen en relativt låg sannolikhet för högre än väntad 
trafikökning räcka för att motivera en tjockare struktur.  

Enligt Robinson (se Bull 1993) och Moffatt och Nichol (2009) ökar slitage och nedbrytning av en 
yta med ökad belastning och trafikering. Ökningar i godsvolym leder då till snabbare slitage i 
beläggningen och behov av kortare underhållscykler. Detta skapar svårigheter och osäkerheter i 
att förutspå underhållstimingen. Som nämndes i ovanstående kapitel så är volymökningen även 
en drivande faktor när det kommer till val och byte av hanteringssystem i framtiden. En högre 
än väntad volymökning inom gränserna för vad hanteringssystemet klarar ger en gradvis ökad 
nedbrytningshastighet med ökade underhållskostnader som följd. Om volymökningen tillslut är 
så hög att byte av hanteringssystem från grensletruckar till ’rubber tyre gauntry crane’ blir 
aktuellt så blir ytan föråldrad direkt och eventuellt inräknat kvarvarande användningsvärde av 
ytan går förlorat. 

8.2 Direkta kostnader 
Ägarkostnader definierades enligt (NCHRP 2004) som kostnaderna för design, konstruktion, 
underhåll och rehabilitering, samt restvärde.  

8.2.1 Kostnader i designstadiet 
Som nämnts så genomförde Göteborgs Hamn omfattande tester och analys av olika material och 
strukturer vid designandet av den nya beläggningen. I likhet med NCHRP (2004) som nämnde 
kostnader för projektering, test och analys av material, samt design av beläggningen, så ger detta 
initiala arbete i designstadiet således upphov till kostnader som inte hade uppstått om 
möjligheterna med projektet inte undersökts. Dessa aktiviteter måste dock genomföras innan en 
ordentlig analys av projektets påverkan kan göras och är vid ett sådant tillfälle inte relevanta att 
inkludera i analysen då kostnaderna redan har uppstått. Endast om en preliminär 
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livscykelkostnadsanalys utförs i ett tidigt stadie bör dessa inkluderas vid jämförelse av 
alternativet att inte utföra något projekt.  

8.2.2 Konstruktions- och underhållskostnader 
Konstruktions- och underhållskostnader är av samma karaktär då de båda innebär 
arbetsinsatser på ytan. Skillnaden är att de uppstår i olika skeenden och med olika omfattning i 
livscykeln. De konstruktionskostnader som uppstod vara enligt respondent 1 de kostnader som 
fås när ytan uppgraderas och kostnader för underhåll varje gång asfaltstoppen läggs om. Walls 
och Smith (1998) och NCHRP (2004) definierade i likhet kostnader för konstruktion och 
underhåll och AASHTO (1993) beskrev de som beroende av volymen material, materialets 
enhetspris, samt arbetskostnaderna. Dessa kostnader kan antas vara de mest givna kostnaderna 
att inkludera i en livscykelkostnadsanalys då de är de direkta kostnaderna för ytan. 

8.2.3 Materialval och eskaleringsränta 
Konstruktionen av ytan kan göras i olika material. Det material som används är en följd av vad 
som bestäms i designfasen. Enligt respondent 2 är den möjliga påverkan av materialspecifika 
inflationsräntor för asfalt liten och inget man tar med i planeringen för så långa perioder. Istället 
ansågs framtida godsvolymer och effekten på produktiviteten ha större påverkan på 
kostnaderna. Mack (2012) visade dock på höga eskaleringsräntor för asfalt jämfört med andra 
beläggningsmaterial och att det kan ge en betydande skillnad för alternativ med olika material 
sett till konstruktions- och underhållskostnader i ett livscykelperspektiv. Sett enbart i relation 
till framtida underhållskostnader är därför eskaleringsräntan en potentiellt stor faktor att se till. 

 Respondent 1 berättade att Göteborgs Hamn vid designandet av den nya beläggningsstrukturen 
hade sett över olika materialval där bland annat betong utvärderades. Vid tillfället angavs 
kostnadsskillnaden vara för stor för att göra betong intressant. Den förutspådda stora skillnaden 
i eskaleringsräntan mellan asfalt och betong, som Mack (2012) visade, tyder på gör att detta kan 
ändras i framtida investeringsbeslut. Kostnaden för konstruktion vid tidpunkten för 
investeringen påverkas inte, eftersom det är det dåvarande priset som gäller. Om däremot 
trenden med stigande asfaltspriser som illustrerades i figur 14 fortsätter så ökar kostnaderna 
för framtida rehabiliteringar där asfaltslagret byts ut. Dyrare material vid 
investeringsögonblicket kan då möjligen motiveras med lägre framtida underhållskostnader. Det 
kan även göra skillnad mellan olika alternativ med samma material. Hamnens ramavtal med 
fasta priser mot entreprenörer angavs av respondent 1 gälla i 2-3 år, vilket ger osäkerhet i pris 
för framtida underhåll. Beläggningsstrategier med högre frekvens av rehabilitering och därmed 
högre materialåtgång ådras högre framtida materialkostnader om eskaleringsräntan inräknas. I 
motsats premieras på samma sätt ett alternativ med färre rehabiliteringar av den lägre framtida 
materialåtgången. 

8.2.4 Alternativ vid genomförande av konstruktion och underhåll 
Enligt respondent 1 gav ramavtal fasta enhetspriserna för underhåll oavsett storlek på ytan. 
Däremot sades det kunna sparas in i tid då arbetet blir effektivare om det utförs på större 
sammanhängande ytor, samtidigt som det dock till följd ger större påverkan på resten av 
terminalen. I likhet med Pittengers (2011) observation om att driftstörningar på grund av 
konstruktionsarbete av ytorna på flygplatser är en viktig faktor så verkar det även gälla för 
containerterminaler. Som påpekat av respondent 4 så kan även intensiteten på 
underhållsinsatserna ändras genom att extra resurser tillförs i arbetet och på så sätt ge kortare 
tid med underhåll. Detta är även i likhet med Bennett och Greenwood (2011) som påstod att det 
kan vara fördelaktigt att minska störningarna vid underhåll för att minska de indirekta 
kostnaderna trots högre underhållskostnader. Timing och omfattning av underhåll bör alltså 
vägas mot de eventuella driftstörningar som det kan ge upphov till. Antingen stängs stora ytor 
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av samtidigt för kortare total tid av underhåll, eller så stängs många små ytor av i omgångar 
vilket ger längre total tid med underhåll men med mindre störningar under tiden. 

8.2.5 Restvärde och analysperiod 
När den nya beläggningsstrukturen togs fram och arbetet påbörjades så var det Göteborgs Hamn 
AB som både ägde marken och uppgraderade ytan. Senare tog en extern terminaloperatör över 
driften och underhållsansvar för ytan på kontrakt som gäller i 25 år, vilket enligt Musso et al.  
(2006) och Wiegmans (2002) är en vanlig ägarstruktur i hamnar. Ägarstrukturen är alltså så att 
aktören som betalar för konstruktion och underhåll av ytan kan tappa rätten att använda ytan 
inom en fastsatt tidsperiod. En sådan struktur kan möjligen försvåra inräkningen av restvärde i 
framtida underhållsaktiviteter eller rekonstruktioner. Walls och Smith (1998) definierade att 
restvärde kan vara i form av kvarvarande värde i materialet vid återvinning, eller i form av 
återstående livstid efter analysperioden. Detta framgick av respondent 2 vara något som man 
inte hade funderat på och det antogs att APM kan och vill fortsätta driften med ett nytt kontrakt 
när det nuvarande går ut. Vid förlängning av kontrakt, eller kompensation mellan hamnägare 
och terminaloperatör, behöver det inte påverka analysperioden och restvärdet. Inför framtida 
underhåll och investeringar kan det dock diskuteras vad för restvärde och analysperiod som är 
relevant att räkna med. Kan terminaloperatören, som betalar för underhållet, med säkerhet 
tillgodoräkna sig av restvärde utanför kontraktstiden? För säkra investeringsbeslut kan 
analysperioden sättas utifrån längden av kontraktet och utan inräkning av restvärde. Detta kan 
dock potentiellt få som följd att det optimala alternativet sett till hela livscykeln faller bort. 

8.3 Operativa kostnader 
För vägar och flygplatser kallades kostnader för trafikanter för användarkostnader (Walls, Smith 
1998, ARA 2011). Här används istället operativa kostnader för motsvarande kostnader för 
containerterminaler då det anses mer passande sett till kostnadernas ursprung. De faktiska 
operativa kostnaderna som uppstå är i form av truck- och personalkostnader. Tre grundfaktorer 
som påverkar de operativa kostnaderna och som kan skilja sig mellan olika alternativ kan 
identifieras; tid, sträcka, och ytjämnhet. Det är därför viktigt att identifiera hur kostnaderna 
påverkas av dessa faktorer och även vilka faktorer som påverkar skillnaderna i tid, sträcka och 
ytjämnhet. 

8.3.1 Kostnad för grensletruckar 
Ojämna sättningar och spårbildningar framkom påverka kostnaderna för truckarna i hamnen. 
Detta är i likhet med Islam och Buttlar (2012) som visade att minskad ytjämnhet har stor 
påverkan på användarkostnaderna för vägar, samt McNerney och Harrison (1995) som 
påpekade att högre förslitningsskador på grund av ojämnheter även uppstår för flygplan. På 
grund av relativt större ytor med färre trafikerande fordon och låga hastigheter kan truckar i en 
containerterminal antas ha lägre genomsnittlig trafikering per ytenhet än för vägar. Möjligen 
uppvisas därför inte lika stor ackumulerad effekt av bidraget från ökad ojämnhet för 
terminalytor. Å andra sidan menade Moffatt och Nichol (2009) att beläggningar i hamnar 
vanligen tillåts slitas mer än för vägar och flygplatser. Även Gutiérrez-Bolívar och Marcobal 
(2001) sa att gränsen för när en yta är uttjänad är mer flexibel i en containerterminal än för 
vägar. Dessa faktorer skulle ge ökad påverkan från ojämnheter. Ökade fordonskostnader på 
grund av ytjämnhet verkar alltså vara en påverkande faktor även för terminalytor.  

Ingen litteratur avsedd fordonskostnad för grensletruckar, eller annan hanteringsutrustning för 
containrar, påträffades i litteraturen. För vägtrafik fanns däremot studier kring ytjämnhetens 
påverkan på fordonskostnader. Zaabar och Chatti (2010) beskrev förhållandet mellan ytjämnhet 
och bränslekostnad, däckkostnad och kostnad för reparation och underhåll för olika typer av 
fordon. Studien visade att fordonskostnader ökade på grund av ökad ojämnhet i vägen för alla 
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typer av fordon, vilket gör det rimligt att anta att det även påverkar grensletruckar på ett 
liknande sätt. Av de studerade fordonen så var det fordon som sett till vikt främst kan liknas 
grensletruckar en tung lastbil. Bennett och Greenwood (2001) sa att bränslekonsumtion är en 
stor del av de totala fordonskostnaderna och Zaabar och Chatti (2010) visade att ytjämnhetens 
påverkan på bränslekonsumtion ökade med lägre hastigheter, vilket kan antas gälla för 
grensletruckar. Bennett och Greenwood (2001) sa även att däckkostnad och underhållskostnad 
är stora komponenter för fordonskostnaden. Zaabar och Chatti (2010) visade att däckkostnaden 
har minst påverkan från ytjämnhet och att påverkan sjunker med minskade hastigheter. Islam 
och Buttlar (2012) menade att körd sträcka och belastning har större påverkan på 
däckkostnader än ytjämnheten, vilket tyder på att denna kostnad är mindre för grensletruckar. 
De uppvisade sambanden mellan fordonskostnaderna går inte att direkt applicera på 
grensletruckar, då dessa är beräknade och kalibrerade till specifika typer av fordon och 
förhållanden. Det visar dock att fordonskostnadens komponenter beror av ytjämnheten, och att 
det påverkas till olika stor grad. Som illustrerat i figur 13 enligt Moffatt och Nichol (2009) så 
minskar jämnheten med tiden fram till underhålls görs. Ökande ojämnhet innebär då även 
ökade fordonskostnader under underhållscyklerna, vilket som nämnt i kapitel 8.1.3 kan påverka 
den optimala underhållstimingen.  

Som kan avläsas i figur 15 från Bennett och Greenwood (2001) så är bränslekonsumtionen 
direkt beroende av körd stäcka. Enligt Islam och Buttlar (2012) är även däckkostnad beroende 
av körd sträcka. Det kan även vara rimligt att anta att underhåll och reparation beror av körd 
sträcka då det ger högre utsättning för slitage. Däremot påstod både Bennett och Greenwood 
(2001) och Islam och Buttlar (2001) att värdeminskning av fordon endast till en liten det är 
beroende av sträcka, där majoriteten av värdeminskningen är åldersberoende. Tabell 13 
sammanfattar vilka faktorer fordonskostnaderna beror av.  

Mack (2012) visade hur asfaltspriser kan förväntas stiga snabbare än prisindex då asfalt följer 
råoljepriset. Bränslekostnader är även de beroende av råoljepriser och stiger på liknande sätt, 
varför eskaleringsräntor även för bränsle bör vara av vikt att inkludera i en analys. 
Bränslekostnaderna är som visat en stor del av fordonskostnader och ytterligare procentuell 
ökning genom högre priser kan tänkas ha märkbar effekt på de totala kostnaderna. 

Tabell 13 Faktorer som påverkar truckkostnaderna 

8.3.2 Personalkostnad och arbetsmiljö 
För att köra truckarna behövs truckförare, vilket ger en personalkostnad. Arbetskostnaden per 
förflyttning blir lägre om tiden minskar och kan därför sägas vara beroende av tiden. 

Bohgard (2011) beskrev att vibrationer kan leda till överrisk för skador på förare av fordon och 
att ytan är en bidragande faktor till detta. Skillnader i ytskick mellan olika beläggningsalternativ 
kan alltså ge olika kostnader i from av förarskador och kan därför vara relevant att ta med i 
bedömning av olika alternativ. Det ger av samma anledning även ökade kostnader allt eftersom 
en yta förfaller och kan ha en viss påverkan på optimal underhållstiming. 

Enligt Ahammed och Tighe (2010) påverkar även ytjämnheten mängden buller, vilket enligt 
både Ahammed och Tighe (2010) och Andersson et al. (2009) kan ge försämrad hälsa och 
påverkan på prestanda och produktivitet för föraren. Ljud som uppstår mellan däck och väg var 
enligt Sandberg (2001) försumbar vid låga hastigheter. Grensletruckar är långsamtgående 

Truckkostnader Sträcka Tid/hastighet Ytjämnhet 
Bränslekostnad X  X 
Däckkostnad X  X 
Underhåll och reparation X  X 
Värdeminskning (X)   
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fordon, varför detta bör gälla. Ojämnheter i ytan kan dock enligt Sandberg (2001) leda till skak- 
och stötljud, och enligt Greenwood och Bennet (2001) ändras körbeteendet på ojämna ytor 
vilket leder till ökade accelerationsljud. Med samma argument som för vibrationer ovan, så är 
detta en påverkan som skiljer sig mellan olika alternativ och som förändras under livstiden för 
en beläggning. Hur stor påverkan buller ger på förarnas hälsa beror rimligen på hur länge de 
vistas i den bullriga miljön. Både ytjämnhet och tid bör alltså påverka kostnader relaterade till 
buller. Om buller även leder till nedsatt produktivitet så får ökade kostnader genom försämrad 
godshantering. 

Tabell 14 sammanfattar vilka faktorer som arbetskostnaderna beror av. Arbetsmiljöns påverkan 
kan ses som en del av personalkostnaderna. 

Tabell 14 Faktorer som påverkar arbetskostnaderna 

8.3.3 Påverkad körhastighet 
Respondenterna påstod att de gamla, ojämna ytorna i terminalen påverkade körhastigheten och 
hastigheten i godshanteringen. Detta är i likhet med Bull (1993) och NCHRP (2003) som menade 
att väldigt ojämna underlag kan leda till lägre körhastigheter. Respondent 2 påstod att underhåll 
av de nya ytorna antagligen görs innan det påverkar produktionen, vilket följer med 
rekommendationen av Guitérrez-Bolívar och Marcobal (2001) om att en yta i en hamn bör 
bedömas uttjänt när operationen på ytan blir påverkad. Ozbay et al. (2003) sa att 
förseningskostnader vid normal drift beror av körsträcka samt körhastighet och att dessa 
vanligen är den samma mellan olika alternativ vid normal drift, och därför inte behöver beaktas. 
I fallet för terminalytorna i Göteborgs Hamn så uppstod däremot skillnader i hastighet mellan de 
gamla och nya ytorna varför det alltså är relevant att ta med i bedömningen. Lägre körhastighet 
bidrar till längre tid i godshanteringen. 

8.3.4 Avstängning av ytor 
Enligt respondenterna så påverkas produktionen i hamnen när en yta stängs av för underhåll, 
vilket är i likhet med väg (Walls, Smith 1998, Ozbay et al. 2003) och flygplatser (ARA 2011, 
Mcnerney et al. 1995) där ökade driftkostnader identifieras vid avstängning av ytor. Vid 
avstängda ytor menade respondenterna att truckarna får längre körsträckor i godshanteringen. 
Enligt respondent 1 ske en container ligga nära kaj för att hanteras så effektivt som möjligt. Om 
ett kajnära område stängs av så menade respondenten att det gav längre körsträckor och ökade 
hanteringskostnader till följd. Bennett och Greenwood (2001) sa att vid vägunderhåll i 
stadstrafik så finns många alternativa omvägar att ta. Genom att studera layouten i en typisk 
terminal utifrån figur 3 kan en liknande situation antas gälla i driften av en containerterminal då 
det uppstår flera vägval kring parkerna. Detta bör ge längre körsträckor snarare än köbildning. 
Längre sträckor ger dels förlängd tid i hanteringen och dels en direkt påverkan på 
fordonskostnaderna. 

Hur stor del av trafiken som påverkas av avstängningen och ökade körsträckor beror på vilken 
yta det gäller. En yta nära kaj ger högre påverkan än en yta längre bort, då det är en prioriterad 
yta och alla containrar som i vanliga fall hade stått på ytan måste köras längre sträckor. Vid 
avstängning av en yta längre upp i hamnen så är det antagligen dels färre containrar som hade 
använt ytan, samt att de istället får ställas på platser närmare kaj, vilket ger kortare körsträckor 
med högre fyllnadsgrad och lägre effektivitet i hanteringen som följd. Kostnad och påverkan vid 
avstängning av underhåll bör alltså beror på vilken yta som stängs av. 

Arbetskostnader Sträcka Tid/hastighet Ytjämnhet 
Personalkostnad  X  
Arbetsmiljö    
   Vibration X  X 
   Buller  X X 
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8.3.5 Minskad kapacitet och oproduktiva förflyttningar 
När en yta stängs av så minskar den totala användbara ytan för uppställning av containrar, vilket 
sänker kapaciteten i terminalen. Wiese et al. (20013) visade att antalet oproduktiva 
förflyttningar i en hamn är beroende av medelstapelhöjden, som i sin tur är beroende av 
relationen mellan antalet containrar och antalet uppställningsplatser. När en yta stängs av så 
minskar antalet uppställningsplatser och antalet oproduktiva förflyttningar ökar som följd. 
Detta ger en påverkan i tid per hanterad container och ökad sträcka i och med att containrarna 
flyttas runt mer. 

8.3.6 Tidens, sträckans, och kapacitetens påverkan på kostnader 
Tre närliggande och samverkande, men i vissa aspekter olika, parametrar som påverkar driften 
kan noteras i de tre ovanstående styckena; tid, sträcka, och kapacitet. Längre körsträcka ger 
även en ökning i körtid, ökad körtid och körsträcka ger lägre kapacitet i terminalen, och 
avstängd yta ger lägre kapacitet och ökad hanteringstid. En viktig skillnad är hur och vilka 
kostnader de påverkar. 

Vid beräkning av förseningskostnader för vägar så beräknas tidsvärdet enligt Bennet och 
Greenwood (2001) utifrån alternativkostnaden. Tidsbesparingar i en containerterminal ger 
ökad effektivitet och ökad kapacitet. Huruvida ökad kapacitet har påverkan i hamnen beror på 
om det finns överbliven efterfrågan att fylla upp med. Extra efterfrågan innebär samtidigt att 
kapaciteten redan är begränsad, vilket enligt ARA (2011) kan räknas som inkomstbortfall. 
Kapacitetsbegränsningar om uppstår vid avstängning av ytor vid underhåll räknas rimligen bäst 
som en kostnad i form av intäktsbortfall. Vid normal drift är det däremot snarare lämpligt att 
inkludera ökad kapacitet som en nytta i de alternativ som möjliggör detta. 

8.3.7 Vändtid för fartyg 
Det framgick att när en yta stängs av så stängs delar av de kajnära områdena av, vilket ger längre 
körsträckor och mindre effektiv containerhantering mot fartygen. Som nämnts ger det dels 
ökade hanteringskostnader, samtidigt som det enligt respondent 1 potentiellt skulle kunna leda 
till längre last- och lossningstider för fartyget. Gutiérrez-Bolívar och Marcobal (2001) menade 
att förseningar i hamnaktiviteter kan leda till störningar i hela transportsystemet för både sjö-, 
tåg-, och vägtransport. Steenken et al. (2004) nämnde vändtid för fartygen i hamn som ett viktigt 
nyckeltal i hamnar och Taneja et la. (2008) sa at detta är en viktig faktor vid marknadsföring av 
en hamn. Brinkmann (2011) påpekade att det är viktigt att vändtiden i hamn är så kort som 
möjligt då det endast är fartyg i rörelse som tjänar pengar. Det kan alltså ge högre kostnader för 
fartygen om de ligger i hamn längre än nödvändigt, samt upplevas som dålig service från 
terminaloperatören. Respondent 1 påstod att den sänkta effektiviteten i containerhanteringen 
kan kompenseras genom att sätta in fler truckar, vilket då istället ger ökade driftkostnader. 
Huruvida en längre vändtid för fartygen uppstår, eller om det kompenseras i ökade 
truckkostnader, är alltså möjligt att till viss del styra av operatören i hamnen. 

8.3.8 Volymökningens påverkan på operativa kostnader 
Enligt Bull (1993) och Walls och Smith (1998) så är fordonskostnader en funktion av 
trafikmängden. Ökad godsvolym ger ökade kostnader i form av en direkt multipel av kostnaden 
per hanterad container. Om volymökningen samtidigt ger möjlighet att utnyttja ökad effektivitet 
i hamnen ger det även sänkt medelkostnad per förflyttning, vilket visades i tabell 12 enligt Luo 
et al. (2009). Ökade volymer ger även större påverkan vid avstängning av ytor då det ger en 
högre fyllningsgrad och ökade oproduktiva förflyttningar, samt potentiellt högre 
inkomstförluster. 
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8.4 Samhällskostnader och miljöpåverkan 
Enligt Göteborgs Hamns hållbarhetsredovisning (Göteborgs Hamn AB 2013a) så hade 320 
företag och 13 500 personer indirekt koppling till hamnen. Bottasso et al. (2013) visade på en 
positiv relation mellan regional sysselsättning och godsgenomflödet i en hamn. I ett extremfall 
där hamnens produktivitet på lång sikt nedsätts så att kapaciteten begränsas så kan det alltså ge 
negativa kostnader för samhället. Detta kan tänkas ske genom två samverkande faktorer. Dels då 
sänkt produktivitet minskar godsgenomflödet, och även då sänkt produktivitet kan ge längre 
vändtid till fartyg, lägre service till kunderna och på så sätt minskad efterfrågan. Till vilken grad 
samhällskostnader är relevanta att se över berodde enligt Musso et al. (2006) till stor del av 
karaktären av investeringen, om det är privata eller offentliga intressen.  

Buller, utsläpp, och partikelpåverkan har inte bara påverkan på personal och arbetsmiljö, men 
även miljön och samhället i stort. Buller ger som Andersson et al. (2009) påpekar inga direkta 
miljöskador men kan påverka individen. Miljöpåverkan från buller i en containerterminal, 
utöver påverkan på anställda, beror då på närområdet och vad som kan störas. Utsläpp och 
partikelemissioner har däremot mer direkt påverkan på miljön. Att sätta monetära värden på 
dessa effekter för att jämföra med övriga kostnader är svårt. Vanligen utförs istället 
livscykelanalyser som komplement till livscykelkostnadsanalyser, som enbart syftar till att mäta 
miljöpåverkan. 
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9 Modellen Total Cost of Ownership and Operation i 
förhållande till identifierade parametrar som påverkar 
totalkostnaden under en livscykel för 
containerhamnterminalytor 

I följande kapitel jämförs de parametrar som bedömdes i TCOO med de identifierade parametrarna 
i kapitel 8, samt livscykelkostnadsanalysmodellerna i kapitel 4. Utifrån identifierade skillnader 
föreslås även förslag på utvecklingsmöjlighet och förbättringar med modellen. 

9.1 Större involvering i designstadiet 
Pontarius blev inblandade först när designen av de nya ytorna var bestämd och det var därifrån 
modellen utvecklades. Utöver jämförelsen av de redan definierade designalternativen har därför 
ingen beaktning tagits till hur parametrarna i designstadiet kan ändras för att påverka 
livscykelkostnaderna. När Göteborgs Hamn AB tog fram designalternativen så förklarade 
respondent 1 att man i det läget endast såg till de direkta konstruktions- och 
underhållskostnaderna för beläggningen, och inte det bredare livscykelkostnadsperspektivet 
som Pontarius tillförde. Som påpekades av Walls och Smith (1998) så kan en stor del i värdet av 
en livscykelkostnadsanalys utöver möjligheten att bedöma alternativ även ligga i möjligheten att 
utveckla och förbättra alternativen. Även Ashworth (se Bull 1993) och Bentley (2007, se 
Forsman 2010, s .7) påpekade att livscykelkostnadsanalys har störst effekt i de tidiga stadierna 
av livscykeln, då möjlighet fortfarande finns att påverka designen. En utvecklingsmöjlighet med 
TCOO är att integrera modellen tidigare i designfasen för att tillåta en iteration där 
designalternativen utvärderas och justeras med avseende på de framtida kostnader och 
osäkerheter som identifieras under processen. 

9.2 Hantering av konstruktion- och underhållskostnader i TCOO 
Konstruktions- och underhållskostnaderna var i TCOO uppdelade i initial konstruktionskostnad, 
framtida underhållskostnader och restvärde. Underhållskostnaderna delades sedan upp i 
kostnad för material och kostnad för utförande. Framtida underhållskostnader antogs följa 
inflationen och räknades utifrån dåtida pris enligt ramavtal. Hur restvärdet är uppskattat har 
inte framgått, men det är inkluderat för alternativ 3 som förväntas ha längre livslängd än 
analysperioden. Enligt Mack (2012) kan asfaltspriset förväntas stiga snabbare än den allmänna 
inflationen och som diskuterat i kapitel 8.2.3 så kan det påverka framtida kostnader vid 
underhåll. Beläggningsstrategier med högre frekvens av rehabilitering, alternativ 1 och 2 i den 
tidigare utförda bedömningen, skulle då åtdras högre framtida materialkostnader. Samtidigt 
skulle ett alternativ med färre rehabiliteringar premieras ytterligare på grund av den lägre 
framtida materialåtgången.  

Underhållsintervallen för respektive alternativ sattes utefter fasta intervall för hela livscykeln. 
Beaktande av hur driften påverkas vid underhållsögonblicket och möjlighet att utföra 
underhållet av olika stora ytor åt gången eller med extra resurser för snabbare underhåll har 
inte tagits. Detta utelämnar möjlighet till optimering av underhållet och antyder att det endast är 
skicket i asfalten som styr underhållstimingen. Som diskuterat i kapitel 8.1.4 så kan även 
potentiell framtida volymökning i hamnen leda till ökat framtida behov av underhåll och kortare 
underhållscykler. 
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9.3 Hantering av operativa kostnader i TCOO 
De operativa kostnaderna delades i TCOO upp i parametrarna operationell effektivitet, 
underhåll- och reparationskostnad för grensletruckar, arbetsmiljö och arbetsskador, samt 
miljöpåverkan. 

9.3.1 Parametern operationell effektivitet 
Den operationella effektiviteten identifierades i TCOO vara en viktig parameter relaterad till 
ytorna genom att grensletruckarnas produktion påverkades. Ojämnheter och lutningar 
bedömdes ge lägre körhastigheter, akuta skador gav avstängningar av parkrader och planerade 
underhåll resulterade i avsägning av hela parker och därmed längre körsträckor. På grund av 
dessa faktorer bedömdes effektiviteten och kapaciteten i containerterminalen bli påverkad och 
ge upphov till kostnader. Detta är i likhet med Esmer (2008) som menade att produktiviteten är 
en viktig faktor relaterad till kostnader för att operera i en terminal, samt Luo et al. (2009) som 
visade hur kostnaden per förflyttning beror på bland annat körhastighet. Hur påverkan från 
dessa effekter har uppskattats och beräknats i TCOO kan dock identifieras ha vissa brister. 

Att de tre parametrarna, körhastighet, tillgänglighet och driftsäkerhet alla påverkar den totala 
operativa kostnaden (inkluderat bränslekostnad, underhåll och reparationer, personalkostnad, 
avskrivningar och övriga kostnader) kan identifieras vara missvisande. Bennett och Greenwood 
(2001) visade att för låga utgångshastigheter kan ökad hastighet ge minskad 
bränsleförbrukningen per körd sträcka, som illustrerat i figur 15. Därefter följer dock ett 
hastighetsintervall med relativt opåverkad bränsleökning per körsträcka, varefter det för 
ytterligare högre hastigheter ger ökad bränslekonsumtion. Det bör vara rimligt att anta att även 
om körhastigheten är nedsatt på grund av ojämnheter, så bör det inte vara så pass att 
bränsleförbrukningen nämnvärt ändras på grund av hastigheten (även om ytjämnheten sedan 
påverkar bränsleförbrukningen). Ökad eller minskad körsträcka påverkar bränslekostnaden per 
förflyttning. I övrigt bör dock bränslekostnaden rimligen endast vara en direkt faktor av antalet 
förflyttningar, vilket är i likhet med Luo et al. (2009) som räknade bränslekostnaden som 
beroende av antal förflyttningar. Stillestånd av truckar påverkar inte bränsleförbrukningen, 
förutsatt att förflyttningarna blir utförda av andra truckar. Samma resonemang kan även göras 
för däckkostnad samt underhåll- och reparationskostnader.  

Värdeminskning uppstår enligt Bennett och Greenwood (2001) till största del på grund av ålder, 
medan körsträcka gör upp den resterande mindre delen. Körhastighet och stillestånd bör alltså 
inte heller påverka kostnaderna för värdeminskning, medan endast en procentuell del av extra 
körsträcka påverkar.  

Att beräkna ökad körhastighet och ökad användningsgrad av truckar som en direkt minskning 
av operativa kostnader kan alltså anses felaktigt. Fordonskostnader är antingen fasta kostnader 
eller beroende av körsträcka. Den kostnaden som kan minskas med ökad effektivitet är 
personalkostnaden, då man i längden kan ha färre anställda för samma antal förflyttningar. Luo 
et al. (2009) visade hur ökad körhastighet, dvs. ökad produktivitet, och ökad användningsgrad 
av truckar kan ge lägre kostnad per förflyttning då fasta kostnader kan slås ut på fler antal 
förflyttningar. Detta ger dock inte lägre faktiska totalkostnader, samtidigt som det förutsätter att 
det finns extra förflyttningar att utföra i form av högre efterfrågan än vad terminalen klarar av. 
Ökad produktivitet och förbättrad effektivitet ger alltså störst kostnadsbesparingar om de går 
att utnyttja till fler förflyttningar. Om det finns efterfrågan för ytterligare förflyttningar innebär 
det att beläggningsalternativen som är kapacitetsbegränsande ger inkomstbortfall, alternativt 
att de alternativ som möjliggör högre kapacitet tillförs nyttor i form av extra intäkter. Genom att 
räkna in inkomstbortfallet för de kapacitetsbegränsande alternativen, och de faktiska 
skillnaderna i operativa kostnader, så fås en mer representativ bild av kostnaderna. 
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En bättre kostnadsstruktur för att tydliggöra kostnadernas uppkomst och de faktorer de beror 
av kan vara lämplig för TCOO. En tydligare kostnadsstruktur kan även senare användas för att 
analysera vilka kostnader som påverkas mest och utifrån det även utvärdera alternativen för att 
söka möjliga förbättringar. 

9.3.2 Dubbelräkning av operativa kostnader 
Parametrarna körhastighet (minskad körtid), tillgänglighet (minskade köravstånd) och 
driftsäkerhet (mindre stillestånd för truckar) bedömdes i TCOO påverkas av ytornas 
beskaffenhet. Tillsammans beräknades de påverka parametern operationell effektivitet genom 
minskning i de totala kostnaderna för att driva containerhantering med grensletruckar. 
Inkluderat i dessa kostnader var personalkostnader samt truckkostnader (bestående av 
bränslekostnad, underhåll och reparationer, avskrivningar och övriga kostnader). Därefter 
beräknades ökad jämnhet i underlaget ge ytterligare förbättringar i arbetsmiljö (lägre 
personalkostnader) samt underhåll- och reparationskostnad för grensletruckarna. Då dessa 
parametrar först räknades i de totala operativa kostnaderna, och sedan bröts ut och räknades 
igen, så ledde det till dubbelräkning och oproportionerligt höga driftkostnader, så som 
illustrerat i figur 18. 

 

Figur 18 Uppkomst till dubbelräkning av kostnader 

9.3.3 Parametern underhåll och reparationskostnad samt fordonskostnaders 
påverkan från ytjämnheten 

Alternativ 2 och 3 i TCOO bedömdes att under livstiden ge upphov till bättre kvalitet på ytorna 
och tillräknades därför en förbättring i de totala kostnaderna. De alternativa 
beläggningsstrategierna hade vitt skilda underhållscykler, där alternativ 1 hade tre år mellan 
underhållen och alternativ 3 hade 10 år mellan underhållen. Detta ger en likhet med figur 8, 
vilket enligt NCHRP (2004) ger ackumulerade skillnader i ytskick under livstiden på ett sådant 
sätt att alternativ 1 bör uppvisa högre fordonskostnader. Detta stämmer även överens med 
påståendet från Walls och Smith (1998) och Papagiannakis och Delwar (2001) som sa att 
användarkostnaderna vid normal drift är en funktion av skillnaden mellan ytornas prestanda för 
de olika alternativen.  

Utav fordonskostnaderna så uppskattades underhåll och reparationer, med däckkostnader 
inkluderat, förbättras med jämnare ytor. Detta är i likhet med Zaabar och Chatti (2010) och 
Islam och Buttlar (2012) som visade att underhåll och reparationskostnader beror på 
ytjämnheten och att dessa ökar stort vid stora ojämnheter. Zaabar och Chatti (2010) och Islam 
och Buttlar (2012) visade även att bränslekostnaden påverkades av ökad ytjämnhet. 
Bränslekostnaden i TCOO uppskattades indirekt förbättras av ytjämnheten genom parametrarna 
körhastighet, tillgänglighet och driftsäkerhet, men det överser ytjämnhetens direkta påverkan 
på bränslekostnaden. 

Enligt Moffat och Nichol (2009) så förfaller en yta med tiden och vid användning. Enligt Zaabar 
och Chatti (2010) och Islam och Buttlar (2012) så ökar fordonskostnader när ojämnheter ökar 
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på en yta. Efter tid då bör alltså ökade fordonskostnader uppstå mellan underhållscyklerna på 
grund av minskad ytjämnhet, så som även illustreras i figur 17 där det framgår att 
fordonskostnaderna kan öka markant mellan underhållen. I TCOO räknades det inte med ökade 
truckkostnader på grund av nedbrytning av ytorna. Istället sattes driftskostnaderna som lika 
varje år för hela analysperioden. Hur stor påverkan detta ger beror av hur stort slitage som 
tillåts på ytan samt hur stor trafikering det är på ytan. 

9.3.4 Parametern arbetsmiljö och arbetsskador 
I TCOO identifierades ett arbetsmiljöproblem uppstå med ojämna ytor genom att truckförarna 
drabbades av rygg- och nackproblem på grund av skakningar och vibrationer. I likhet beskrev 
Bohgard (2011) att förare utsätts för helkroppsvibrationer som ger överrisk för just rygg- och 
nackbesvär. Dessa skador beräknades sedan påverka personalkostnaderna i from av 
sjukskrivningar och rehabiliteringskostnader. I likhet med NCHRP (2004) och Ozbay (2003) som 
nämner bekvämlighet som en faktor som påverkas av ytjämnheten så identifieras i TCOO även 
högre komfort och mer nöjd personal ha ett värde, men väljs dock att inte räknas med i 
analysen.  

Enligt Andersson et al. (2009) kan arbetsmiljön även påverkas av buller med eventuell nedsatt 
produktion som följd. Inverkan av buller nämns inte i TCOO. 

9.3.5 Parametern miljöpåverkan 
Den miljöpåverkan som räknades med i TCOO var koldioxidutsläpp från truckarnas 
bränsleförbrukning. Värdet för minskat koldioxidutsläpp räknades utifrån kostnaden för 
utsläppsrätter. I rapporten påpekas även att förbättring av ytorna ger minskning av partiklar 
som lossnar från ytorna samt färre däckpartiklar som avges vid däckslitage, men en avgränsning 
görs från att räkna med dessa miljöeffekter. Enligt Wang et al. (2012) uppstår stora utsläpp både 
vid konstruktion av en beläggning och vid driften. Beroende på typen av konstruktion och 
mängden trafikering så kan det skilja vilken energiåtgång som är störst. För lägre trafikerade 
ytor så är det inte säkert att den ackumulerade insparade effekten av bättre ytor väger upp 
energiåtgången vid konstruktionen. I livscykelkostnadsanalys tas vanligen bara faktiska 
kostnader med och det rekommenderas istället att en kompletterande livscykelanalys görs över 
miljöeffekter (Langdon 2007). Alternativen som jämfördes i TCOO hade stora skillnader i 
beläggningsstrategi, med olika underhållscykler och materialåtgång. För ett mer omfattande 
bedömningsverktyg kan det därför vara lämpligt att även inkludera livscykelanalyser i 
bedömningen. I sin hållbarhetsplan uttryckte även Göteborgs Hamn AB målet att värna om 
miljömässig hållbarhet (Göteborgs Hamn AB 2013a), vilket ger ytterligare incitament att i 
framtiden komplettera med livscykelanalyser. 

9.3.6 Kostnader vid avstängning av ytor 
Parametern tillgänglighet uppskattades att påverkas av minskade köravstånd på grund av färre 
avstängda ytor. Förbättringen beräknades som en procentuell förbättring för driftskostnaderna 
över hela analysperioden. Vanligen delas driftskostnaderna istället normalt upp i kostnader vid 
normal drift samt kostnader vid störd drift på grund av underhållsarbete (Walls, Smith 1998, ARA 
2011, NCHRP 2004). Denna uppdelning ter sig alltså lämplig även för en containerterminal. Att 
göra denna uppdelning är nödvändigt i syfte att kunna väga ökade ägarkostnader mot ökade 
operativa kostnader i samband med när och hur underhåll ska göras. Det behövs även på grund 
av tidsvärdet av pengar och för rätt kostnad tilldelad räknas till rätt tidpunkt. För de gamla 
ytorna i terminalen var visserligen avstängningar så pass frekvent förekommande att en 
konstant förbättring kan tänkas vara en enklare och lika bra uppskattning som att dela upp för 
normal drift och onormal drift. Dock så bortsåg TCOO från påverkan vid konstruktionen av de 
nya ytorna, vilket enligt respondenterna hade stor påverkan på produktionen. 
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9.3.7 Utvärdering av fördelningsnyckeln 
Vid allokering av kostnaderna i TCOO så användes en fördelningsnyckel baserad på area. De 
totala kostnaderna för att driva containerhanteringen i hamnen allokerades till den gällande 
ytan med en fördelningsnyckel baserad på relativ ytstorlek mellan mottagningsparker, 
containerparker, tomparker, transportgator och kaj. Då den beräknade ytan är en del av 
containerparkerna så bröts kostnaden upp ytterligare utifrån den interna ytstorleken inom 
containerparken. En fördelningsnyckel baserad på area tyder på att hela hamnen ses som 
homogen och att samtliga parker bidrar lika mycket till de totala driftskostnaderna, vilket vidare 
implicerar att alla parker används lika mycket och uppvisar samma beskaffenhet. Som Vis och 
Koster (2003) beskriver så utförs dock vanligen olika processer i en containerterminal. 
Gutiérrez-Bolívar och Marcoval (2001) påpekade att det finns en stor variation av vikter och 
deras frekvens över beläggningar i hamnar och att skillnaden mellan olika hanteringsutrustning 
och frekvens av vikter bör beaktas för olika typer av ytor. Detta indikerar till att börja med att 
användningen av olika typer ytor skiljer sig åt. Vidare framkom det av respondenterna vara 
fördelaktigt att hålla containrar nära kaj, vilket även tyder på att terminalytor och parker nära 
kaj utnyttjas i högre grad. Alltså verkar en allokering av driftkostnader baserat på area vara 
missvisande. Då de operativa kostnaderna uppstår i hanteringen av containrar så bör en 
noggrannare allokering av dessa kostnader istället kunna göras baserat på godsvolymen för 
ytan.  

9.3.8 Blandning av nominella och realkostnader 
Nominella och realkostnader blandas i TCOO-kalkylen, vilket enligt Walls och Smith (1998) inte 
bör göras. Kostnader för konstruktion och underhåll beräknades nominellt med inkludering av 
framtida inflation, medan driftkostnader räknades med realkostnader. Detta ger till följd att 
framtida underhållskostnader är oproportionerligt större än framtida driftkostnader. 

9.4 Optimering av underhåll 
Ett mål med TCOO angavs vara att skapa en modell för att optimera investerings-, drift, och 
underhållskostnader för terminalytorna. I TCOO räknades driftkostnaderna utifrån en 
genomsnittlig total förbättring sett till hela livscykeln utan att dela upp kostnaderna för normal 
drift och drift vid underhållsaktiviteter, vilket dock vanligen förespråkas vid 
livscykelkostnadsanalys för beläggningar. För välplanerad drift och underhåll behövs bättre 
modeller för hur kostnaden relaterad till de specifika ytorna ter sig, sett till kostnad vid 
produktionsstopp kontra kostnad för underhåll. Driftkostnader ökar även allteftersom slitage 
fortgår samtidigt som underhållskostnaden blir dyrare vid högre grad av slitage. Vidare ger 
underhållsaktiviteter och avstängning av en yta betydande konsekvenser för produktionen i 
hamnen. Utan uppskattning av dessa faktorer så styrs underhållet endast av skicket på ytan, 
vilket sänker möjligheten till optimering av underhållet. 

För att kunna använda livscykelkostnadsanalys för optimal planering av underhåll så är det 
nödvändigt att ta hänsyn till nedbrytningen av ytan och de ökade operativa kostnaderna det 
medför. Utan modeller för hur ytans beskaffenhet förändras med tiden och för hur 
fordonskostnad beror av densamma går dessa effekter inte räkna på mer än genom 
uppskattningar. 

9.5 Utförd analys av resultat och osäkerheter i TCOO 
På grund av osäkerheter i en livscykelkostnadsanalys så rekommenderade Ozbay et al. (2003) 
att det bör vara en skillnad på minst 10% mellan alternativen for att ett säkert beslut ska fattas. 
Meersman (2005) menade även att stora osäkerheter med investeringar i hamnar motiverar ett 
högre krav på avkastningens nuvärde för att det ska vara lönt risken. I TCOO kan en otydlighet 
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identifieras i vad beslutskriteriet är. Tabell 15 visar de jämförda alternativen tillsammans med 
kostnadsflödesdiagram, annuitetskostnaden för respektive alternativ, samt den procentuella 
skillnaden mellan alternativen jämfört utifrån alternativ 1. Alternativ 3 visar på 13% förbättring, 
vilket kan vara en betydande skillnad, medan skillnaden mellan alternativ 2 och 1 är minimal. 
Som diskuterats så finns det dock påtagliga osäkerheter i beräkningarna, vilka potentiellt kan få 
stora genomslag i resultatet. Om analysen utförs som beslutsunderlag vid jämförelse av 
alternativ så påpekade Sund (1996, se Forsman 2010, s. 34) att det bara är marginalkostnaderna 
som bör inkluderas. Detta ger en tydligare bild över de faktiska skillnaderna som alternativen 
innebär och möjliggör att bedömningen görs utifrån de faktiska fördelar som investeringen för 
med sig. Tabell 16 visar hur resultatet ser ut om baskostnaderna för driften dras av (för att 
undvika negativa värden så räkans baskostnaden utifrån alternativ 3). De faktiska skillnaderna 
mellan alternativen framgår tydligare vilket ger ett tydligare beslutsunderlag. 

Tabell 15 Operativa kostnader beräknade enligt TCOO 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

   

Annuitetskostnad 
(kr/m2) 

513 503 448 

+/- % 0% -2% -13% 

 

Tabell 16 Operativa kostnader beräknade med avdragen baskostnad utifrån alternativ 3 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

   

Annuitetskostnad 
(kr/m2) 

165 155 99 

+/- % 0% -6% -40% 
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9.5.1 Påverkan av volymökning 
Framtida volymökning i containerterminalen är antagligen den största osäkerheten i livscykeln, 
med störst potentiell påverkan på resultatet i bedömningen. Dels genom de direkta kostnaderna 
som ökad trafik skapar, men även då volymökningen är den drivande faktorn bakom andra 
osäkerheter så som underhållstiming, efterfrågan och kapacitetsbegränsning, samt framtida 
byte av hanteringssystem (se kapitel 8.1.4). 

När Göteborgs Hamn skapade de nya ytorna så förutspåddes en betydande framtida 
volymökning, vilken ytorna dimensionerades utefter. I TCOO sattes däremot de respektive 
driftkostnaderna för alternativen som konstanta för varje år under analysperioden, utan att ta 
hänsyn till ökat godsflöde. Till följd erhölls lägre totala operativa kostnader i jämförelse med om 
tillväxten av trafik hade räknats med. Detta ger en obefogad fördel för de alternativ 1 och 2 som 
har höga framtida operativa kostnader men låga investeringskostnader. De fulla besparingarna 
för det alternativ som ger en bättre yta och lägre operativa kostnader hade blivit större med 
ökad volym. Tabell 17 och tabell 18 visar hur resultatet förändras om en årlig volymökning på 
2,5% inkluderas som en direkt faktor på de operativa kostnaderna i modellen, enligt ekvation 
(8). Tabell 17 visar de totala kostnaderna och tabell 18 visar resultatet om baskostnaden dras av 
utifrån alternativ 3. 

Om volymen över ytan ökar så ökar slitaget och omfattningen av underhållsarbetet. Respondent 
1 sa att den nya ytan var dimensionerad för att klara den förutspådda volymökningen sett till 25 
år. I TCOO-modellen används dock samma underhållsintervall och omfattning för alla tre 
alternativen och för alla tre analysperioderna. Om en trafikökning anses sannolik så bör det leda 
till högre frekvens mellan underhållen och flera akuta reparationer, framför allt i alternativ 1 
och 2 med den redan underdimensionerade underbyggnaden och korta underhållscykler. 

Den framtida ökningen är viktig dels i beräknandet av kostnader och även i uppskattning av 
eventuell framtida intäktsförluster. Volymökningen avgör hur stor påverkan förändringar i 
effektivitet och kapacitet har i terminalen, då det är efterfrågan kontra kapaciteten i hamnen 
som till stor del påverkar värdet av effektivitet i form av möjliga ökade intäkter eller 
intäktsbortfall. 

Tabell 17 Operativa kostnader beräknade med 2,5% årlig volymökning 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

   

Annuitetskostnad 
(kr/m2) 

636 639 553 

+/- % 0% -3% -13% 
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Tabell 18 Operativa kostnader beräknade med 2,5% årlig volymökning och avdragen baskostnad utifrån 
alternativ 3 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

   

Annuitetskostnad:  182 
kr/m2 

166 kr/m2 99 kr/m2 

0+/- % 0% -9% -46% 

9.5.2 Hantering av osäkerheter 
I TCOO utfördes deterministiska beräkningar. Den osäkerhet som togs i beaktning var 
osäkerheten i analysperioden, vilken behandlades genom att beräkna resultatet för tre olika 
analysperioder; 10, 25 och 40 år. I övrigt hanterades osäkerheterna endast genom att 
förbättringarna ansågs vara uppskattade konservativt. Det identifierades även att alla 
parametrar verkade i fördel för samma alternativ, vilket kan minimera risken att fel alternativ 
väljs. 

Osäkerheter är dock en stor faktor i livscykelkostnadsberäkningar och något TCOO kan 
utvecklas för att ta större hänsyn till. Känslighetsanalyser rekommenderas vanligen vid 
deterministiska beräkningar, medan en ännu större utvecklingspotential är att införa 
probabilistiska beräkningar som tydligare kan visa t.ex. påverkan från volymökning och 
sannolikheten för olika utfall. 

9.6 Precisering av syfte och omfattning 
TCOO beskrevs vara användbar för att påverka det slutgiltiga utförandet av ett framtida projekt, 
som beslutsunderlag vid bedömning av olika alternativa lösningar på ett projekt, som 
projektstyrning med en välstrukturerad budget, för att ge bättre underlag vid inköp, 
investeringspunkt, tidsplanering, framtida drift och underhållsintervall, eller som medel för att 
uttrycka krav mot entreprenören (GHAB/Pontarius 2009). Detta är i likhet med Langdons 
(2007) definition om att livscykelkostnadsanalys kan användas i flera syften, så som 
budgetering av en investering eller bedömning av alternativ. Det går även i linje med Ashworth 
(se Bull 1993) som beskrev att livscykelkostnadsanalys kan användas i alla faser i livscykeln. 
Däremot definieras inte tydligt för vilket av dessa syften som modellen faktiskt används till i 
fallet mot Göteborgs Hamn, vilket ger till följd en otydlighet i hur analysen utförs och vilka 
kostnader som är relevanta att inkludera. Som Langdon (2007) påstod så räcker det till exempel 
vid bedömning av alternativ med att endast ta med de kostnader som skiljer alternativen åt, 
medan det för budgeteringssyften är viktigast att inkludera alla kostnader. En tydligare 
precisering av syftet kan därför bland annat avgöra om baskostnaderna för driften ska räknas 
med, som diskuterat i kapitel 9.5. 
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Det nämns att den utförda beräkningen i TCOO avser en enskild park i containerterminalen. Vid 
senare steg av analysen, t.ex. vid val av fördelningsnyckel för allokering av kostnader, uppstår 
det dock oklarheter som verkar härleda ifrån otydlighet i om analysen görs för endast den 
gällande parken, eller som en uppskattning över potentiell förbättring om samma ingrepp utförs 
i hela containerterminalen. ARA (2011) rekommenderade att den fysiska omfattningen av 
analysens ska definieras. Omprojektet involverar ingrepp på olika sektionerna, eller om 
sektionerna används i olika syften, så är det lämpligt att utföra separata analyser. Gutiérrez-
Bolívar och Marcobal (2001) påstod till och med att gränsvärdet för när rehabilitering bör 
genomföras skiljer mellan olika sektioner beroende på typ och antal aktiviteter i respektive 
sektion, vilket ytterligare indikerar nödvändigheten i att behandla olika ytsektioner separat.  
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10 Hur modellen Total Cost of Ownership and Operations 
för containerhamnterminalytor bör vara utformad 

Modellen är i ett tidigt stadie med stor utvecklingsmöjlighet. Processen för livscykelkostnadsanalys 
för väg och flyg, som presenterad av bland andra Walls och Smith (1998) och ARA (2011), går att 
använda för en tydlig struktur och tillvägagångssätt, med viss modifikation för alternativ och 
kostnader som skiljer sig för terminalytor. Utifrån utförandet av livscykelkostnadsanalys i kapitel 4 
så beskrivs nedan tillägg som identifierats vara karakteristiskt för containerterminaler, samt 
möjliga modifikationer i TCOO. 

10.1 Definiera syftet med analysen 
Det är viktigt att definiera syftet med analysen för att inkludera rätt kostnadsparametrar och för 
att kunna utföra relevant analys av resultatet. Om syftet är att göra en bedömning av olika 
alternativ så är det endast relevant att inkludera de kostnader som skiljer sig mellan alternativen. 
Det ger en tydligare bild över vad den faktiska skillnaden mellan alternativen är. Om 
livscykelkostnadsanalysen endast är en del i bedömningen, till exempel om en livscykelanalys 
även utförs, så behöver det även definieras vilka parametrar som inkluderas i de respektive 
analyserna så att kostnader inte dubbelräknas. Rekommenderat är att endast faktiska kostnader 
inkluderas i livscykelkostnadsanalysen, medan miljökostnader som inte har ett direkt monetärt 
värde istället inkluderas i en eventuell livscykelanalys. 

10.2 Identifiera typen av yta 
I terminalytor så finns det flera olika typer av ytor med olika användningsområden, så som 
kajområden, transportvägar och terminalytor för tomma eller fulla containrar. Skillnader i 
frekvens i användningen kan skilja mellan olika typer av ytor, men även inom samma typ av yta 
beroende på närheten till kaj. För att göra en bra bedömning och allokera rätt kostnader så 
behöver dels användningssyftet för ytan identifieras och även användningsgraden av ytan. 

På grund av skillnader i användningsgrad och användningssyfte för ytorna så kan avstängning av 
olika ytor ge olika stor påverkan på produktionen i terminalen. Underhåll görs inte på hela 
terminalen samtidigt utan på enskilda parker, vilket gör att ytorna ligger i olika underhållscykler. 
Vidare kan olika användningsgrad av ytorna leda till skillnader i frekvens av underhåll och 
avstängning av ytorna. Dessa faktorer gör att det kan vara relevant att utföra separata analyser för 
olika ytor, framförallt om syftet med analysen är underhållsplanering. 

10.3 Analysperiod och restvärde 
Analysperioden är en vanlig osäkerhetsfaktor i livscykelkostnadsanalyser för beläggningar. Då det 
för containerterminaler blir allt vanligare med skilda ägare och operatörer av terminalen, där 
terminaloperatören ansvarar för drift och underhåll under en kontrakterad tid, så kan en relevant 
analysperiod vara längden av kontraktet. Infrastruktur i hamnar är dock avsedda för att hålla lång 
tid och det är möjligt att en del av värdet i beläggningen sträcker sig utanför kontraktstiden. Om 
livscykelkostnadsanalysen görs utifrån terminaloperatörens intresse så bör en förståelse göras 
med terminalägaren om hur värdet efter kontraktstiden disponeras för att en längre analysperiod 
och efterföljande restvärde ska vara relevant att inkludera i analysen. 

69 



10.4 Utveckling av alternativa beläggningsstrategier 
För att fullt kunna utnyttja potentialen med livscykelkostnadsanalys så bör TCOO utvecklas och 
integreras redan i designstadiet av en beläggning. Designen sätter förutsättningarna för framtida 
kostnader i livscykeln och i designstadiet finns det fortfarande möjlighet att påverka dessa. Vid 
utveckling av beläggningsstrategi så är det viktigt att se över användningssyftet för ytan och möjliga 
framtida förändringar och behov av flexibilitet i layouten. Ytor med olika användningssyften kan 
dimensioneras olika för att minimera konstruktionskostnaderna. Alternativt så kan ytor som initialt 
är tänkta till lägre belastningar, så som uppställning av tomma containrar, dimensioneras lika som 
övriga ytor. Detta skapar flexibilitet vid ökat godsflöde, eller vid framtida underhåll och avstängning 
av ytor. Framtida chans för större än väntad volymökning eller framtida ändrat behov av ytsektioner 
kan motivera att initialt överdimensionera ytan trots en högre kostnad.  

10.5 Bestäm framtida prestanda och underhållstiming 
Beläggningens framtida prestanda måste uppskattas för att kunna planera in framtida underhåll. 
Dels måste beläggningens nedbrytningshastighet förutspås och dels måste gränsvärdet för när 
beläggningen bedöms vara undermålig sättas. För optimerad underhållstiming så måste flera 
faktorer vägas in. När ytan slits så ökar truckkostnaderna, arbetsmiljön försämras med ökade skador 
som följd, sämre ytor ger långsammare godshantering och försämrad produktion, och underhåll av 
ytan blir dyrare om nedbrytningen tillåts gå för långt. Dessa kostnader bör vägas mot kostnaden för 
att utföra underhåll och de ökade produktionskostnaderna som tillkommer då en yta stängs av. Vid 
underhållsögonblicket kan även ökade kostnader från avstängning av en yta vägas mot kostnader av 
extrainsatta resurser för underhållsarbetet. Ytterligare alternativ vid underhålls-arbetet är 
möjligheten att utföra underhållet på större sammanhängande ytor vilket ger ökad effektivitet i 
underhållsutförandet, men ökade kostnader produktionen på grund av avstängda ytor. 

10.6 Uppskatta de direkta beläggningskostnaderna 
De direkta beläggningskostnaderna för terminalytor är de samma som för andra typer av 
beläggningar. Det vill säga konstruktionskostnader, underhållskostnader, samt restvärde. På 
grund av generellt snabbare stigande prisindex för råolja så bör eskaleringsräntor för asfalt räknas 
med i framtida materialpriser även om reala priser används i övrigt, genom ekvation (9) och (10). 
Restvärde kan bestå av kvarvarande livslängd efter analysperioden samt återvinningsvärde i 
materialet. När ägarstrukturen är sådan att den aktör som ansvarar för överbyggnaden endast gör 
det under kontrakterad tid så bör beaktning tas för hur lång analysperiod som är relevant att 
undersöka, och om restvärdet går att tillgodoräkna. 

10.7 Uppskatta de operativa kostnaderna 
För hanteringsutrustning på terminalytor så saknas det samband för hur ojämnheter påverkar 
fordonskostnader. Nya material försvårar även möjligheten att förutspå nedbrytning av ytan. 
Påverkan från nedbrytning av ytan och ökade truckkostnader är alltså endast möjlig att uppskatta, 
vilket gjordes i TCOO. En tydligare kostnadsstruktur och identifiering av hur faktorer påverkar 
kostnaderna skulle dock underlätta och ge bättre kostnadsuppskattningar. 

Kostnaderna relaterade till ytan bör uppskattas utifrån ytans användningssyfte och mängden 
trafik på ytan relativt till övriga ytor. En lämplig fördelningsnyckel för att allokera operativa 
kostnader till den gällande ytsektionen kan därför vara mängden godsvolym för ytan relativt den 
totala godsvolymen i terminalen, enligt ekvation (13). 

 Operativa kostnader för ytan =  
𝑔𝑜𝑑𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑓ö𝑟 𝑦𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

× 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 (13) 
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För att uppskatta de operativa kostnaderna så bör en kostnadsstruktur skapas över de 
kostnader som bedöms relevanta att räkna med och utifrån den kostnadsdata som finns 
tillgänglig. I beräkningarna i TCOO-modellen identifierades dubbelräkningar av kostnaderna. 
För att undvika detta kan det vara lämpligt att identifiera och skilja på de kostnadsbärande 
parametrarna, samt de parametrar som driver kostnaderna. Till att börja med identifieras 
rimligen de faktorer som skiljer sig åt mellan alternativen för att därefter räkna ut kostnaderna 
utifrån hur dessa faktorer påverkar dem. De faktorer som har identifierats påverka de operativa 
kostnaderna är skillnad i körsträcka, tid, och ytjämnhet. Ytjämnheten beror endast på skicket av 
beläggningen, medan sträcka och tid kan påverkas på olika sätt. Ett första steg blir därför att 
identifiera de faktorer som skiljer mellan alternativen och ger upphov till olika förbättringar i tid 
och sträcka. Då det är just skillnader mellan alternativen som är intressant så kan beräkningarna 
göras relativt till grundförutsättningarna. Förbättringar i tid kan definieras som ökad möjlig tid 
för ytterligare containerförflyttningar, dvs. ökad kapacitet, och därför få bidrag från både ökad 
körhastighet, minskat köravstånd, samt högre möjlighet till nyttjande av truckar genom mindre 
stillestånd. Förbättringar i sträcka uppstår däremot endast från minskade köravstånd. 

I tabell 19 visas ett exempel på hur faktorer som påverkar sträcka och tid läggs ihop. Notera att 
då förbättringarna verkar på samma baskostnad så bör de multipliceras ihop, därav 14,5% för 
den totala förbättringen för tiden i exemplet. Minskade köravstånd påverkar både sträcka och 
tid. 

Tabell 19 Uppskattning av förbättring i sträcka och tid 

 Sträcka Tid 
Högre körhastighet - 10% 
Minskade köravstånd 5% 5% 
Högre nyttjande av truckar - - 
Totalt 5% 14,5% 

 

De totala förbättringarna i sträcka och tid sätts sedan in i tabell 20 där de lämpligen kan 
uppskattas vara direkta faktorer av de kostnader de berör, med undantag för värdeminskningen 
som endast till viss del berörs av körd sträcka (här satt till 30%). Därefter uppskattas 
ytjämnhetens bidrag till de individuella kostnaderna. Notera att ytjämnheten påverkar de 
individuella kostnaderna i olika grad. Även här multipliceras sedan förbättringarna ihop 
(värdesiffror på decimalen i uppskattade värden är inte nödvändigtvis nödvändigt, men 
inkluderas här för att belysa att procenten inte summeras ihop).  

Tabell 20 Uppskattning av förbättring i de operativa kostnaderna 

Operativa kostnader Sträcka Tid Ytjämnhet Totalt 
Bränslekostnad 5% - 8% 12,6% 
Däckkostnad 5% - 2% 6,9% 
Underhåll 5% - 4% 8,8% 
Reparation 5% - 25% 28,75% 
Värdeminskning 30%x5% - - 1,5% 
Personalkostnad - 14,5% 2% 16,21% 

 

Ovan ges då förbättringen i de operativa kostnaderna i ett påhittat alternativ räknat utifrån ett 
basalternativ. Beräkning av påverkan från förbättrad effektivitet och kapacitet görs lämpligen 
sedan separat. Den totala förbättringen i tid räknad ovan kan då översättas till ökad kapacitet i 
terminalen. Om A1 sätts som grundalternativet och A2 till att enligt ovan ge 14,5% ökad kapacitet 
genom ökad tillgänglig tid så kan tabell 21 illustrera exempel på när ökad kapacitet inte gör någon 
skillnad samt när det ger intäktsbortfall för ena alternativet. För år 1 är efterfrågan lägre än 
kapaciteten i båda alternativen och ökad effektivitet ger ingen påverkan utöver 
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kostnadsbesparingarna enligt ovan. År 10 överstiger dock efterfrågan den möjliga kapaciteten för 
A1 varför ett intäktsbortfall för värdet av 100 containrar uppstår i A1 jämfört med A2. 

Tabell 21 Påverkan från förbättrad effektivitet 

 År 1 År 10 
 A1 A2 A1 A2 
Kapacitetsförbättring (tid) 0 14,5% 0 14,5% 
Antal möjliga förflyttningar 1000 1145 1000 1145 
Antal efterfrågade förflyttningar 900 900 1100 1100 
Underkapacitet 0 0 100 0 

 

Förväntad volymökning över analysperioden måste uppskattas. Denna ligger dels i grund för 
hur stor den framtida efterfrågan är och därav möjlighet att utnyttja ökad effektivitet, vilket slår 
stort i kostnaderna. Volymökningen är även en direkt faktor till de faktiska operativa 
kostnaderna. 

10.8 Uppskatta samhällskostnader 
Miljöpåverkan som inte har direkta monetära konsekvenser bör bedömas med kompletterande 
livscykelanalyser. Mängden trafik på ytan påverkar de energibesparingar som kan göras i 
driftsfasen. Förhållandet mellan energikonsumtionen vid konstruktion av ytan och den 
besparing som en förbättrad yta innebär i driften kan vara en extra faktor att väga in vid 
bedömning av alternativ. 

Vidare skapar hamnar många externa nyttor för samhället i form av bland annat regional 
sysselsättning. Dessa kostnader är dels svåruppskattade och kräver alternativ med stor 
kapacitetsbegränsning för att externa effekter ska påverkas. Rimligen är det aldrig heller av 
intresse att från början skapa och inkludera ett sådant begränsande alternativ. 

10.9 Beräkna och analysera resultatet 
När resultatet analyseras så bör man återkoppla till vad syftet med analysen var. Om syftet var 
att bedöma olika alternativ så behöver endast kostnader som skiljer sig åt mellan alternativen 
räknas med. Baskostnader för truckarna kan till exempel dras av för att tydliggöra vilka 
skillnader olika beläggningsstrategier ger upphov till. 

Livscykelkostnadsanalyser har till dess natur många osäkerheter inbyggda i sig, så även för 
containerterminalytor. De största osäkerheterna bör identifieras och behandlas. Volymökningen 
är antagligen en av de största osäkerheterna med påverkan i hela livscykeln. Volymökning ger 
en större multipel av driftkostnaderna samt att ytorna slits snabbare med både snabbare 
ökande fordonskostnader och kortare underhållscykler. Volymökning kan även vara en 
drivande faktor till framtida byte av hanteringsutrustning, vilket plötsligt kan göra hela ytan 
underdimensionerad. 

För att fullt utnyttja livscykelkostnadsanalysens potential så rekommenderas även att resultatet 
används för att utvärdera beläggningsstrategierna för möjliga förbättringar. Med en 
välutvecklad kostnadsnedbrytningsstruktur så kan de parametrar som har störst påverkan på 
resultatet identifieras och användas som utgångspunkt. 
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11 Metoddiskussion 
En svårighet att få tag på intervjupersoner ger en begränsning i metoden. Fler respondenter 
med olika ansvar och kunskapsområden i terminalen hade varit önskvärt. Utöver de intervjuade 
respondenterna så önskades initialt även verkstads- och truckansvarig, personalansvarig, samt 
truckförare intervjuas. I efterhand kan även valet att endast rikta intervjuerna mot Göteborgs 
Hamn bedömas begränsande. Det var mot Göteborgs Hamn som TCOO uppfördes och Pontarius 
utförde själva intervjuer mot hamnen vid tillfället av arbetet. Detta ledde till att de faktorer och 
den bakgrund som redan fanns med i TCOO-rapporten till stor del upprepades i intervjuerna. Då 
del av syftet var att utveckla TCOO så kan intervjuer av andra aktörer utöver de som var 
inblandade i uppgraderingarna i Göteborgs Hamn ha varit till större nytta för att hitta nya 
parametrar. Erfarenhet och kunskap från andra containerterminaler hade kunnat ge bättre 
bredd i undersökningen. 

Intervjuaren upplevde på grund av ovana en svårighet i att fullt utnyttja den semistrukturerade 
intervjumetoden för att ställa följdfrågor. Detta blev en begränsning i intervjuerna och kan ha 
minskat möjligheten att komma vidare och hitta nya faktorer utöver de som redan nämnts i 
TCOO. 

Vidare hade en observationsstudie i hamnen vart givande och underlättat arbetet genom att ge 
bättre förståelse om dess funktion och hur driften ser ut. Istället för att utgå ifrån verkliga 
observationer så fick vissa slutsatser i arbetet göras utifrån bilder och beskrivningar över 
containerterminaler. Att inleda undersökningarna med en observationsstudie för bättre 
förståelse över hamnaktiviteterna och utseendet i terminalen hade även kunnat underlätta vid 
intervjuandet genom bättre förståelse i både frågorna och svaren.  
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12 Avslutande diskussion och slutsatser 
I följande kapitel presenteras sammanfattande diskussion och slutsatser för de tre formulerade 
frågeställningarna. 

12.1 Parametrar som påverkar totalkostnaden under en livscykel för 
containerhamnterminalytor 

I designstadiet bestäms beläggningsstrukturen för ytorna. Olika material för ytan kan väljas, med 
vissa begränsningar utifrån vad förhållandena på den geografiska platsen tillåter. Tjocklekarna i 
strukturen bestäms utifrån användningssyftet av ytan, dvs. vilka belastningar den ska klara och 
antalet repetitioner av trucktrafik. Olika ytor i en containerterminal utsätts för varierande typer av 
belastningar och kan dimensioneras olika för en kostnadseffektiv layout, eller överdimensioneras 
för en flexibel layout. 

Osäkerheter som uppstår i designstadiet är hur den framtida trafikeringen av ytan kommer se ut, 
dvs. sannolik ökning eller minskning av godsvolym. Teknisk utveckling eller hög framtida 
volymutveckling kan leda till nödvändigt byte av hanteringssystem på ytan, vilket i sin tur ändrar 
kraven på beläggningen och kan leda till en framtida underdimensionerad yta. Åtanke bör tas till 
om ytorna fortsatt kommer ha samma syfte i användningen, eller om omständigheter kan ändras 
så att framtida flexibilitet kan motivera en dyrare. 

Kostnaderna kan delas upp i direkta kostnader för beläggningen, operativa kostnader för att driva 
containerhanteringen på ytan, samt samhällskostnader. De direkta kostnaderna utgörs av 
designkostnader för projektering, testning av material och design av ytan, konstruktion- och 
underhållskostnader för material och arbete då läggs om eller repareras, samt restvärde i slutet av 
analysperioden. Materialspecifika eskaleringsräntor för råolja kan ytterligare öka framtida 
konstruktionskostnader om asfalt används, samt öka bränslekostnader. 

För de operativa kostnaderna uppstår extra fordonskostnader allteftersom ytan slits. Ökad 
ojämnhet leder även till minskade körhastigheter, vilket påverkar produktionen genom ökad tid 
per förflyttning. Vid avstängning av ytor uppstår längre körsträckor för truckarna, ökat antal 
oproduktiva förflyttningar, samt minskad kapacitet. Skillnader i tid, stäcka, kapacitet och 
efterfrågan är avgörande faktorer för kostnaderna i driftsfasen. Skillnader i kostnaderna i 
driftsfasen uppstår som konsekvens till beslut i tidigare faser och det är därför viktigt att beakta 
hela livscykeln vid bedömningar. 

Godsvolym och eventuell volymökning är en viktig parameter att se till då det är en direkt 
kostnadsdrivande faktor till de operativa kostnaderna, samt påverkar övriga beslut i livscykeln. 
Kapaciteten i hamnen kan bli begränsad från ökad volym eller minskad effektivitet i hanteringen. 
Intäktsbortfall uppstår då för de begränsande alternativen, alternativt som nyttor i form av extra 
intäkter för de alternativ som skapar högre kapacitet. 

12.2 Modellen Total Cost of Ownership and Operation i förhållande till 
identifierade parametrar som påverkar totalkostnaden under en 
livscykel för containerhamnterminalytor 

För de direkta kostnaderna relaterade till beläggningen så inkluderade TCOO samma kostnader 
som framkom i F1. Dessa kostnader är konstruktionskostnad, underhållskostnader, samt 
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restvärde. I F1 identifierades materialspecifika inflationsräntor för asfalt, i kombination med korta 
ramavtal, kunna påverka framtida underhållskostnader, vilket inte togs hänsyn till i TCOO. För 
underhållsplanering och optimering av underhåll framkom även i F1 möjligheter att variera 
storlek på den sammanhängande ytan underhållet utförs på, samt mängden resurser i 
underhållsarbetet. 

De direkta kostnadsbärande parametrarna i form av fordonskostnader och personalkostnader var 
inkluderade i TCOO genom parametern operationell effektivitet. Skillnader identifierades däremot 
i vilka faktorer som beräknades påverka kostnaderna. I TCOO beräknades alla operativa kostnader 
påverkas av ökade hastigheter, minskade köravstånd, och mindre stillestånd för truckar (vilket 
kan räknas som minskad total möjlig tid för hantering). I F1 identifierades merparten av dessa 
kostnader att endast variera beroenden på körsträcka. 

I TCOO beräknades värdet från förbättrad effektivitet genom minskning i ovannämnda kostnader. 
Den kostnad som påverkas av ökad effektivitet är enligt F1 endast personalkostnaden, medan 
övriga kostnader är beroende av körd sträcka och antal förflyttningar. Värdet av ökad effektivitet 
uppskattas istället vara i form av möjlighet till ökat antal förflyttningar, vilket endas realiseras om 
det finns efterfrågan att fylla ut med. I sådana fall kan intäktsbortfall för de kapacitetsbegränsande 
alternativen räknas med i bedömningen, alternativt som nyttor för de kapacitetsökande 
alternativen. 

Skillnader i ytjämnhet och underhållsintervaller bedömdes i TCOO, likt i F1, att påverka de 
operativa kostnaderna. Utöver ovannämnda kostnader så bedömdes ytjämnheten även påverka 
arbetsmiljö och underhållskostnader i TCOO. F1 föreslår att ytjämnheten även har en direkt 
påverkan på bränsleförbrukningen. 

Den miljöpåverkan som bedömdes i TCOO var koldioxidutsläpp, vilken beräknades utifrån 
kostnad för utsläppsrätter. Energiåtgång och miljöpåverkan vid konstruktion- och 
underhållsarbeten kan även ha stor påverkan. Miljöpåverkan lämpar sig vanligen inte att beräknas 
i monetära värden, istället rekommenderas att en kompletterande livscykelanalys utförs. 

Allokering av kostnader till gällande yta gjordes i TCOO med en fördelningsnyckel baserad på area 
inom hamnen. I F1 framgick att olika ytor används i olika syften och med olika frekvens, varför det 
kan vara missvisande att fördela kostnaderna jämt över alla ytor. Volymökning identifierades i F1 
även vara en osäker faktor med potentiellt stor påverkan på framtida kostnader och därför borde 
beaktas genom hela livscykeln. 

12.3 Hur Total Cost of Ownership and Operations modellen för 
containerhamnterminalytor bör vara utformad 

Modellen Total Cost of Ownership and Operations kan med fördel utvecklas efter en mer 
strukturerad process. Livscykelkostnadsanalysprocessen för andra typer av beläggningar som 
beskrevs i kapitel 4 kan appliceras även på containerterminaler, med viss justering utifrån 
karakteristik för containerterminaler. Även om vissa av de föreslagna stegen i figur 5 och dess 
beskrivningar i kapitel 4 kan ses som simpla så kan det bidra till en mer fullständig analys samt 
minimera eventuella enkla misstag. 

Till att börja med bör syftet och omfattningen med analysen definieras. En livscykelanalys kan till 
exempel utföras för bedömning av alternativ, för budgetering, eller för att optimera 
underhållstiming. Beroende på syftet kan det skilja vilka kostnadsparametrar som är relevanta att 
inkludera och hur de ska bedömas och hur osäkerheter ska hanteras. Avgränsningar i om analysen 
gäller som en uppskattning för hela terminalen, eller en specifik containerpark kan även påverka 
hur kostnaderna allokeras till den gällande ytan. 
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Vid beräkning av operativa kostnader är det mest önskvärda att ha modeller för hur 
truckkostnaderna påverkas av ytskicket samt hur ytskicket förväntas förändras år för år. Då 
sådana modeller saknas för hanteringsutrustning i containerterminaler så är det lämpligt att 
fortsätta uppskatta kostnader på samma sätt som gjordes i TCOO, dvs. utifrån nuvarande totala 
operativa kostnader och hur dessa förbättras med olika designalternativ. För att uppskatta dessa 
bör en fördelningsnyckel baserad på andelen godsvolym för den aktuella ytan användas, då 
kostnaderna för drift på ytan är beroende av trafikmängden. De operativa kostnaderna i en 
containerterminal identifierades främst bero på körsträcka, tid i hanteringen, samt ytjämnheten. 
Hur dessa skiljer sig åt mellan olika alternativ behöver uppskattas för att sedan, utifrån 
baskostnaderna, räkna ut de uppskattade kostnaderna för varje alternativ. Försiktighet bör tas så 
att rätt kostnadsparameter ställs mot rätt kostnadsdrivande faktor. 

Störst potential har livscykelkostnadsanalyser om de genomförs tidigt i livscykeln och om 
resultatet analyseras och itereras i designfasen för att ytterligare utveckla alternativen. I den 
utförda bedömningen av TCOO i Göteborgs Hamn så bedömdes tre alternativ med stora inbördes 
skillnader, varav det ena alternativet bedömdes vara tydligt fördelaktigt mot övriga alternativ. 
Med en iteration i designprocessen så skulle mindre variationer i exempelvis lagertjocklekar och 
underhållscykler kunna jämföras mot olika framtida scenarier av användning. En begränsning i 
det här fallet var dock att konstruktionen utfördes i ett nytt material, vilket till följd minskar 
möjligheten att uppskatta skillnader i materialparametrar. 

12.4 Förslag på framtida studier 
För att bättre kunna räkna på ytjämnhetens påverkan på fordonskostnaderna under livstiden så 
behöver nedbrytningsmodeller som förutspår framtida ytjämnhet för ytan skapas. Försök till detta 
har gjorts i Spanien genom insamling av data från hamnar i hela landet (Gutiérrez-Bolívar, 
Marcobal 2001). Hur nedbrytningen sker beror dock på många faktorer och är bland annat lokalt 
betingat utifrån klimat, material och användning. I Göteborgs Hamn försvåras detta av att 
beläggningen är i ett nytt material där erfarenhet saknas, däremot görs mätningar för att följa 
nedbrytningsförloppet. Mest önskvärt är att ha uppskattningar över hur nedbrytningen sker 
baserat på antal trafikbelastningar, vilket då även möjliggör uppskattning av hur nedbrytningen 
påskyndas vid eventuell volymökning.  

Vidare behövs även modeller för hur truckkostnaderna faktiskt påverkas av olika ytskick. Sett till 
hur utvecklingen av dessa modeller utfördes för vägtrafik (Bennett, Greenwood 2001) så innebär 
det ett omfattande arbete. En underlättande faktor för containerterminaler kan dock tänkas vara 
en mer homogen fordonspark och hastighet på ytan, vilket bör ge enklare beräkningar. Om en 
containerterminal för statistik över utvecklingen av ytorna samt hur truckkostnaderna förändras 
så kan möjligen regressionsanalys användas för att få en uppskattning av kostnadssambanden i 
den gällande terminalen. 

Arbetet har fokuserat på livscykelkostnadsanalys och de faktiska kostnader som uppstår i 
livscykeln. I bedömningen av investeringar i dagens samhälle så blir däremot miljö och hållbarhet 
allt viktigare. Livscykelkostnadsanalys är lämpligt att komplettera med livscykelanalys för att 
studera miljöpåverkan. De tre alternativen som jämfördes i TCOO uppvisar stora skillnader i 
materialåtgång, i och med stora variationer i underhållsintervall och omläggning av asfalten. För 
bättre och utförligare bedömningsverktyg så bör TCOO utvecklas för att inkludera även 
miljökostnader i besluten. 
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