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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla intervjurespondenter från de olika kombi- och 

omlastningsterminalerna i Sverige samt Green Cargo AB som har bidragit med 

empiriunderlag för detta arbete. Vi vill även tacka arbetsledaren och medarbetaren på 

Alwex Intermodal AB samt affärsutvecklaren på Alwex Lager & Logistik AB som har 

ställt upp på intervjuer och visat oss runt i verksamheten på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Slutligen vill vi även tacka VD:n på Alvesta Utveckling 

AB som har tilldelat oss detta uppdrag för examensarbete och även ställt upp på intervjuer 

och information.  

 

Vi vill även tacka opponenter, vår handledare och examinator som har givit oss 

konstruktiv kritik och möjliggjort att arbetes kvalitet förbättrats.  

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Delius   Matilda Svensson  

Växjö, 24 maj 2017   Växjö, 24 maj 2017 
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Sammanfattning 

Kurs: Examensarbete i Logistik, 30 hp 

Författare: Matilda Svensson och Hanna Delius 

Handledare:Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Framtida förbättringsmöjligheter för kombi- och omlastningsterminaler - En 

fallstudie på Alvestas kombi- och omlastningsterminal 

Nyckelord: Kombi- och omlastningsterminaler, intermodala transporter, utnyttjandegrad, 

interna och externa faktorer 

 

Arbetets syfte är att identifiera och analysera interna och externa faktorer som uppstår på 

kombi- och omlastningsterminaler samt att analysera hur utbudet på kombi- och 

omlastningsterminaler kan utvecklas för att möjliggöra ökad utnyttjandegrad. 

 

Arbetet har besvarat tre frågeställningar: 

1. Vilka interna och externa faktorer har lett till att kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?    

Interna faktorer: kompetens, typ av gods, lagring, hantering av gods/ej synkroniserat, 

ej elektrifierade spår, informationshantering, typ av utrustning, ej kontinuerligt flöde, 

utrymme och markunderlag.  

Externa faktorer: Lagar, dieselskatt, vägslitageskatt, konjunktur, befolkningsmängd, 

buller, nya innovationer, IT-system, infrastruktur, Andra kombi- och 

omlastningsterminaler, leverantörer, kund och lastbil.  

 

2. Hur kan kombi- och omlastningsterminaler i Sverige möta externa faktorer i 

framtiden? 

I utförandeplanen kom författarna fram till att det är viktigt för kombi- och 

omlastningsterminaler att inte bara fokusera på intermodal verksamhet. Det är även 

viktigt att ha ett effektivt IT-system som kan användas och hantera många och komplexa 

flöden. Järnvägen är lönsam med gods som är tungt och som kan fraktas långa sträckor 

därför borde kombi- och omlastningsterminaler kolla på möjligheten att transportera gods 

till andra länder och inte bara inom Sverige. Sedan borde kombi- och 

omlastningsterminaler kolla på möjligheten att förlänga spåren som finns på terminalen 
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för att kunna hantera längre tåg. Den sista förbättringslaget är att kombi- och 

omlastningsterminaler borde kolla på att automatisera hanteringen. 

 

3. Hur kan kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta utvecklas, genom att möta 

identifierade interna faktorer, för att möjliggöra för ökad utnyttjandegrad? 

 

För att öka utnyttjandegraden har författarna till arbetet kommit fram till att Alvestas 

kombi- och omlastningsterminal borde ha flera transportoperatörer, förbättrad 

lagerhantering, stuffa containrar, hantera virkespaket, använda cross-docking, hantera 

farligt gods, utökade öppettider, bättre markunderlag, elektrifierade spår, hantera timmer, 

implementera ett intermodalt transportsystem, investera i ett lagringstält, automatisering 

kring hantering och omlastning.    
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1 Introduktionskapitel 
I detta kapitel presenteras arbetets bakgrundsavsnitt och ett avsnitt om kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Därefter presenteras problemdiskussionerna för detta 

arbetets tre frågeställningar följt av arbetets syfte. Sist i kapitlet presenteras en 

sammanfattning av samtliga tre frågeställningar och en illustration över arbetets 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Vikten av hållbarhet och att effektivisera transportsystemen har ökat vilket har resulterat 

i ett ökat intresse i intermodala transportlösningar (Flodén, 2007). Intermodala transporter 

är enligt Li, Negenborn och De Schutter (2015) en transportkedja med två eller fler olika 

transportsätt och där bytet av transport sker via en kombiterminal. Genom en 

sammanslagning av olika transportsätt för längre transportsträckor kan exempelvis 

användandet av lastbilar på vägarna minska vilket kan resultera i mindre utsläpp och färre 

transporter på vägarna (Björklund, 2012). 

 

En kombiterminal är enligt Mustonen (2013) där lastbärare förflyttas mellan järnväg och 

lastbil. Exempel på lastbärare är trailers, containers och växelflak. En 

omlastningsterminal är där godset lastas om och kan konsolideras med andra gods för att 

öka fyllnadsgraden vid distribution (Rosenlöf & Agermark, 2016). Definitionen av hur 

kombi- och omlastningsterminaler ska se ut är grunden för terminalens verksamhet. 

Kombi- och omlastningsterminaler kan enligt SKL (2010) även mellanlagra gods, de kan 

erbjuda service som flexibilitet och säkerhet. Kombi- och omlastningsterminaler kan se 

olika ut och erbjuda olika tjänster men det grundar sig i att det sker ett byte av 

transportslag och omlastning av gods. 

 

Kombi- och omlastningsterminaler används för att minska den totala kostnaden samt för 

att konsolidera transporter (SKL, 2010). Även om kostnader relaterat till bytet av 

transportslag i kombiterminaler enligt SKL (2010) är dyra. Den service som kombi- och 

omlastningsterminalen kan erbjuda är till exempel mellanlagring, säkerhet, flexibla 

öppettider samt service av lastbilarna (SKL, 2010).   

 

Många av kombiterminalerna i Sverige ägs av kommuner eller kommunägda bolag. Detta 

för att kommunerna vill öka tillväxten av näringslivet i närområdet (SKL, 2010) samt 
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utveckla det intermodala transportsystemet i Sverige (Adolphi et al., 2016). En ny 

kombiterminal innebär stora risker då det krävs stort finansiellt kapital för byggandet av 

terminalen samt att det även är svårt att förutspå om kombiterminalen kommer att vara 

attraktiv för framtida transportnätverk. För att företag ska våga satsa på att bygga nya 

kombiterminaler är det viktigt att bland annat kommuner hjälper till med finansiella 

medel vid investeringar (SKL, 2010). Idag finns det enligt Intelligent logistik (2016) 27 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. 

 

Enligt Intelligent logistik (2016) är vissa kombiterminaler i inlandet underbelastade. 

Anledningen till detta är den dåliga infrastrukturen på Sveriges järnväg som har gjort att 

användandet av intermodala transporter inte har ökat. Kombiterminalen hanterar 

godstransporter, dessa typer av transporter har låg prioritet på den svenska järnvägen som 

är överbelastad. Ett undantag är vissa godstransporter av kylvaror, så som COOP-tågen. 

Att godstransporterna lågprioriteras leder till att tidtabeller för ankomst och avgång till 

och från kombiterminaler ej är flexibla (SKL, 2010).  Enligt SKL (2010) kan detta bidra 

med förseningar, speciellt vid långa transportsträckor. 

 

1.2 Kombi- och Omlastningsterminalen i Alvesta 

Alvesta Kommun är beläget i södra Sverige och har cirka 20 000 invånare. Kommunen 

kallar sig för kommunikationernas kommun på grund av att Alvesta har anor av att vara 

en knutpunkt för järnvägstrafiken (Alvesta Kommun, 2016a). 

 

Alvesta utveckling AB är ett bolag som ägs av Alvesta Kommun och ska bland annat 

förvalta och hyra ut fastigheter och byggnader (Alvesta Kommun, 2016b). Alvesta 

Utveckling AB äger kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta som hyrs av Alwex 

Intermodal AB (Alvesta Kommun, 2016b; Alvesta Kommun, 2016c). Det finns möjlighet 

för intressenter som vill använda kombi- och omlastningsterminalen att ingå kontrakt med 

Alwex Intermodal AB för att utnyttja deras tjänst (Alvesta Kommun, 2016c). Kombi- och 

omlastningsterminalen möjliggör omlastning från och till tågvagnar och lastbil (Alvesta 

Kommun, 2016c). Kombi- och omlastningsterminalen är väderskyddad och i anslutning 

till terminalen finns ett lager (Rosenlöf & Agermark, 2016). Då Terminalen ligger i 

Alvesta är den bland annat både ansluten till stambanan som går mellan Stockholm och 

Malmö samt kust-till-kustbanan som går mellan Kalmar och Göteborg (Alwex, u.å.). 
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Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta byggdes bland annat för att vara en 

omlastningsplats vid stambanan i Sverige för integration mellan intermodala transportsätt 

i EU projektet Baltic Link Gdynia-Karlskrona Motor Ways of the Sea (Baltic Link, u.å.a). 

EU-projektet syftar till att utveckla en transportkorridor främst via järnväg som bland 

annat passerar Alvesta (Baltic Link, u.å.b). I Alvesta har EU-projektet berört Alvesta 

Kommun, Alvesta Utveckling AB, Alwex Intermodal AB och trafikverket (Rosenlöf & 

Agermark, 2016). Finansiärerna till kombi- och omlastningsterminalen är bland annat 

EU, Alvesta Kommun och Alwex Intermodal AB (Baltic Link, u.å.c; Rosenlöf & 

Agermark, 2016). EU bidrog med två miljoner Euro till projektet för att skapa kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta (Baltic Link, u.å.c). 

 

1.3 Problemdiskussion 

I detta avsnitt kommer arbetets frågeställningar kring kombi- och omlastningsterminaler, 

både på en företagsspecifik och på en nationell nivå, att problematiseras. Avsnittet är 

uppdelat efter de tre frågeställningarna som ska besvaras. 

  

1.3.1 Interna och externa faktorer som leder till att utnyttjandegraden på Alvestas 

kombi- och omlastningsterminal inte uppnås 

Enligt SKL (2010) är kostnaderna för svenska kombi- och omlastningsterminaler höga 

vilket gör att det blir svårt att få terminalerna att bli lönsamma. Detta gäller speciellt vid 

kombi- och omlastningsterminaler som ägs via kommunägda bolag (Knutson, 2015). 

Flertalet miljoner svenska kronor investeras av kommuner eller kommunägda företag i 

nya svenska kombi- och omlastningsterminaler som i slutänden blir olönsamma 

(Knutson, 2015). VD:n (2017-01-10) på Alvesta Utveckling AB, det kommunägda 

företaget som äger kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta, säger att terminalen i 

nuläget inte används till sin fulla kapacitet. Ambitionen är att kombi- och 

omlastningsterminalen ska öka kapaciteten. I nuläget har terminalen en låg 

utnyttjandegrad vilket bidrar till att investeringen i kombi- och omlastningsterminalen 

håller på att bli en förlustaffär.  

 

Enligt Alvesta Utveckling AB:s VD (2017-01-10) har beräkningar genomförts som visat 

att det ska finnas möjlighet till högre utnyttjandegrad av terminalen än i nuläget. 

Affärsutvecklaren (2017-01-25) på Alwex Logistik & Lager AB, företaget som hyr och 

utför tjänster i kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta, anser också att det finns 
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potential för ökad utnyttjandegrad terminalen. Därav måste det finnas faktorer, det vill 

säga företeelser som påverkar att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta inte kan nå 

beräknad och önskad utnyttjandegrad. Genom intervjuer kan interna faktorer som 

relateras till terminalens operativa arbete identifieras. För att få en helhetsbild måste även 

externa faktorer av vad som orsakar att terminalen inte når sin fulla kapacitet identifieras. 

Externa faktorer påverkar kombi- och omlastningsterminalen från ett 

omvärldsperspektiv. De externa faktorerna identifieras via en PESTEL analys (Yüksel, 

2012) och Porters fem krafter (Dobbs, 2014) där befintliga och potentiella hot för 

terminalen identifieras.  

Ovanstående leder fram till följande frågeställning; 

Vilka interna och externa faktorer har lett till att kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?   

 

1.3.2 Externa faktorer på kombi- och omlastningsterminaler 

Både staten och privatägda företag vill öka användandet av intermodala transporter och 

därmed öka användandet av kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Detta för att 

bland annat minska den miljöpåverkan som lastbilstransporter orsakar (SIR-C, 2010). 

Lastbilstransporter medför negativa faktorer som till exempel miljöpåverkan, trängsel 

inne i stan och så vidare (Mustonen, 2013). 

 

Ny teknik utvecklas kontinuerligt och enligt Green (2015) kommer fyra nya fartyg med 

enorm kapacitet sjösättas hösten 2017 och enligt Saxton (2016) kommer containertrafiken 

öka med ungefär femtio procent till år 2030. Jonsson och Mattsson (2016) skriver att 

järnvägen är fördelaktig när godset behöver fraktas långa sträckor och volymerna är stora 

vilket gör att de framtida ökade volymerna kan medföra att företag vill använda järnvägen 

i större utsträckning. Enligt Sandberg et al. (2016) är godstransporter vanliga vid transport 

mellan länder vilket innebär att godsen transporteras längre sträckor och många svenska 

företag har utländska leverantörer. Dock skriver Grauers (2014) att den svenska järnvägen 

är överbelastad vilket gör att ökade volymer av containrar på järnvägen blir svårt att 

hantera.   

 

Det är inte bara storleken på fartyg, mängden gods som ökar eller infrastrukturen på 

järnvägen som påverkar kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Kombi- och 

omlastningsterminaler i Sverige påverkas även av handelsavtal mellan länder. Enligt 
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affärsutvecklaren från Alwex (2017-01-25) påverkas kombi- och omlastningsterminalen 

i Alvesta om leverantören har järnvägsspår in i fabriken. Om varken kunden eller 

leverantören har järnvägsspår in i fabriken måste det ske mer än en omlastning, detta gör 

att det blir för dyrt att använda intermodala transporter. 

 

Detta är exempel på faktorer som kan komma att påverka utbudet på kombi- och 

omlastningsterminaler i framtiden. SKL (2010) skriver att det kan finnas många faktorer 

som bidrar till att svenska kombi- och omlastningsterminalen är olönsamma, för att 

begränsa omfånget av datainsamlingen för frågeställning 2 kommer de identifierade 

externa faktorerna från frågeställning 1 att vara utgångsläget för frågeställning 2. De 

externa faktorerna som identifieras i frågeställning 1 kommer att användas för att urskilja 

olikheter och likheter mellan kombi- och omlastningsterminalerna i Sverige.  För att 

identifiera vilken påverkan faktorer har på kombi- och omlastningsterminaler i Sverige 

kan olika scenarion tas fram (Gao et al, 2016). Genom att ha identifierat framtida faktorer 

och utvecklat olika scenarion som kan uppstå samt hur relevanta de är för kombi- och 

omlastningsterminalerna kan en utförandeplan utvecklas för att se hur terminalerna ska 

möta de externa faktorerna i framtiden. Detta leder till frågeställningen; 

Hur kan kombi- och omlastningsterminaler i Sverige möta  externa faktorer i framtiden? 

 

1.3.3 Utveckling av kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) är en kombi- och 

omlastningsterminal i Sverige mer än en förflyttning av gods mellan olika transportslag 

för att få kunder. Det krävs att terminalerna tillför ett mervärde i en transportkedja. Även 

om detta kräver att utbudet på en kombi- och omlastningsterminalen måste kunna erbjuda 

fler tjänster än förflyttning av gods mellan olika transportslag behöver samtidigt arbetet 

på kombi- och omlastningsterminalen i Sverige vara så effektiv som möjligt (Sandberg, 

Ado, Berntsson,  Johansson, Melkersson, Petterson, Stelling & Söderbaum, 2016). Enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) innebär intermodala transporter att en extra 

hanteringskostnad tillkommer jämfört med att exempelvis transportera godset via ett 

transportslag. Ur ett framtidsperspektiv är det viktigt att denna kostnad minskar eller 

elimineras för att göra intermodala transporter konkurrenskraftiga gentemot andra 

transportslag, framförallt lastbilstransporter (Sandberg et al., 2016).  
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Alvestas kombi- och omlastningsterminal behöver öka utnyttjandegraden för att bli 

lönsam. Terminalen har inte uppnått till de beräknade volymerna på grund av en låg 

utnyttjandegrad vilket gör att kostnaderna är större än intäkterna enligt VD:n (2017-01-

10) på Alvesta Utveckling AB som äger kombi- och omlastningsterminalen. 

Terminalerna erbjuder enligt affärsutvecklaren på Alwex Logistik & Lager AB (2017-01-

25) inte bara omlastning och förflyttning mellan olika transportslag utan även 

mellanlagring. Mellanlagringen är eftertraktad och det finns i nuläget inte plats för mer 

vilket begränsar att utnyttjandegraden för terminalen i Alvesta kan öka. Ytterligare säger 

affärsutvecklaren (2017-01-25) att intresset för kombi- och omlastningsterminalerna är 

stort och miljötänket är viktigt fram tills frågan om vad kostnaderna blir uppkommer. 

Kostnaderna är därför väldigt viktiga och för att reducera kostnaderna måste Alvesta 

kombi- och omlastningsterminal utveckla verksamheterna och dess aktiviteter. Enligt 

affärsutvecklaren på Alwex Logistik & Lager AB (2017-01-25) har aktiviteterna 

förändrats vilket har gjort att Alwex gick med vinst 2016. Utveckling av terminalerna har 

fungerat och enligt affärsutvecklaren (2017-01-25) finns det fler möjligheter att utveckla. 

Genom att identifiera vad som gör att terminalerna inte har den utnyttjandegraden som 

har beräknats fram, vilka faktorer som uppstår kan förbättrings- och utvecklingsarbetet 

starta. Vissa faktorer har redan identifierats som till exempel att mer mellanlagring ökar 

möjligheten för att utnyttjandegraden ökar. Trots detta utvecklingsarbete kvarstår frågan; 

Hur kan kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta utvecklas, genom att möta 

identifierade interna faktorer, för att möjliggöra för ökad utnyttjandegrad? 

 

1.4 Syfte 

Arbetets syfte är att identifiera och analysera interna och externa faktorer som uppstår på 

kombi- och omlastningsterminaler samt att analysera hur utbudet på kombi- och 

omlastningsterminaler kan utvecklas för att möjliggöra ökad utnyttjandegrad. 

 

1.5 Sammanställning av frågeställningar 

1. Vilka interna och externa faktorer har lett till att kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?    

2. Hur kan kombi- och omlastningsterminaler i Sverige möta externa faktorer i 

framtiden? 

3. Hur kan kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta utvecklas, genom att möta 

identifierade interna faktorer, för att möjliggöra för ökad utnyttjandegrad? 
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1.6 Arbetets disposition 

 

Figur 1.1, illustration över arbetets disposition. 
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2 Metod 

I metodkapitlet kommer arbetets olika vetenskapliga ställningstaganden att presenteras. 

Först presenteras den vetenskapliga forskningsstrategin och angreppssättet följt av 

forskningsdesignen och arbetets urval. Därefter presenteras tre grundregler vid 

datainsamling, primär- och sekundärdata och insamlingsmetod av data. Intervjumetod, 

analysstrategi och analysmetod samt hur författarna ska säkra kvaliteten i analysen. 

Sedan presenteras kvalitetsmåtten och de etiska överväganden som har tagits i beaktning 

vid detta arbete. Sist presenteras en metodsammanfattning. 

 

2.1 Vetenskaplig angreppssätt och forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2015) är det vanligt förekommande att ett abduktivt angreppssätt 

antas vid företagsekonomiska studier. Vid ett abduktivt angreppssätt identifierar 

forskaren först ett problem som sedan ska lösas. När forskaren letar efter en lösning på 

problemet följs ett logiskt resonemang som baseras på antaganden av en blandning av 

teoretiskt och empiriskt material. Forskaren blandar då ett induktivt, att empiri genererar 

teori, med inslag av ett deduktivt, att teorier prövas genom empiri, angreppssätt. 

Svagheter med induktion respektive deduktion är att för det första angreppssättet blir det 

svårt för en forskare att bevisa att empiri genererar teori och i det andra är problemet att 

det är svårt att veta vilken teori som ska prövas. Att forskaren kan använda sig av logiska 

resonemang i abduktion gör det möjligt att bortse från dessa problem relaterade till 

deduktion och induktion. Ett abduktivt angreppssätt antogs för alla tre frågeställningar i 

detta arbete då samtliga innehölla inslag av deduktion och induktion. Arbetets syfte, både 

att identifiera externa och interna faktorer samt hur utbudet för kombi- och 

omlastningsterminaler kan utvecklas för högre utnyttjandegrad, har besvarats genom att 

teori och empiri har samlats in och analyserats integrerat.    

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är det vanligt att en kvalitativ forskningsstrategi antas vid 

ett abduktivt angreppssätt. Detta då abduktion i större grad är kopplat till induktion och 

därigenom kvalitativa studier enligt Bryman och Bell (2015). En kvalitativ 

forskningsstrategi fokuserar på ord istället för på siffror (Bryman & Bell, 2015) och därav 

antogs en kvalitativ forskningsstrategi för detta arbete. Som nämnts tidigare är arbetets 

syfte att identifiera interna och externa faktorer samt utreda hur utbudet kan utvecklas för 

högre utnyttjandegrad för kombi- och omlastningsterminaler vilket har medfört att fokus 

främst blivit på händelser och inte på konkreta siffror. En kvalitativ forskningsstrategi 
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fokuserar på att förhålla sig till hur individen uppfångar sociala beteenden i dess realitet 

(Bryman & Bell, 2013). Detta stämmer bra överens med detta arbete då det empiriska 

materialet samlats in via intervjuer som genomförts med personer som har haft 

anknytning till kombi- och omlastningsterminaler samt expertis och erfarenheter på 

området. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Arbetets tre olika frågeställningar har två olika fokus; de första och sista frågeställningar 

är specifikt fokuserade på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta medan den andra 

frågeställningen studerar kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Bryman och Bell 

(2013) skriver att en fallstudiedesign är lämplig när arbetet baseras på ett enda fall eller 

vid flera fall där forskaren vill studera likvärdiga händelser eller situationer. Därav har 

fallstudiedesign tillämpats för detta arbete. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det andra 

typer av forskningsdesign, exempelvis experimentell, longitudinell, tvärsnittsdesign och 

komparativ design. Vid experimentell design studeras oberoende och beroende variabler 

vilket ej har varit möjligt för detta arbete då syftet inte har varit att analysera kausala 

samband mellan olika variabler. Detta arbete har analyserat olika situationer vid en 

specifik tidpunkt och därav har ej longitudinell design varit tillämpbar, då den nämnda 

forskningsdesignen enligt Bryman och Bell (2013) studerar händelser vid två olika 

tidpunkter. Tvärsnittsdesign har inte varit tillämpbar då designen enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär att flera fall studeras och arbetet syftar inte till att bara studera flera olika 

fall. Detta arbete har både studerat ett specifikt fall, kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta, samt flera fall, andra svenska kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Vid 

en komparativ design jämförs situationer från två olika fall (Bryman & Bell, 2013). En 

komparativ design har inte varit representativ för detta arbete då fler än två olika fall ej 

har jämförts och det övergripande syftet har inte varit att jämföra olika situationer vid 

olika fall. 

 

Den första frågeställningen har endast fokuserat på kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta. Därav har en enfallsstudie tillämpats vilket styrks av Yin (2007:61-62) som 

skriver att en enfallsstudie är representativt vid arbete av det typiska fallet. Kombi- och 

omlastningsterminalen är en förlustaffär och paralleller kan dras till andra svenska 

kommunägda kombi- och omlastningsterminaler som även de är olönsamma enligt 

Knutson (2015).   
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Den tredje frågeställningen har syftat till att enbart öka utnyttjandegraden för kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. De interna faktorer som har analyserats identifierades i 

analysen för frågeställning 1. Data från andra kombi- och omlastningsterminalen  i 

Sverige har använts som jämförelsematerial. En enfallsstudie var representativ för den 

tredje frågeställningen för att den analyserades utifrån ett specifikt fall som Yin (2007) 

skriver är kravet för en enfallstudie Frågeställningen har varit företagsspecifik för 

Alvestas kombi- och omlastningsterminal. 

 

För den andra frågeställningen har en flerfallstudie genomförts. Yin (2007) skriver att en 

av anledningarna till varför forskare väljer flerfallstudier är för att öka graden av 

replikerbarhet i ett arbete. Detta har varit anledningen till varför en flerfallstudie har 

använts som fallstudiemetod för den andra frågeställningen. Enligt Yin (2007) är det svårt 

att ha en hög grad av replikerbarhet i en enfallsstudie. Då detta arbete har ansetts generera 

ett teoretiskt bidrag och därav krävt en hög grad av replikerbarhet var en flerfallstudie 

fördelaktigt. 

 

2.3 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2013) används slumässiga urvalsmetoder vid en kvalitativ 

forskningsstrategi vilket betyder att urvalet inte är statstiska representativt för en 

population. För frågeställning 1 har snöbollsurval används som är en form av 

slumpmässig metod. Snöbollsurval enligt Bryman och Bell (2013) innebär att forskaren 

börja med att intervjua några personer som därefter kan hänvisa forskaren till andra 

personer som skulle vara betydelsefulla att intervjua för forskningen. I detta arbete har 

uppdragsgivaren varit Alvesta Utveckling AB. Författarna till detta arbete hade först 

kontakt med VD:n på Alvesta Utveckling som gav förslag och några kontaktuppgifter till 

övriga intervjurespondenter för arbetet, bland annat till personalen på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta och Green Cargo AB i Älmhult.  

 

För datainsamlingen för frågeställning 2 och 3 valdes ett bekvämlighetsurval. Enligt 

Bryman och Bell (2013) sker ett bekvämlighetsurval när forskaren intervjuar de personer 

som finns disponibla för forskningen. Enligt Bryman och Bell (2013) är det svårt att 

generalisera resultaten från ett bekvämlighetsurval trots detta används det ofta i 

kvalitativa studier. Därför har det även använts i detta arbete. För att få tag på andra 

kombi- och omlastningsterminaler som intervjuats i detta arbete valde författarna att söka 
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efter andra kombi- och/eller omlastningsterminaler via en sökmotor på internet. De olika 

terminalerna kontaktades och gavs frågan om det ville medverka i detta arbete. Det fanns 

två kombi- och omlastningsterminaler som ej kunde medverka i arbetet på grund av 

tidsbrist. I detta arbetet var det flera kombiterminaler som intervjuades än 

omlastningsterminaler då sökresultaten på internet gav fler resultat av 

intervjurespondenter som kunde kontaktas för en kombiterminal jämfört med en 

omlastningsterminal. Författarna till detta arbete har intervjuat personer som är chef eller 

ledare över en kombi- och omlastningsterminal. För att få empiriskt material från 

Älmhults kombiterminal genomfördes två intervjuer, en mailintervju med driftoperatören 

IKEA som besvarade frågor rörande de interna faktorerna och en telefonintervju med 

delägaren Älmhults Kommun som besvarade frågor rörande externa faktorer. Jernhusen 

AB äger flertalet kombi- och omlastningsterminaler i Sverige (affärsutvecklaren på 

Jernhusen, 2017-04-27) och därför besvarades intervjufrågorna kring interna och externa 

faktorer, som presenteras i Bilaga 4, inte från någon specifik kombi- och 

omlastningsterminal. För att ingen specifik kombi- och omlastningsterminal intervjuades 

för Jernhusen AB ställdes inte alla frågor om interna faktorer under intervjun. Författarna 

till detta arbete valde att intervjua Karskrona kombi- och omlastningsterminal även om 

ingen drift genomförs på terminalen i dagsläget. Dock har kombi- och 

omlastningsterminalen i Karlskrona en betydande roll i framtiden för Baltic Link 

projektet.  

 

2.4 Datainsamling 

Enligt Yin (2007) är datainsamling bevis eller stöd som behövs för att en fallstudie ska 

uppstå. Datainsamlingsavsnittet i detta arbete är indelat i tre rubriker. Först presenteras 

de tre grundregler som måste följas för datainsamling enligt Yin(2007) vid en fallstudie. 

Därefter presenteras de olika typer av insamlingsmetoder som har använts i detta arbetet. 

Den sista rubriken handlar om intervjumetod då arbetet främst samlar in empirisk data 

genom intervjuer. 

 

2.4.1 Tre grundregler vid datainsamling 

Yin (2007) beskriver tre olika grundregler vid datainsamling i en fallstudiedesign. De tre 

olika grundreglerna är att forskaren ska använda multipla datainsamlingskällor, att 

forskaren ska organisera en databank för datainsamlingsmaterialet samt konstruera en 

beviskedja. 
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För grundregel nummer ett använder fallstudieforskaren oftast triangulering. 

Triangulering betyder att forskaren kan styrka påståenden via multipla 

datainsamlingskällor och därmed ökar trovärdigheten för fallstudien. Beroende på 

tillvägagångssättet för trianguleringen finns det enligt Yin (2007) olika typer av 

triangulering. Om datakällorna är ansedda att analysera utifrån olika datainsamlingskällor 

används datatriangulering (Yin, 2007). 

 

Enligt Yin (2007) är datatriangulering en strategi där det är viktigt att fallstudieforskaren 

granskar all typ av datainsamlingskällor integrerat och ej genererar slutsatser för varje 

specifik datainsamlingskälla. Detta är något som har genomförts vid datainsamlingen för 

den tredje frågeställningen då analysen baserades på ett unik fall, kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Det unika fallet jämfördes med andra kombi- och 

omlastningsterminaler i Sverige för att komma med förbättringsförlag till hur 

utnyttjandegraden på terminalen i Alvesta kan öka. Figur 2.1 illustrerar hur information 

uppstår vid datatriangulering. 

 

 

Figur 2.1, illustration över hur information uppstår vid datatriangulering (Yin, 

2007:129). 

För att klara av att hantera multipla datainsamlingskällor är det viktigt att samtliga 

forskare i fallstudien har kunskap kring tillvägagångssättet för analys av samtliga 

specifika källor (Yin, 2007). Detta har författarna till detta specifika arbete tagit i 

FAKTA

Dokument

Direkt och 

deltagande 

observationer

Struktuerade 

intervjueroch 

surveystudier

Fokuserade 

Intervjuer

Öppna Intervjuer

Arkivinformation



20 
 

beaktning genom att ha fört en nära kommunikation kring hur trianguleringen har 

genomförts.  Frågeställning två har antagit en flerfallstudie och har då använt 

replikationslogik. Replikationslogik innebär att forskaren ska ha samma tillvägagångsätt 

vid utförandet av exempelvis intervjuer på samtliga olika företag. I detta arbete har det 

genomförts semistrukturerade intervjuer för frågeställning två då det har medfört att det 

kan ställas följdfrågor till intervjurespondenterna. Detta har varit viktigt för att författarna 

till detta arbete då det har bildat en bättre uppfattning om verksamheterna på de kombi- 

och omlastningsterminaler som intervjuats. Tillvägagångsättet för intervjuerna 

presenteras mer detaljerat i avsnitt 2.4.3. 

 

Att skapa ett dataregister för den specifika forskningen är den andra grundregeln. De olika 

beståndsdelarna i ett dataregister som Yin (2007) beskriver är fallstudieanteckningar, 

fallstudiedokument, tabellmaterial och berättelser. Vid fallstudieanteckningar är 

datamaterial oftast insamlat material från exempelvis intervjuer och är grupperat enligt 

olika ämnen. Detta görs oftast i fallstudieprotokollet. Tyngdpunkten vid 

fallstudieanteckningar är att forskaren bör förvara materialet så det är tillgängligt för 

andra tillfällen. Det behövs inte läggas mycket fokus på att göra transkriberingar av 

intervjuerna lättlästa och väl organiserade. För den andra beståndsdelen i ett dataregister, 

nämligen fallstudiedokument, är det likt vid fallstudieanteckningar viktigt att fokusera på 

att ha dokumenten tillgängliga om de efterfrågas i framtiden. Genom att alla filer och 

material från intervjuerna har sparats har andra forskare kunnat ta del av 

intervjumaterialet för detta arbete. Författarna har även en källförteckning i slutet av 

arbetet vilket gör att andra personer kan läsa och därmed bilda sin egna uppfattning kring 

de antagna slutsatserna för detta arbete. 

 

Den tredje och sista grundregeln är att generera en beläggs- eller beviskedja. Genom att 

tillåta en utomstående individ granska tankegångar och de ackumulerade antaganden som 

bidrar till fallstudiens frågeställningar och slutsatser kan reliabiliteten i fallstudien ökas. 

Detta bildar en beviskedja som försäkrar att den kunskap och antaganden som 

framkommer i fallstudien är baserad på objektiv information och exempelvis ej är präglad 

av fallstudieforskarens egna förutfattade meningar. Detta bidrar till att 

begreppsvaliditeten i fallstudien ökar (Yin, 2007). Detta arbete har granskats ett flertal 

gånger, både via opponenter och examinator. Därav har målen för den sista grundregeln 

för detta arbete uppnåtts.   
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2.4.2 Insamlingsmetod av data 

Enligt Saunder et al. (2016) finns det primär- och sekundärdata vid 

datainsamling.  Primärdata är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) data som har 

samlats in specifikt till studiens syfte och frågeställning. Detta används ofta av studenter 

i deras uppsatser men på exempelvis myndigheter tar primärdata för lång tid att samla in 

därför används mest sekundärdata. Sekundärdata är data som är insamlat till ett annat 

ändamål och det kan bestå av både obearbetade data och sammanfattningar. I detta arbete 

har primärdata samlats in genom intervjuer och direkt observationer och sekundärdata har 

samlats in från dokument och arkivmaterial. All typ av primär- och sekundärdata som har 

använts i detta arbete är exempel på insamlingsmetoder av data som diskuteras i Yin 

(2007).  

 

Enligt Yin (2007) är en fördel med dokument att det ofta finns att tillgå och kan användas 

flera gånger. Information som plats och tid för studien är tillgängligt i ett dokument. I 

detta arbete har flera rapporter om kombi- och omlastningsterminaler i Sverige använts 

för att bygga upp en förståelse hur kombi- och omlastningsterminaler i Sverige fungerar. 

Yin (2007) skriver att det är viktigt att vara kritisk till dokument som datakälla för att de 

kan vara förvrängda eller vinklade vilket kan påverka pålitligheten av dokumentet. För 

att styrka den informationen eller data som framkommit i dokumentet har det varit viktigt 

att veta varför och till vem dokumentet har skapats. Detsamma gäller arkivmaterial, som 

är olika former av register enligt Yin (2007), då detta är en form av dokument är det även 

viktigt att vara kritisk till vad som är dokumenterat i arkivmaterialet. En annan nackdel 

är att det kan vara svårt att få tag i hela delen av arkivmaterialet. 

 

Detta arbete har mest använt intervju som insamlingsmetod eftersom materialet som 

eftersökts var baserat på personalens kunskap av verksamheten de bedriver och vilka 

faktorer som påverkat deras arbete. Enligt Yin (2007) är en fördel med intervjuer som 

insamlingsmetod att frågorna som ställs till intervjupersonen är kopplat till studiens syfte 

och frågeställningar. En nackdel dock enligt Yin (2007) är att en intervju speglar en 

individs perspektiv på en viss händelse vilket gör att det är viktig att intervjumaterialet 

kan verifieras med annat insamlingsmaterial. Yin (2007) beskriver fyra undantag då 

inspelning av intervjun ej bör användas; om intervjurespondenten inte vill bli inspelad, 

om det ej kommer genomföras någon transkribering av intervjumaterialet, om forskaren 

ej kan använda inspelningsutrustningen och om forskaren blir nonchalant till den fysiska 
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intervjun och förlitar sig enbart till det inspelade intervjumaterialet. För att fakta inte 

skulle glömmas bort efter intervjun genomförts eller tolkats fel spelades intervjuerna in 

då intervjurespondenterna tillät det. 

 

Yin (2007) beskriver direkta observationer, en metod som är tidskrävande och de som 

genomför observationen kan indirekt påverka händelseförloppet i arbetet. Genom att 

genomföra direkta observationer kan förståelsen av arbetet utvecklas och samtidigt som 

en direkt observation genomförs kan även en intervju genomföras. Direkta observationer 

har genomförts i detta arbete då författarna ville få en djupare förståelse för det operativa 

arbetet på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta.  Yin (2007) skriver att desto fler 

observatörer som medverkar desto högre reliabilitet får den information som samlas in. 

Reliabiliteten i detta arbete är högt då båda författarna har varit observatörer vid 

insamlingen av informationen. 

 

2.4.3 Intervjumetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) förekommer semistrukturerade intervjuer frekvent vid en 

studie med en kvalitativ forskningsstrategi. I en semistrukturerad intervju har forskare 

utformat ett så kallad intervjuprotokoll innan intervjun äger rum. Intervjuprotokollet 

består utav olika teman som forskaren vill ställa frågor kring under intervjun till 

respondenten. Då ej exakta förutbestämda frågor behöver ställas under intervjun ger detta 

respondenten möjlighet att svara fritt och ett självbestämmande kring hur detaljerade och 

hur omfattande frågorna ska besvaras. I semistrukturerade intervjuer har forskaren även 

möjlighet att ställa följdfrågor på något som respondenten har svarat vilket gör 

intervjumetoden anpassningsbar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Genom semistrukturerade intervjuer har författarna till detta arbete fått möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket har inneburit att nya företeelser eller saker identifierats kring kombi- 

och omlastningsterminaler som författarna inte tänkt på. Därav möjliggjorde 

semistrukturerade intervjuer att detta arbetet baserats på bredare information från 

intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer har använts för datainsamling för samtliga 

frågeställningar. För frågeställning ett har det genomförts fysiska intervjuer och för 

frågeställning två och tre har det genomförts telefon- och mailintervjuer. Telefon- och 

mailintervjuer har genomförts då det är många kombiterminaler och 
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omlastningsterminaler som intervjuats och de har varit lokaliserade på olika platser runt 

om i Sverige.  

 

Semistrukturerade intervjuer uppfyller dessutom de två syften som intervjuer har vid 

fallstudieforskning enligt Yin(2007), nämligen för det första att de ska följa ordningen i 

intervjuprotokollet, fallstudieprotokollet, och för det andra att frågorna ska vara så tydliga 

som möjligt så att det inte framkommer missförstånd mellan intervjuaren och 

intervjurespondenten. 

 

Detta arbetet har använt fallstudieprotokoll vid intervjuer då detta enligt Yin (2007:92-

94) syftar till att navigera fallstudieforskaren under datainsamlingsprocessen och därmed 

bidrar till att fallstudiens reliabilitet ökar. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) anses det inte vara någon skillnad mellan en fysisk intervju 

och en telefonintervju. Telefonintervjuer kräver mindre tid från de som intervjuar då 

intervjuarna inte behöver ta sig till den som blir intervjurespondenten. Det är lättare att 

uppfatta om intervjurespondenten har förstått intervjufrågan. Vid telefonintervjuer finns 

det risk att det blir störningar under intervjun och att intervjuarna inte kan se hur 

intervjurespondentens agerar till en viss fråga. För intervjuer genomförda via mailkontakt 

kan intervjurespondenten se alla frågor vilket minskar risken för att en viss fråga glöms 

att ställas.  

 

I detta arbete har fysiska intervjuer genomförts för empiriinsamlingen till frågeställning 

1. Telefonintervjuer har genomförts för empiriinsamling för frågeställning 2 och 3 för att 

spara tid. För att minska upprepning vid telefonintervjuerna har det varit 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga olika kombi- och omlastningsterminaler som har 

intervjuats har fått besvara likvärdiga frågor som presenterats i Bilaga 4. Alla 

telefonintervjuer har spelatas in så att transkribering av intervjudatan kan genomföras 

lättare och för att säkerställa att ingen intervjudata misstolkats. Mailkontakt har använts 

när en telefonintervju inte varit möjlig och för att spara tid för författarna till detta arbete. 

Vid mailkontakt har intervjufrågorna lästs igenom av båda författarna till detta arbete för 

att säkerställa att frågorna var tydligt formulerade.  
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I tabell 2.1 presenteras en tabell över samtliga genomförade intervjuer och direkta 

observationer som genomförts i detta arbete. Författarna till detta arbete har valt att 

översätta operation manager till terminalchef för yrkesrollen på kombi- och 

omlastningsterminalen i Karlskrona  
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2.4.4 Tabell över intervjuer och direkta observationer 

 

Tabell 2.1, tabell över genomförda intervjuer och direkta observationer för detta arbete.  
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2.5 Analys 

Enligt Yin (2007) finns det risk för att en analys genomförs inkorrekt då 

tillvägagångssättet för hur en analys i en fallstudie ska genomföras är vagt beskrivet. Yin 

(2007) skriver om olika tillvägagångssätt i olika stadier av en studie som kan hjälpa en 

forskare att genomföra en korrekt analys vid en fallstudie. Dessa tillvägagångssätt 

presenteras i avsnittet om analysstrategi och analysmetod. Yin (2007) presenterar även 

viktiga aspekter att tänka på för att säkra en hög kvalitet i en analys vid en fallstudie 

oavsett val av analysstrategi och analysmetod. Detta presenteras i avsnitt 1.5.2. Sist 

presenteras en illustration över arbetets analysmodell.  

 

2.5.1 Analysstrategi och Analysmetod 

Vid fallstudier är det vanligt förekommande att forskaren under arbetets gång kommer 

fram till hur analysen ska genomföras, analysstrategier hjälper forskaren under denna 

process för att möjliggöra för lätt och effektiv hantering av exempelvis data och 

information samt att slutsatserna blir korrekta (Yin, 2007). En typ av analysstrategi är 

teoretiska hypoteser som innebär att forskaren arbetar utefter de teoretiska antaganden 

som utgör grunden för fallstudiens frågeställningar och syfte (2007). Dessa 

grundläggande teoretiska antaganden bidrar till ytterligare antaganden för andra kapitel i 

fallstudien, exempelvis insamlingen av data. Vid teoretiska hypoteser är det viktigt att 

forskaren försöker hittar samband och ställer sig frågan vad orsaken och den 

bakomliggande faktor till det specifika antagandet är. Inom denna teoretiska 

analysstrategi antas viss teori medan annan teori åsidosätts (Yin, 2007). Teoretiska 

hypoteser har antagits som analysstrategi för samtliga frågeställningar i detta arbete då 

teoretiska hypoteser är enligt Yin (2007) den analysstrategi som helst ska antas vid 

fallstudieforskning och därmed är den vanligaste. Andra analysstrategier antas bara om 

teoretiska hypoteser inte kan användas vid fallstudieforskningen (Yin, 2007:140). De 

teoretiska hypoteserna har baserats på de antaganden som låg till grund för detta arbetets 

frågeställningar. 

 

För att stärka studiens kvalitet, speciellt den interna och externa validiteten, är 

användningen av en analysmetod essentiell vid fallstudieforskning enligt Yin (2007). 

Ibland har det förekommit att analysmetoden och de analytiska strategier som antas 

integreras och används parallellt under studiens gång. I analyserna för samtliga tre 

frågeställningar har mönsterjämförelse använts, detta då mönsterjämförelse har innebärt 
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att ett hypotetiskt antagande analyserats gentemot ett empiriskt material. De två typerna 

som har möjliggjort för analysen ses som två modeller vars likheter stärker fallstudiens 

interna validitet. Mönsterjämförelse är även den mest använda analysmetoden i en 

fallstudie (Yin, 2007). 

 

I frågeställning ett för att identifiera de externa faktorerna, problemen, på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta har en PESTEL-analys och porters fem krafter 

genomförts. De interna faktorerna har identifieras genom teori om komb- och 

omlastningsterminaler och det empiriska materialet. Därav har en mönsterjämförelse 

använts. 

 

I frågeställning två har de identifierade externa faktorerna från analys ett varit de faktorer 

som använts för osäkerhetsmatrisen. De externa faktorerna har sedan analyserats via 

mönsterjämförelse.   

 

I frågeställning tre har de identifierade interna faktorerna på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta jämförts med andra svenska kombi- och 

omlastningsterminaler. De identifierade interna faktorerna från frågeställning ett är det 

hypotetiska antagandet och materialet från andra svenska kombi- och 

omlastningsterminaler blir det empiriska materialet. Därav har mönsterjämförelse även 

använts som analysmetod för frågeställning tre.  

 

2.5.2 Säkra Kvaliteten i Analysen 

För att säkerställa att detta arbetet har så hög kvalitet på analysen som möjligt skriver Yin 

(2007) att det finns fyra olika krav som måste vara uppfyllda. Det första kravet handlar 

om att analysmetoden ska ha tagit med all information som är möjlig för att genomföra 

analysen, det vill säga att all information ska ha varit analyserad (Yin, 2007). I detta arbete 

har all presenterad data analyserats.  

 

Det andra kravet är att alla rivaliserande förklaringar ska beaktas. Detta betyder om någon 

kommer fram till en annan slutsats än den i studien ska detta analyseras. Det som ska 

analyseras är om det finns några underlag för den rivaliserande förklaringen eller ej (Yin, 

2007). Författarna till detta arbete har varit öppna till andra tolkningar och slutsatser som 

framkommer av exempelvis handledare eller opponenter. Därefter har dessa tolkningar 
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analyserats genom att studera om det finns bevis för att dessa tolkningar är rimliga och 

mer korrekta. 

 

Den tolkning eller synpunkt som är mest betydelsefull ska användas, vilket är det tredje 

kravet enligt Yin (2007) för att tillgodose hög kvalitet av analysmetoden. Detta har 

garanterats genom att handledare fått utvärdera analyserna. 

 

Det fjärde kravet handlar om att forskaren ska använda tidigare kunskaper inom det ämne 

som studien behandlar (Yin, 2007). Författarna till detta arbete har tidigare skrivit arbete 

om intermodala transporter och därigenom erhållit kunskap inom området. Ytterligare, 

och viktigast, har författarna läst vetenskapliga artiklar och försökt förstå nya trender och 

vad som är aktuellt för kombi- och omlastningsterminaler. Alla vetenskapliga artiklar som 

använts i detta arbete har granskats innan de publiserats och har författarna till detta arbete 

har endast använt sökmotorn Busienss Source Premier för vetenskapliga artiklar.   
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2.5.3 Analysmodell 

 

Figur 2.2, illustration över analysmodellen för detta arbete.  

 

2.6 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitetsmått som regler för granskning av 

företagsekonomisk forskning. Typer av kvalitetsmått är reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet. Validitet delas in i begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt ekologisk 

validitet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Reliabilitet innebär att om en viss forskning skulle upprepas och genomföras på nytt och 

forskningsresultatet skulle vara identiska har den initiala forskningsstudien en hög 

Frågeställning 1: Vilka interna och 

externa faktorer har lett till att kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta inte når 

önskad utnyttjandegrad? 

Frågeställning 2: Hur kan kombi-

och omlastningsterminaler i Sverige 

möta externa faktorer i framtiden?

Frågeställning 3: Hur kan kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta 

utvecklas, genom att möta identifierade 

interna faktorer, för att möjliggöra för 

ökad utnyttjandegrad?

Teori 1:

- Kombi- och omlastningsterminaler

- PESTEL-analys

- Porters fem krafter

Teori 2:

- Scenarioanalys

- Osäkerhetsmatris

- Utförandeplan
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- Kombi- och omlastningsterminaler
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Teori 3:
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- Markunderlag
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- Hantering av gods
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- Informationshantering

- Kompetens
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- Norrköping

- Göteborg
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- Enkelspårigt
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omlastningsterminal i framtiden
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reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Enligt Yin (2007) har en fallstudieforskning hög 

reliabilitet om forskaren noggrant har dokumenterat sitt tillvägagångsätt för studie. I detta 

arbete har författarna använt sig av intervjuprotokoll och datainsamlingsmaterialet från 

olika svenska kombi- och omlastningsterminaler finns sparade vilket medför att 

reliabiliteten i arbetet ökar. Dock om det skulle förekomma oväntade företeelser eller 

händelser som påverkar forskningsresultatet har graden av reliabilitet blivit låg för detta 

arbete. Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig den specifika forskningen är vilket främst är 

en viktig aspekt att beakta vid kvantitativa forskningsstudier (Bryman & Bell, 2013:62-

63). 

 

Replikerbarhet handlar om till vilken grad det är möjligt att genomföra en viss forskning 

och dess slutsatser igen. Det handlar främst om att en tidigare forskare ska ha varit så 

specifik och saklig i deras metodavsnitt så det blir omöjligt för en annan forskare att inte 

upprepa den specifika forskningen. Vid kvantitativa forskningsstudier är det vanligt att 

replikerbarheten diskuteras (Bryman & Bell, 2013:63). Metoden för genomförandet av 

detta arbete är replikerbar men eftersom arbetet har antagit en kvalitativ 

forskningsstrategi har detta inte argumenterats för mer.   

 

Validitet handlar om det finns ett samband mellan de slutsatser som dras i forskningen 

eller inte. Om det finns ett samband har forskningen en hög grad av validitet. 

Begreppsvaliditet, intern och extern validitet är tre olika typer av validitet (Bryman & 

Bell, 2013:63-64). 

 

Begreppsvaliditet innebär om användningen av begrepp verkligen speglar det som avses 

med definitionen med begreppet är begreppsvaliditeten hög. Utöver detta behöver även 

reliabiliteten vara hög för att begreppsvaliditeten ska vara det (Bryman & Bell, 2013:63-

64). Begreppsvaliditet är viktigt vid fallstudie forskning enligt Yin (2007:55). Hög 

begreppsvaliditet vid en fallstudieforskning uppnås genom att forskaren använder sig utav 

flertalet källor för att verifiera fakta samt att viktiga personer för forskningen får läsa 

igenom rapporten och därmed ger feedback på rapporten. I detta arbete har författarna 

använt sig utav datatriangulering samt att handledare fått läsa igenom arbetet i olika 

stadier för att säkerställa att detta arbete har hög begreppsvaliditet. 
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Vid intern validitet ifrågasätts om en viss specifik oberoende faktor är den enda som 

påverka en beroende faktor och till vilken grad detta kan antas. Forskarna ifrågasätter 

kausaliteten mellan olika faktorer (Bryman & Bell, 2013:64). Yin (2007:56-57) skriver 

att intern validitet även kan vara att förklara sambandet mellan olika faktorer vid en 

fallstudieforskning. Låg grad av intern validitet innebär att tillförlitligheten till de 

antaganden och slutsatser som görs är svagt (Yin, 2007:57). I detta arbete har 

mönsterjämförelse använts vilket har bidragit till att det finns starka belägg för de 

slutsatser som antagits vilket har stärkt arbetets interna validitet. 

 

Extern validitet handlar om att ett visst resultat är tillämpbart och trovärdigt för andra 

områden än just det specifika området som studerades i en specifik forskning (Bryman & 

Bell, 2013:64). Enligt Yin (2007:54) stärks den externa validiteten för en 

fallstudieforskning beroende på om det är en enfallstudie eller flerfallstudie. Vid en 

enfallstudie stärks den externa validiteten genom att forskaren basera sina antaganden på 

redan befintlig teori. Vid flerfallstudie behöver forskare utöva sin forskning ett flertal 

gånger för att på så sätt se till att studien har hög replikerbarhet. Detta kallas för 

replikationslogik. I detta arbete har teori och empiri att matchats via mönsterjämförelse 

som analysmetod samt att arbetet har att använt sig utav replikationslogik. 

 

2.7 Etiska Överväganden 

Det är viktigt i en studie att vet hur personer ska behandlas under tiden studien pågår samt 

i själva rapporten. Därför finns det några etiska överväganden som bör beaktas innan 

kontakt med personer involverade i studien; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar 

(Bryman & Bell, 2013:136-137). 

 

Informationskravet innebär att de individer som tillför forskningen med data eller 

information har rätt att veta forskningens syfte och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 

2013:137). Detta arbetet har innefattat Alvestas kombi- och omlastningsterminal samt 

flera olika kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Dessa kombi- och 

omlastningsterminaler har blivit informerade om arbetets syftet och tillvägagångssätt. 

Enligt Bryman och Bell (2013:137) ska individerna bli informerade att deltagandet är 

självmant och att de har rätt att avbryta deltagandet i studien närsomhelst. Denna 

information har också tilldelats samtliga intervjurespondenter. 
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Ett annat etiskt övervägande är falska förespeglingar och handlar enligt Bryman och Bell 

(2013:137) om att den information som intervjurespondenterna får måste vara korrekt. I 

detta arbete har detta att tillgodosetts då författarna har varit ärliga med syftet med detta 

arbetet och inte försökt att vilseleda intervjurespondenterna.  

 

Enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet ska individernas identitet och den 

information de genererar döljas så gott det går i studien (Bryman & Bell, 2013:137). 

Under intervjuerna har det frågats om det finns särskild information som 

intervjurespondenterna inte vill ska skrivas i detta arbete. Om det har funnits information 

som ej fåtts skrivas i arbetet har detta respekterats. Ingen av intervjurespondenterna har 

framfört att de vill bli anonymiserade i detta arbete. Författarna till detta arbete har valt 

att bara benämna alla intervjurespondenter enligt deras yrkesroller. Bryman och Bell 

(2013:137) skriver att nyttjandekravet får enbart använda insamlad data och information 

till forskningens syfte. Insamlad data har enbarts använts till detta arbetets syfte. 

 

Vetenskapsrådet har utvecklat åtta generella riktlinjer för god forskningssed dessa 

riktlinjer summeras nedan från en rapport av svenska Vetenskapsrådet (2011:10-13): 

”1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” 

Författarna till detta arbete anser att de har uppfyllt vetenskapsrådets samtliga riktlinjer 

för god forskningssed.  
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2.8 Metodsammanfattning 

Figur 2.3, metodsammanfattning över arbetet.  
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3 Frågeställning 1 - Interna och externa faktorer som 

påverkar Alvestas kombi- och omlastningsterminal  

I detta kapitel kommer frågeställning 1 besvaras genom att ställa teori om kombi- och 

omlastningsterminaler, PESTEL-analys samt Porters fem krafter mot empiri om kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta och Green Cargo AB. Genom att i analysen ställa 

teori mot empiri kommer först interna faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta identifieras. Sedan i PESTEL-analysen och porters fem 

krafter kommer externa faktorer som påverkar terminalen i Alvesta att identifieras.  

 

 

Figur 3.1, tabell över dispositionen för frågeställning 1.  

 



35 
 

3.1 Teoribas frågeställning 1 

För att besvara frågeställning 1 om att identifiera interna och externa faktorer 

presenteras i detta avsnitt teori om kombi- och omlastningsterminaler, PESTEL-analys 

och porters fem krafter.  

 

3.1.1 Kombi- och omlastningsterminaler 

En intermodal transport innebär att två olika transportsätt används under transporten, 

exempelvis lastbil och järnväg (Sarhadi, Tulett & Verma, 2017). Jonsson och Mattsson 

(2011) skriver att fördelen med järnvägen är att det är miljövänligt och den har relativt 

låga transportkostnader, det kombineras med lastbilarnas flexibilitet. Enligt Sarhadi et al. 

(2017) finns det tre skäl till varför intermodala transporter har blivit ett populärt 

transportsätt. Reduktion av ledtid och leveranstid, ett mer effektivt och kostnadseffektivt 

sätt att kombinera fördelarna med de båda transportsätten och att bränslekostnaderna 

minskar. 

 

Flodén (2007) skriver att godset som ska transporteras måste vara stora volymer, 

transporteras långa sträckor och väga mycket för att det ska bli lönsamt att transportera 

det. Enligt Fredholm (2013) är nackdelarna med lastbil det som gör att intermodala 

transportkedjor blir mer populärt. Nackdelarna med lastbil är att det blir mer trängsel på 

vägarna, mer utsläpp som påverkar miljön, säkerheten på vägarna samt att ibland kan 

fraktkostnaderna minska. Miljöaspekten är enligt Fredholm (2013) viktigt för många 

kunder vilket gör att ett mer miljövänligt alternativ som intermodala transporter blir mer 

attraktivt. 

 

Enligt Flodén (2007) är kostnaderna vid terminalerna höga och för att kombi- och 

omlastningsterminalen ska bli mer konkurrenskraftiga måste kostnaderna minska. Färdas 

godsen väldigt långa sträckor kan detta även konkurrera mot lastbilar. Fredholm (2013) 

skriver att en påverkande faktor är informationshanteringen mellan de olika 

transportsätten. Det är svårt att föra över information mellan olika transportslag.  

 

Lastbilstransporter är det stora hotet mot kombi- och omlastningsterminaler. Lagar om 

vägslitageskatt har börjat diskuteras i regeringen för att minska miljöpåverkan som 

lastbilar orsakar (Riksdagen, 2015). Enligt Sonne (2016) har dock regeringen beslutat att 

inte driva igenom en vägslitageskatt just nu men utredningen ska fortsättas. 
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Vägslitageskatten var också tänkt som ett medel att flytta transporter från lastbil till 

järnväg (riksdagen, 2015) men enligt Sonne (2016) skulle det inte fungera för det finns 

inte tillgång till järnväg ibland annat städer och glesbebyggelse. Hultén (2017) skriver att 

lastbilstransporter är även ett hot då många av chaufförerna som kör i Sverige är från 

östländer där lönerna är sämre än här i Sverige vilket gör att transporter blir ännu 

billigare.    

 

Intelligent logistik (2017a) skriver att en ny plasmateknik håller på att tas fram och som 

kommer göra att lastbilar inte påverkas lika mycket av luftmotståndet. Det skulle i sin tur 

minska bränsleförbrukningen och minska kostnaderna med cirka 1 miljard per år. Enligt 

trafikverket (2016) ska det bli tillåtet för lastbilar som väger 74 ton att köra på vissa 

sträckor i Sverige. Vägarna som kommer vara aktuella är vägar där det inte finns 

möjlighet att byta mellan väg och järnväg eller båt. Riskerna med vägarna som kommer 

ingå i vägnätet är att infrastrukturen har brister och inte klarar av de tyngre vikterna. 

Enligt intelligent logistik (2017b) kommer användandet av biobränslet HVO att öka.  

 

Sonne (2017) skriver att inlandssjöfart är ett nytt transportsätt i Sverige. Inlandssjöfart är 

mycket utbrett i Europa och används i de stora hamnarna men det har ännu inte börjat 

användas i Sverige. Nu ska däremot inlandssjöfart försöka etablera sig i Sverige och 

konkurrera mot lastbil och järnväg.      

 

Enligt Ngai et al. (2011) består en kombiterminal av två huvudaktiviteter, lossning och 

lastning. Kombiterminalen är delen i transportkedjan där godsvagnarna flyttas över från 

antingen lastbil till järnväg eller tvärtom. Kombiterminaler påverkas av begränsad 

kapacitet samt att det är dyrt att öka kapaciteten (Francesco et al. 2016). 

 

För att kunna konkurrera med lastbil och andra kombiterminaler måste en kombiterminal 

alltid sträva efter effektivitet (Muñuzuri et al. 2016). Enligt Sjögren (1996) är kombi- och 

omlastningsterminaler ett stopp där flödet stoppas och detta stopp måste för att vara 

lönsamt vara en värdeadderande del i en transportkedja. Arbetet med tågen kan bli en 

flaskhals nu när kombiterminaler blir större, mer komplexa och trängseln på terminalen 

blir värre, vilket kommer orsaka förseningar och problem med synkroniseringen. Arbetet 

på kombiterminalen är noga planerat och skulle en oförutsedd händelse inträffa måste 

arbetet planeras om helt på väldigt kort tid (Muñuzuri et al. 2016). Enligt Muñuzuri et al. 
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(2016) är arbetstempot relativt lågt inom kombiterminaler och arbetet med fler tåg 

samtidigt gör att arbetet måste planeras detaljerat och omplaneras fort.  

 

En omlastningsterminal innebär att godset inne i vagnarna ska lastas om till lastbil eller 

tvärtom och enligt Francesco et al. (2016) är omlastningen viktig för att kunna 

konsolidera mycket av godsen. Francesco et al. (2016) skriver att det är fortfarande viktigt 

med anställda som arbetar med att lasta om godset för omlastningsterminaler är inte 

automatiserade. För att en omlastningsterminal ska vara konkurrenskraftig måste 

terminalen uppfylla kraven från kunderna. En utmaning för omlastningsterminaler är att 

arbetarnas scheman måste tas fram långt i förväg. Problemet är att förutsättningarna för 

arbetet på en omlastningsterminal kan förändras, exempelvis hur belastade 

omlastningsterminalen är eller om det är maskinfel. Det kan vara både interna och externa 

problem vilket gör att omlastningsterminalen måste vara förberedda på vad som kan 

hända för att inte bli utkonkurrerade.   

 

3.1.2 PESTEL-analys 

Via en PESTEL analys kan omvärldsfaktorer som påverkar ett företag identifieras och 

studeras (Yüksel, 2012). Analysen är uppdelat efter olika faktorer, Politiska, Ekonomiska, 

Socio-Kulturella, Teknologiska, Miljöbetingad och Legala (Yüksel, 2012), som påverkar 

det operativa arbetet i ett företag. Enligt Roos, von Kogh och Roos (2011) kan de olika 

omvärldsfaktorerna vara olika beroende på vilket företag som studeras. 

Omvärldsfaktorerna kan även ändras över tiden. Exempel på politiska faktorer är nya 

regleringar av staten såsom förändringar av skatter. Ekonomiska faktorer kan vara 

förändringar i BNP, inflation eller ändrad reporänta. Socio-kulturella faktorer kan vara 

utbildningsnivå och fördelning av inkomst. Exempel på teknologiska faktorer är nya 

innovationer och färsk forskning (Roos et al, 2011). Exempel på miljömässiga faktorer är 

kvalitet av infrastruktur och hållbarhet (Yüksel, 2012). Legala faktorer kan vara förändrad 

lagstiftning inom marknadsföring eller handelsrätt (Roos et al, 2011). En illustration av 

PESTEL-analys visas i figur 3.1. 
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Figur 3.1. Illustration över PESTEL-analys fritt efter Yüksel (2012:56-57). 

 

Enligt Yüksel (2012) finns det två typer av användbarhet med en PESTEL-analys, den 

första handlar om att analysen kan bidra till att företaget får förståelse för den omvärld 

den verkar i och den andra handlar om att analysen bidrar med information som kan hjälpa 

till att uppmärksamma företaget på utmaningar som kan påverka företaget samt bidra med 

information om hur dessa utmaningar ska mötas. PESTEL-analysen används ofta som ett 

långsiktigt verktyg i företag. 

 

Roos et al (2011) skriver att ett vanligt utgångsläge vid analysen innebär att identifiera 

faktorer som har påverkat företaget. Därigenom kan företaget analysera hur dessa faktorer 

kan komma att påverka företaget i framtiden och hur företaget ska agera för att minska 

eller eliminera en eventuell effekt av dessa faktorer i framtiden. Därmed blir PESTEL-

analysen ett långsiktigt planeringsverktyg för företaget i framtiden. 

 

3.1.3 Porters fem krafter 

Porters fem krafter är en analys som används för att identifiera ett företagets olika hot 

(Dobbs, 2014) och används enligt Roos et al (2011) när företag vill analysera den bransch 

de verkar i. Porters fem krafter möjliggör för företag att identifiera de faktorer inom 
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branschen som gör företaget mindre konkurrenskraftigt. Enligt Dobbs (2014) består 

Porters fem krafter utav fem olika hot som förekommer via konkurrenskraftiga 

konkurrenter, kraftfulla köpare, kraftfulla leverantörer, ersättningsprodukter och nya 

potentiella företag som kan inträda på marknaden.   

 

 

Figur 3.2, illustration över Porters fem krafter (Roos et al, 2011:104). 

Hot från nya potentiella företag som kan inträda på marknaden kan begränsas via de 

hinder som finns för företag vid etablering. Enligt Roos et al (2011) finns det sju typer av 

hinder vid etablering; Stordriftsfördelar, Produktdifferentiering, Kapitalbehov, 

Byteskostnader, Tillgång till distributionskanaler, Kostnadsnackdelar som är oberoende 

storleken och Politik och myndighetsbeslut. Stordriftsfördelar innebär att kostnaderna per 

produkt eller tjänst sjunker när volymen av produkten eller tjänsten ökar. 

Produktdifferentiering innebär att ett företag har nischat sig genom specifika produkter 

och specifik marknadsföring för att skapa lojala relationer till deras kundkrets. Att ha 

tillräckligt med kapital för att starta en ny verksamhet eller företag är ofta ett 

etableringshinder. Byte av leverantörer innebär byteskostnader och oftast bärs dessa av 

den nya aktören. Ett annat etableringshinder är tillgång till distributionskanaler. Roos et 

al (2011) skriver att det är vanligt att nya aktörer måste finna nya distributionskanaler för 

att kunna sända sin produkt till kund. Ett annat etableringshinder är kostnadsstorlekar som 

är oberoende storleken det vill säga att etablerade företag har signerat avtal där de har 
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tillgång till speciella material som bidrar med att kostnaderna minskar. Det sista 

etableringshindret enligt Roos et al (2011) är politik och beslut från myndigheter såsom 

restriktioner på distribution via järnväg. 

 

Konkurrenskraftiga konkurrenter är ett annat hot i Porters fem krafter. Det kan röra sig 

om tävling mellan bästa och lägsta priser till kund, bäst kundservice och så vidare (Roos 

et al, 2011). Enligt Roos et al (2011) finns det olika omständigheter som påverkar hur stor 

konkurrens det är på en viss marknad eller inom en viss bransch. Den första 

omständigheten är att antalet konkurrenter inom en viss bransch är högt eller 

konkurrensen i en viss bransch är i jämvikt. Detta leder oftast till obalans inom branschen 

då vissa nyetablerade företag väljer att nischa sig vilket medför att redan etablerade 

företag måste konkurrera med de nyetablerade företagen för att inte mista 

marknadsandelar.  En annan dimension är låg tillväxt inom branschen vilket bidrar till att 

företagen konkurrerar om marknadsandelar. Detta bidrar också till en ostabil bransch. 

Höga kostnader eller lagerkostnader, vilket är den tredje dimensionen, försöker företag 

att öka produktionstakten vilket bidrar till minskade kostnader. Om ett flertal företag 

satsar på samma specifika marknader bidrar detta till ökad konkurrens. Den sista 

omständigheten är enligt Roos et al (2011) höga avvecklingskostnader som kan 

uppkomma när exempelvis personal ska avskedas. 

 

Det tredje hotet är ersättningsprodukter, det vill säga övriga produkter som uppfyller 

samma behov för kunden som företagets specifika produkt. Ersättningsprodukter 

begränsar en bransch då det sätts ett tak på hur mycket företagets specifika produkt får 

kosta (Roos et al, 2011). 

 

Det fjärde hotet är kraftfulla köpare. Detta kan uppstå i följande situationer; om volymen 

som kunden köper är stor, om kunden endast köper en viss produkt eller om kunden har 

makt genom att ha fullständig information om en produkt. Kraftfulla köpare kan också 

uppstå om det rör sig om standardiserade produkter (Roos et al, 2011). 

 

Det femte och sista hotet är kraftfulla leverantörer. Leverantörerna blir ett hot för 

företaget om de producerar differentierade produkter, om produkten som leverantören 

producerar har en viktig inverkan på företaget eller om det ej finns någon konkurrens då 
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det ej finns någon ersättningsprodukt till den produkt som leverantören producerar (Roos 

et al, 2011). 

 

3.2 Empiribas frågeställning 1 

I detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in för att besvara frågeställning 1. 

Först presenteras allmän empiri som berör både kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta och därefter presenteras specifik empiri om omlastningsterminalen respektive 

kombiterminalen. Slutligen presenteras empiri om Green Cargo AB som utför 

växlingarna på båda terminalerna. 

 

3.2.1 Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta 

Affärsutvecklaren från Alwex (2017-04-03) säger att godsen som lastas om i 

omlastningsterminalen är salt, spånskivor, mbf-skivor och och ibland däck. På 

kombiterminalen hanteras containrar, semitrailers och växelflak, godset som hanteras kan 

variera och är bland annat byggvaror, makadam samt Coops livsmedelsvaror. På 

kombiterminalen finns det två reach-stackertruckar som kan ta 30-35 ton och hantera 20 

respektive 40 foot containers samt trailers. Arbetet på kombterminalen tar cirka 2 timmar 

att genomföra för först måste enheterna besiktigas så de inte har några synliga skador 

(Arbetsledaren, 2017-04-03). Arbetaren på Alwex måste då gå runt varje tågvagn och 

inspektera lastbilstrailers eller containrar. Detta görs för att skydda Alwex från att få 

inrapporterade skador. Kostnaden för inrapporterade skador är väldigt hög. Det blir ofta 

påbackningar eller revor på lastbilstrailers och för att veta vart det skett ska det alltid 

besiktigas så att kombiterminalen inte blir skyldig till någon skada. Pappersarbetet 

scannas sedan in i omlastningsterminalen och skickas till COOP (arbetsledaren, 2017-04-

03). 

 

Omlastningsterminalen har en 12tons-truck som enligt arbetsledaren (2017-04-03) är 

överdimensionerad för arbetet på omlastningsterminalen. Omlastningsterminalen har en 

maxkapacitet på 5 vagnar om dagen och fyllnadsgraden beror på hur många vagnar som 

ska växlas in varje dag. Enligt arbetsledaren (2017-04-03) är det i genomsnitt 1 vagn/dag 

som lastas om, målet hade varit 3-5 vagnar/dag. Skador som upptäckts på vagnarna under 

arbetet i omlastningsterminalen måste fotograferas och kollas upp för att identifiera vem 

som är ansvarig för skadorna. För att servicepersonalen ska komma och göra det måste 

arbetsledaren ringa först kunden som sedan ringer vagnsägaren som sedan ringer 
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servicepersonalen. De kommer sedan från Nässjö och kontrollerar vagnen som är trasig. 

Det är viktigt att skadorna som upptäckts fotograferas och dokumenteras för att det är 

dyra kostnader att reparera vagnarna (arbetsledaren, 2017-04-03).    

 

På omlastningsterminalen finns det ett tält i anlustning till anläggningen som används för 

mellanlagring. Tältet har en avfuktare vilket gör att spånskivorna kan lagras där utan att 

svälla och gå sönder. Lagret är en uppskattad tjänst som flera kunder vill utnyttja men då 

lagrets fyllnadsgrad är över 100% är det inte möjligt att uppfylla kundernas önskan 

(Affärsutvecklare, 2017-04-03). Godset ska helst flyttas direkt från järnvägen till lastbil 

för lagret ska vara på vägen och inte på terminalen. Två lastbilar i veckan ska lastas med 

gods från lagret och för att rätt gods ska lastas på måste arbetsledaren hantera lagret mer 

för att artikeln de vill ha ligger på botten (arbetsledare, 2017-04-03). Ett mål vid lagringen 

är att varje artikel ska ha en egen lagerplats på omlastningsterminalen (arbetsledaren, 

2017-04-03). 

 

Det optimala för omlastningsterminalen skulle vara att lastbilar fanns på plats när 

vagnarna ska lastas ur men i dagsläget sker det sällan. Detta gör att mycket av godset 

måste lagras på marken innan det kan transporteras iväg till kunden. I vagnen är godset 

fäst med spännband för att det inte ska fara runt under resan och gå sönder. Dessa 

spännband lossas sedan och arbetsledaren kan med hjälp av en 12tons-truck lyfta och 

lasta om godset. Om godset ligger fel i vagnen blir det krångligare att lasta av och det tar 

tid och riskerna att något går sönder ökar (direkt observation, 2017-04-12). 

 

Det finns ingen skyddat lager i anslutning till kombiterminalen men det finns markplats 

som kan användas för lagring. För tillfälle lagras makadam på en stor yta av 

kombterminalen samt fiberdukar som lagras där åt Dahls (Arbetsledaren, 2017-04-03). 

Arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) anser att en nackdel med kombiterminalen är 

marken där underlaget är grus. Den totala vikten på maskinerna och trailers/containers är 

ungefär 30 ton, bara maskinen väger mycket och en tom trailer väger cirka 7 ton detta gör 

att det blir stor påfrestning på marken. Några gånger om året måste marken fixas iordning, 

framförallt vid dåligt väder och då kommer en hjullastare och plattar till marken. När 

marken är ojämn och hålig måste truckföraren vara extra försiktig när lastbärarna 

hanteras. Medarebetaren på Alvestas kombi- och omlastningsterminal tycker även att det 

blir trångt att manövrera på kombiterminalen (Direkt observation, 2017-04-12). 
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Utbudet på omlastningsterminalen kan bero på vad kunderna efterfrågar och om Alwex 

tycker det är gynnsamt att investera i andra maskiner eller utrustning för att skriva avtal 

med en viss kund. Omlastningsterminalens konkurrensfördel är att de ligger nära kunden, 

att de kan göra omlastningar oberoende av vädret är också positivt men enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) är det inte därför kunden väljer Alvestas 

omlastningsterminal. 

 

3.2.1.1 Personal 

På Alwex är de tre anställda som jobbar operativt, de arbetar själva men kan kommunicera 

via telefon. Antingen arbetar de på kombiterminalen, omlastningsterminalen eller uppe 

på Videgatan i Alvesta. Ibland krävs det att personalen på omlastningsterminalen måste 

åka över till kombiterminalen, skulle terminalerna då vara placerade vid varandra skulle 

det vara bättre. Under en tid har det bara varit två personer som arbetat på terminalen och 

under marsmånad arbetade de båda 80 timmars övertid för att den tredje personen skulle 

läras upp. Arbetsledaren tycker även att det behövs fler medarbetare till terminalerna 

(Arbetsledaren, 2017-04-03). Affärsutvecklaren (2017-04-03) säger att en fjärde person 

med samma kompetens som de övriga tre eventuellt behöver anställas i framtiden. Det 

beror på hur affärerna för kombi- och omlastningsterminalen framskrider i framtiden. 

 

Enligt arbetsledaren (2017-04-03) finns det lagar gällande arbetet kring spårområdet, alla 

som arbetar inom spårområdet måste ha gått en specialutbildning, arbetsledaren är 

utbildad skydds- och säkerhetsledare. För att få vistas inom spårområdet krävs tillstånd 

annars är det olagligt. För att få tillstånd att köra på kombiterminalen krävs truckkörkort 

C3A och då det är svårt att köra maskinerna och det lätt blir fel krävs det träning. 

(Arbetsledare, 2017-04-03). 

 

3.2.1.2 Kund 

I dagsläget är kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta en mycket liten 

verksamhet för Alwex-koncernen. Att investera i terminalerna i Alvesta grundar sig mest 

på att Alwex kan serva COOP-tågen. Så länge COOP-tågen hanteras via terminalerna vill 

Alwex få terminalerna att växa. De har för tillfället inte nått de volymer av omlastat gods 

som önskats. Fokus har varit att försöka generera vinst för terminalerna som Alwex har 

arbetat med de senaste åren (Affärsutvecklare Alwex, 2017-04-03 
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Enligt affärsutvecklaren (2017-01-25) är den minskade miljöpåverkan intressant i början 

av förhandling med en ny kund men det är kostnaderna som är den beslutande faktorn. 

Kunderna vill inte betala för mycket för att använda järnvägen och kombi- och 

omlastningsterminalen. Priset för kunderna beror på godsslag, vilken utrustning de 

behöver använda för att lasta om samt hur lång tid det tar. För att gynna åkeriet och för 

att kunderna inte ska välja ett annat åkeri har Alwex ett inbakat pris för omlastningen och 

transporterna.  

 

På kombiterminalen hanteras lastbilstrailers och containrar. COOP är kombiterminalens 

största kund (Arbetsledaren, 2017-04-03). Affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) 

säger att COOP är det främsta syftet till varför Alwex hyr kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta i nuläget. Om Alwex förlora COOP som kund i 

framtiden kan verksamheten på både kombi- och omlastningsterminalen komma att 

läggas ned. Arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) säger att det har varit mycket 

förseningar med COOP-tågen. COOP-tågen är mest nerprioriterat vilket leder till att de 

alltid får stå och vänta någonstans längs järnvägen mellan Bro och Alvesta.  Orsaken till 

försening kan vara banarbetet, kontaktledningsfel eller problem med järnväg. 

 

COOP-tågen till Alvesta består av 6 tågvagnar med två lastbilstrailer på varje tågvagn 

och godset består av livsmedel och tobak. Trailers som lyfts av transporteras sedan till 

Alwex lager i Räppe och sedan tillbaka till Alvestas kombi- och omlastningsterminal 

antingen tomma eller fyllda med returlast. Cirka 10% av den totala lasten blir retur av 

livsmedel (Arbetsledare, 2017-04-03). Andra typer av returer är tomma glasflaskor 

(Direkt Observation, 2017-04-12). Ungefär kl. 18 sker växlingen av Coop-tåget och nya 

vagnar kommer in, därför måste de vagnarna från dagen innan lyftas på någon gång under 

dagen. Vanligtvis är det 12 vagnset från Coop som kommer in dagligen (arbetsledaren, 

2017-04-03). De kan även vara många containrar som behöver hanteras. I mars hanterade 

de total 8 containrar under en dag. En annan kund är Abena där containrar skickas från 

Kina och transporteras via Göteborg. Därav kan det ske stor variation när containrarna 

kommer till Alvesta i och med att båtarna med godset till Göteborg anländer olika. Vid 

hantering av containrar ställs containrar på chassin som sedan dras av lastbilsdragare. 

Övrigt arbete som utförs på kombiterminalen är förflyttning av containrar på lastbilar. 

Exempelvis kan speditörer från Göteborg kontakta kombiterminalen och be att få en 
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container förflyttad på lastbilen. Arbetarna på kombiterminalen försöker att hantera både 

lastbilstrailers och containrarna samtidigt när arbetaren befinner sig på kombiterminalen. 

 

I dagsläget tror affärsutvecklaren för Alwex (2017-04-03) att de har ett 40-tal kunder för 

samtliga intermodala verksamheter i Alvesta, det vill säga kombiterminalen, 

omlastningsterminalen och verksamheten på Videgatan.  I den intermodala verksamheten 

har de cirka 7-8 kunder men på ett år kan det totalt vara 10. Affärsutvecklaren tror det 

finns potential för kombi- och omlastningsterminalen att växa men ännu har de inte 

lyckats. De vill öka antalet kunder till 20 stycken. De egentliga kunderna kombi- och 

omlastningsterminalen har är speditörerna, producenter i Europa anlitar och betalar frakt 

till speditörerna. Det är Speditörerna som står för huvudansvaret att frakta godset hela 

vägen och där är Alvestas terminaler en liten del av en stor kedja. Terminalerna har 

självmant svårt att skaffa egna kunder som inte är speditörer och utan fraktbetalarna. Ett 

sätt att nå till fraktbetalarna är enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) att erbjuda lagring 

men för tillfället finns det inte kapacitet att möjliggöra detta. 

 

Det är öppna terminaler vilket innebär att vem som helst får använda dem till 

omlastningar. Dock måste det ske en kommunikation med Alwex så att de nya aktörerna 

inte krockar med Alwexs verksamhet. VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) 

anser att ju fler användare av terminalerna desto bättre men det är dock bättre med färre 

användare med höga volymer av gods. 

 

3.2.1.3 Lokalisering 

Förutom det operationella arbetet gäller det att kombi- och omlastningsterminalen är 

strategiskt lokaliserade så det fungerar med logistiken. Det får heller inte finnas många 

andra terminaler i omgivningen då det finns risk för att terminalen blir olönsam och 

obrukbar (VD:n Alvesta Utveckling AB, 2017-04-03). Dessutom måste lokalisering av 

terminalen kunna bära kostnaden för omlastningen som är extra kostnad jämfört med 

vägtransporter. VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) hoppas att kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta är strategiskt lokaliserad. Det finns i alla fall 

förutsättningar då terminalen ligger väldigt centralt vid en järnvägsknut. Utnyttjande av 

kombi- och omlastningsterminalen ökade lite mellan 2015 och 2016. VD:en på Alvesta 

Utveckling AB (2017-04-03) tror att det finns många olika faktorer som påverkar kombi- 

och omlastningsterminaler i Sverige. Faktorer som påverkar är framkomlighet för gods, 
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exempelvis är det sämre framkomlighet om tågen ej är i tid enligt tidtabell. Övriga 

faktorer är tillgänglighet, det vill säga hur lätt det är att komma till och från terminalen 

via järnvägen. 

 

3.2.1.4 Järnvägsspår 

Spåren som leder upp till terminalerna är inte elektrifierade vilket innebär att vagnarna 

måste köras upp av ett diesellok (arbetsledare, 2017-04-03). Enligt affärsutvecklaren 

(2017-04-03) skulle en potentiell fördel vara om spåren till kombiterminalen skulle vara 

elektrifierade. TX-logistik är tågoperatören som kör Coop-tåget och de kör int vagnarna 

när de kommer. Terminalen skulle dock ej vara lika sårbar om tåget som vagnarna 

kommer med, som brukar vara ellok, kunde utföra växlingarna som TX-logistik gör. 

Arbetsledaren (2017-04-03) ser det som en nackdel att ha elektrifierat järnvägsspår in till 

kombiterminalen. Det ska helst vara öppet runt om i luften vid kombiterminalen. 

Elledningar skulle vara i vägen vid lyft av container och lastbilstrailer. I nuläget är det 

trångt att hantera containrarna och lastbilstrailers och sikten för chauffören i reach-

stackertrucken är mycket begränsad (Direkt Observation, 2017-04-12). Dessutom anser 

arbetsledaren (2017-04-03) att dieselloken är tillräcklig bra för att transportera 

containrarna till kombiterminalen. Desto mindre grejer som är i vägen vid 

kombiterminalen desto bättre. 

 

En nackdel med kombitrafik tror VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) är att det 

tar lång tid att frakta gods med tåg, då kan lastbil bli ett fördelaktigt alternativ. VD:n tror 

att det finns typer av gods som är fördelaktiga för olika typer av transportslag. Både VD:n 

på Alvesta Utveckling AB och affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) anser att gods 

som är tungt och i stor kvantitet är mest fördelaktigt för järnvägstransporter. VD:n på 

Alvesta Utveckling (2017-04-03) berättar att det finns mycket gods som fraktas långa 

vägar med båt som tar lång tid. I dagsläget utvecklas järnvägstransporter från Kina till 

Europa där det ska avgå ett flertal tåg dagligen. Detta minskar antalet transportdagar från 

Asien. Dessutom tror VD:n att då godset initialt transporteras via järnväg så kommer det 

att blir vanligare att gods fortsätter att fraktas via järnväg för transporter inom Europa. 

3.2.1.5 Leverantörer 

Leverantörerer, det vill säga transportörer, kunder och partners som är intresserade av 

kombiterminalen och omlastningsterminalen påverkar också från ett omvärldsperspektiv. 

Deras beslut påverkas snabbare än myndighetsbeslut. Ett exempel är Green Cargo AB 
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som har minskat växlingsmöjligheterna till terminalerna. Enligt affärsutvecklaren (2017-

04-03) har intresset från Green Cargo AB minskat vilket har lett till att antalet 

växlingsknutar minskat. 

 

Arbetsledaren (2017-04-03) tycker inte det är någon nackdel att Green Cargo AB, som 

sköter växlingarna med tågvagnarna in till omlastningsterminalen, är stationerade i 

Älmhult. Arbetsledaren anser att de får sina tåg ändå. Affärsutvecklaren (2017-04-03) ser 

dock en nackdel med att Green Cargo AB är stationerade i Älmhult då det begränsar i när 

och hur många växlingar som kan genomföras. Alwex vill ha möjlighet att växlingar kan 

ske vid fler tillfällen på dygnet. För tillfället är Alwex beroende av att Green Cargo AB 

utför växlingen då det ej finns några andra aktörer inom Alvesta-området som kan utföra 

växlingen åt Alwex. Detta då Green Cargo AB kan genomföra växling av brunvagnar in 

till omlastningsterminalen. VD:en för Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) anser att 

servicen och snabbheten för att få växling genomförd försämrades när Green Cargo AB 

blev stationerade i Älmhult. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) arbetar inte Green 

Cargo AB för expansion utan för att optimera deras vinstdrivande verksamhet vilket 

försämrar förutsättningarna och möjligheterna för andra aktörer i branschen realterade till 

godstrafik på järnvägen. 

 

3.2.1.6 Politik 

Anläggningen ägs av Alvesta Utveckling AB men det är Alwex Intermodal AB som har 

hand om driften på terminalerna. Enligt anläggningsarrendet mellan Alvesta Utveckling 

AB och Alwex finns det restriktioner då det finns specifika ändamål till vilken typ av 

verksamhet som får bedrivas på markområdet. Arrendeavtalet upphör år 2023 (VD:n 

Alvesta Utveckling AB, 2017.04-03). 

 

Övriga externa faktorer som kan påverkar kombiterminalen och omlastningsterminalen 

är konkurrensfördelar för järnvägen, det vill säga myndighetsbeslut att järnvägen ska 

gälla i vissa lägen. Dock  tror affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) att verkställande 

av dessa myndighetsbeslut inte kommer ske då det verkar svårt att tvinga fram fördelar 

för järnvägen. 

 

Politiska beslut kan vara fördelar eller nackdelar för lastbilstransporter. Affärsutvecklaren 

tror inte att regeringen vill genomföra beslut som kan ge nackdelar för järnvägen. 
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Statliga påbud är en annan faktor såsom gröna transporter vilket VD:en (2017-04-03) tror 

gynnar godstrafik på järnväg. Restriktioner mot dieseldrivna lastbilar kan gynna 

järnvägstrafiken då det blir billigare att transportera gods på järnväg än med lastbil. Dock 

är järnvägen i Sverige högt belastad. Beslut som tas inom hela transportsektorn påverkar 

kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta (Affärsutvecklare på Alwex, 

2017-04-03). Frågor kring beskattning av drivmedel och om lastbilstrafik ska beskattas 

eller ej påverkar terminalerna indirekt då de antingen förbättrar eller försämrar 

konkurrensmöjligheterna för kombitrafik. 

 

VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) säger att det finns lagar terminalerna måste 

agera utefter exempelvis järnvägslagstiftningen gällande räls. Aktörer måste ha 

besiktning- och underhållsavtal för varje liten järnvägsstump på terminalerna. Det är 

transportstyrelsen som besiktigar rälsen till terminalerna och vid anmärkningar måste 

åtgärder genomföras. Det finns även lagar som rör den operativa verksamheten på 

terminalerna, exempelvis anläggningen, lagstiftning för arbetsmarknaden och arbetet på 

terminalerna som Alwex måste följa. I nuläget tror affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-

03) att det inte att det finns några specifika befintliga lagar som påverkar dem. Det finns 

restriktioner för järnväg men det påverkar inte verksamheten negativt. 

 

3.2.1.7 Ekonomi 

En ekonomisk faktor som innebär restriktioner idag är att enligt affärsutvecklaren på 

Alwex (2017-04-03) lagret i omlastningterminalen som är en begränsning för att skriva 

avtal med potentiella kunder då det inte finns tillräckligt med lagringskapacitet. Detta 

begränsar terminalerna från att generera mer intäkter och ökar risken för att verksamheten 

blir olönsam.  Verksamheten har ekonomiska restriktioner likt andra verksamheter. Dock 

är Alwex syfte att också generera gods och vagnar till deras åkerier. Om verksamheten i 

Alvesta skulle gå med negativt resultat i flertal år är det dock inte hållbart för Alwex att 

hyra fastigheterna på terminalen och bedriva tjänster inom kombitrafik. Beslut om 

framtida satsningar och investeringar tas inom Alwex-koncernen och kundstocken är en 

faktor som påverkar dessa beslut (Affärsutvecklare på Alwex 2017-04-03). 

 

Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) är omlastningsterminalen svårt att få lönsam, det 

kostar mycket att last om godset. Många kommuner vill ha en fungerande 

omlastningsterminal men arbetet måste fortgå under en längre tid för att bli vinstdrivande 
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men även då är konkurrensfördelarna mot lastbil få. Affärsutvecklaren (2017-04-03) tror 

att verksamhetens framtid beror mycket på kommunernas inställning till verksamheten 

och hur de tänker försvara sina investeringar. Om verksamheten inte är lönsam är det 

svårt att driva igenom ett investeringsförslag på 4-5 miljoner. 

 

3.2.1.8 Teknik 

Andra faktorer som teknologiska kan beröra informationshantering. Det vill säga hur 

varorna bevakas och hur de fraktas och för att ta fram underlag för det smartaste sättet för 

omlastning och förflyttning av godset (Affärsutvecklare, 2017-04-03). 

 

3.2.1.9 Miljö 

Enligt Affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) finns det många fördelar med järnväg 

och därmed kombiterminaler. En fördel är att det är ett miljövänligt alternativ jämfört 

med att transportera gods via lastbil. Via järnväg kan större volymer och tyngre vikter 

transporteras jämfört med lastbil. Arbetsledaren (2017-04-03) anser också att en fördel 

med kombiterminaler är att kombitrafiken är bra för miljön. Exempelvis så är COOP-

tågen miljöcertifierade. I nuläget är det dock lite för dyrt med kombitrafik och därmed 

fungerar det inte riktigt i Sverige (Arbetsledaren, 2017-04-03). En annan fördel med 

kombiterminaler är att de kan avlasta hamnar. Godset kan transporteras längre och 

därmed närmare slutdestinationen innan hanteringen av godset vilket frigör resurser och 

markyta för hamnar som brukar vara högt belastade (Affärsutvecklare, 2017-04-03). 

 

3.2.1.10 Andra aktörer 

Affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) vet ej om det finns någon potentiell aktör som 

kan komma att inträda på branschen i framtiden. Dock så tror affärsutvecklaren att det är 

svårt att få någon annan att göra samma typ av verksamhet som de bedriver eftersom det 

ekonomiska utfallet är dåligt. VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) anser att det 

är teoretiskt möjligt med att nya operatörer kan komma att konkurrera med 

kombiterminalen och omlastningsterminalen men i nuläget finns det inga andra 

operatörer än Alwex i närheten. 

 

3.2.1.11 Hot 

Alvesta kombi- och omlastningsterminals stora konkurrent är lastbilar, framförallt 

lastbilar med utländska chaufförer. Lastbilar fördelaktigt gentemot järnväg då de kan köra 
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på fler ställen än järnvägen (VD:n för Alvesta Utveckling AB, 2017-04-03). En annan 

nackdel är att konkurrensfördelarna med att transportera via järnväg är små i jämförelse 

med lastbilstransport. Då är järnväg fördelaktigt gentemot lastbil när det är tunga volymer 

och transportsträckan är lång. Att exempelvis köra tåg mellan Växjö och Alvesta skulle 

ej löna sig då transportsträckan är för kort och intäkterna kan inte täcka kostnaderna för 

omlastningen i Alvesta. Därav måste godset komma från exempelvis Kiruna, Haparanda, 

södra Europa och så vidare för att det ska vara en affär som går med vinst 

(Affärsutvecklaren, 2017-04-03). Lastbilar är inte bara ett hot utan även en 

ersättningstjänst. Detta beror på att transporten med lastbilar blir billigare jämfört med 

järnväg och godset kan levereras direkt till fabriken (affärsutvecklaren på Alwex, 2017-

04-03).   

 

3.2.2 Green Cargo AB 

Green Cargo AB är den tågoperatör som sköter växlingarna av alla tågvagnar till 

kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta förutom COOP-tågen. Green 

Cargo AB var operatör för COOP-tågen innan men nu körs de av TX logistik. Green 

Cargo AB är stationerade i Älmhult och kör därifrån upp tåg först till Vislanda. Växlingen 

utförs med en arbetare med radioloksutrustning (Gruppchefen på Green Cargo AB, 2017-

04-13). 

Växlingen för kombiterminalen och omlastningsterminalen tar cirka 45 minuter, under 

den tiden hämtas och lämnas tåg. Därefter måste tåget kryssa sig över stambanan via olika 

järnvägsspår. Det är mycket trafik på stambanan och förseningar den specifika järnvägen 

kan innebära att växlingen blir försenad (Gruppchefen på Green Cargo AB, 2017-04-13). 

 

Både kunden i Alvesta men även framkomlighet på stambanan, transporterad volym av 

gods samt hur det fungerar med annan verksamhet bestämmer när Green Cargo AB kan 

genomföra växlingen. Tiderna för växlingarna är anpassningsbara. Green Cargo AB har 

möjlighet att köra 1000 ton med dieselloket T44. Skulle de köra med ett ellok, vilket inte 

är möjligt då terminalerna i bland annat Alvesta ej är elektrifierade, skulle det kunna 

transporteras 1600 ton per lok. På bangårdar finns klotväxlingar, det vill säga att 

växlingen mellan olika järnvägsspår sker manuellt, jämfört med automatiserade/elväxlar 

som finns på olika tåglinjer exempelvis stambanan (Gruppchefen, 2017-04-13).   
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Enligt Gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-13) finns det olika potentiella aktörer 

som skulle kunna utföra växlingarna i Alvesta. En konkurrent är TX Logistik men 

Gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-13)  anser inte att det finns någon risk för att 

de ska ta över växlingarna då TX Logistik inte har någon personal i Alvesta. Andra 

konkurrenter är andra operatörer och till och med om kommunalt bolag utföra växlingarna 

men så länge de bland annat har utbildning, resurser och tillstånd. 

 

Förutom att hyra ut järnvägsplatser så sköter trafikverket planeringen av rutterna på bland 

annat stambanan. Detta gäller för järnväg i hela Sverige förutom vid inlandsbanan. 

Trafikverket äger järnvägen men privata aktörer är ansvariga för underhållet av 

järnvägen. De privata aktörerna underhåller järnvägen till en minimal nivå. Enligt Green 

Cargo AB är den svenska järnvägen överlag inte är i bra skick. Det är vanligt att 

exempelvis kontaktledningar trillar ner (Gruppchef på Green Cargo AB, 2017-04-13). 
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3.3 Analys frågeställning 1 

För att besvara den första frågeställningen: Vilka interna och externa faktorer har lett 

till att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad? 

Kommer först de interna faktorerna diskuteras vilka som påverkar kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta och på vilket sätt de påverkar. Sedan kommer de externa 

faktorerna som identifierats på kombi- och omlastningsterminalen att analyseras i en 

PESTEL-analys och med hjälp av porters fem krafter. 

 

3.3.1 Interna faktorer 

VD:n för Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) och affärsutvecklaren för Alwex är båda 

ense om att det är gods som är tungt och i stor kvantitet som är mest fördelaktigt för 

järnvägstransporter. Flodén (2007) håller med men skriver även att godset ska 

transporteras långa sträckor för att vara lönsamma enligt Sandberg et al. (2016) ska godset 

transporteras 300 kilometer för att det ska bli konkurrenskraftigt. Många är överens om 

vilka egenskaper godset ska ha för att kunna transporteras på järnvägen men för att godset 

ska kunna transporteras måste det även kunna hanteras på en terminal. På 

omlastningsterminal i Alvesta hanteras spånskivor, saltsäckar, mbf-skivor och ibland 

däck medan på kombiterminalen hanteras trailers från COOP som innehåller livsmedel 

och tobak, containers från bland annat Abena (affärsutvecklaren, 2017-04-03). Enligt 

arbetsledaren (2017-04-03) lastar de om i genomsnitt 1 vagn/dag men de skulle vilja 

hantera mellan 3-5 vagnar/dag. Sandberg et al. (2016) skriver att det är mycket 

utvinningsmaterial, trä- och metallvaror samt jord- och skogsprodukter som transporteras 

på järnvägen men andelen gods som utgör den stora delen är livsmedel. COOP är 

kombiterminalen i Alvestas stora kund som har ett kontinuerligt flöde av trailers som 

innehåller just livsmedel (affärsutvecklare, 2017-04-03). Både kombi- och 

omlastningsterminalen har kapaciteten och viljan att hantera fler vagnar än vad de gör i 

dagsläget, men för att öka antalet hanteringar per dag måste de antingen få större volymer 

eller fler kunder.  

 

Författarna till arbetet har observerat att det inte finns ett kontinuerligt flöde i kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Enligt arbetsledaren (2017-04-03) har COOP ett relativt 

kontinuerligt flöde men containrarna som ankommer kan varierar. Francesco et al. (2016) 

skriver att det är viktigt att det fortfarande finns anställda som arbetar och att arbetet inte 

blir för automatiserat. De anställdas scheman måste dock tas fram långt i förväg men med 



53 
 

ett kontinuerligt flöde är detta omöjligt att anpassa till de förhållandena som kommer råda 

vid tidpunkten för hanteringen.      

 

Omlastningen är enligt Francesco et al. (2016) viktig för att konsolidera gods ut till 

kunden. Gods som inte ska ut direkt transporteras till mellanlagret men det är ofta enligt 

arbetsledaren (2017-04-03) så att godset som ska vidare måste ställas ned på marken 

innan det kan fraktas bort med lastbil. Enligt Muñuzuri et al. (2016) gör trängseln och 

komplexiteten på en kombi- och omlastningsterminal att det blir problem med direktlyftet 

mellan lastbil och järnväg. En faktor som påverkar de är därför också att det kan bli svårt 

att synkronisera de olika transportsätten vilket gör att det bli onödigt stopp i terminalen. 

Enligt Sjögren (1996) är ett onödigt stopp en del av terminalen men det gäller då att 

terminalen erbjuder ett värdeadderande arbete. Alvesta kombi- och omlastningsterminal 

erbjuder lagring på båda terminalerna, på kombiterminalen lagras för tillfället makadamm 

och fiberdukar. Den extra lagringen på kombiterminalen har gjort att utrymmet för att 

manövrera har minskat. Lagret på kombiterminalen är heller inte väderskyddat vilket gör 

att godset som ska lagras där måste även ha en egenskap att tåla olika typer av väder.   

 

På omlastningsterminalen finns det däremot ett mellanlager med en speciell avfuktare 

som gör att spånskivorna som kommer in kan lagras där utan att svälla. Enligt Osarksson 

et al. (2013) är det viktigt för en verksamhet att inte bara sälja själva produkten utan även 

andra tjänster som kompliment. Enligt Sarhadi, Tulett & Verma (2017) är en intermodal 

transport förflyttning mellan två olika transportslag. Det är den tjänst som är grunden för 

en kombi- och omlastningsterminal men det har på senare år växt fram fler terminaler 

runtomkring i Sverige enligt både affärsutvecklaren (2017-04-03) och VD:n för Alvesta 

Utveckling AB (2017-04-03). Utnyttjandegraden påverkas av vilka tjänster som erbjuds 

på en kombi- och omlastningsterminal och det är inte bara viktigt att ha ett mellanlager 

för enligt Lumsden (2012) kan det vara en nackdel att fyllnadsgraden är hög i ett lager. 

Det kan orsaka att hanteringskostnaderna ökar för att det inte går att hantera godset på ett 

smidigt sätt. Detta är något som Alvesta kombi- och omlastningsterminal har blivit 

påverkade av. Arbetsledaren (2017-04-03) säger att hanteringen av lagret har ökat då de 

ofta måste lyfta bort en artikel först innan de kan få tag i den artikeln de ska lasta. Att 

behöva hantera lagret på detta sätt innebär merjobb och ökade hanteringskostnader. 
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För att en kombi- och omlastningsterminal ska bli lönsam måste kostnaderna för 

hanteringen minska (Flodén, 2007). De höga hanteringskostnaderna påverkar inte 

verksamheten bara i nuläget utan det påverkar även framtida investeringar för enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) blir det svårt att argumentera för stora investeringar på en 

verksamhet som inte genererar så mycket. Järnvägen har enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) låga transportkostnader men Sandberg et al. (2016) skriver att kostnaderna som 

uppstår vid en kombi- och omlastningsterminal står för cirka 40% av den totala 

transportkostnaden. Den kostnaden är en viktig kostnad att få ner för att få terminalen och 

hela transportkedjan att bli lönsam. Fredholm (2013) skriver att den minskade 

miljöpåverkan som intermodala transporter har är skälet till varför fler blir intresserade. 

Detta stämmer men verkligheten är den att kunden är intresserad av ett mer miljöpositivt 

transportsätt men enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) är det fortfarande kostnaderna 

som styr om det blir en affär med kunden eller inte.   

 

Att ha ett fungerande informationssystem mellan leverantörer och kunder är väldigt 

viktigt och enligt Lumsden (2012) framförallt för att säkerställa en hög 

kvalitetsdimension. Enligt författarna till arbetet skulle kvaliteten på informationen vara 

vid exempelvis skador på en vagn då enligt arbetsledaren (2017-04-03) informationen om 

skadan på vagnen måste igenom flera led innan servicepersonalen kan komma och 

dokumentera allt. Eftersom det är viktigt att skadorna dokumenteras för att förebygga 

eventuella tvister är kvalitén på informationshanteringen viktig. Det är också enligt 

Lumsden (2012) viktigt att informationen genererar hög säkerhet och då kombi- och 

omlastningsterminalen hanterar tung utrustning är det viktigt att även informationen 

stämmer och hanteras på ett bra sätt. Att ha god kommunikation visar på tillförlitlighet 

men VD:n för Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) menar på att det är även viktigt att 

personalen som driver terminalen är drivna och kan behålla och skapa nya kontakter. På 

kombiterminalen ska alltid trailers besiktigas, detta görs enligt direkt observation (2017-

04-03), med information på papper. Pappersarbetet skannas sedan in och skickas iväg till 

COOP. Under observationen började det regna vilket resulterade i att papprena med 

informationen om de tidigare skadorna blev blöta och svårhanterliga. Detta upplever 

författarna som en intern faktor då det krävs mer arbete att hantera papper samt att 

papprena kan lätt bli förstörda.   
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Enligt Muñuzuri et al. (2016) kan trängseln på en kombi- och omlastningsterminal bli 

värre än idagsläget och för att hantera exempelvis en trailer behövs en större maskin som 

väger mycket för att klara av lyftet. Detta sätter stora krav på att markunderlaget är bra 

och kan hantera tyngre vikter. På kombiterminalen i nuläget har Alvesta bara en grusplan 

där reach-stackertruckarna kör, den tyngre vikten på marken och svängarna som görs 

medför att marken blir ojämn och hålig (direkt observation, 2017-04-12). Markunderlaget 

är även känsligt för olika typer av väder, ett exempel är att det bildas mycket damm vid 

torrt väder som försämrar sikten för truckförarna vid hantering av lastbärarna. Detta blir 

en säkerhetsrisk då lyftning och lossning av lastbäraren med restackertrucken måste ske 

med precision då det redan är begränsat med sikt för truckförarna i dagsläget. Enligt 

arbetsledaren (2017-04-03) bildas det stora gropar i marken vid dåligt väder som måste 

fyllas igen. Som tidigare nämnt är det viktigt att skadorna rapporteras men det är även 

viktigt att förebygga skador på trailers och containers om det går. Författarna till detta 

arbete anser att markunderlaget i dagsläget utgör en säkerhetsrisk för kombiterminalen 

och bidrar till att hanteringen av lastbärarna tidvis går långsamt. Kombiterminalen skulle 

kunna hantera fler lastbärare om markunderlaget var mer hållbart och inte bidrog till att 

damm bildas i luften.  

 

Enligt trafikverket (2016) är cirka 80% av Sveriges järnvägssystem elektrifierat dock är 

inte spåret som leder upp till omlastningsterminalen elektrifierat vilket gör att Green 

Cargo AB måste växla in vagnarna med diesellok (arffärsutvecklaren, 2017-04-03). 

Arbetsledaren (2017-04-03) tror inte det skulle bli något positivt att elektrifiera järnvägen 

för det skulle bli i vägen för maskinerna. På kombiterminalen är det TX-logistik som kör 

in COOP-tåget, att de kan utföra det direkt är positivt för kombiterminalen.  

 

Tabell 3.2,, illustration över identifierade interna faktorer på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta.  
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De interna faktorerna Typ av utrustning och Utrymme kommer inte att analyseras vidare 

i frågeställning tre.  

 

3.3.2 Externa faktorer 

Analysen för de externa faktorerna är uppdelad efter PESTEL-analys och Porters fem 

krafter.  

 

3.3.2.1 PESTEL-analys 

I detta avsnitt analyseras det externa faktorerna utefter en PESTEL-analys. PESTEL-

analysen är uppdelad efter poltiska,ekonomiska, socio-kulturella, teknologiska, miljö 

(engelska: environmental) och legal enligt Yüksel (2012).  

 

Politiska 

Enligt Roos et al. (2011) är exempel på politiska faktorer exempelvis skatter. 

Affärsutvecklaren (2017-04-03) säger att han tror inte det kommer komma politiska 

beslut som kommer vara till en nackdel för kombi- och omlastningsterminalen. Det som 

kan påverka är fördelar och nackdelar för lastbilstransporter och enligt riksdagen (2015) 

försöker regeringen införa vägslitageskatt för lastbilarna. Skatten skulle implementeras 

för att minska lastbilarnas miljöpåverkan och för att fler ska börja använda järnvägen som 

ett alternativt transportsätt. Kritik har dock riktats mot skatten för att flera tror inte att 

järnvägen kommer fungera som transport i städer och i glesbygden (Sonne, 2016). 

Affärsutvecklaren (2017-04-03) säger att dieselskatter är något som påverkar lastbilen 

och därmed också Alvestas kombi- och omlastningsterminal. Enligt Sharhadi et al. (2017) 

innebär en intermodal transport att två olika transportsätt används exempelvis järnväg och 

lastbil. Att skatter läggs på lastbil kommer påverka den intermodala verksamheten också 

eftersom lastbilen är transporten från och till järnvägen. Affärsutvecklaren (2017-04-03) 

säger att kombi- och omlastningsterminalens syfte för Alwex är att åkeriernas lastbilar 

ska få köra mer gods. Priset som de tar för att lasta om inkluderar även transporten från 

kombi- och omlastningsterminalen. Skulle då skatter läggas på lastbilarna skulle detta 

även påverka kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Affärsutvecklaren (2017-04-

03) säger att skatter på lastbilar kan både förbättra eller försämra 

konkurrensmöjligheterna för kombitrafik. Skulle skatterna för lastbilar minska skulle 

konkurrensmöjligheterna för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta förmodligen 

minska eftersom lastbilarna är redan i nuläget en stor konkurrent.  
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Ekonomiska 

Enligt Flodén (2007) måste godset transporteras långa sträckor för att vara lönsamt och 

VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) säger att det är viktigt var kombi- och 

omlastningsterminalen är lokaliserad. Det är viktigt för att hanteringskostnaderna för 

förflyttning och omlastning är höga. Flodén (2007) säger att transportkostnaderna på 

järnvägen är låga och genom att transportera långa sträckor blir kombi- och 

omlastningsterminalen mer konkurrenskraftig. Enligt Roos et al. (2011) är ekonomiska 

faktorer förändringar i inflation och BNP. På järnvägen är det oftast enligt Flodén (2007) 

gods som har lågt värde och väger mycket som transporteras. Då det är svårt att få en 

kombi- och omlastningsterminal lönsamt är det enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) 

svårt att få argument för att satsa och investera i verksamheten.  

 

Socio-kulturella 

Enligt Roos et al. (2011) är exempel på socio-kulturella faktorer, utbildning och 

fördelning av inkomst. Sandberg et al. (2016) skriver att befolkningmängden ökar och att 

detta påverkar transporterna då även konsumtionen ökar i framförallt vissa områden. 

Enligt VD:n för Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) är det viktigt att de är bra 

lokaliserade för att det kan bli risk att kombi- och omlastningsterminalen bli olönsam. 

Om befokningsmängden ökar men den påverkande ökningen sker i de större städerna 

påverkar detta Alvesta kombi- och omlastningsterminal att deras flöde inte ökar lika 

mycket på andra ställen.  

 

Teknologiska 

Enligt Roos et al. (2011) kan teknologiska faktorer vara till exempel ny forskning och nya 

innovationer. Enligt Intelligent logistik (2017a) håller forskare på att framställa en ny 

plasmateknik som kommer göra att lastbilar inte påverkas lika mycket av luftmotståndet. 

Detta kommer göra att bränsleförbrukningen för lastbilen minskar och enligt artikeln 

kommer lastbilssektorn spara 1 miljard kronor om året. Ny teknik som gynnar lastbilar är 

bra för samarbetet mellan de olika transportslaget, det gör hela transportkedjan billigare 

och mer miljövänligt. Intelligent logistik (2017b) skrev även att användandet av det 

förnybara biobränslet HVO har ökat och enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) använder 

Alwex-koncernen det bränslet i sina fordon.    
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Enligt Fredholm (2013) är informationshanteringen mellan de olika transportsätten en 

påverkande faktor då det är ofta att aktörerna har olika informationssystem. Enligt 

arbetsledaren (2017-04-03) är det en komplicerad process när det är något fel eller någon 

skada på vagnarna. Alvesta kombi- och omlastningsterminalen blir beroende av någon 

annan extern part som ska föra vidare korrekt information.  

 

Miljö 

Enligt Yüksel (2012) är miljöfaktorer till exempel infrastrukturen och hållbarhet. En 

fördel med kombi- och omlastningsterminaler är att det är mer miljövänligt att frakta 

godset på järnvägen. Större volymer kan fraktas längre sträckor än om det skulle köras 

med lastbil (Affärsutvecklare, 2017-04-03). Den svenska järnvägens infrastruktur är dock 

undermåtlig och enligt arbetsledaren (2017-04-03) kan det hända att det blir förseningar. 

Enligt Sharhadi et al. (2017) är ett skäl till varför företag väljer att frakta med järnvägen 

för att ledtiden reduceras och fördelarna med de två transportsätten kombineras. 

Järnvägens infrastruktur är en extern faktor som har stor betydelse på arbetet på kombi- 

och omlastningsterminalen. Enligt arbetsledaren (2017-04-03) är Coop-tåget inte 

prioriterat på stambanan och på grund av de brister som finns på järnvägens infrastruktur 

så kan tågen och vagnarna bli mycket försenade. Denna externa faktor gör att arbetet inte 

kan utföras när det är tänkt och arbetet blir osäkert. Spåren upp till omlastningsterminalen 

är inte elektrifierade vilket gör att ett diesellok måste användas för att växla in vagnarna 

till terminalen. Detta görs av Green Cargo AB som är stationerade i Älmhult och kör upp 

någon gång under dagen och växlar in nästkommandes dags vagnar (Arbetsledaren, 2017-

04-03). Om det är stora förseningar på järnvägen kan detta komma att påverka Green 

Cargo ABs arbete och göra att vagnarna inte blir inväxlade i tid.   

 

Nackdelar med lastbilar förutom den stora miljöpåverkan de orsakar är att de orsakar 

mycket trängsel på vägarna. Dessa nackdelar gör att intermodala transporter bli mer 

populärt (Fredholm, 2013). Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) är en fördel med 

kombi- och omlastningsterminalen att de kan avlasta hamnar och hantera godset närmre 

slutstationen. Detta kräver dock att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta har 

mycket kapacitet men både affärsutvecklaren (2017-04-03) och arbetsledaren (2017-04-

03) är eniga om att de utnyttjar den kapacitet de har idag.  
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Miljöpåverkan är enligt Fredholm (2013) viktigt för kunderna idag men enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) är det bara viktigt för kunden i början av förhandlingarna. 

I slutändan är det kostnaderna som styr om det blir en affär eller inte för kombi- och 

omlastningsterminalen.       

 

Lagar 

Legala faktorer kan enligt Roos et al. (2011) vara förändrade lagstiftningar. Enligt VD:n 

för Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) finns det vissa restriktioner med att äga en del 

av järnvägen. Åkerfeldt och Carlgren (2017) skriver att det finns lagar från 

transportstyrelsen, trafikverket och arbetsmiljöverket som måste följas. För att utveckla 

vid spårområdet måste vissa skyddsåtgärder göras. Dessa lagar påverkar Alvesta 

Utveckling AB eftersom de äger själva kombi- och omlastningsterminalen men de 

påverkar också kombi- och omlastningsterminalen indirekt eftersom arbetet vid spåren 

måste skötas. Enligt arbetsledaren (2017-04-03) måste alla som arbetar vid spårområdet 

gått en viss utbildning för att få arbeta där.   

 

3.3.2.2 Porters fem krafter 

Denna analysdel är uppdelat efter Porters fem krafter. Porters fem krafter består av hot 

från konkurrenter, ersättningsprodukter, leverantörer, nya aktörer och kunder enligt 

Roos et al. ( 2011).  

 

Konkurrent 

Enligt Roos et. al (2011) beror hur stor konkurrensen är på en marknad av olika 

omständigheter, om exempelvis det finns många konkurrenter på samma marknad. 

Affärsutvecklaren (2017-04-03) har sagt att det är många kommuner som vill starta 

omlastningsterminaler. En omlastningsterminal är dock inte lönsam om godset 

transporteras korta sträckor utan godset ska vara stora volymer som fraktas långa 

sträckor.    

 

Enligt Fredholm (2013) är nackdelar med lastbil som trängsel på vägarna och säkerhet på 

vägarna orsaker till varför fler väljer järnväg. Även mindre utsläpp som påverkar miljön 

samt minskade fraktkostnader är orsaker varför järnvägen är ett bra alternativ. Både 

affärsutvecklaren (2017-04-03) och arbetsledaren (2017-04-03) säger dock att järnvägen 

är i dåligt skick vilket kan orsaka förseningar och därmed medföra att godset blir försenat 
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till kunden. Lastbilar är järnvägens stora konkurrent enligt affärsutvecklaren (2017-04-

03) är det svårt att konkurrera med direktleveranser då omlastningen är en stor kostnad.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är en fördel med järnvägen att det är miljövänligt. 

Affärsutvecklaren (2017-04-03) säger dock att miljövänligheten spelar ingen roll om det 

inte är ekonomiskt lönsamt. Intelligent logistik (2017b) skriver även att användandet av 

biobränslet HVO har ökat samt att det kommer en ny plasmateknik där luftmotståndet 

minskar och då också bränsleförbrukningen. Skulle lastbilarna minska sin miljöpåverkan 

mycket skulle hotet från de bli ännu större.  

 

Lastbilar med utländska chaufförer är de största konkurrenterna för Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal som affärsutvecklaren (2017-04-03) ser det. Enligt Hultén (2017) 

har den fria rörelsen i EU gjort att fler lastbilschaufförer är från olika östländer som 

arbetar för ungefär en sjättedel av de svenska chaufförernas löner. Billigare, flexibla 

lastbilar som blir mer miljövänliga är en konkurrent som Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal måste konkurrera mot både nu och i framtiden.  

 

Ersättningsprodukter 

Ersättningsprodukter är ett annat hot, det är enligt Roos et al. (2011) produkter som har 

samma funktion och uppfyller kundens behov på samma sätt. Affärsutvecklaren (2017-

04-03) säger att ersättningsprodukten som finns idag är lastbil. Eftersom lastbilen kan ta 

över gods från järnvägen och köra det direkt till kunden kan lastbilen ersätta järnvägen. 

Enligt intelligent logistik (2016) ska en ny containerpråm testas köra mellan Göteborg 

och Vänersborg. Vattenvägen skulle också kräva att lastbilar användes för att köra fram 

och tillbaka mellan kund och hamn. Detta skulle kunna bli en framtida ersättningsprodukt 

för tåg och lastbil i vissa delar av landet. Inlandssjöfart är dock just nu bara möjligt på 

Göta Älv, Vänern och Mälaren men området kan komma att öka i framtiden. Alvestas 

kombi- och omlastningsterminal ligger inte vid något av dessa områden men om 

inlandssjöfarten ökar i framtiden kan detta göra att fler väljer båt som kan frakta större 

mängder gods.   

 

Leverantörer 

Enligt Roos et al. (2011) är kraftfulla leverantörer ett hot om produkten de producerar är 

viktig för företagets egna produktion eller om leverantören inte har någon direkt 

konkurrens på marknaden då det inte finns någon ersättningsprodukt. För att växla in 
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vagnarna till omlastningsterminalen och containrarna till kombiterminalen köper de 

tjänsterna av Green Cargo AB som är stationerade i Älmhult. Enligt affärsutvecklaren 

(2017-04-03) är Alvestas kombi- och omlastningsterminal beroende av Green Cargo ABs 

tjänster då det är bara de som utför dessa tjänster i Alvesta-området. Green Cargo AB är 

en kraftfull leverantör för Alvestas kombi- och omlastningsterminal och enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) vill inte Green Cargo AB expandera utan de vill optimera 

den redan befintliga verksamheten. Enligt gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-13) 

finns det ingen större konkurrent för Green Cargo AB som kan ta över verksamheten i 

Alvesta. TX-logistik är enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) företaget som kör Coop-

tågen och enligt gruppchefen på Green Cargo AB skulle de potentiellt kunna ta över 

verksamheten i Alvesta helt men de har ingen personal där så det är inte troligt. Alvesta 

kombi- och omlastningsterminal är beroende av att Green Cargo AB utför sitt arbete 

korrekt och i tid för att lasta om vagnarna till kunderna när det ska. Enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) påverkas de snabbare av beslut från Green Cargo AB än 

av olika myndigheter. Beslutet att flytta ner Green Cargo ABs verksamhet till Älmhult 

påverkade Alvestas kombi-och omlastningsterminal då det begränsade terminalernas 

flexibilitet enligt affärsutvecklaren (2017-04-03). Arbetsledaren (2017-04-03) tycker 

dock inte att det är några större problem med flytten då de fortfarande kommer och växlar 

vagnarna varje dag. Skulle Alvestas kombi- och omlastningsterminal öka sin verksamhet 

och behöva fler växlingar skulle detta bli jobbigare om de fortfarande är beroende av 

Green Cargo AB och de ska köra upp till Alvesta fler gånger om dagen.   

  

Nya aktörer 

Sarhadi et al. (2017) skriver att det finns tre skäl till varför kombi- och 

omlastningsterminaler och användandet av intermodala transportsätt blir mer och mer 

populärt. Skälen är kortare ledtider och leveranstider, mer effektivt att kombinera två 

transportsätts fördelar samt att bränslekostnaderna minskar. Enligt affärsutvecklaren 

(2017-04-03) startas det många kombi- och omlastningsterminaler lite varstans i Sverige 

idag. Han tror dock inte att det kommer hålla eftersom det är svårt att få kombi- och 

omlastningsterminaler att bli lönsamma.  

 

Roos et al (2011) beskriver sju olika typer av etableringshinder, stordriftsfördelar det vill 

säga att kostnaderna för produkterna/tjänsterna sjunker när volymerna ökar. Blir det för 

många kombi- och omlastningsterminaler i ett område blir det svårt att bli lönsam. 

Alvesta kombi- och omlastningsterminal har COOP som en av deras största kunder enligt 
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affärsutvecklaren (2017-04-03) skulle de förlora den kunden till någon annan terminal 

skulle de inte kunna fortsätta verksamheten. Enligt Roos et al. (2011) innebär 

produktdifferentiering att ett företag måste nischa sin verksamhet för att kunna 

konkurrera på marknaden. Alvesta kombi- och omlastningsterminal har enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) ett tält där kunder kan lagra sina produkter men tältet 

används även för att lasta om godset i ett väderskyddat område. Utrustningen som krävs 

för att starta en kombi- och omlastningsterminalen är dyrt, det är en verksamhet som är 

dyr att driva därför krävs det enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) att flera aktörer går 

ihop och arbetar tillsammans med det. Han menar också att de som är involverade måste 

förstå att kombi- och omlastningsterminalen inte kommer bli lönsamt förrän senare. 

Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta har varit i bruk sedan 2009 och det är först 

nu som Alwex har fått ett plus-resultat. Alvesta Utveckling AB har inte kommit upp i den 

kapaciteten de hoppats på och det resultat de ville.   

 

Kunder 

Alvestas kombi- och omlastningsterminal stora kund är Alwex som hyr terminalerna för 

att ha sin verksamhet där. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) är en faktor som 

påverkar verksamheten hur Alwex-koncernen vill satsa i framtiden. Eftersom 

verksamheten i Alvesta först 2016 började gå med vinst är det svårt enligt 

affärsutvecklaren att argumentera för framtida investeringar. Enligt VD:n för Alvesta 

Utveckling AB (2017-04-03) är kombi- och omlastningsterminalen en öppen terminal, 

vilket innebär att vem som helst får nyttja den. Än så länge är det dock ingen som har 

utnyttjat möjligheten utan det är bara Alwex som har sin verksamhet där. Syftet med 

Alwex verksamhet på kombi- och omlastningsterminalen är egentligen att förse Alwex 

åkeri med gods som de kan frakta (affärsutvecklare, 2017-04-03). Enligt Roos et al. 

(2011) kan en kraftfull köpare uppstå om de har makt genom att ha information om en 

produkt, Alwex har hand om hela verksamheten på kombi- och omlastningsterminalen 

och all information om den. Alwex-koncernen har även lager i Räppe där de har hand om 

Coops lager som är den stora kunden till Alwex:s verksamhet på kombiterminalen. För 

Alwex är verksamheten ute på kombi- och omlastningsterminalen en nischtjänst där de 

erbjuder miljövänliga tjänster. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) har kombi- och 

omlastningsterminalen hand om produkter från cirka 10 kunder om året. Den stora 

kunden är Coop vilket gör de till en av de kraftfulla kunderna. Coop-tåget som kommer 

på järnvägen varje dag har ett kontinuerligt flöde mellan Växjö och Alvesta. Det är nästan 

bara trailers från Coop-tåget som lyfts av vid kombiterminalen vilket gör de till en väldigt 
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kraftfull köpare. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) påverkas koncernen och kombi- 

och omlastningsterminalen mycket av hur kundstocken ser ut. Skulle Coop inte vilja köra 

på järnvägen längre skulle det blir svårt för Alwex att fortsätta verksamheten i Alvesta.    

 

 

Tabell 3.3,, sammanfattning av de identifierade externa faktorerna på kombi- och 

omlastningstemrinalen i Alvesta utifrån PESTEL-analys och porters fem krafter.  

 

Den identifierade externa faktorn buller kommer inte att analyseras i osäkerhetsmatrisen 

då den är kopplad till en kombi- och omlastningsterminals lokalisering. Därav kan buller 

ses som både en intern och extern faktor. Syftet med detta arbete är att öka 

utnyttjandegraden på den befintliga kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta och inte 

förflytta verksamheten.  

Inre vattenvägar har identifierats som en ersättningsprodukt men då faktorn är begränsad 

av att det är få inre vattenvägar som pråmar får köra på idagsläget kommer den här faktorn 

inte analyseras mer.  
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4 Frågeställning 2 – möta externa faktorer 

I detta kapitel behandlas frågeställning två; Hur kan kombi- och omlastningsterminaler 

i Sverige möta externa faktorer i framtiden? För att besvara frågeställningnen kommer 

de identifierade externa faktorerna från frågeställning 1 analyseras, först i en 

osäkerhetsmatris och sedan i en scenarioanalys. Sedan kommer utfrån det valda 

scenariot en utförandeplan att genomföras. Teori och empiri som används för att 

genomföra analysen i de två kommande avsnitten.   

 

 

Tabell 4.1, tabell över dispositionen för frågeställning 2.  

 

4.1 Teoribas frågeställning 2 

I detta teoriavsnitt kommer först teori om osäkerhetsmatrisen, scenarioanalys och 

utförandeplan, teorin om detta ska ge läsaren en uppfattning av hur de identifierade 
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externa faktorerna kommer analyseras. Därefter kommer teori om lastbilstransporter, 

konjunktur, kombi- och omlastningsterminaler, horisontellt och vertikalt lyft, IT-system 

samt tjänster för ge läsaren en uppfattning om hur dessa faktorer enligt teorin kan påverka.  

 

4.1.1 Osäkerhetsmatris 

En osäkerhetsmatris innebär att faktorer som har identifierats att påverka ett företag delas 

upp i en tvådimensionell tabell. Hur faktorerna delas in beror på två indikatorer; hur hög 

osäkerhet faktorn har samt hur mycket den kommer påverka företaget (Postma & Liebl, 

2005). En osäkerhetsmatris används för att rangordna faktorerna och identifiera de som 

har störst risk i framtiden. Dessa faktorer kan vara antingen konstanta, förändras inte och 

är därför väldigt säkra, förutbestämda faktorer kan förändras med hur de förändras är 

säkert medan osäkra faktorer kan förändras på olika sätt och är därför inte självklara. 

Utifrån osäkerhetsmatrisen väljs de två faktorer som påverkar mest och som är mest 

osäker till att användas i scenarioanalysen (Derbyshire & Wright, 2017). En 

osäkerhetsmatris illustreras i figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Illustration över en osäkerhetsmatris (Postma & Liebel, 2005:164). 

 

4.1.2 Scenarioanalys 

Scenarioanalys är en metod som används för att ta långsiktiga och strategiska beslut och 

för att identifiera eventuella framtida osäkerhet. Genom att identifiera dessa framtida 

osäkerheter kan företag planera och ta beslut som kan komma att minska risken för 

påverkan (Phadnis, Caplice, Sheffi & Singh, 2015). Även Roos et al. (2011) skriver att 

en scenarioanalys används för att osäkerheten har ökat men även att komplexiteten på 

marknaden har ökat och företag blir mer beroende av omvärlden. 
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En scenarioanalys utförs enligt Roos et al. (2011) genom att faktorer som påverkar 

verksamheten identifieras med hjälp av exempelvis en PESTEL-analys. Faktorerna 

uppstår inte från företaget eller konkurrenterna utan det är externa faktorer från samhället 

som påverkar företaget som ska identifieras. Då marknaden och ett företags uppbyggnad 

är väldigt komplext är det viktigt att inte ta med alla faktorer, som identifieras i en 

PESTEL-analys, i scenarioanalysen. Det är inte bara viktigt att identifiera vilka faktorer 

som påverkar men även vad de bakomliggande orsakerna till påverkan är. I figur 4.2 

illustreras en graf av scenario analys.  

 

 

Figur 4.2. Illustration av en graf av scenarioanalys (Postma & Liebel, 2005:164). 

  

4.1.3  Utförandeplan 

När scenarioanalysen är genomförd kommer det finnas två till fyra olika utfall där ett är 

optimistiskt och ett är pessimistiskt. För att uppnå ett specifikt mål utvecklas en 

utförandeplan där olika steg för att uppnå målet presenteras (Roos et al., 2011). 

Enligt Lindgren och Bandhold (2008) är det viktigt att identifiera olika indikatorer som 

kan komma att förändras och som ger en varning om vilket scenario som är mest troligt 

att det kommer inträffa. Genom att ha identifierat dessa indikatorer kan de som arbetar 

med scenarierna följa utvecklingen på ett mer enkelt sätt. Det är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med framtidsperspektivet för att inte behöva agera akut och efter att 

konkurrenterna har agerat.  
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4.1.4 Lastbilstransporter 

Enligt Lumsden (2012) är skatter på drivmedel en stor del av den totala 

transportkostnaden. Att skatterna ökar är en fördel för transportslagen som inte går på 

fossilfritt bränsle.Utvecklingen av lastbilstransporter ökar men regeringen försöker 

implementera en vägslitageskatt för att flytta över gods från lastbil till bland annat 

järnvägen. Detta skulle innebära att mer gods transporteras på järnvägen men enligt DN 

(2017) kommer vägslitageskatten inte införas de närmsta åren. Andra utvecklingar som 

sker för lastbilstransporter är självstyrande bilar och enligt Pröckl (2016) ska ett 

experiment genomföras för att se om chaufförer på självstyrande lastbilar blir piggare 

eller mer trött under färden. Beroende på hur studiens resultat blir kan det innebära att 

regler för arbets- och vilotider för chaufförer kommer bli.  

 

4.1.5 Konjunktur 

Högkonjunktur innebär att det är hög efterfrågan, arbetslösheten är låg vilket gör att det 

blir svårt att anställa folk, det går bra för företag och staten. Lågkonjunktur är det motsatta 

det vill säga, låg efterfrågan, arbetslösheten är hög vilket gör det enklare att anställa folk 

och det går dåligt för företag och staten (Swedbank, u.å). Enligt Fregert och Jonung 

(2013) är konjunkturerna inte lika varandra utan de skiljer sig åt gällande tidsintervall och 

hur djup konjunkturen är. Åtgärder som görs under lågkonjunktur är enligt Swedbank 

(u.å) att reporäntan sänks och detta gör i sin tur bland annat att exporten ökar och att 

valutan blir svagare. Vid högkonjunktur kommer räntan istället att höjas.  

4.1.6 Kombi- och omlastningsterminaler 

Enligt Sandberg et al. (2016) är målet till 2030 att öka tåglängderna till minst 740 meter 

i Sverige. I dagsläget är maxlängden för tåg enligt Mattsson (2017) 630 meter för 

godståget vilket är mindre en vad kontinenten har. Sverige har dock byggt ut 

järnvägsnätet med mötesstationer som är byggda för att tåg som är 750 meter långa ska 

kunna köra in. Genom att köra längre godståg kan detta innebära att kostnaderna per 

ton/km kan minska. I Europa körs det med tåg som är över 800 meter långa och det 

testkörs tåg som är 1000 meter (Sandberg et al., 2016). Om kombi- och 

omlastningsterminaler inte har kapacitet att hantera längre tåg måste de dela på tågseten 

och det tar cirka 10-15 minuter (Englesson, 2014).    
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Roos (2011) skriver att en faktor som påverkar framtiden för terminaler är om annan 

verksamhet än intermodal verksamhet kan förekomma på terminalen. Det är även viktigt 

enligt SKL (2010) att utveckla teknologin på kombi- och omlastningsterminaler för att 

transporter från utlandet kommer förmodligen öka vilket innebär att det ställs andra krav. 

Hur hög kapacitet terminalen kan hantera är en viktig faktor för att kombi- och 

omlastningsterminaler ska bli lönsamma (Roso, Brniac & Arbamovic, 2015). Enligt 

Bergqvist, Falkemark och Woxenius (2007) är det viktigt för en terminal att ha ett stort 

geografiskt område där ingen annan terminal är verksam, det vill säga att det blir svårt 

för två kommuner nära varandra att båda har kombi- och omlastningsterminaler. Det är 

både positivt och negativt att ha en stor kund. Nackdelen med att ha en stor kund är att de 

är kanske inte är så engagerade. 

 

4.1.7 Horisontellt och vertikalt lyft 

Enligt SKL (2010) finns det utvecklingsmöjligheter vid lyft mellan järnväg och lastbil, 

enligt Lumsden (2012) kan enheterna hanteras med antingen ett horisontellt lyft eller ett 

vertikalt lyft. Det vanligaste sättet i Sverige är det vertikala lyftet vilket innebär att 

enheten lyfts upp av exempelvis en potalkran eller en truck. Problemen med 

implementering av horisontella lyft är att trailers är för dåliga för att hanteras horisontellt, 

det är en dyr investering samt att det måste implementeras i hela systemet (SKL, 2010).   

Nya innovationer som har komit för att underlätta hanteringen med lyft på terminaler är 

bland annat Cargobeamer, Flexiwaggon och Modalohr (Englesson, 2014). Enligt 

Cargobeamer (u.å) kan den här tekniken fungera på 700 meter lång tåg och ta uppemot 

36 enheter. Englesson (2014) skriver att Cargobeamer är ett automatiskt system där 

enheterna horisontellt flyttas över till tågvagnarna. Nackdelen med systemet är att det är 

väldigt dyrt att implementera systmet samt att det fungerar inte att samverka det nya 

systemet med andra befintliga system.   

 

Flexiwaggon är enligt Englesson (2014) en dyr och tung utrustning där trailern körs upp 

på tågvagnarna och hela lastbilen åker med under hela transporten. Enligt 

Investeringbrevet (2015) är Flexiwaggon ett system där terminaler inte behövs och det 

sparar både tid och pengar. Englesson (2014) tycker dock att Flexiwaggon är ett system 

som inte utnyttjar resurserna på ett tillräckligt bra sätt. Modalohr är ett annat system 

Englesson (2014) skriver om, det systemet innebär att trailern hämtas och lämnas direkt 
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på tågvagnarna utan att hantera de med ett vertikalt lyft. Fördelen med alla dessa 

transportsätt är att tiden minskar, Modalohr tar enligt Englesson (2014) ungefär 30 

minuter att lasta på och av. Dock måste terminalens utformning ändras vid användandet 

av Modalohr, för systemet kräver att spåren är nedsänkta.     

 

4.1.8 IT-system 

Ett utvecklat IT-system är viktigt bland annat för att kunna öka användandet av 

returflöden, konsolidering och andra möjligheter som kan öka verksamhetens värde. IT-

systemen behövs för att kunna synkronisera behovet med resurserna (Orskarsson et al., 

2013). Det är viktigt för logistikföretag att inte bara erbjuda kärntjänsten utan även kunna 

erbjuda flera tjänster och det är även viktigt att det finns ett system som fungerar att 

hantera all information (Fredholm, 2013). Enligt Sandberg et al. (2016) är utvecklingen 

av digitaliseringen ett kommunikationsverktyg mellan transporter, gods och den 

befintliga infrastrukturen. Genom att utveckla realtidsstyrning inom transporterna kan 

trängsel och olyckor minska samt en ökning av kapaciteten kan göras då automatiserade 

transporter inte behöver samma yta som vanliga transporter. Enligt Caballini, Fioribello, 

Sacone och Siri (2016) för att järnväg ska vara konkurrenskraftig mot väg behövs att 

planeringen av järnväg är effektiv. Detta då väg har mindre begränsningar än järnväg.  

Enligt Lumsden (2012) kommer kontakten i transportkedjan från leverantör till kund blir 

mer direkta för att det ställs högre krav idag från kunderna. Kontakten ska ske via IT-

system och det är viktigt att godset kan spåras heal tiden under transporten. 

 

4.1.9 Tjänster 

Enligt SKL (2010) kan en kombi- och omlastningsterminal specialisera sig på ett området 

för att bli mer konkurrenskraftig men då terminalerna kan vara lokaliserade i närheten av 

varandra kan det bli svårt. Genom att erbjuda fler tjänster kan terminalen kanske höja 

priset även fast det finns andra kombi- och omlastningsterminaler i närheten. För att 

kombi- och omlastningsterminaler ska bli mer konkurrenskraftig är det viktigt att 

terminalen är en del av en transportkedja som innehåller fler än ett stopp. Ingår terminalen 

i en längre kedja kan detta medföra att minskningar av volymer inte påverkar terminalen 

lika mycket.   
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Konsolidering av gods är viktigt för att öka fyllnadsgraden i en transport och då även för 

att transporterna ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna transporteras till slutdestinationen 

(Orskarsson et al., 2013).  Enligt Lumsden (2012) är det viktigt att det inte skiljer mycket 

i kapacitet mellan de olika transportslagen, detta för att hanteringstiden ska påverkas. Det 

är även viktigt att de transporter som ska konsolideras ska även hanteras vid samma 

tidpunkt, detta kan göras genom god planering av transporterna.  

 

Tyréns AB (2014) skriver att det finns överlämningsbangårdar där tågvagnar kan ställas 

för att inte de vanliga spåren ska bli belastade. Elektrifierade spår ska finnas på 

överlämningsterminalen om spåren som leder in till terminalen har det. För att det ska 

vara möjligt att genomföra lokrundgång bör terminalen bestå av minst två spår.  
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4.2 Empiribas 2 

I detta avsnitt kommer empiri som samlats in för att identifiera olika externa faktorer på 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige att presenteras. Först presenteras empiri för 

kombi-och omlastningsterminalen i Eskilstuna, Helsingborg, Luleå respektive 

Karlskrona. Därefter presenteras empiri om Jernhusen AB som äger ett flertal kombi- 

och omlastningsterminaler i Sverige. Slutligen presenteras empiri för kombiterminalerna 

i  Norrköping, Älmhult och Göteborg och för omlastningsterminalen i Torsby. För 

frågeställning två används empiri för de identifierade externa faktorer för kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta från empiribas 1.  

 

4.2.1 Kombi- och omlastningsterminalen i Eskilstuna 

 

Tabell 4.2,. Sammanfattning av empirin från kombi- och omlastningsterminalen i 

Eskilstuna.  

 

I Eskilstuna finns både en kombi- och omlastningsterminal som är en öppen terminal 

vilket innebär att vem som helst får använda den. En fördel och en anledning till framgång 

med terminalen i Eskilstuna är att det är i närheten av Stockholm (terminalchef, 2017-04-

28). En konkurrent som terminalen ständigt får konkurrera med är lastbilstrafiken som 

kan leverera gods direkt till kund samt att priset för lastbilstransporter är mycket billigare 

än med järnväg. Terminalchefen (2017-04-28) anser att politikerna inte vill skapa lagar 

som bidrar till att gods förflyttas från lastbil till järnväg. 

 

Under åren har det byggts många kombiterminaler som har fått läggas ner runt om i 

Sverige och detta anser terminalchefen (2017-04-28) är på grund av att terminalerna 

endast fokuserar på intermodala transporter. Eskilstuna Kommun, som är en delägare i 

terminalen, säljer även mark till logistikparken i Eskilstuna.  
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I dagsläget sker informationshanteringen mellan terminalen och dess kunder och 

leverantörer per automatik via deras terminalsystem. Systemet har fallerat någon gång 

men då får papper och penna användas istället tills systemet fungerar igen. Det finns inget 

informationsutbyte mellan olika terminaler mer än att de träffas på mässor (terminalchef, 

2017-04-28).  

Det är TX-logistik och STC samt Green Cargo AB som transportera tågvagnarna till 

kombiterminalen. Samarbetet mellan speditörerna och terminalen fungerar bra men det 

händer att det uppstår problem ibland. Det finns utrymme för att genomföra fler växlingar 

om så önskas i framtiden. Green Cargo AB transporterar även tågen till 

omlastningsterminalen (Terminalchefen, 2017-04-28).  

En annan omvärldsfaktor som påverkar terminalen är lagar, exempelvis arbetsmiljölagen. 

Terminalchefen har svårt att avgöra om det kommer komma några nya lagar som kommer 

att påverka terminalen i framtiden. En ny regel som trädde i kraft den 1 juli 2016 var att 

enheter som transporteras via sjö var tvungna att ha en dokumenterad vikt på containrarna 

enligt transportstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet väntas komma den 1 juli 2017 för att veta 

exakt hur vikten ska mätas. Detta innebär att det i dagsläget registreras ungefärlig vikt för 

containrarna. Det är vanligt att kunderna fuskar med vikten på containrarna i dagsläget. 

Terminalchefen (2017-04-28) tror att det i framtiden kan komma att finnas automatiserad 

hantering av lastbärare via järnväg och lastbil. Vidare tror terminalchefen att det i 

framtiden kommer komma nya lösningar så att tåget kan åka rätt igenom tågspåret på 

kombiterminalen även om det är ett ellok och hanteringsytan ej är elektrifierat.   

Ett problem som kombi- och omlastningsterminalen upplever i dagligen är problem med 

att kommunicera med utländska lastbilschaufförer. Detta då chaufförerna inte kan prata 

svenska eller engelska. Enligt terminalchefen (2017-04-28) genomfördes en liten 

undersökning på terminalen förra året och cirka 70% av alla ankommande 

lastbilschaufförer kunde inte engelska eller svenska. Ibland funkar kommunikationen via 

teckenspråk men det är ett problem. Det blir färre svenska chaufförer som kör lastbilarna 

till och från terminalerna.  

Terminalchefen (2017-04-28) ser en stor utvecklingspotential för kombitrafik i framtiden 

då terminaler skapar sig attraktiva på marknaden genom att vara en hubbverksamhet. 

Detta innebär att godset eller lastbärarna förflyttas från ett tåg till ett annat. Därför kan 

det ske konsolidering av tågtransporter. Terminalchefen (2017-04-28) anser att 
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terminalen är bra geografiskt placerad för en sådan verksamhet. Vidare tror 

terminalchefen att en terminal som genomför en hubbverksamhet kommer bli en verklig 

vinnare inom kombiverksamheten. Terminalchefen (2017-04-28) tror att det kan bli 

möjligt för självstyrande tåg men att detta inte kommer ske inom den närmsta framtiden.  

Det är många faktorer som spelar in vad de gäller omlastningen av trävarorna. Dessa 

faktorer är valutans värde, import och export samt dollarns och eurons värde.  

Terminalchefen (2017-04-28) ser inte införandet av en ny plasmateknik som något stort 

hot för terminalen i framtiden. Han anser att alla ska hjälpa till att värna om miljön och 

anser inte att lastbilen kommer bli så effektiv så den kommer slå järnvägen ur ett rent 

miljöhänseende.  

 

4.2.2 Kombi- och omlastningsterminalen i Helsingborg 

 

Tabell 4.3,.Sammanfattning av empirin från kombi- och omlastningsterminalen i 

Helsingborg 

 

I Helsingborg finns en kombi- och omlastningsterminal som ägs av Jernhusen där 

Interlink är terminaloperatör (terminalchef, 2017-05-02).  

 

I dagsläget gäller det enligt terminalchefen (2017-05-02) för kombiterminalerna att hitta 

ett mervärde till deras kunder. Detta innebär att godset hämtas, lagras och förädlas, det 

vill säga ta in gods i en container där godset är lös-lastat och sedan sätts godset på pall då 

det är lättare för kunden att hantera det. Kan en kombiterminal inte erbjuda denna 

helhetslösning är terminalen inte ens ett alternativ när kunder ska finna de optimala 

transportlinjerna för deras gods för kombitrafik. En omlastningsterminal kan hantera 

lokalt gods vilket är viktigt då det medför ett mervärde för kombiterminaler då det sker 

en ökning av totalt hanterade enheter. Antigen måste kombiterminalen kunna leverera 

dessa tjänster själv eller måste underentreprenörer köpas in så helhetskonceptet kan 
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levereras. Kunden vill ofta att endast en aktör transportera godset från punkt A till punkt 

B och därför är det viktigt att ha en omlastningsterminal. Kombiterminalen måste då 

kunna hyra eller ha en underleverantör som kan drifta en omlastningsterminal. Om en 

omlastningsterminal ska byggas är det viktigt att även kolla på järnvägstrafiken för de 

kommersiella täckta vagnarna, det vill säga de täckta vagnarna som kan ankomma till en 

omlastningsterminal från olika destinationer i Europa där gods kan lossas för vidare 

transport till kund (Terminalchefen, 2017-04-28). Det finns ett behov i Sverige enligt 

Terminalchefen (2017.05-05). Det finns även möjlighet att lasta godset i andra typer av 

lastbärare för vidare transport till kund.  

 

Kombi- och omlastningsterminalen påverkas mycket av lagar enligt terminalchefen 

(2017-05-05). Exempelvis arbetsmiljölagen och lagar kring järnvägssäkerhet för 

personal. Dessutom finns det olika regler beroende på vilken kommun verksamheten 

ligger i. Slutligen finns det en överenskommelse som påverkar terminalen. Det är bestämt 

av staten och EU och innebär att det blir mycket vägtrafik istället för tågtrafik. I framtiden 

hoppas terminalchefen (2017-05-05) att staten genomför en åtgärd som innebär att de 

sätter stopp för transporter med lastbil eller så de minskar så att mer gods kan 

transporteras på järnväg.  

 

Terminalchefen (2017-05-05) anser inte att terminalen påverkas av några teknologiska 

faktorer i nuläget. Dock anser terminalchefen att det kan komma nya innovationer som 

kan komma att påverka kombiterminal i framtiden. En sådan faktor för kombiterminalen 

är att de vill starta upp 700m-tågen på vissa tågsträckor och de kan ju påverkar 

kombiterminalen i Helsingborg för bangården är inte bygg att ta hela tåget på ett spår.  

Tågseten måste delas vilket medför extra arbetet i dagsläget. Terminalchefen (2017-05-

05) anser att det är enklare och inga större innovationer som kommer att påverka 

terminalerna i framtiden. Tidigare har det försökts att sätta dit hela trailer på järnväg, 

trailer som inte har hocker-back-fäste, men det har inte blivit något genomslag. Om det 

uppfinns en bättre lösning på detta problem kan detta vara en innovation som kommer att 

påverka kombiterminalen i framtiden enligt terminalchefen (2017-05-05).  

 

Det finns inga socio-kulturella faktorer som påverkar kombi- och omlastningsterminalen 

i nuläget tror terminalchefen (2017-05-05). Dock kan dessa faktorer komma att påverkar 

i framtiden genom att transporter måste vara mer miljöanpassade än i nuläget.  
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Enligt terminalchefen (2017-05-05) pratas det mycket i branschen om att det ska köras 

tåg för det är mer miljövänligt men det finns ingen aktör som vill stå för riskerna. 

Terminalchefen (2017-05-05) säger att Helsingborgs kombiterminal inte kan påverka 

deras kunds beslut mer än att erbjuda bra service. Detta kan uppnås genom att exempelvis 

erbjuda 6-dagars trafik än 5-dagars trafik som de har i nuläget. Kunderna måste vilja ta 

omvägen genom Helsingborg och vilja att deras gods ska transporteras via järnväg 

(terminalchef, 2017-05-05).  

 

En annan aspekt som är ett direkt hot för tågtrafiken är att lastbilstransporter är väldigt 

billiga jämfört med tågtransporter. Lastbilstransporterna är billiga på grund av att det är 

utländska chaufförer som kör. Även om terminalchefen (2017-05-05) anser att detta kan 

var ett hot kan det även vara en fördel för kombi- och omlastningsterminalen. Detta då de 

större industrierna ej kan kommunicera med de utländska chaufförerna då de ej pratar 

engelska. Industrierna vill ha det bättre strukturerat, därav säger fler och fler industrier att 

de vill ha engelsktalande eller svensktalande chaufförer som kör godset. Det blir ett 

hårdare krav från industrierna angående vilka chaufförer som ska köra 

lastbilstransporterna.  

 

Ny plasmateknik som gör att luftmotståndet för lastbilar minskar och därmed minskar 

bränsleförbrukningen tror terminalchefen (2017-05-05) kan vara ett hot för kombitrafik i 

framtiden. Detta skulle göra att det blir ännu billigare att köra med lastbil. Även ändrade 

regler för lastbilsekipage, det vill säga att lastbilschaufförer får köra med 74 ton istället 

med 64 ton ekipage inom vissa områden i Sverige skulle påverka godstrafiken på järnväg 

negativt enligt terminalchefen (2017-05-05). I framtiden tror terminalchefen (2017-05-

05) att det måste finnas kombitrafik. I nuläget är det jättemycket gods som körs på vägar. 

Lastbilstransporterna ökar vilket medför att det kommer bli trångt på vägarna. All trafik 

kommer ej få plats på vägarna så det kommer transporteras mer gods på järnväg i 

framtiden.  

 

Terminalchefen (2017-05-05) vet ej om ett införande av självstyrande tåg i framtiden 

skulle påverka kombiterminalen i Helsingborg men att det i framtiden skulle bli aktuellt. 

Terminalchefen säger att de i nuläget håller på att kolla på självstyrande lastbilar och 

därav kommer det troligtvis självstyrande tåg i framtiden. 
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4.2.3 Kombi- och omlastningsterminalen i Luleå 

 

Tabell 4.4,. Sammanfattning av empirin från kombi- och omlastningsterminalen i Luleå 

 

Det är Green Cargo AB och Real Rail som transportera tågen till kombi- och 

omlastningsterminalen i Luleå och samarbetet fungerar mycket bra och det finns utrymme 

för fler växlingar om så önskas (platschef, 2017-05-02). Platschefen (2017-05-02) anser 

att det är väldigt viktigt med lagringspotential för att en kombi- och omlastningsterminal 

ska fungera. Lagringsutrymmet måste även vara under tak. Det är även viktigt att det inte 

bara är fokus på containers och tailers utan att det finns en möjlighet för omlastning av 

gods på en kombiterminal. Detta är jätteviktigt då en terminal blir mer flexibel och kan 

bli som ett litet logistikcenter som även kan lagra och paketera om gods. 

 

Omvärldsfaktorer som påverkar terminalen är exempelvis om trafikverket via regeringen 

ska införa någon ny järnvägsavgift som gör att det blir mycket dyrare att köra gods på 

järnväg. Förövrigt påverkas de av lagar för arbete kring järnvägsspår, exempelvis måste 

personalen måste ha utbildning var tredje år. I framtiden tror platschefen (2017-05-02) att 

det kommer komma avgifter som kommer att påverka kombiterminalen då järnvägen 

behöver rustas upp. Platschefen tror heller inte att terminalen påverkas av några 

teknologiska faktorer i nuläget i framtiden kommer det kanske finnas nya lok som både 

kan drivas på el och diesel. Platschefen vet att detta testas i Finland. Ett diesellok är mer 

flexibel att köra förbi olika stopp och hinder på tågbanan exempelvis förseningar. Det blir 

ju även mer flexibelt för de som utför växlingar då de ej har el in till kombiterminalen. 

Platschefen (2017-05-02) tror inte terminalen påverkas eller kommer att påverkas av 

några socio-kulturella faktorer i framtiden. Platschefen ser stora utvecklingsmöjligheter 

med kombiterminaler i allmänhet, speciellt då kombitrafik värnar om miljövänliga 

transporter (platschef, 2017-05-02).   

 

Kombiterminalens största konkurrenter och hot är utländska chaufförer. Platschefen 

(2017-05-02) anser inte att det är konkurrens på lika villkor. Det finns ej andra 
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kombiterminaler i närheten så platschefen ser inte detta som någon konkurrent. Umeå och 

Kiruna har kombiterminaler men platschefen ser inte dessa som konkurrenter då deras 

terminaler är mycket mindre än Luleås. Platschefen tror att det är jätteviktigt att ha en 20-

25 mil distans mellan olika kombiterminaler. De samarbetar med andra kombiterminaler 

från Sandahlsbolagen och med större kombiterminaler så som Åstad och Hallsberg. Där 

sker kontakt dagligen. Informationshanteringen mellan kunder sker via anslag som sätts 

upp utanför kombiterminalen. 

 

Platschefen tror inte att arbetet på kombi- och omlastningsterminalen i framtiden skulle 

kunna bli mer automatiserat då det är mycket som måste fungerar för att hanteringen från 

tåg till lastbil ska vara säkert. Han tror heller inte att det i framtiden kommer bli aktuellt 

med självstyrande tåg. Vidare anser platschefen att ny plasmateknik som bidrar med 

mindre bränsleförbrukning för lastbilar inte skulle påverka terminalen i Luleå. Det har 

diskuterats om att höja totalvikten på all 25,25 meters lastbilsekipage om detta sker skulle 

det ändå ske en ökning av bränsleförbrukningen för lastbil. Platschefen anser inte att 

ökningen för vikt för lastbilsekipage kommer att påverka terminalen i framtiden.  

 

4.2.4 Kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona 

 

Tabell 4.5, Sammanfattning av empirin från kombi- och omlastningsterminalen i 

Karlskrona.  

 

Kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona har idag ingen verksamhet för att 

StenaLine var den enda kunden på tåget och därmed ökade risken för potentiella kunder. 

Det blev för ostabilt för kunden att använda kombiterminalen (Terminalchef,  2017-04-

28). En annan faktor som leder till att det inte finns någon verksamhet på kombiterminalen 

i dagsläget är på grund av det inte finns tillräcklig med infrastruktur för att köra med 

järnväg. Terminalen kan till exempel bara köra tåg som är 400 meter och inte 600 meter 

som är vanligast. Ett miljötillstånd har nästan godkänts för att öka ytorna i hamnen vilket 
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har tagit 20 år att driva igenom. Därefter är det första steget för utveckling av Karlskrona 

hamn att bygga fler lagringsytor. Det andra steget är att bygga magasin och flytta 

omlastningsterminalen och det trejde och sista steget är att flytta kombiterminalen till den 

nya ytan i hamnen som ska byggas. På den nya kombiterminalen kan tåg som är 600 meter 

hanteras vilket inte kan göras idag och därmed blir en svaghet för terminalen. Först då 

kan fulllängda tåg tas in på spåren vilket inte kan göras i dagsläget och som då påverkar 

terminalens konkurrenskraft. Kombiterminalen ligger i dagsläget mitt i en 

transportkorridor med en marknad som ökar vilket är en av terminalens styrkor. Andra 

kommuner har byggt kombiterminalen där det inte finns en direkt marknad och 

kommunerna har då försökt att styra om transporterna till deras terminaler. Det går inte 

att driva en kombiterminal på politiskt initiativ och det är viktigt att det finns flera 

självklara kunder. Transporterna ska ta den effektivaste vägen vilket enligt 

Terminalchefen (2017-04-28) är ledtiden, frekvensen och kostnaden.  

 

Förbättringspotentialen för Karlskrona kombi- och omlastningsterminal är 

utvecklingsarbetet för hamnen som håller på att starta, det vill säga att det byggs en 

logistikanläggning i Karlskrona med omlastning och lager bland annat. Det krävs att det 

finns service och att det kommer dit bolag och etablera sig genom lagring eller industri. 

Antigen industrin eller funktionerna måste på plats först annars kommer 

utvecklingsarbetet inte blir lyckat. Detta blir en enorm förbättringspotential enligt 

terminalchefen (2017-04-28).  

 

Om konkurrenskraftigheten mäts i tid istället för kilometer är det i dagsläget svårt att 

konkurrera med lastbil för terminalen. När terminalen var verksam tog det flera timmar 

innan godset ens hade lämna Karlskronas hamn från det att godset kommit in med färjan 

på grund av tid för hantering och arbetspauser för personalen. Att ha en 

omlastningsterminal men ingen kund i närheten kommer inte att fungera (terminalchef, 

2017-04-28). 

 

Green Cargo AB skötte växlingarna med tågen till och från terminalerna och detta 

fungerade inte alls enligt terminalchefen (2017-04-28). Det var katastrofalt då 

tågoperatören bland annat inte höll tidtabellen. Green Cargo AB har monopol på att sköta 

omlastningar och köra på slingor. Terminalchefen (2017-04-28) anser att Green Cargo 

AB är anledningen till varför hela branschen viker då de minskar godset på järnväg. Green 
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Cargo AB var inte stationerade i Karlskrona när de skötte växlingen till terminalen i 

Karlskrona. Det är en ny marknad som håller på att växa fram. Transportbranschen i 

Sverige har överlag ökat med cirka 2-3% om året medans transportbranschen i Polen och 

Baltikum har ökat med 20% årligen. Ur detta perspektivet anser terminalchefen (2017-

04-28) att det är väldigt märkligt att Green Cargo AB väljer att släppa transporterna ner 

mot ostkusthamnarna, det vill säga mot Polen och Baltikum. Green Cargo AB har tagit 

strategibeslut att inte serva den marknaden för de vet att ingen konkurrent har råd att starta 

upp. Lastbilarna är så starka. Det är ju också så att bara för att Green Cargo AB inte kör 

så minskar ju inte volymen utan volymen, det vill säga transporten, hittar alltid sin egen 

väg enligt terminalchefen (2017-04-28). Green Cargo AB prisar ut sig här, det vill säga 

att de har lagt priser och service för att inte detta flödet ska komma igång.  

 

Enligt terminalchefen (2017-04-28) påverkas terminalen av lagar. Vilotidslagen för 

arbetstid påverkar terminalen mest då det är kostsamt med personal. Personalen måste 

jobba när tåget står på terminalen och inte facket eller kollektivavtalet skriver att de ska 

jobba. Hantering och omlastning av gods sker mycket nattetid och helger. Terminalen 

påverkas även av miljölagar. Terminalchefen (2017-04-28) tror att det kommer komma 

nya miljölagar i framtiden som kommer att påverka kombiterminalen positivt.  

 

Det kommer nog komma nya innovationer i form av självkörande lastbilar i framtiden. 

Hur detta kommer att påverka terminalen är ovist. Att ha självstyrande lastbilar på väg 

kan nog ta en tid till på grund av regelverk (terminalchef, 2017-04-28). Hamnarna och 

terminalerna borde ligga mycket längre fram i automatiseringen än vad de gör i dagsläget, 

i nuläget ligger de branscherna efter anser terminalchefen (2017-04-28). Det finns bilar 

som kan köra själva idag över hela världen, även inom Sverige.  

 

Terminalchefen (2017-04-28) anser att det inte finns några socio-kulturella faktorer som 

påverkar terminalen i dagsläget. Terminalen ligger lite utanför Karlskrona med det tror 

terminalchefen (2017-04-28) är ett krav för att klara bullerkrav. Terminaler som ligger 

alltför nära en stad kommer inte att överleva i framtiden.  

 

Terminalens konkurrenter är lastbilarna som även är ett hot för terminalen då 

transportslaget är så oerhört effektivt och kan köra direkt till kund och det är inga 

lastskador. Det finns dock inga specifika konkurrent, möjligtvis Green Cargo AB. En 
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möjlighet för terminalen är att flödet ökar enormt och basunderlaget ökar. Volymer blir 

tillslut så stora att det inte komma finnas tillräckligt med chaufförer som kan serva 

marknaden. Ju mer omlastningsaktivitet på nattetid desto större möjlighet har StenaLine 

att köra obemannat med kombitrafik vilket nog kan ske i framtiden (terminalchef, 2017-

04-28).  

 

Informationshanteringen mellan terminalen och kunderna sker via att kunderna boka tid 

i en tidtabell. Detta kommer även ske i framtiden men det kanske kan utvecklas till att bli 

en applikation (terminalchef, 2017-04-28).  

 

För att bygga transportkorridorer samarbetar terminalen med andra terminaler exempelvis 

Alvesta. Det samarbetar även med andra terminalen så som Hallsberg och Örebro. 

Terminalchefen (2017-04-28) anser att det är viktigt att bygga upp en 

informationshantering tillsammans. Det är viktigt att en kombiterminal och en hamn kan 

servar alla trafikslagen. StenaLine tycker deras kombiterminal är viktigt men de spelar 

ingen roll om de kör tåg eller väg men de måste kunna visa att de långsiktigt kan serva 

båda trafikslagen annars tappar de flödet.  

 

Ny plasmateknik som kommer bidra till att lastbilarna minskar bränsleförbrukningen 

kommer endast att gynna lastbilarna enligt terminalchefen (2017-04-28). Lastbilar har 

konkurrensfördelar på allt, terminalen förlorar så mycket tid och det kostar att lasta om 

på kombiterminalen. Varje lyft kostar cirka 300 kr och då ska ett lyft genomföras i andra 

änden av transporten. Då blir lyftkostnaden 600 kr plus tidsförlust och risk för skador. 

Redan vid lyftkostnaden har lastbil ett försprång. Det kostar runt 50-60 kr/mil för lastbil 

att transportera gods i dagsläget. Om kostnaden för lastbil sänks kommer det bli ännu 

billigare jämfört med järnväg. Det är bra för lastbilsåkerierna enligt terminalchefen 

(2017-04-28).  

 

Ökningen av tillåten lastbilsekipagesvikt kan både vara ett jättehot för terminalen men 

även en möjlighet då inget gods på terminalen transporteras direkt till kund. Detta kan 

sänka kostnaden för kombitransporten (Terminalchefen, 2017-04-28) . 

 

Ett nytt tågstyrningssystem skulle påverka branschen negativt enligt terminalchefen på 

kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona (2017-04-28). Detta då kostnaden 
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kommer att läggas på tågoperatören och göra järnvägstransporter ännu mer dyrare än 

lastbilstransporter.  

 

4.2.5 Jernhusen AB 

 

Tabell 4.6, Sammanfattning av empirin från Jernhusen AB 

 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) måste en kombiterminal vara mer 

än bara en omlastningsplats, den måste vara en viktig del som skapar värde i en 

logisikkedja och inte bara vara en kostnad. Det är därför viktigt att terminalen kan utföra 

flera olika tjänster. På terminalerna som Jernhusen AB har hand om erbjuder de bland 

annat lagring, de har cross-dockingfunktion samt annan typ av omlastning, 

ompacketering. Ett lager på en kombiterminal ska vara ganska snabbrörligt och mer som 

en spridningspunkt, ett exempel på undantag kan vara Jönköping där det finns stora 

lagerområden. Det är även vitkigt för Jernhusen att ha kompetent personal som inte bara 

lastar på och av godset utan också har en förståelse för både järnvägen och 

lastbilstransporter. Det är viktigt att personalen även förstår att de är en del i en längre 

kedja och att de är en öppen terminal som upplevs som neutral eftersom det är stor 

konkurrens i transportbranschen, mellan tågoperatörer och speditörer.  

 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen (2017-04-27) påverkar kombiterminaler mycket av 

konjunkturen då det handlar om viljan att investera i nytt. Många ser kombiterminaler 

som ett effektivt transportupplägg och många är intresserade av miljölösningarna därför 

är det viktigt med bra konjunktur. Ju bättre det går desto mer resurser kan sättas på 

utvecklingen. Jernhusen AB:s kombiterminaler påverkas mycket av lagar kring 

infrastrukturen, exempelvis infrastrukturavgifter (affärsutvecklaren, 2017-04-27).   

 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) är det tufft för kombiterminalen 

i dagsläget just för att det är få speditörer som väljer att använda just den 
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transportlösningen. Detta tror affärsutvecklaren (2017-04-27) beror på järnvägens 

varumärke, där godstrafiken blandas ihop med persontrafiken. Att de hör om allt som är 

fel med järnvägen och tror det gäller även godstrafiken. Den allmänna uppfattningen är 

också att det inte finns så många tjänster som erbjuds, det är krångligt och det kostar samt 

att kompetensen inte är tillräckligt hög inom transportbranschen. Det är även brist på 

resurser inom branschen för markandsföring och detta tillsammans utgör ingen bra 

kombination. Affärsutvecklaren (2017-04-27) tror det kommer öka med kombitransport 

i framtiden och fler kommer förstå att det är en lösning och en konkurrenskraftig produkt 

som inte bara är bra för miljön. Många företag idag har många bra miljömål men 

problemet är att det måste ske förändringar för att uppnå dessa mål. Inser fler företag detta 

är järnvägen ett jättebra alternativ för att uppnå dessa miljömål. Om kombiterminaler 

kommer öka kompetensen, ta fram enklare produkter, samarbeta på ett annat sätt samt få 

hjälp från trafikverket och regeringen kommer användandet av kombiterminaler att öka.  

 

Affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) säger att det är viktigt att järnvägen 

hänger med i utvecklingen. De är med i ett projekt just nu som innebär en testkörning av 

självstyrande tåg. Affärsutvecklarena (2017-04-27) tror det kommer bli bättre med 

gränsöverskridande trafik och att det i framtiden kan bli möjligt med automatisering i 

terminalerna med nya hjälpmedel. Det är dock viktigt att det finns en investeringsvilja 

och kunna utnyttja den data som finns. 

 

Lastbil är kombiterminalernas största konkurrent men de är också jätteviktiga för 

kombitrafiken. Affärsutvecklaren för Jernhusen AB (2017-04-27) tycker det är jättebra 

att det kommer nya innovationer som gynnar lastbilarna då järnvägen också är beroende 

av lastbilar. Att lastbilar börjar använda mer förnybart bränsle är bra men för att nå de 

uppsatta miljmålen krävs kombinationen av järnväg och lastbil. Att regeringen vill öka 

bäringsvikten för lastbilsekipage är bra bara det inte är på bekostnad av 

järnvägsanvändningen utan det är på sträckor där järnvägen inte kan köra.   
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4.2.6 Kombiterminalen i Norrköping 

 

Tabell 4.7, Sammanfattning av empirin från kombiterminalen i Norrköping. 

 

Då gods transporteras till eller från kombi- och omlastningsterminalen i Norrköping med 

järnväg är det Green Cargo AB som utför växlingar vilket fungerar bra enligt chefen 

(2017-05-03). Det finns möjlighet att genomföra fler växlingar om så önskas. Det har 

stora aktörer med lager i närheten av terminalen.  

 

Den mesta informationen från kunder får terminalen ifrån affärssystemet EDI. Det kan 

hända att det blivit problem men det fungerar bra i nuläget. De har börjat med att öppna 

upp delar av deras, exempelvis kundens, system så att information om sin container kan 

läggas in via deras hemsida.  Med de kunder som har samma affärssystem sker det ett 

visst samarbete där de brukar utveckla systemet tillsammans. Annars samarbetar 

terminalen inte ofta med andra kombiterminaler. Chefen (2017-05-03) anser att de kan 

dra nytta av andra kombiterminaler och de av dem.  

 

De omvärldsfaktorer som påverkar kombiterminalen är dollarkursen då det har mycket 

gods för export. Om exporten är bra kommer de ha mycket containrar att hanterar vilket 

även påverkas av hur deras exportföretag går.  

 

Chefen (2017-05-03) vet ej om de påverkas av några lagar men de måste sköta 

dokumenten med tull och deklarering. För framtiden finns det lagar kring att vikten på 

containrarna måste vara verifierad för fartygssäkerhet. Detta håller på att lagstadgas. 

Teknologiska faktorer som påverkar kombiterminalen är hur kontaktledningar ska dras 

för att spåren ska bli elektrifierade. Chefen (2017-05-03) hoppas även att det kommer nya 

innovationer i framtiden som kommer påverkar terminalen. Han anser att det är viktigt 

att hela tiden tänka utanför boxen och med ny teknik finns det kanske möjlighet att hantera 

containrarna på ett annat sätt. Detta kan vara robotfunktioner som hämtar och ställer 

containrar så att maskinerna blir förarlösa vilket kan genomföras med kamerateknik. 
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Detta skulle innebära bättre kapacitet och lättare material vilket medför att det går att 

stapla containrarna högre. Därmed skulle terminalen kunna bli mer automatiserad i 

framtiden. Chefen tror även att självstyrande tåg skulle bli aktuellt för järnväg i framtiden.  

 

En möjlighet för terminalen är att skaffa mer yta och fler lagringsmagasin och därmed 

skaffa fler kunder. Ett hot för terminalen är om marknaden upphör enligt chefen (2017-

05-03). En svaghet med kombitrafik är ledtider då det kan bli långa väntetider för kunden.  

Chefen (2017-05-03) anser att varken ny plasmateknik som medför mindre 

bränsleförbrukning för lastbilar eller ökat lastbilsekipage kommer att påverka 

kombiterminalen i framtiden.  

 

4.2.7 Kombiterminalen i Älmhult 

 

Tabell 4.8,  Sammanfattning av empirin från kombiterminalen i Älmhult 

 

Kombiterminalen i Älmhult ägs av Älmhults terminal AB. Företaget ägs av Älmhults 

kommun via moderbolaget Älmen AB. Älmen AB äger 51% och IKEA AB äger 49% i 

bolaget (Utvecklingschef, 2017-04-28).   

 

Enligt utvecklingschefen (2017-04-28) är 85%-95% av all hantering som sker på 

terminalen IKEAs och då blir de väldigt beroende av var IKEA väljer att hantera sitt gods.  

Omvärldsfaktorer som påverkar kombiterminalen är infrastrukturen, speciellt 

järnvägsnätet. Terminalen är belägen längs södra stambanan och därav är 

kapacitetstillgången på den södra stambanan en viktig omvärldsfaktor till hur och i vilken 

omfattning tåg kan köras på järnvägen. Flera operatörer skulle göra att det blir för trångt 

och för dåligt vilket kan ge effekten av att godset transporteras via väg istället för järnväg.  

En omvärldsfaktor som kan komma att påverkar terminalen rör kopplingen mellan södra 

stambanan och godshantering men det är på längre sikt. Det är höghastighetsbanan och 

vilken utsträckning den får. Valet av sträckning kan komma att påverka hur mycket gods 

som kan föras över till södra stambanan.  
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Utvecklingschefen (2017-04-28) tror att det mycket väl kan komma lagar i framtiden som 

kan komma att påverka kombiterminalen. Han tror att det speciellt berör lagar kopplat till 

miljöfrågor och energifrågor. Det kommer komma nya lager men exakt vilka lagar som 

kommer att fastställas är bara spekulation.  

 

I framtiden tror utvecklingschefen (2017-04-28) att det kommer nya innovationer som 

kommer att påverka kombiterminalen. Om 10 år är fordonsflottan enligt lag helt eldriven. 

Därmed anser utvecklingschefen att slitage på järnvägen är en påverkande faktor. Då är 

det mer tidsfaktorer som kan spela roll till vilken transport som är mest intressant för 

kunder att välja. Nya innovationer är det som gör att verksamheten utvecklas. Det kan 

exempelvis var att möjliggöra för hantering av olika typer av gods, exempelvis farligt 

gods. Utvecklingschefen (2017-04-28) tror även att det kan komma att blir mer 

automatiseringar på kombiterminalen än det är i dagsläget. Frågan är då vem som ska äga 

automatiseringen; ska det vara driftoperatören eller infrastrukturförvaltaren? Det kommer 

bli en förhandlingsfråga. Kommunen vill fokusera på miljöaspekten för kombiterminalen, 

det vill säga hur graden av eldriften ökar på terminalen.   

 

Ett hot för kombiterminalen är om IKEA inte skulle finnas i Sverige längre. Det skulle 

genast bli mycket tommare på terminalen. För att locka andra kunder än IKEA till 

terminalen anser utvecklingschefen (2017-04-28) att utbudet av andra kombiterminaler i 

närheten måste analyseras och eventuellt införa ett samarbete med de andra 

kombiterminalerna. Utvecklingschefen (2017-04-28) anser att en svaghet med 

kombitrafik är att stora delar av infrastrukturkomponenter på järnvägen är missköta. 

Exempelvis är stambanan i så dåligt skick att det börja påverka transporterna på banan. 

100 miljarder har avsats till underhållsåtgärder där mycket av pengarna kommer att gå till 

järnväg. Det som är missköt med järnvägen är ALS-system, bärighetsfrågor och själva 

spåren (utvecklingschef, 2017-04-28).   
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4.2.8 Kombiterminalen i Göteborg 

 

Tabell 4.9, Sammanfattning av empirin från kombiterminalen i Göteborg.  

 

Det är Green Cargo AB som har hand om driften på terminalen och därför tar de hand om 

transporterna av tågvagnarna. De har egna växlingslok, dvs diesellok, som gör att de kan 

sälja den tjänsten till de tågoperatörer som önskar det. Tågoperatörerna kan dock välja 

själva om de vill ha ett eget växlingslok och utföra arbetet själva. Det finns utrymme för 

fler växlingar än idag, i alla fall fram tills årskiftet (Terminalchefen, 2017-04-27).   

 

Konjunkturen är en faktor som påverkar Göteborg kombiterminal. Sedan beror det på var 

terminalen ligger, de ligger vid Göteborgs hamn som genererar mycket gods också. 

Arbetsmiljölagen påverkar de samt lagen om farligt gods, för att få hantera farligt gods 

måste personalen ha rätt utbildning. Personalen på kombiterminalen behöver inte ha 

utbildning om säkerhetstjänst inom järnvägen därför påverkas de inte av den lagen. Då 

Green Cargo AB inte kommer ha hand om driften på den nya kombiterminalen i Göteborg 

är det inga lagar som kommer påverka de i framtiden (terminalchefen, 2017-04-27).  

 

Maskiner som används idag inom kombiterminaler utvecklas ständigt, dels att de blir mer 

miljövänliga och sedan själva funktionen dvs maskinen kan arbeta snabbare och mer 

effektivt samt mer säkert. Att ha ett bra och utvecklat IT-system är en väldigt viktig faktor 

vid arbetet med järnvägstrafik. Terminalchefen (2017-04-27) ser inga teknologiska 

faktorer som kommer påverka de i framtiden, inga nutida eller framtida socio-kulturella 

faktorer heller. Kombiterminalens största konkurrent är lastbilstransporter men de 

samarbetar väldigt mycket med lastbilarna då de kör korta sträckor och järnvägen kör 

längre sträckor. Eftersom de ligger vid en stor hamn har de mycket samarbete med 

sjöfarten och hamnarna (Terminlchefen, 2017-04-27).  

 

Just nu är det högt tryck på kombitrafik i Sverige, industrin går på högvarv med både 

inhemska gods och exportgods. Järnvägen kommer fortsätta men det krävs tydliga 
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åtgärder från politikerna dvs. de måste få ner infrastrukturkostnaderna från 

tågoperatörerna och inte lägga på nya eller öka avgifter. Det gör de dock för att täcka sina 

egna kostnader som går till att underhålla spåranläggningar i Sverige som är under all 

kritik. Därför måste staten besluta och öka avgifterna för tung trafik på vägarna och gynna 

järnvägstrafiken istället och framtiden för järnvägen skulle bli bra. Svagheterna med 

kombitrafik är att järnvägsnätet är dåligt underhållet och dålig kapacitet för att öka 

kombitrafiken samt att kostnaden för att köra tåg på spåren har under den senaste tiden 

ökat mycket. (Terminalchefen, 2017-04-27).  

 

Information mellan de och deras kunder sker via mail, informationsblad, information på 

hemsidan och sedan har de avtal med alla sin kunder. Green Cargo AB har upphandlat 

tjänster på andra kombiterminaler samt köper tjänster på andra terminaler runtom i landet 

men annars har kombiterminalen inget direkt samarbete med andra terminaler 

(Terminalchef, 2017-04-27). 

 

Framtida automatiseringar tror terminalchefen (2017-04-27) kommer vara gatekontroll 

som gör att processen med lastbilar blir snabbare. Det är en tidskrävande process idag då 

lastbilarna ofta måste stå i kö och det blir mycket pappers arbete. Genom automatisering 

skulle chauffören redan va inbokad när den kommer till terminalen via sms eller annan 

teknik så lastbilen vet direkt vart den ska och det inte behöver vara någon fysisk kontakt 

vid gatekontrollen. Terminalchefen (2017-04-27) har inte hört talas om självstyrande tåg 

men det skulle kanske kunna ske i framtiden. Utveckling inom lastbilssektorn och 

plasmatekniken är inte positivt för järnvägen men positivt för miljön.  

 

4.2.9 Omlastningsterminalen i Torsby 

 

Tabell 4.10,.Sammanfattning av empirin från omlastningsterminalen i Trosby 

 

Förut låg omlastningsterminalen inne i stan och när tåget med timmer kom var det tvunget 

att köra in i Torsby för att komma till terminalen och då uppstod buller inne i stan och vid 
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skolor. Därför öppnades terminalen utanför Torsby där den är idag. Det hade varit bra att 

kunna lasta direkt från lastbil till järnväg men det fungerar inte alltid och ha lastbilar 

direkt så då får det lastas på området först.  

 

Omlastningsterminalen påverkas av lagar enligt områdeschefen (2017-04-27) främst av 

miljöbalken och arbetsmiljölagen. I framtiden tror områdeschefen att det kommer komma 

statliga regelverk så som kilometerskatt som kommer att påverka omlastningsterminalen. 

Skatten kommer att påverka om det bli lönsamt för olika transportslag. Områdeschefen 

ser ingen nackdel med skatten.  

 

Den tekniska utvecklingen påverkar också omlastningsterminalen enligt områdeschefen 

(2017-04-27). I Torsby körs det ganska gamla lok, det vill säga lok som är från 60-talet, 

och det går säkert att köra med mer effektivare lok än tågoperatörerna gör i dagsläget. 

Det håller även på att implementera ett nytt signalsystem i hela Sverige som heter RTMS 

som inte kan användas av de gamla loken och därav måste loken ersättas. Det är först de 

stora stambanorna som kommer att få det nya signalsystemet. Fördelen med det nya 

systemet är att det kräver färre bemanning och det är troligtvis lite säkrare än det förra 

systemet. Dock kommer det inte medföra att godset kan fraktas snabbare på järnvägen. 

Det kommer säker ny teknisk utveckling i framtiden men det är svårt att säga exakt vad 

anser områdeschefen (2017-04-27). Områdeschefen tror att omlastningsterminalen i 

framtiden kan komma att bli mer automatiserad. Han tror att det första steget blir att 

växeldriften blir automatiserad men inte spåren inom terminalen utan på tågbanorna. 

Områdeschefen (2017-04-27) tror även att det kan bli aktuellt med självstyrande tåg men 

dock långt i framtiden. Det måste nog alltid vara någon som håller koll på växlingar och 

likande inne på terminaler så att en person på trafikverket kan bromsa ett tåg om det skulle 

behövas. Tidigare har det skett teknisk utveckling med mobiltelefoner som har varit en 

fördel för terminalen då de ej behövde lägga fiber. De kan därmed kan skicka mätetal 

direkt från mätstationen till kontoret. Telefonen medför även att terminalen kan 

kommunicera med leverantörer och kunder. Kontakt sker också via mail och de träffas 

oftast på arbetsmiljömöten och strategimöten.  

 

Områdeschefen (2017-04-27) har aldrig sett lastbilar som ett stort hot, snarare tvärtom. I 

dagsläget fungerar det inte att enbart köra lastbil för avstånden blir för långa. 

Områdeschefen anser att de ena transportsystemet inte hotar det andra utan alla nischar 
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sig för att hitta sina kunder. För en kombiterminal är det viktigt att den är lokaliserad på 

rätt ställe och har bra upptagningsförmåga.  

 

Områdeschefen (2017-04-27) tror inte att ny plasmateknik som skulle medföra att 

bränsleförbrukningen för lastbilar minskar skulle vara ett hot för terminalen. Han anser 

att det är positivt då det verkar vara bra för miljön. Detta passar dessutom bättre att 

hanterar virket och transportera det via kombitrafik än med endast lastbil då 

transportsträckan är väldigt lång.   

 

För 30 år sedan var järnvägen ganska tynande men sedan dessa har trafiken ökat. 

Framförallt persontrafiken har ökat. Ju bättre tågbana desto snabbare kan tågen köras. Det 

finns en anledning till att rusta upp banan då omlastningsterminalens har ett behov av att 

kunna köra tyngre vagnar. Det har ingen betydelse anser områdeschefen (2017-04-27) 

om det är trafikverket själva eller underentreprenörer som gör jobbet. 

 

Spåren som leder från omlastningsterminalen är enkelspårig vilket gör att det blir högre 

belastning på järnvägen och det blir svårare att utföra underhållning på järnvägen. Det 

blir korta tider arbetet kan utföras på, på dagtid är ju spåren ofta upptagna av persontrafik 

och på nattetid av godståg (Områdeschef, 2017-04-27). Områdeschefen (2017-04-27) 

anser att omlastningsterminalen inte kommer att påverkas av ett nytt tågstyrningssystem 

då det är en liten terminal. Dock om terminalen skulle ha större tåg och självstyrning 

skulle de påverkas då arbetet på terminalen skulle bli mer effektiv och bidrar till att 

terminalen blir mer lönsam. Andra omvärldsfaktorer som påverkar 

omlastningsterminalen är den allmänna konjunkturen. Detta då skogsbranschen är den 

första branschen som påverkas vid konjunktursvängningar. Om det blir lågkonjunktur blir 

det mindre virke som ska transporteras. Det finns oanade utvecklingsmöjligheter på en 

omlastningsterminal och en faktor är att etablera industriparker i närheten av terminalen 

(Områdeschef, 2017-04-27). 
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4.3 Analys 2 – Frågeställning 2 

I detta avsnitt presenteras analysen för frågeställning 2. Avsnittet börjar med att 

presentera de externa faktorer för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta som 

identifierades i analys 1 som illusteras i en osäkerhetsmatris. I avsnittet för 

osäkerhetsmatrisen diskuteras även hur andra kombi- och omlastningsterminaler 

påverkas av de olika identifierade externa faktorerna. Därefter genomförs en 

scenarioanalys baserat på två faktorer som identifierats i osäkerhetsmatrisen. För det 

scenario som är det värsta scenariot för kombi- och omlastningsterminalen genomförs 

en utförandeplan.  

 

I  empirin och analysen benämns kombi- och omlastningsterminaler vilket inkluderar alla 

intervjuobjekt inklusive kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. 

 

4.3.1 Osäkerhetsmatris 

Figur 4.3, osäkerhetsmatris över de identifierade externa faktorerna på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. 
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4.3.1.1 Låg osäkerhet - Medel påverkan 

Nya lagar 

Lagar som kan påverka kombi- och omlastningsterminaler är enligt VD:n på Alvesta 

Utveckling AB (2017-04-03) arbetsmiljölagen och järnvägslagen. I arbetsmiljölagen 

preciseras de arbetsvillkor som ska finnas på arbetsplatsen och då kombi- och 

omlastningsterminaler kan ha väldigt flexibla arbetstider (arbetsmiljölagen). 

Järnvägslagen innebär att fastighetsägarna måste ta hänsyn till vissa åtgärder som måste 

göras (Fällbom, 2017). Lagarna har medel påverkan eftersom det är viktigt för säkerheten 

att de följs men osäkerheten att lagarna kommer ändras är väldigt låg.  

 

Konkurrens med andra kombi- och omlastningsterminaler 

Enligt Platschefen på Luleås terminal (2017-05-02) är det viktigt att det är mellan 20-25 

mil mellan varje kombi- och omlastningsterminal. Det är idag många kombi- och 

omlastningsterminaler som byggs tätt och det är många kommuner som vill starta nya, 

enligt affärsutvecklaren i Alvesta (2017-04-03) är det dock få kombi- och 

omlastningsterminaler som blir lönsamma. Enligt Bergqvist, Falkemark och Woxenius 

(2007) är det viktigt för en terminal att ha ett stort geografiskt område där ingen annan 

terminal är verksam, det vill säga att det blir svårt för två kommuner nära varandra att 

båda har kombi- och omlastningsterminaler. Faktorer som påverkar om andra kombi- och 

omlastningsterminaler är storleken, utbudet samt lokalisering. Eskilstuna ligger till 

exempel nära Stockholm vilket ger de en stor fördel enligt terminalchefen (2017-04-28). 

Eftersom det etableras flera kombi- och omlastningsterminaler i Sverige och det var 

viktigt att de inte låg för nära har den här faktorn en medel påverkan.  

 

Ökning av befolkningsmängd 

Sveriges befolkningsmängd har ökat till över 10 miljoner och sedan förra året har det 

skett en ökning med cirka 1,5% (SCB, 2017). Då befolkningsmängden har ökat under en 

längre tid och lär inte minska kommer förmodligen konsumtionen också öka därför är det 

låg osäkerhet men påverkan på transporterna kommer bli större eftersom konsumtionen 

kommer enligt Sandberg et al. (2016) öka vilket då skulle leda till fler transporter. Enligt 

Karlskrona (2017-04-28) när befolkningsmängden ökar och om transporterna måste bli 

fler kan det göra att lastbilarna inte räcker till och mer gods måste transporteras på 

järnvägen och därför har den här faktorn en medel påverkan. 
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4.3.1.2 Medel osäkerhet - Medel påverkan 

Vägslitageskatt 

En ny vägslitageskatt skulle komma att påverka kombi- och omlastningsteminaler 

indirekt eftersom lastbilstransporterna är en del av kedjan. Det är en medelpåverkan för 

att enligt områdeschefen i Torsby (2017-04-27) kommer skatten påverka om det blir mer 

lönsamt för ett visst transportslag. Enligt DN (2017) kommer skatten inte införas de 

närmsta åren. Skatten ska implementeras för att flytta över gods från tåg till bland annat 

järnvägen och skulle skatten godtas skulle detta göra att mer gods skulle transporteras via 

järnväg. Eftersom skatten inte kommer implementeras nu och det är ovisst när en ny skatt 

kommer är den här faktorn medel osäkerhet och medel påverkan.   

 

4.3.1.3 Medel osäkerhet – Hög påverkan 

Tågoperatörernas beslut  
Leverantörer av tjänster är framförallt tågoperatörerna som har hand om växlingarna på 

de olika terminalerna. Enligt affärsuvecklaren (2017-04-03) är Green Cargo AB de som 

har hand om växlingen på Alvestas kombi- och omlastningsterminal och de påverkas 

väldigt mycket av Green Cargo ABs arbete. Green Cargo AB ansvarar även för 

växlingarna för andra terminaler men vissa terminaler har även TX-logistik, STC och 

Real rail som tågoperatörer. Att bli beroende av en extern part gör att flexibiliteten 

minskar vilket gör att kombi- och omlastningsterminalerna påverkas mycket av hur de 

externa parterna agerar därför är faktorn en hög påverkan. Enligt terminalchefen i 

Karlskrona (2017-04-28) påverkar bland annat Green Cargo verksamheten inom 

intermodala transporter jättemycket då de minskar godset på järnvägen. Osäkerheten är 

medel för att tågoperatören har tider då växling ska ske men förseningar kan uppstå under 

arbetet.   

 

Kund 

Alvesta kombi- och omlastningsterminal har enligt affärsutvecklaren i Alvesta (2017-04-

03) en stor kund och det är Coop, skulle denna kund försvinna skulle de inte kunna nyttja 

terminalen. Enligt utvecklingschefen i Älmhult (2017-04-28) är IKEA deras största kund, 

cirka 85-95% är IKEA, detta ökar risken för terminalen i Älmhult också. Att ha en stor 

kund gör att fler kombi- och omlastningsterminalerna blir beroende av en extern part. 

Enligt Bergqvist, Falkemark och Woxenius (2007) är det både positivt och negativt att ha 

en stor kund. Nackdelen med att ha en stor kund är att de är kanske inte är så engagerade. 

På Karlskronas kombi- och omlastningsterminalen (terminalchefen, 2017-04-28) var 

skälet till att terminalen behövde stänga att det bara fanns en stor kund. Kunden har alltså 
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en väldigt stor påverkan på kombi- och omlastningsterminalen och osäkerheten kring 

kunden är medel eftersom en stor kund har ofta ett kontinuerligt flöde med gods men 

problem kan uppstå även där.  

 

Lastbil 

Lastbil är kombi- och omlastningsterminalens stora konkurrent men även en viktig del i 

deras verksamhet. Det är framförallt utländska lastbilschaufförer som är det stora hotet 

och enligt terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) var cirka 70% chaufförer som varken 

kunde svenska eller engelska. Lastbilen har en hög påverkan på kombi- och 

omlastningsterminalen och de stora fördelarna med lastbilen är att de är flexibla och 

billiga transporter. Utvecklingen inom lastbilsbranschen håller på och det kommer nya 

innovationer som kan minska lastbilarnas påverkan på miljön. Eftersom utvecklingen av 

lastbilstransporter ökar (Sandberg et al., 2016) är faktorn en medel osäkerhet.  

 

Utveckling av infrastrukturen 

Infrastrukturen på järnvägen har länge varit uppe för debatt då den enligt Utvecklingschef 

i Älmhult (2017-04-28) är undermåtlig och behöver rustas upp. Enligt Trafikverket 

(2015) sker det cirka 300-400 störningar i tågtrafiken varje år och eftersom godset som 

ska färdas på järnvägen är tyngre gods är det viktigt att järnvägen kan ta den extra 

tyngden. Järnvägen är det viktigaste för en kombi- och omlastningsterminal och den har 

därför en väldigt hög påverkan. Det är dock inte helt osäkert vad som kommer hända med 

infrastrukturen eftersom det finns planer på att bygga höghastighetsbana och rusta upp 

den befintliga järnvägen därför är det medel osäkerhet (utvecklingschef i Älmhult, 2017-

04-28).  
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4.3.1.4 Hög osäkerhet - Medel påverkan 

Utveckling av nya innovationer 

Enligt intelligent logistik (2016) ska det införas en ny plasmateknik som kan gynna 

lastbilar men enligt flera kombi- och omlastningsterminaler är det inget som de ser 

kommer påverka de. Det kommer enligt terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) värna 

om miljön men lastbilarna kommer ändå inte bli så miljövänliga som järnvägen. Eftersom 

lastbilarna är en del av den intermodala transportkedjan kommer innovationer som 

påverkar lastbilen även påverka kombi- och omlastningsterminalen. Nya innovationer 

som kan komma in på marknaden har hög påverkan för att nya innovationer inom 

transportbranschen är ofta en dyr investering vilket kommer påverka kostnaderna för 

terminalernas kunder. Eftersom det kan komma nya innovationer ofta är det en 

föränderlig faktor där det är svårt att veta hur utfallet kommer bli därför är faktorn en hög 

osäkerhet.  

 

Dieselskatt 

Enligt Lumsden (2012) är skatter på drivmedel en stor del av den totala 

transportkostnaden. Att skatterna ökar är en fördel för transportslagen som inte går på 

fossilfritt bränsle. Enligt affärsutvecklaren i Alvesta (2017-04-03) påverkas kombi- och 

omlastningsterminalerna indirekt av framförallt förändrade dieselskatter eftersom det är 

lastbilar som kör från och till terminalen. Detta gör att påverkan är medel och osäkerheten 

är hög eftersom det är svårt att veta hur skatterna kommer förändras.  

 

IT-system 

Enligt Lumsden (2012) utvecklas IT-systemen idag för att bland annat kunna hantera 

konsolideringar och andra möjligheter som kan öka verksamhetens värde. Ett IT-system 

kan även vara i form av ett nytt tågstyrningssystem som kan komma att påverka 

branschen. Enligt Karlskrona (2017-04-28) kommer branschen påverkas negativt av ett 

nytt tågstyrningssystem då kostnaderna kommer läggas på järnvägen. Områdeschefen i 

Torsby (2017-04-27) säger att ett nytt tågstyrningssystem skulle påverka de gamla loken 

som är från 60-talet vilket gör att de måste ersättas. Dessa faktorer gör att ett nytt IT-

system har medel påverkan på kombi- och omlastningsterminalen. IT-system kan även 

vara som Göteborgs kombiterminal (terminalchef, 2017-04-27) säger att ett IT-system 

vid gaten skulle underlätta för kombi- och omlastningsterminalen. IT-system har hög 

osäkerhet eftersom hur systemet kommer påverka verksamheten är oklar.   
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4.3.1.5 Hög osäkerhet – Hög påverkan 

Hög- eller lågkonjunktur 

Enligt Swedbank (u.å) innebär en högkonjunktur bland annat hög eftrfrågan, 

arbetslösheten är låg och mindre infrastrukturåtgärder. Lågkonjunkturen innebär att det 

är låg efterfrågan, arbetslösheten är hög och det sker fler åtgärder på infrastrukturen. Hur 

mycket som importeras beror på bland annat valutakurser och konjunkturen. Exempelvis 

på Eskilstunas kombi- och omlastningsterminal är valutans, dollarns samt eurons värde 

som påverkar enligt terminalchefen (2017-04-28). Konjunkturen har en hög påverkan på 

kombi- och omlastningsterminalen eftersom de bland annat påverkas av konsumtionen i 

landet och satsningar som ska göras på infrastrukturen. Konjunkturens fluktuationer sker 

kontinuerligt men det är svårt att förutsäga när en låg- respektive högkonjunktur kommer 

infalla (Fregert och Jonung, 2013). Därför är det väldigt osäkert hur konjunkturen 

kommer påverka i framtiden och osäkerheten är därför hög.   

4.3.2 Scenarioanalys 

Lastbilstransporterna och konjunkturen är två faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminaler i Sverige. Lastbilstransporterna är ett stort hot medan 

konjunkturens fluktuationer påverkar handeln i Sverige. Samhällsfaktorer som 

bullernivåer, lagar i framtiden kommer inte ha förändrats mycket och konkurrensen 

mellan olika kombiterminlaer är densamma. I scenarioanalysen antas att infrastrukturen 

för järnväg kommer utvecklas i samma takt som den gör i dagsläget. Enligt Swedbank 

(u.å.) innebär lågkonjuktur att staten investerar i infrastruktur.  

 

 

Figur 4.4, Fyra olika scenarion. (Egen illustration) 
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4.3.2.1 Går som på räls 

År 2027 är det högkonjunktur i Sverige vilket innebär att det produceras mycket varor det 

är låg arbetslöshet, folk konsumerar mer än tidigare. Att folk konsumerar mer är enligt 

Sandberg et al. (2016) bra för transportsektorn för då ökar även transporterna vilket det 

har gjort. Högkonjunkturen som råder innebär också att viljan att investera ökar 

(affärsutvecklare på Jernhusen AB, 2017-04-28) vilket har gjort att utvecklingen inom 

lastbilstransporter och järnvägstransporter har ökat. Enligt Lumsden (2012) är det viktigt 

att kunden kan följa godset som den beställt men för att veta exakt vart godset befinner 

sig har ett realtidssystem implementerats. Självkörande lastbilar innebär att det inte 

behöver finnas med någon lastbilschaufför och förut var det enligt terminalchefen i 

Eskilstuna (2017-04-28) problem med att chaufförerna var utländska. Med självkörande 

bilar har det problemet minskat eftersom det inte behövs chaufförer längre. Riskerna med 

att en människa kör lastbilen har minskat för att systemet som kör är mer säkert och då 

systemet inte behöver lika mycket plats och mindre marginaler ökar även kapaciteten.  

Samarbetet mellan lastbil och järnväg har ökat och det har gjort att utvecklingen inom 

transportbranschen har ökat. Kombi- och omlastningsterminaler gynnas av att fler 

godståg kan transporteras på järnvägen då det innebär färre störningar och fler tider då 

vagnar kan växlas in. Flera terminaler för tio år sedan hade problem med att lastbilarna 

inte kom när tågvagnarna skulle lastas över vilket gjorde att kapitalbindningen ökade och 

hanteringskostnaderna ökade. Nu när lastbilstransporterna och samarbetet mellan 

transportslagen har ökat har det gjort att godset kan i högre grad lastas över direkt mellan 

järnvägen och lastbilen. Detta har gjort att den totala transportkostnaden för kombitrafik 

har minskat. Detta är en tid som är positiv och det sker stora utvecklingsmöjligheter för 

transportbranschen.   

 

4.3.2.2 Riven kontakledning 

Sverige är nere i en lågkonjunktur och året är 2027. Lågkonjunkturen karaktäriseras av få 

arbetstillfällen, många arbetslösa och liten konsumtion. Lågkonjunkturen har gjort att fler 

väljer att satsa på utländska chaufförer för att få ner kostnaderna vid transporterna vilket 

har gjort att lastbilstransporterna har ökat. Transportkostnaden är fortfarande lägre för 

järnvägen vid längre sträckor med tyngre gods än med lastbil. Lågkonjunkturen har även 

gjort att produktionen i landet har minskat, exporten har ökat och investeringsviljan har 

minskat vilket är viktigt för att utveckla kombi- och omlastningsterminaler, enligt 

affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) är det väldigt viktigt att det finns en 

betalningsvilja. En åtgärd som har gjorts för att komma ur lågkonjunkturen är att räntan 
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har sänkts detta har medfört att staten investerat i infrastrukturen. Satsningarna som har 

gjorts på lastbilar innebär att utvecklingen av kombi- och omlastningsterminaler har 

minskat och enligt Flodén (2007) när lastbilsekipagen fick börja köra med 60 ton ökade 

konkurrenssträckan för järnvägen från 300 km till 500 km. Nu när andelen utländska 

chaufförer har ökat innebär detta att lastbilstransporternas kostnader har minskat och de 

har blivit ännu mer konkurrenkraftiga. Järnvägen var förut mer konkurrenskraftig när det 

var stora volymer och tungt gods, efter att regeringen godkände att den nya bäringsvikten 

ökade till 74 ton istället för 64 ton gjorde det att lastbilen blev mer konkurrenskraftig med 

tungt gods också.  

 

Det förekommer fortfarande störningar på järnvägen och förseningarna gör att arbetare 

på kombi- och omlastningsterminaler måste vara mer flexibla då det är osäkert när tågen 

kommer in. Förseningar gör också att kunderna får inte godset i tid vilket har gjort att 

lastbilarna har fått ta över mer ifrån järnvägen.   

 

4.3.2.3 Nytt snabbtåg 

Året är 2027 och det är högkonjunktur i Sverige och det finns många arbetstillfällen och 

efterfrågan är hög vilket innebär att konsumtionen har ökat. Den trängsel som är på 

vägarna har gjort att konkurrenskraften från lastbilarna har minskat. Eftersom det är 

högkonjunktur vill inte staten investera i infrastrukturen vilket har gjort att bristerna på 

vägarna har ökat och allt för tunga lastbilar kan inte köra. Den minskade konkurrensen 

från lastbilstrafiken har gjort att mer gods har överförts till järnvägen och mer gods måste 

hanteras på kombi- och omlastningsterminaler. Lastbilarna var kombi- och 

omlastningsterminalernas största konkurrenter (Helsingborg, 2017-05-05; Platschef i 

Luleå, 2017-05-02; Terminalchef i Karlskrona, 2017-04-28; Terminalchef i Göteborg, 

2017-04-27; Affärsutvecklare på Jernhusen AB, 2017-04-27; Terminalchef i Eskilstuna, 

2017-04-28) men genom att lastbilstransporter har blivit mindre konkurrenskraftiga har 

järnvägen blivit mer attraktiv. Enligt Sandberg et al. (2016) var konkurrenssträckan förut 

över 300 km men nu har sträckan minskat till 150 km. Då konkurrensen mellan järnväg 

och lastbil har ökat har priserna mellan de två transportslagen blivit mer balanserade. 

Problem som kan uppstå är att lastbilarna var stora konkurrenter men de är också viktiga 

för att erbjuda flexibilitet inom intermodala transporter eftersom godset måste fraktas från 

kombi- och omlastningsterminalen och tillbaka.  
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Eftersom det är högkonjunktur har importen ökat och eftersom järnvägen är mer 

konkurrenskraftig på kortare sträckor nu kan mycket gods som kommer in i landet fraktas 

via järnväg.  

  

4.3.2.4 Enkelspårigt 

Året är 2027 och det är fortfarande lågkonjunktur och lastbilstrafiken har inte utvecklats 

mycket vilket har gjort att det är mer problem med bland annat transporterna från och till 

kombi- och omlastningsterminalen. Lastbilstrafiken har varit ett stort hot för kombi- och 

omlastningsterminaler (affärsutvecklare i Alvesta, 2017-04-03) men det har även varit 

viktiga för att verksamheten på kombi- och omlastningsterminalen ska fungera. Eftersom 

det är lågkonjunktur sänks reporäntan vilket bidrar till att exporten ökar och 

konsumtionen i landet har minskat. Detta har gjort att lastbilstrafikens flexibilitet inte 

behövs lika mycket. Produktionen har minskat vilket har gjort att lagrena ökar vilkat har 

minskat behovet att transportera varorna direkt. Enligt Caballini, Fioribello, Sacone och 

Siri (2016) krävs det att planeringen inom järnvägen är ordentlig för att den ska vara 

konkurrenskraftig. När lastbilstrafiken minskade ökade behovet av att planeringen på 

kombi- och omlastningsterminalerna behövde bli ännu mer effektiv. Vid minskade 

lastbilstransporter har intermodala transporter ökat men eftersom lastbilen fortfarande 

behövs och inte kan köra så långt har priset för lastbilarna ökat. De ökade lastbilspriserna 

har gjort att det blir dyrare för kunderna att köra med intermodala transporter, men 

transportpriset på lastbilstrafiken har även ökat.     

 

4.3.2.5 Val av scenario 

Kombi- och omlastningsterminaler är beroende av lastbilstransporter från och till 

terminalen men de är även det största hotet mot intermodala transporter. Om 

lastbilstransporter skulle öka och fler skulle välja att köra med lastbil istället för att 

använda järnvägen och kombi- och omlastningsterminalen skulle detta innebära att 

verksamheten blir mindre lönsamt. Därför kommer en utförandeplan utvecklas för 

scenario 2 där lastbilstransporter ökar. Tiden är även i en lågkonjunktur vilket påverkar 

export, import samt investeringsviljan. Scenario 2 är värsta tänkbara scenariot där 

järnvägen kommer ha svårt att konkurrera mot lastbilstrafiken. 

4.3.3 Utförandeplan 

Utförandeplanen kommer innehålla förbättringsförslag som kombi- och 

omlastningsterminaler kan göra för att bli mer konkurrenskraftiga mot lastbilar under en 
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tioårsperiod där konjunkturen är låg. Utförandeplanen är uppdelad efter olika årtal; 2018-

2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025 och 2026-2027.  

4.3.3.1 2018-2019 

Enligt SKL (2010) är det viktigt att kombi- och omlastningsterminalen ingår i en längre 

kedja där flera terminaler ingår. Affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) säger 

att det är viktigt att personalen på terminalerna förstår att de är en del av en transportkedja 

och terminalchefen i Helsingborg (2017-05-05) säger att de är viktigt att kunden får en 

helhetslösning. I kedjan måste terminalen vara en värdeadderande verksamhet och det är 

enligt Roos (2011) viktigt att terminalen inte enbart fokuserar på intermodal verksamhet. 

Terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) tror att många kombi- och 

omlastningsterminaler fått lägga ner för just för att de bara fokuserar på intermodal 

verksamhet.  

SKL (2010) skriver att om en kombi- och omlastningsterminal är en del av en kedja kan 

detta göra att minskade volymer inte påverkar lika mycket. Kombi- och 

omlastningsterminaler måste därför fokusera på att utveckla sina verksamheter mot andra 

kunders behov. Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen (2017-04-27) är ett problem med 

kombi- och omlastningsterminaler att utbudet av tjänster är få. Konsolidering mellan 

olika transportslag är en tjänst som skulle kunna fungera på kombi- och 

omlastningsterminalerna, med ett utvecklat IT-system skulle problemet med olika 

kapacitet och problemet med synkroniseringen minska. Enligt Lumsden (2012) är 

problemet med konsolidering att det kan skilja sig åt mellan de olika transporterna men 

med ett bra utvecklat IT-system skulle detta kunna minimeras då information om vilka 

transporter som kan konsolideras lättare skulle finnas. Nästan alla kombi- och 

omlastningsterminaler erbjuder lager till sina kunder men för att bli mer 

konkurrenskraftig måste terminalerna enligt SKL (2010) erbjuda något annat också.  

Enligt Terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) tror att en kombi- och 

omlastningsterminal som utvecklar verksamheten till en hubbverksamhet där gods lastas 

om från tåg till ett annat tåg är en stor vinnare. Genom att erbjuda specificerade tjänster 

till sina kunder kan detta göra att de blir mer konkurrenskraftiga (SKL, 2010). Tjänster 

som kan erbjudas på en kombi- och omlastningsterminal är konsolidering, Tyréns AB 

(2014) skriver att det finns överlämningsbangårdar där tågvagnar kan ställas för att inte 

belasta järnvägen, eftersom järnvägen i Sverige idag är väldigt belastad är det bra att 

kunna erbjuda en tjänst som minskar belastningen. I scenariot har lastbilstrafiken tagit 
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över större delar av godset från järnvägen för att järnvägens infrastruktur är dålig vilket 

gör att det blir mer opålitligt med järnvägen. Genom att inte bara erbjuda intermodala 

tjänster kan kombi- och omlastningsterminalerna få mer intäkter vilket kan gå till att 

utveckla terminalernas verksamhet. Fler tjänster innebär också att utnyttjandegraden kan 

öka för kombi- och omlastningsterminaler.  

4.3.3.2 2020-2021 

Enligt Sandberg et al. (2016) förväntas godstransporterna öka fram till 2030 och den 

största ökningen kommer ske på lastbilstransporterna och en mindre ökning på 

järnvägstransporter. I det värsta tänkbara scenariot kommer lastbilstrafiken ta över stora 

delar av godstransporterna och för att minimera risken att detta sker måste kombi- och 

omlastningsterminalerna genomföra vissa åtgärder. Informationshantering mellan 

leverantörer, kunder och partners är en viktig faktor enligt Storhagen (2011). Eftersom 

transportkedjorna är stora och intermodala transporter innehåller flera olika transportslag 

enligt Jonsson och Mattsson (2011) blir det ännu mer viktigt med informationshantering. 

Terminalchefen på Göteborgs kombiterminal (2017-04-27) tror det kommer utvecklas 

bättre kontroll vid gaten som kommer innebära att mindre papperarbete kommer ske när 

lastbilen ska komma in och lastas på. En kombi- och omlastningsterminal måste fortsätta 

utvecklas och genom att ha enklare kontroll över vilka lastbilar som finns på området och 

vart dessa ska minskar tiden. Istället för att hantera ordrarna med papper kan detta komma 

in elektroniskt. Terminalchefen på Göteborgs kombiterminal (2017-04-27) kom med 

förslaget att lastbilschaufförerna skulle bokas in via sms så de inte behövde gå ur lastbilen 

och in till receptionen. Detta skulle spara tid och flödet på terminalen skulle bli mer 

effektivt då färre moment skulle behövas och lastbilschauffören vet vart den ska. Enligt 

Fredholm (2013) är det viktigt att det finns ett system som kan hantera informationen som 

kommer in. Därför är det enligt författarna till arbetet viktigt att ett nytt IT-system 

implementeras. Kombi- och omlastningsterminaler bör därför börja implementera ett 

system år 2018 för att kunna utveckla systemet under en längre tid. Enligt European 

Commission (2011) ska ett regelverk angående informationshantering, styrning och 

betalningssystem börjas tas fram för Europeiska multimodala transporter. Med det nya 

regelverket är det viktigt att kunna utveckla IT-systemet efter behov. En annan aspekt är 

att många lastbilschaufförer som kommer till kombi- och omlastningsterminalen är 

utländska och kan varken engelska eller svenska. Enligt terminalchefen i Eskilstuna 

(2017-04-28) var cirka 70% av lastbilschaufförerna utländska och kunde inte svenska 
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eller engelska. Med ett utvecklat IT-system skulle kommunikationen mellan de utländska 

chaufförerna och terminalerna underlättas och arbetet skulle bli mer effektiv.   

Affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) säger att det är en jobbig tid för kombi- 

och omlastningsterminalen för att det är få som väljer att transportera gods på järnvägen. 

Terminalchefen på Göteborgs kombiterminal (2017-04-27) säger det motsatta, att 

kombitrafiken går just nu på högvarv och det transporteras både inhemska gods och 

exportgods. Den delade meningen visar på att det finns stora skillnader mellan olika 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige. Affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-

04-27) tror den jobbiga tiden beror på det dåliga varumärket järnvägen har fått på grund 

av att det är mycket förseningar för persontågen. Enligt Sugiana et al. (2017) har det under 

den senaste tiden utvecklats system där tågs position kan ses direkt i realtid. Sandberg et 

al. (2016) skriver att genom att utveckla realtidsstyrning kan trängsel och olyckor minska 

samt en ökning av kapaciteten. Genom att implementera realtidsstyrning på järnvägen 

kan information om förseningar komma direkt till både kombi- och 

omlastningsterminalen men även direkt till kunden. Realtidsstyrningen kan också göra att 

åtgärder för förseningar kan göras fortare på kombi- och omlastningsterminalen.  

4.3.3.3 2022-2023 

Ett problem som finns för kombi- och omlastningsterminalerna är att järnvägen bara är 

konkurrenskraftig på längre sträckor (Flodén, 2007). För att kunna konkurrera med 

lastbilar i framtiden måste kombi- och omlastningsterminaler hantera gods som ska 

transporteras långa sträckor. Då det är lågkonjunktur i landet vilket har medfört att 

reporäntan har sänkts och då har exporten ökat och för att bli mer konkurrenskraftiga på 

marknaden skulle ett förbättringsförslag vara att hantera gods som ska transporteras 

utomlands. Affärsutvecklaren på Jernhusen (2017-04-27) tror att gränsöverskridande 

transporter kommer öka och detta skulle då enligt författarna till rapporten göra att en ny 

marknad öppnas upp för kombi- och omlastningsterminaler. Enligt Sandberg et al. (2016) 

är problemet med gränsöverskridande transporter att avgifter som förekommer är olika i 

andra länder vilket gör att en transport kan bli mer ineffektiv än effektiv. Ett annat 

problem är att infrastrukturen ser olika ut i andra länder, exempelvis kan det vara bredare 

eller smalare mellan rälsen och annat elsystem (Sandberg et al., 2016). Det är därför 

viktigt att först identifiera de rådande förhållandena i järnvägssystemet i andra länder för 

att kunna genomföra transporter utomlands. Det skulle dock vara en konkurrensfördel att 

transportera mer gods till utlandet med järnvägen samt mer miljövänligt. Kombi- och 
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omlastningsterminaler bör kolla på alternativet att köra mer internationellt gods. 

Terminalchefen i Karlskrona (2017-04-28) ökar järnvägsmarknaden i Sverige med cirka 

2-3% medan den ökar ibland annat Polen med 20%. Eftersom det är viktigt att lokalisera 

järnvägstrafiken med de täckta vagnarna som ankommer från Europa (terminalchef i 

Helsingborg, 2017-04-28). Eftersom det är viktigt att i Sverige ha gods som ankommer 

från Europa och järnvägsmarknaden ökar i Europa är det viktigt för både Sverige och 

kombi- och omlastningsterminaler att öka godset som trasnporteras till bland annat 

Europa. Genom att kunna lasta om gods som ska längre söderut till Europa kan 

utnyttjandegraden öka. Enligt terminalchefen i Karlskrona (2017-04-28) är det en fördel 

för de att vara lokaliserade i en transportkorridor där gods kommer från och till Europa. 

Detta skulle enligt författarna till arbetet öka utnyttjandegraden och öppna upp för en ny 

marknad.  

4.3.3.4 2024-2025 

Sandberg et al. (2016) skriver att målet för 2030 att tåglängderna ska ökat till 740 meter 

istället för tåglängderna idag som bara får vara 630 meter. Enligt terminalchefen på 

kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona (2017-04-28) har de idagsläget inte 

kapacitet för tågen som är över 600 meter utan de kan ta tåg som är 400 meter långa. De 

har planer på att bygga ut men för att kunna möta de tåg som kommer i framtiden måste 

kombi- och omlastningsterminaler ha järnvägsspår på terminalerna som är över 700 meter 

långa. Genom att öka längden på tågen skulle mer kunna fraktas och det kan innebära 

lägre kostnader per ton/km (Sandberg et al., 2016). Eftersom tågens läng beräknas öka 

till år 2030 är det viktigt att planer på att bygga ut terminalerna startas tidigt. Om 

terminalerna inte skulle bygga ut och tågens längd ökar kan det innebära att kombi- och 

omlastningsterminalerna mister potentiella kunder. Då det tar ungefär 10-15 minuter att 

dela ett tågset enligt Englesson (2014) är det också tidsmässigt olönsamt att inte ha 

tillräckligt långa spår in till terminalen. Eftersom det är få terminaler som ser andra 

kombi- och omlastningsterminaler som hot och affärsutvecklaren på Alvestas kombi- och 

omlastningsterminal (2017-04-03) säger att kunderna de förlorar går inte till andra kombi- 

och omlastningsterminaler utan till andra transportslag. Skulle kombi- och 

omlastningsterminalerna förlora kunder på grund av att de inte kan hantera de långa tågen 

skulle detta innebära en fördel för lastbilstransporten och en nackdel för kombi- och 

omlastningsterminalerna. När dessa åtgärder görs på terminalen är det även viktigt att 

fokusera på framtiden och hur utvecklingen sker. I nuläget är det bara Eskilstuna 

(terminalchef, 2017-04-28) och Luleå (platschef, 2017-05-02) som kan hantera tågen på 
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630m. Skulle tåglängderna öka till 740m kommer ingen kombi- och omlastningsterminal 

kunna hantera dessa tåg och eftersom det tar extra tid att hantera längre tågseten kommer 

hanteringskostnaderna öka. Därför för att kunna köra med de längre tågen måste 

terminalerna öka längden på spåren innan 2030 då de längre tågen beräknas komma i 

drift. Genom att kunna erbjuda längre tåg att lasta av vid terminalen kan 

utnyttjandegraden öka eftersom det tar tid och kostar om tågen måste delas först innan 

hanteringen på terminalen kan börja.    

 

4.3.3.5  2026-2027 

Lumsden (2012) skriver att det finns två sätt att hantera godset, antingen med ett vertikalt 

eller ett horisontellt lyft. Idagläget är det mer vanligt med vertikala lyft då det används en 

portalkran eller truck. Affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) säger att det är 

viktigt att järnvägen hänger med i utvecklingen förutsatt att det finns investeringintresse 

och enligt terminalchefen i Karlskrona (2017-04-28) är terminaler efter i utvecklingen av 

automatisering. Om kombi- och omlastningsterminalerna har utvecklats och kan hantera 

mer gods och större tåg är det positivt för investeringsviljan. Det finns alternativ till det 

vertikala lyftet, istället för att lyfta upp containrar och semitrailers med en portalkran kan 

de automatiskt förflyttas i sidleds eller rullas nedför en ramp (Englesson, 2014). Dessa 

åtgärder kräver dock att terminalerna är beredda att satsa, det måste finnas ett 

investeringintresse (Affärsutvecklaren på Jernhusen AB, 2017-04-27).  

 

Enligt terminalchefen på kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona (2017-04-28) 

är arbetet på  terminaler tidskrävande på grund av hantering och arbetspauser för 

personalen. Därför skulle automatisering av terminalerna vara positivt för tidsåtgången 

för hantering av horisontella lyft är mindre samt att riskerna som finns vid vertikala lyft 

kan minimeras. Utvecklingschefen i Älmhult (2017-04-28) tror att lastbilstrafiken 

kommer vara helt eldriven om cirka 10 år och det kommer inte vara kostnaden som är 

den stora faktor till varför ett visst transportslag väljs utan tidsfaktorn. Problemet med 

kombi- och omlastningsterminaler idag är att hanteringskostnaderna är kostsamma samt 

att det tar tid att lasta av och på. Med ett automatiserat system kan detta minimeras och 

då också göra kombitrafiken mer intressant för kunderna. Om lastbilstrafiken skulle bli 

mer eldriven och den faktorn som kommer påverka är tiden skulle automatisering av 

terminalen vara väldigt gynnsamt för att öka utnyttjandegraden. Det är dock kostsamt att 

implementera ett nytt automatiserat system enligt Englesson (2014) och det krävs nya 

insatser på terminalerna. Insatserna som gjordes åren innan kan komma att bli viktiga för 



104 
 

hur verksamheten ska fortsätta utvecklas i framtiden. Enligt Cargobeamer (u.å) kan 

tekniken fungera på 700 meter långa tåg och har då kombi- och omlastningsterminalerna 

utvecklat sin terminaler och byggt ut spåren kan dessa investeringar ge stor nytta i 

framtiden. Enligt SKL (2010) är det viktigt att Sveriges järnväg utvecklas för att det 

kommer ske en ökning av internationella transporter. För att möta konkurrensen från 

lastbilen i framtiden skulle en automatisering vara gynnsamt för att minska 

hanteringstiden och då också minska hanteringskostnaderna.    
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5 Frågeställning 3 - Utveckling av kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta 

Detta kapitel kommer att behandla frågeställning 3: Hur kan kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta utvecklas, genom att möta identifierade interna faktorer, 

för att möjliggöra för ökad utnyttjandegrad? Först presenteras  teori som tillsammans 

med empiri ska användas för att analysera de interna faktorerna som har identifierats i 

frågeställning 1. 

 

Tabell 5.1, illustration över dispositionen för frågeställning 3.  
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5.1 Teoribas frågeställning 3 

I detta avsnitt presenteras teori som anses relevant för att besvara frågeställning 3. Den 

teori som presenteras är benchmarking, utbud för kombi- och omlastningsterminaler, ej 

kontinuerligt flöde, markunderlag, ej elektrifierade spår, typ av gods, hantering av gods, 

lagring, informationshantering, säkerhet, kompetens och cross-docking.   

 

5.1.1 Benchmarking 

Stapenhurst (2009) & Karlöf (2009) skriver att benchmarking är en metod där företag 

jämför sig med andra och förändrar sin verksamhet efter hur andra arbetar för att förbättra 

sin verksamhet. Karlöf (2009) skriver att det finns fem faktorer som är viktiga vid 

benchmarking. Företag benchmarkar för att utveckla sina arbetsmetoder och för att 

förändra sin verksamhet till det bättre. Benchmarking visar hur konkurrenskraftiga 

företaget är samt vad de ska fokusera sitt förbättringsarbete på. Vissa företag enligt 

Stapenhurst (2009) tycker att benchmarking är ett sätt att minimera kostnader för 

utveckling och upplärning av personalen. Genom att identifiera det bästa sättet som 

används just nu och sedan utveckla det så det passar verksamheten skulle detta minimera 

antalet steg som måste göras annars. En annan anledning till att genomföra en 

benchmarking är för att analysera hur ett utfall skulle eventuellt bli vid implementering 

av ett förbättringsförslag.   

 

5.1.2 Utbud för kombi-och omlastningsterminaler 

Vad som erbjuds på en kombi- och omlastningsterminal varierar väldigt mellan 

terminalerna. Tjänsten som utgör grunden för kombi- och omlastningsterminalen är 

förflyttningen mellan olika transportslag, men utöver detta kan olika tjänster erbjudas. 

Förutom omlastning kan en terminal även erbjuda lagring och konsolidering av godset 

(Storhagen, 2011). Enligt Jonsson och Mattsson (2011) tillför en terminal värde genom 

att fylla gapet mellan avsändare och mottagare. Det är viktigt att en terminal tillför värde 

i en logistikkedja annars blir den inte lönsam. Då det kan bli svårt att synkronisera 

avgående transporter med inkommande transporter är det viktigt att terminalen har ett 

lager.  Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är det inte bara viktigt att 

produkten som säljs ska fungera och ha bra kvalité utan det är även viktigt med 

kringtjänster som kompletterar produkten. Enligt Lumsden (2012) är tågtransporter ett 

miljövänligt transportslag men blir mindre miljövänligt vid kombitrafik mellan järnväg 

och väg. 
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5.1.3 Ej kontinuerligt flöde 

Enligt Lumdsen (2012) är det viktigt att ha korta ledtider och låga kostnader vilket gör att 

kombitrafik måste vara så effektiv som möjligt. Ett problem med tågtransporter är att det 

är oflexibelt, begränsad tillgänglighet och begränsad grad av utveckling. Enligt SKL 

(2010) är det viktigt att en kombiterminal kan ha öppet på helger och på natten för att öka 

flexibiliteten för kunderna till terminalen.  

 

5.1.4 Markunderlag 

Enligt en rapport angående Falkenbergs kombiterminal (Tyréns AB, 2014) finns det 

enligt trafikverket krav på hur mycket markunderlaget för tunga maskiner måste klara av. 

Det vanligaste markunderlaget är asfalt och jämfört med betongplattor är underhållningen 

dyrare och livslängden kortare. Markunderlaget för tunga maskiner måste klara 120 ton 

axeltryck och dräneringsförmågan på underlaget måste vara god.  

 

Enligt Simonsen och Silfwerbrand (2006) är marksten av betong och kan bära maskiner 

som har hög axeltryck och tål även påfrestningar från truckar som svänger. Dessutom har 

marksten ett lågt behov för underhållning och tål exempelvis påfrestningar från trailerben. 

På sommaren, vid hög temperatur, blir asfalt känslig för tunga maskiner vilket medför att 

markunderlaget går sönder. Markstenen förblir oförändrad oavsett temperatur.  

 

5.1.5 Ej Elektrifierade Spår 

Enligt Sandberg et al. (2016) är det viktigt för en terminal att vara bra lokaliserat och med 

rimligt avstånd till både avsändare och mottagare. För att terminalen ska vara tillgängliga 

och för att öka värdet på terminalen är det också viktigt att terminalen ligger vid 

elektrifierade spår. Terminalen ska inte bara vara lokaliserad vid elektrifierade spår det 

ska även fungera att ett ellok kör in vagnarna till terminalen istället för ett diesellok. Ett 

annat alternativ skulle vara att använda ett lok som kan gå på både diesel och el på detta 

sätt behövs inte elektrifierade spår överallt.  

 

Enligt Tyréns AB (2014) finns det enligt Trafikverket överlämningsbangårdar med 

kapacitet för att ställa tågvagnar för att ej belasta det vanliga tågspåren där tågtrafik kör. 

Överlämningsbangården ska vara elektrifierad om de övriga tågspåren är det. På 

överlämningsbangårdar ska lokpersonal kunna hämta tågvagnar.  
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5.1.6 Typ av Gods 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (u.å.) definierar farligt gods som 

“[...] ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att 

de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt 

under en transport.” Bestämmelserna för hantering av farligt gods på järnväg heter RID-

S vilket medför bland annat hantering av farligt gods på kollin och i bulk. För att få 

hantera farligt gods behövs godset separeras från annat ofarligt gods (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2017). Enligt SKL (2010) är det en nischtjänst om en 

kombiterminal kan erbjuda hantering av farligt gods vilket kan vara fördelaktigt för en 

terminal med mindre passerande godsflöden. Att fokusera på nischtjänst kan vara en 

fördel för en kombiterminal.  

 

5.1.7 Hantering av Gods 

Enligt Dotoli, Epicoco, Falagario, Seatzu & Turchiano (2017) finns det speciella 

lastbärare som används vid transporter mellan järnväg och lastbil. Dessa standardiserade 

lastbärare möjliggör för effektiv transport då godset ej behöver förflyttas separat vid byte 

av transportslag (Jaffee, 2016). Dessa lastbärare benämns ITUs (intermodal transport 

unit). Exempel på ITUs är växelflak, containrar och trailers (Englesson , 2014). Det är 

fler kunder som väljer att transportera godset via dessa två transportslag då det medför 

flexibilitet, lönsamhet, hållbarhet och tillförlitliga tjänster jämfört med att transportera 

godset via ett antingen järnväg eller lastbil (Dotoli et al., 2017). Genom att ha 

standardiserade lastbärare, likt ITUs, gör att det finns möjlighet för effektiv transport 

vilket leder till att kombitrafik blir lönsamt (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

För att kombitrafik ska vara konkurrenskraftigt gäller det att både minimera kostnader 

och möjligtvis tid. För att kombitrafik ska väljas som transportslag gäller det att 

hanteringskostnaden, det vill säga kostnaden för att hantera lastbärare eller omlasta gods, 

är lägre än den kostnadsbesparing som sker genom att välja transport via ett annat 

transportslag. Dessutom måste transport via kombitrafik ha korta ledtider så transporten 

inte förloras till ett annat transportslag. Därav är det essentiellt att hanteringen av 

lastbärare och omlastningen av gods på terminaler sker effektivt (Jonsson & Mattsson, 

2016).  
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Enligt Tyréns AB (2014) bör ej en transportoperatör, det vill säga operatören som kör 

transporter till och från den intermodala terminalen via väg, äga eller drifta en intermodal 

terminal då det finns risk att terminalen endast används för transportoperatörers egna 

intresse. För att vara strategisk fördelaktigt bör en offentlig verksamhet äga eller till stor 

del äga terminalen. Terminalen bör driftas av en extern part. Om en offentlig verksamhet 

driftar terminalen finns det risk att konkurrensen kan påverkas negativt. Enligt Jaffee 

(2016) blir terminaler som förflytta gods mellan olika transportslag mer effektiva då mer 

konkurrens skapas om många aktörer agerar i en verksamhet.  

 

Enligt Lumsden (2012) innebär användningen av standardiserade lastbärare att 

hanteringen vid intermodala terminaler effektiviseras. Lastbärarna måste kunna ta en stor 

volym av gods för att så mycket gods som möjligt ska kunna hanteras. Lastbärarna måste 

även kunna anpassas för transport för järnväg så att fyllnadsgraden är maximal. Stuffning 

av containrar har enligt Alwex (u.å.) förekommit tidigare på kombiterminalen. Stuffning 

är en förutsättning för att kunna ha kombitrafik. Tidigare har terminalen haft en 

specialtillverkad anordning för att stuffa containers.  

 

5.1.8 Lagring 

Enligt SKL (2010) blir en terminal mer attraktiv om den har lagringskapacitet.  

Enligt en studie genomförd av Dotoli, Epicoco, Falagario, Seatzu & Turchiano (2017) där 

en optimal lagringsplacering identifieras ska det gods som ska lagras längst placeras 

längst bort från hanteringsytan. Enligt Lumsden (2012) ska godset i ett lager placeras så 

att onödig förflyttning av gods elimineras. Det typ av gods som hanteras frekvent i lagret 

ska placeras så nära hanteringsområdet som möjligt för att minska transportsträckan. 

Ytterligare ska det vara lätt att hitta godset och komma åt det med utrustningen. Att ha 

fullt lager innebär mycket arbete för att transportera godset enligt Lumsden (2012). Enligt 

Lumsden (2012) innebär maximerad hanteringseffektivitet att godset bör vara placerad i 

en strukturerad form direkt på golvet. Detta för att ha lättare tillgänglighet av godset vid 

hantering. Detta system innebär låga hanteringskostnader men kräver stor yta än om 

lagringen skedde på höjden vilket bidrar till att kapitalkostnaden ökar.  

 

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är byggandet av lager den sista utvägen 

för att lösa ett problem med att möjliggöra tillgänglighet av gods för en kund. Att bygga 

ett lager innebär att det blir lagerhållningskostnader  
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5.1.9 Informationshantering 

Enligt Lumsden (2012) är informationsteknik viktigt för att bland annat finna möjligheter 

för samdistribution för olika transporter vilket har en positiv inverkan för miljön. Enligt 

SKL (2010) saknas det olika typer av system för en kombiterminal. Ett exempel är att det 

behövs införas ett system för registrering för ankommande och avgående lastbärare som 

är standardiserat. Detta försvårar att olika kombiterminaler kan samarbeta. Hung, Lu och 

Wang (2010) har gjort en studie som visar på asiatiska kombi- och 

omlastningsterminalers effektivitet. Studien visar att det oftast beror på den tekniska 

utvecklingen om en kombi- och omlastningsterminal är effektiv, det beror inte lika 

mycket på storleken av terminalen.  

 

Enligt Gunasekaran, Subramanian och Papadopoulos (2017) bidrar IT-system som 

informationssystem till att aktörer i en transportkedja kan meddelas om eventuella 

problem och genomföra snabba lösningar på dessa problem. Dessutom bidrar systemen 

med att information och kunskap mellan olika aktörer i transportkedjan kan delas. Enligt 

Roso et al. (2015) har terminaler som hanterar förflyttningar av gods mellan två eller fler 

transportslag börjat använda mer tekniska system.   

 

Enligt Fanti, Iacobellis, Nolich, Rusich och Ukovich (2017) behövs ett transportsystem 

mellan olika aktörer i en transportkedja för att en transportkedja ska vara anpassningsbar 

och kunna minska bland annat transportkostnader och därmed vara konkurrenskraftig. är 

ett intermodalt transportsystem för transporter av gods mellan två eller fler transportslag. 

Systemet syfte är främst att samdistribuera gods effektivt för gods med långa 

transportsträckor i samma lastbärare och används vid transport, byte av transportslag och 

väntetid för lastning och lossning. Det finns många olika aktörer som använder ett 

intermodalt transportsystem, bland annat terminaloperatörer. Enligt Fanti et al. (2017) 

kan ett intermodalt transportsystem användas vid byte av transportslag mellan sjö och 

väg. Om exempelvis en hamnoperatör inte kan hantera en viss lastbärare informeras 

lastbilschauffören som ska ta emot godset direkt. Via ett intermodalt transportsystem kan 

alla aktörer se om transporterna är i tid. Ett exempel på ett intermodalt transportsystem är 

DSS (decision support system). DSS är ett webbaserat system som är enkelt att uppdatera. 

DSS bidrar till att informationshantering för exempelvis olika lastbärare och transportslag 

optimeras och systemet informerar när en lastbil ankommer till en viss terminal. DSS kan 

även användas för att beräkna olika miljöutsläpp från exempelvis lastbilar. Systemet kan 
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konfigureras till det informationsbehov transportkedjan kräver. Genom att använda 

utrustning så som SMART-telefoner och datorer kan aktörer komma åt DSS systemet. 

DSS systemet kan även kopplas till olika sensorer, exempelvis övervakning av 

trafikstockning.  

 

5.1.10 Kompetens 

Enligt SKL (2010) behövs kompentent personal som vet hur tågtrafiken fungerar på 

spåren vid kombiterminalen. Vid stambanan behöver personal som arbetar vid tågspår 

köra av från banan så fort som möjligt för att ej stanna tågtrafiken. Att ha kompentent 

personal är viktigt för att den tjänst som intermodal  terminalen erbjuder ska vara effektiv 

och av god kvalitet (Roso et al., 2015).  

 

Enligt SKL (2012) måste det finnas en godkänd säkerhetsrådgivare vid transport av farligt 

gods på terminalen, det vill säga även vid hantering av farligt gods. Godkännandet görs 

av myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB). Säkerhetsrådgivaren kan vara 

någon internt från ett företag och måste tillgodose att regler för hanteringen av det farliga 

godset efterföljs och att verksamheten arbetar för att förebygga olyckor med farligt gods. 

För hantering av små mängder av farligt gods behövs vanligtvis inga säkerhetsrådgivare. 

Detta beror dock på vilken typ av farligt gods som hanteras.  

 

5.1.11 Cross-docking  

Enligt SKL (2010) blir en kombiterminal mer attraktiv om det finns möjlighet att 

samdistribuera gods från terminalen. Det är viktigt att strukturen av 

omlastningsterminalen har en plan till hur verksamheten kan vara så effektiv som möjligt.  

 

Enligt Küçükoğlu och Öztürk (2017) är det i dagsläget viktigt att transporter effektiviseras 

genom minskade transportkostnader samtidigt som kundens behov uppfylls. Cross-

docking minskar lagerkostnaderna och säkerställer att kontroll av godsflödet uppfylls 

samtidigt som det finns möjlighet att uppfylla kundens behov genom att leveranstiden till 

kund minskar. Cross-docking medför att godset inte lagras en längre tid och är en 

mellanstation för godstransporter för hantering och distribution av gods. Vid planering 

för operativt arbete vid cross-docking är det viktigt att hänsyn tas till godsflödet i 

transportkedjan som passerar terminalen. Detta för att minska transportkostnaderna 
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överlag. Jämfört med ett traditionellt lager bidrar en cross-docking till att 

hanteringskostnaderna och kostnaderna för att ta fram gods minskar.  

 

Införande av en cross-docking terminal enligt Küçükoğlu och Öztürk (2017) innebär att 

lagring elimineras. Godset lämnar en terminalen som har cross-docking vanligtvis inom 

24 timmar. Cross-docking möjliggör även för högre fyllnadsgrad i lastbilstransporter då 

gods från olika transporter kan samdistribueras till samma slutkund. Enligt SKL (2010) 

krävs att terminalen är planerad så att effektiv hantering av gods kan genomföras.   

 

Enligt Lumsden (2012) är det viktigt med struktur vid cross-docking, det vill säga hur och 

vart det ska placeras vid ankommande till en terminal. Det har alltid funnits en grad av 

cross-docking på en terminal då gods har hanterats och distribuerats ut till kund. Vid 

ökning av inkommande gods är det viktigt med effektiv hantering och därav är det viktigt 

med omfattande informationssystem, som bland annat kan visa var godset befinner sig 

och hur stor kvantitet av gods som ankommer till terminalen.   
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5.2 Empiribas 3 

I detta avsnitt kommer empiri som samlats in för att identifiera olika interna faktorer på 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige att presenteras. Först presenteras empiri för 

kombi-och omlastningsterminalen i Alvesta, Eskilstuna, Helsingborg, Luleå respektive 

Karlskrona. Därefter presenteras empiri om Jernhusen AB som äger ett flertal kombi- 

och omlastningsterminaler i Sverige. Slutligen presenteras empiri för kombiterminalerna 

i  Norrköping, Älmhult och Göteborg och för omlastningsterminalen i Torsby.  

 

5.2.1 Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta 

5.2.1.1 Typ av gods / Hantering av gods 

Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) skulle kemiskt material och material som 

förpackas i bigpack kunna transporteras via kombitrafik och hanteras på terminalerna. 

Däck skulle också kunna vara en stor potential att hanteras likväl plåt. Tidigare har de 

hanterat plåt men det fraktas oftast på lastbil. Betong skulle också kunna transporteras via 

kombitrafik och därmed mellanlanda på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta.  

 

I framtiden tror arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) att det kommer komma nya 

funktioner på maskinerna men inte för 12-truckarna då de inte har utvecklats jättemycket 

de senaste åren. 12-truckarna har alltid haft två gafflar. Han tror dock att det i framtiden 

förmodligen kommer att bli mer automatiserat arbete på kombi- och 

omlastningsterminalen, eventuellt via robotar. Eventuellt kan roboten lossa och medföra 

att tyngre och större gods kan hanteras på terminalen än i dagsläget. VD:n på Alvesta 

Utveckling (2017-04-03) tror att inom några år att det kommer vara viktigt att 

omlastningen av gods och hanteringen av lastbärare fungerar rent praktiskt för att det ska 

fungerar för att transportera gods på järnväg. Det kommer att ta tid för terminalerna att 

nå högre utnyttjandegrad än i dagsläget. Järnvägen kommer att expanderas och flödet till 

kombi- och omlastningsterminalen kommer troligtvis att öka i framtiden. 

 

Enligt arbetsledaren på Alwex (2017-05-17) finns det inte möjlighet för kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta att hantera lösvirke då det ej har hjullastare med klo eller 

timmertruck. Alwex har inga timmerbilar som kan köra lösvirke. Det går att hantera 

virkespaket bra vilket kan lagras både på omlastningsterminalen och kombiterminalen. 

Virkespaket går även att lasta på vilka ekipage som helst enligt arbetsledaren (2017-05-

17). Tidigare har det stuffats gods in i containrar. Detta är möjligt att genomföra i 
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framtiden då de har redskapen som krävs för att genomföra stuffning av containrar enligt 

arbetsledaren (2017-05-17).  

 

Enligt arbetsledaren finns det inte alltid lastbilar på plats så att lossningen av godset från 

tågvagnarna kan förflyttas direkt till lastbil. Det sker genom att gods måste lyftas ner på 

marken för att vid senare tillfälle lastas på lastbil. Det bästa hade varit om lastbilarna 

fanns direkt på plats för effektiv hantering vid lossning av tågvagnar (arbetsledaren, 2017-

04-03). Det finns inte alltid lastbilar som kan komma och lossa godset, speciellt på 

måndagar då flertal lastbilar inom Alwex-koncernen var bokade för längre 

lastbilstransporter (Direkt Observation, 2017-04-12). 

 

5.2.1.2 Markunderlag 

Arbetsledaren (2017-04-03) anser att betong eventuellt skulle fungera som markunderlag 

för kombiterminalen. Han anser att asfalt skulle vara ett bra alternativ till en början med 

att det senare skulle slitas och gå sönder inom några dagar. Det är också sårbart då det 

finns risk att reachstackertruckarna tappar lastbäraren. Det kan även vara dyrt att införa.  

 

5.2.1.3 Personal 

I framtiden behövs eventuellt en fjärde person anställas på terminalerna. Dock beror detta 

beslut på hur affärerna går (affärsuvecklare, 2017-04-03). Både affärsutvecklaren (2017-

04-03) och VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) anser att det troligtvis inte 

kommer komma nya kompetenser som behövs på terminalerna i framtiden. I dagsläget 

har personalen en dator på kontoret på omlastningsterminalen och jobbtelefoner (direkt 

observation, 2017-04-12). Enligt VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) är en 

intern faktor som påverkar kombi- och omlastningsterminaler i dagsläget och i framtiden 

personalen som arbetar på terminalen. De som arbetar på terminalen måste ha kontakter, 

vara på hugget, värna om kundrelationer och ha förmågan att sluta affärer och slutföra sin 

tjänst. VD:n (2017-04-03) anser att det är väldigt viktigt att personalen kan möta kunden 

och att arbetet sköts på ett sätt så att terminalens kunder känner trygghet till personalen 

som arbetar på terminalen.  

 

5.2.1.4 Lagring  

Enligt VD:n (2017-04-03) skulle det vara en fördel för omlastningsterminalen om det 

byggdes ett till lagertält. Det finns ett behov att bygga ett till lager intill det nuvarande 
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lagertältet på omlastningsterminalen. Det är småmarginaler med att bygga ett till lagertält 

och därmed täcks inte riktigt kostnaderna. Alwex har tagit upp detta men inte fått ekonomi 

till att bygga ett till lagertält, alternativen är att Alwex själva bygger ett till lagertält eller 

att ägaren, det vill säga Alvesta Utveckling AB, gör det själva men då måste Alwex 

bekosta utbyggnaden fullt ut. Det blir en ekonomisk begränsning för Alvesta Utveckling 

AB om Alwex vill att de ska bygga om anläggningen och göra en traditionell byggnad. 

Detta måste då prövas mot andra ärenden i kommunen vilket kan bli en restriktion.  

 

5.2.1.5 Informationshantering 

VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) anser att informationshanteringen, det vill 

säga kontroll på hur varorna fraktas, kommer att utvecklas i framtiden. Det kommer även 

nya sätt för beräkningar på vilket som är det smartaste sättet att lasta om och förflytta 

gods. Enligt detaljplanen från Alvesta Kommun (2014) har kombiterminalen tillstånd att 

hantera farligt gods. Enligt arbetsledaren (2017-05-19) sker mailkontakt vilka vagnar som 

kommer att ankomma till terminalen de närmaste dagarna.  

 

5.2.1.6 Elektrifierade Spår 

Affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) anser att elektrifierade spår skulle vara positivt 

att inför på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Dock anser affärsutvecklaren 

att det nog inte kommer att påverka antalet växlingar till och från terminalerna. Kombi- 

och omlastningsterminalen skulle ej bli lika sårbara om tåget som kommer med vagnarna 

skulle kunna utföra växlingarna. Arbetsledaren (2017-04-03) anser att elektrifierade spår 

in till kombiterminalen skulle vara en nackdel då det är farligt att ha elledningar över 

containrar och trailers som ska lyftas. Därav ska det helst vara öppet runt om i luften vid 

lyften. På omlastningsterminalen skulle det inte heller fungera med elektrifierade spår då 

truckarnas gafflar är högt upp i luften när hantering av saltsäckar genomförs. 

Arbetsledaren (2017-04-03) anser att det finns så pass bra diesellok i nuläget som kan 

köra upp tågvagnarna till terminalerna och införande av elektrifierade spår skulle medföra 

stora risker. Det skulle eventuellt vara en fördel för Green Cargo AB då de endast behöver 

ett ellok för transport och växling av tågvagnarna. Arbetsledaren (2017-04-03) anser att 

det är bättre desto mindre grejer som ej är i vägen på kombi- och omlastningsterminalen 

i Alvesta. Gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-13) anser att det skulle vara en 

fördel om tågspåren in till terminalerna i Alvesta skulle bli elektrifierade. Dock är det inte 

ett bekymmer om de inte skulle bli elektrifierade då dieselloken kan köra två vändor 
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mellan Alvesta och Älmhult om det krävs då sträckan är kort. Affärsutvecklaren (2017-

04-03) anser att en investering av ett lok och anställa personal med kompetens som kan 

utföra växlingen skulle medföra att mer växlingar skulle kunna genomföras per dygn. I 

dagsläget är terminalerna beroende av Green Cargo AB för de är det enda företaget som 

sysslar med brunvagnar (vagnslaster) inom Alvestaområdet. Gruppchefen på Green 

Cargo AB (2017-04-13) anser att växlingen kommer att finnas kvar i framtiden. Det är 

oftast en stor kostnad för företag i dagsläget.  

 

5.2.1.7 Andra transportoperatörer 

Det skulle vara teoretiskt möjligt att få fler operatörer på kombi- och 

omlastningsterminalen i framtiden. Detta då terminalerna är öppna terminaler. Dock 

måste en potentiell operatör hålla en dialog med Alwex så att verksamheterna inte krockar 

med varandra. VD:n anser att det kan fungera med flera operatörer än i dagsläget. 

Arrendeavtalet med Alwex sträcker sig till 2023 (VD:n Alvesta Utveckling AB, 2017-

04-03). Enligt affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03) har bolaget inga konkreta planer 

för arbetet på kombiterminalen och omlastningsterminalen för framtiden. Det finns inga 

planer på om de ska förlänga hyreskontraktet med Alvesta Utveckling AB. Faktorer som 

påverkar det beslutet är lönsamhet och möjligheter. Det är svårt att veta vad som ska 

hända i framtiden enligt affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03). Dock försöker de 

finna nya möjligheter till expansion och skapa fler möjligheter för att fortsätta 

verksamheten på terminalerna i Alvesta. 

 

5.2.1.8 Framtid 

VD:n på Alvesta Utveckling AB (2017-04-03) vill ha fler kunder på terminalen i 

framtiden, men det är bättre med några kunder med stora volymer. Om en kund vill 

använda sig av gröna transporter är terminalerna ett jättebra alternativ. I framtiden skulle 

det inte vara lägligt att köra upp samtliga tågvagnar till terminalerna i Alvesta om det är 

samma volym som finns i dagsläget. Men om volymerna ökar så skulle tågen kunna köra 

direkt till Alvesta, som Postvagnarna gör idag, och sedan skulle växlingen kunna ske 

direkt i från Alvesta med ett diesellok. Om terminalerna i Alvesta ökar verksamheten i 

omlastningsterminalen skulle Green Cargo AB kunna genomföra växlingen i Alvesta. 

Dock kommer nog inget lok att ställas i Alvesta utan Green Cargo AB kommer fortsätta 

att köra upp. Dock måste volymerna upp betydligt mer än vad de är idag (Gruppchef, 

2017-04-13). Gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-13) anser inte att det kommer 
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bli ett stort Green Cargo AB center i Alvesta i framtiden med det underlaget som finns i 

dagsläget men det är alltid kunden som styr var de ska vara stationerade. Enligt 

gruppchefen på Green Cargo AB (2017-05-17) finns det möjlighet i både dagsläget och i 

framtiden att genomföra växlingar på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta även 

om antalet växlingar skulle öka. I dagsläget utför Green Cargo AB växlingar för ett annat 

företag i Alvesta nattetid. 

 

De investeringar som kan göras på omlastningsterminalen är dyra och är till exempel att 

bygga ut mellanlagret, köpa ett eget diesellok, nya maskiner och elektrifierade spår. En 

investering skulle kunna bli intressant för Alwex om det skulle kunna generera fler 

transporter för åkerierna. Det handlar också om vad kommunen är villig att göra om det 

är villiga att ta en risk och tänka långsiktigt (affärsutvecklare, 2017-04-03). Enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) är det svårt att få vinst på terminalerna. Enligt 

affärsutvecklaren (2017-04-03) skulle Alwex kunna investera i ett nytt tält på 

omlastningsterminalen om de vet att de skulle kunna generera en affärsmöjlighet som i 

sin tur kan generera mer gods på deras ägares lastbilar.  Ytterligare skulle en investering 

av mer miljövänligare maskiner kunna genomföras om det skulle gynna affären 

(affärsutvecklare, 2027-04-03). 

 

5.2.2 Kombi- och omlastningsterminalen i Eskilstuna 

På kombiterminalen hanteras trailers, containers och växelflak som kommer via 

intermodal trafik. Enligt terminalchefen (2017-04-28) finns det gott om utrymme på 

terminalen. Terminalens kunder är tågdragarna, det vill säga TX-logistik, SCT transport 

och tågfrakt. Tågdragarna har i sin tur kunder. Det finns få kunder på terminalen. Vilket 

gods som hanteras på kombiterminalen är okänt men på omlastningsterminalen hanteras 

bland annat stålsponter, trävaror, pasta och vin (terminalchef, 2017-04-28). 

 

Kombi- och omlastningsterminalen har 8 spår varav 2 är fullängdspår på 700 meter. Fyra 

spår används för omlastningsterminalen. Alla spår är elektrifierade förutom två korta spår 

som används vid omlastning. Det finns ingen elledning över hanteringsspåren. Vilket spår 

som används för omlastning beror på typ av godset och vilka maskiner som krävs. 

Omlastning kan även på den gamla terminalen där det ej finns någon 

kombiterminal(terminalchef, 2017-04-28).   
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Kommunikationen mellan personalen sker via trafikledningens kommunikationsradio. 

Det finns även datorer inne i truckarna där det står vad som exempelvis ska lastas och 

lossas. Detta görs via att lastbilarnas registreringsskyltar läses av när lastbilen passerar en 

automatisk grind in till terminalen. Har lastbilen inte varit på terminalen innan måste 

föraren ta kontakt med nån personal som kan registrera numret i systemet för att komma 

in till terminalen. När det är gjort kommer de fram till en datorskärm och då har de åkt 

igenom ett kamerahus där de har filmat hela ekipaget från alla håll, med både 

enhetsnummer och registreringsnummer. Sedan väljer förarna om de ska hämta eller lasta 

av något. När det är klart dyker uppgifterna upp hos trafikledningen och ute i truckarna 

så när bilarna kommer in, ser truckförarna vilken bil det är och vad som ska lastas på eller 

av (terminalchef, 2017-04-28).       

 

De har asfalt som markunderlag på terminalen förutom en rad närmast järnvägsspåren där 

underlaget är en form av stenar. Enligt terminalchefen (2017-04-28) är markunderlaget 

ganska bra. Personalen på kombiterminalen behöver vara försiktiga när det är varmt på 

sommaren. Detta för att när trucken står stilla och om truckföraren snurra på ratten kan 

det bli två hål av hjulen i marken (terminalchef, 2017-04-28).  

 

Enligt terminalchefen (2017-04-28) finns det gott med utrymme för att manövrera på 

kombiterminalen. Terminalen har en ny yta som är 65 000 kvadratmeter och en gammal 

del som är 20 000 kvadratmeter. Dock varierar lagringsmöjligheterna på kombiterminalen 

dagligen. En vanlig dag finns det cirka 300 TEU och 100 trailers inne på 

kombiterminalområdet samtidigt men mängderna kan variera. För omlastningsterminalen 

finns det lagringsmöjligheter i en liten skala på 250 kvadratmeter för varmlager. 

Byggnaden för varmlagret är iordninggjord som en crossdockinganläggning, det vill säga 

med kajhöjd i ena sida där lastbilar bland annat kan backa in och marknivå på andra sida 

så godset kan dras igenom anläggningen. Det finns möjlighet för att öka lagringsyta på 

cirka 15 000 kvadratmeter. Själva omlastningen mellan lastbilar är väderskyddat men inte 

mellan lastbil och järnväg (terminalchef, 2017-04-28).  

 

En styrka är att kombiterminalen har personal som kan hantera växlingen vilket innebär 

att de inte behöver radiolok eller om de skulle ha ett radiolok så behöver de inte vara två 

på det tåget. Det är inte tillåtet att backa tåg utan att ha full uppsikt i färdriktningen vilket 

är svårt på ett långt tåg särskilt om tåget svänger lite. Kombiterminalen har personal som 
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är utbildade signalgivare på järnvägen, så kallad växlingspersonal. När tåget kommer in 

ringer lokföraren till den personal som har ansvaret just då för att få hjälp med att backa 

in tåget på terminalen. En annan styrka är utformningen av terminalen, det vill säga spåren 

till och från terminalytorna vilket är utformad som en bussficka (terminalchef, 2017-04-

28).   

 

En annan sak som är viktigt är att terminalen kan hantera olika typer av gods. De lastas 

om gods från ett ekipage till ett annat, vilket inte berör järnvägen. Exempel är att 

personalen på terminalen lossar vanliga vagnslaster som innehåller betong. 

Terminalchefen (2017-04-28) anser att det är viktigt att ha en verksamhet för omlastning 

också tillsammans med den intermodala verksamheten.  Dock är en förbättringspotential 

för framtiden att terminalerna ska kunna hantera fler olika typer av gods än vad som är 

möjligt i dagsläget. Idagsläget skulle mer containrar kunna stuffas än vad de gör idag för 

timmer och rörprodukter. Terminalen har en “load plate” installerad, en maskin där en 

container placeras på en ställning och skjuter in den emot en maskin och utanför finns det 

en skiva där godset ställs. Sedan när godset eller lasten är färdigt skjuts det in via att en 

bom som fälls ner och skivan dras ut. På detta sätt fylls containern med gods på en gång.  

 

En möjlighet för kombi- och omlastningsterminalen är att utveckla verksamheten som 

inte har med intermodala transporter att göra med, exempelvis hur fordon kör in och ut 

på terminalen. Vid en kombi- och omlastningsterminal kommer det alltid uppstå extra 

kostnader och det gäller därmed att minska kostnaderna så mycket som det är möjligt. 

Exempelvis minska kostnaderna för hantering eller minska personalkostnaderna 

(terminalchef, 2017-04-28). Terminalchefen (2017-04-28) anser att arbetet på kombi- och 

omlastningsterminalen i framtiden kan bli mer automatiskt.  

5.2.3 Kombi- och omlastningsterminalen i Helsingborg 

Lastbärare som hanteras är bland annat trailers, växelflak och containers. Lastbärarna 

förflyttas antigen från eller till lastbil och järnväg. Vid förflyttning från järnväg placeras 

lastbäraren antigen på lagringsplats eller transporteras direkt med lastbil. I nuläget vet 

terminalchefen (2017-05-05) vilket typ av gods som hanteras på kombiterminalen. I 

framtiden vill de hämta sopor och har där startat en undersökning om att kunna 

transportera sopor i ballar. På omlastningsterminalen hanteras livsmedel (Terminalchef, 

2017-05-05).  

 



120 
 

På omlastningsterminalen är det vanligt att gods lagras. En stor kvantitet med varor 

ankommer med tåg som sedan blir utleveranser till kunden exempelvis en gång i veckan. 

Enligt terminalchefen (2017-05-05) är dessa arbetsmoment typiska på en 

omlastningsterminal i Sverige i nuläget. På omlastningsterminalen förekommer det även 

att omlastning sker mellan lastbilar för att på så sätt försöka samköra olika gods som ska 

till olika kunder. Terminalen är inomhus och är inplastad.  

 

Kombiterminalen har 5 spår. Tågen som kommer in till terminalen är 630 meter. Tågen 

måste delas för att kunna köras in på terminalen. Enligt terminalchefen (2017-05-05) finns 

det två 2 reach-stackertruckar som användas vid hantering av lastbärare. Det finns 

möjlighet att lagra cirka 200 TEU på terminalen. Enligt terminalchefen (2017-05-05) får 

det inte finnas för mycket utrymme för manövrering på kombiterminalen då det innebär 

mer underhåll för markunderlaget vilket innebär ökade kostnader.  

 

Markunderlaget på kombiterminalen är asfalt vilket enligt terminalchefen (2017-05-05) 

fungerar. Han tillägger att stenlagt underlag är det bästa markunderlaget för en 

kombiterminal. Stenlagt underlag följer med om det blir svängningar i marken, vilket inte 

sker om markunderlaget är asfalt där underlaget krackelerar. Markunderlaget på 

omlastningsterminalen är betong.  

 

Kombiterminalen i Helsingborg har elektrifierade spår vilket terminalchefen (2017-05-

05) tycker fungerar bra. Terminalchefen (2017-05-05) anser att en kombiterminal 

behöver vara utrustad med elektrifierade spår i dagsläget för att inte vara beroende av att 

Green Cargo AB behöver komma och hjälpa till att genomföra växlingar för tågen till och 

från terminalen. Personalen som kör truck på kombiterminalen har gått en utbildning för 

att få behörighet till att få agera växlingsledare. När ett tåg ankommer med exempelvis 

Hector Rail så har lokföraren ingen personal med sig som kan utföra växlingen. Till 

skillnad från kombiterminalen är det Green Cargo AB som ansvarar för in och utväxlingar 

av tågvagnar till omlastningsterminalen då terminalen inte har elektrifierade spår. Tågen 

behövs köras in med hjälp av ett diesellok. Terminalchefen (2017-05-05) tycker att 

samarbetet med Green Cargo AB fungerar jättebra. Att ha elektrifierade spår är en styrka 

för kombiterminalen enligt Terminalchefen (2017-05-05) då de kan köra in tåget direkt 

med ellok och det blir ingen ställtid för att vänta på att diesellok ska komma och växla in 
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och ut tågvagnarna från tågspåren. Det finns inte elektrifierade spår till 

omlastningsterminalen. 

 

I dagsläget gäller det för kombiterminalerna att hitta ett mervärde till deras kunder. Detta 

innebär att godset hämtas, lagras och förädlas det vill säga ta in gods i en container där 

godset är lös-lastat och sedan sätts godset på pall då det är lättare för kunden att hantera 

det. Kan en kombiterminal inte erbjuda denna helhetslösning är terminalen inte ens ett 

alternativ när kunder ska finna de optimala transportlinjerna för deras gods för 

kombitrafik. En omlastningsterminal kan hantera lokalt gods vilket är viktigt då det 

medför ett mervärde för kombiterminaler då det sker en ökning av totala hanterade 

enheter. Antigen måste kombiterminalen kunna leverera dessa tjänster själv eller måste 

underentreprenörer köpas in så helhetskonceptet kan levereras. Kunden vill ofta att endast 

en aktör transportera godset från punkt A till punkt B och därför är det viktigt att ha en 

omlastningsterminal. Kombiterminalen måste då kunna hyra eller ha en underleverantör 

som kan drifta en omlastningsterminal (Terminalchefen, 2017-05-05).   

 

En svaghet med omlastningsterminalen är att terminalen är gammal och det endast finns 

kalllager. I framtiden ska verksamheten utökas så att lagerkapaciteten så de har både kall, 

frys- och varmlager för terminalen. Detta för att locka fler kunder till terminalen. Enligt 

terminalchefen (2017-05-05) finns det alltid förbättringar som kan göras på kombi- och 

omlastningsterminalen men det måste även vara ekonomiskt genomförbart. 

Terminalchefen (2017-05-05) tror inte att arbetet på kombiterminal i framtiden kan bli 

mer automatiserat.  

 

5.2.4 Kombi- och omlastningsterminalen i Luleå 

På kombi- och omlastningsterminalen i Luleå hanteras trävaror, stål, styckegods och 

frysvaror på kombiterminalen. På kombiterminalen hanteras containrar och trailers. Det 

dokumenteras hur mycket gods som omlastas på varje lastbil och besiktningar genomförs 

för vagnslaster. Det är mycket fokus på kontroll vid omlastningsterminalen. Oftast lastas 

omlastningsgodset till en lagringsplats innan det lastas upp på lastbil (platschef, 2017-05-

02). 

  

På kombiterminalen i nuläget finns 3 spår som är 640 meter och maximalt kan ta 33 

vagnar. Kombi- och omlastningsterminalen har en yta på 30,000 kvadratmeter och en 
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lagringsyta på 6,000 kvadratmeter där större uppdrag lagras. De lagrar godset i container 

både för omlastningsterminalen och kombiterminalen. Det finns ingen lagersystem då 

terminalen har så stor yta (platschef, 2017-05-02). 

 

Personalen växlar in tåg, synar avlastning för trailers och containers och växlar ut tåg. 

Alla lyft görs med 2 reach-stackerstruckar som kan 45 ton för både container och trailer. 

De finns gott om utrymme för manövrering på terminalen (platschef, 2017-05-02).  

 

Tågvagnarna backas in med ellok på tågspåren tills det att elledningen ta slut precis i 

början av terminalen. Green Cargo AB kommer med deras vagnar på morgonen med 

diesellok och sedan drar de vagnarna varje dag. Kommunikationen mellan lokförare och 

truckförare görs via en speciell kommunikationsradio. Mellan truckförarna sker 

kommunikationen via en annan kommunikationsradio vilket fungerar bra enligt 

platschefen (2017-05-02).  

 

Det är krav på varselkläder för all personal och de som jobbar på järnvägssidan har 

utbildning kring växling, säkerhet och arbete vid spår. Det finns speciella bestämmelser 

för utbildning och arbetet vid järnvägsspår. Dessutom hanterar terminalen farligt gods 

vilket måste hanteras på ett speciellt sätt. All personal har så kallad RID-utbildning som 

ger behörighet för att arbeta med farligt gods. Mycket kemikalier ankommer till 

terminalen i bulk som får en speciell uppställningsplats där farligt gods ska placeras i 

depå. Ifall de händer en olycka, exempelvis en brand, så ha terminalen en postlåda utanför 

kontoret med dokument som visar var brandbilen ska och lastbärarnas innehåll. För ökad 

säkerhet på terminalen finns det bommar som fälls ner när en växlingen ska genomföras. 

Lastbilarna får inte köra snabbare än 20 km/h på terminalområdet. Denna infromation 

kommuniceras via skyltar på grindarna vid infartsområdet. Lastbilar får inte köra närmare 

järnvägsspåren än 20 meter. Platschefen (2017-05-02) anser att det är ganska många 

bestämmelser för att arbeta vid järnvägsspår. Markunderlaget är bra enligt platschefen 

(2017-05-02). Underlaget är väldigt tjock asfalt och betongplattor.  

 

Platschefen (2017-05-02) anser att det är väldigt viktigt med lagringspotential för att en 

kombi- och omlastningsterminal ska fungera. Lagringsutrymmet måste även vara under 

tak. Det är även viktigt att det finns en möjlighet för omlastning av gods på en 

kombiterminal. Fokus ska inte bara vara på trailers och containers. Detta är jätteviktigt då 
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en terminal blir mer flexibel (Platschefen, 2017-05-02). Så det blir som ett litet 

logistikcenter som kan lagra gods och paketera om gods än en enskild kombi- eller 

omlastningsterminal. Enligt platschefen (2017-05-02) är det väldigt viktigt att en 

kombiterminal kan hantera vagnslaster och att det finns lagringsutrymme för gods på 

terminalen.  

 

Om de få bygga ut terminalen kommer omlastningsterminalen att ligga bredvid 

kombiterminalen och därmed kommer de två terminalerna att vara mer separerade än de 

är i nuläget. Som det är idag är de viktigt att ha uppsikt för att inte exempelvis backar på 

restacker-trucken med gaffeltrucken. På så vis blir det lite mer faktorer som de jobbar 

mer idag. Personalen får vara mer observant men det påverkar inte effektiviteten på de 

båda terminalerna. För dagsarbetet har de olika fokus; på morgonen fokuserar personalen 

på att lossa containers och trailers och senare på dagen sker omlastningen med 

vagnslasterna. De har mindre trafik inne på kombiterminalen med truckarna bara för att 

minimera risken för incidenter på terminalerna (platschef, 2017-05-02). Platschefen 

(2017-05-02) anser inte att arbetet på terminalen i framtiden kan blir mer automatiserat.  

 

5.2.5 Kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona 

Terminalen ingår i projektet motorways of the seas där EU gick in och delfinansierade 

projektet (terminalchef, 2017-04-28). I dagsläget finns det ingen verksamhet på 

kombiterminalen men omlastningsterminalen är i drift. På kombiterminalen hanteras 

trailers. Kunderna är speditörer och åkerier. Det finns två spår som är 283 meter. När 

kombiterminalen var i bruk var det 12 som arbetade. De har 1 reach-stackertruck som kan 

lyfta 40 ton. Det var elektrifierat hela vägen till kombiterminalen.  Omlastningsterminalen 

är i drift i dagsläget. All omlastning och lagring sker i det väderskyddade tältet. Enligt 

terminalchefen  (2017-04-28) vet de ej vilket typ av gods som de hanterade då de endast 

utförde en transporttjänst åt speditören.  

 

Det väderskyddade tältet används främst för korttidslagring. Det finns möjlighet att i 

framtiden bygga fler lagringstält. Detta ingår i utvecklingen för Karlskrona Hamn där 

ambitionen är att den nya hamnen ska vara klar år 2020. Det är viktigt att kunna erbjuda 

marknaden att terminalen har ett lagringsutrymme och att kunna väderskydda godset. Ju 

kortare tid godset lagras ju bättre service har terminalen. Om det finns mycket gods i 

lagret finns det dåliga utlastningsmöjligheter. Det är genomströmningen som måste 
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bevakas och inte kvantiteten av gods i lagret. I framtiden kommer det finnas 

väderskyddad lagringskapacitet. Enligt terminalchefen (2017-04-28) är det viktigt att ha 

ett lager om det skulle hända något i transportkedjan. Om det blir stopp i flödet måste 

terminalen kunna hantera detta vilket sker via lagring. Tänkbara stopp kan vara strejker 

eller att lastbilar inte ankommer på angiven tid.  

 

Markunderlaget på kombiterminalen är packat grus vilket i miljötillstånd motsvarar 

hårdgjord yta. Markunderlaget på omlastningsterminalen är asfalt (terminalchef, 2017-

04-28).  

 

Terminalchefen (2017-04-28) anser att det kommer bli viktigare med automatisering i 

framtiden. Detta då tåg kan lasta sig själva vilket är viktigt då personal inte vill jobba 

kvällar och helger. 

 

5.2.6 Jernhusen AB 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) är Jernhusen de enskilt största 

ägarna av kombiterminaler i Sverige. De har ett antal kombiterminalen men också några 

omlastningsterminaler men de ser att det är kombiterminalerna som har större potential 

att utvecklas i framtiden. På kombiterminalen hanterar de trailers, containers och 

växelflak. Jernhusen AB är dock egentligen fastighetsägare och hyra ut till andra bolag 

som har hand om driften på terminalerna (Affärsutvecklaren, 2017-04-27).  

 

Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) måste en kombiterminal vara mer 

än bara en omlastningsplats, den måste vara en viktig del som skapar värde i en 

logistikkedja och inte bara vara en kostnad. Det är därför viktigt att terminalen kan utföra 

flera olika tjänster. På terminalerna som Jernhusen AB har hand om erbjuder de bland 

annat lagring, de har cross-dockingfunktion samt annan typ av omlastning, 

ompacketering. Ett lager på en kombiterminal ska vara ganska snabbrörligt och mer som 

en spridningspunkt, ett exempel på undantag kan vara Jönköping där det finns stora 

lagerområden. Det är även viktigt för Jernhusen att ha kompetent personal som inte bara 

lastar på och av godset utan också har en förståelse för både järnvägen och 

lastbilstransporter. Det är viktigt att personalen även förstår att de är en del i en längre 

kedja och att de är en öppen terminal som upplevs som neutral eftersom det är stor 

konkurrens i transportbranschen, mellan tågoperatörer och speditörer.     



125 
 

 

Jernhusen är enligt affärsutvecklaren (2017-04-27) med och tar risker, de tar en 

volymbaserad hyra vilket gör att de terminaler som inte hanterar mycket gods inte betalar 

lika mycket i hyra. Jernhusen försöker se till att alla deras terminaler går runt men om 

Jernhusen AB ska göra stora investeringar måste de tänka långsiktigt och de måste få 

tillbaka på de investeringar de gjort. Det är viktigt att kunna möta upp kundernas 

förfrågningar och då krävs det rätt IT-system. Affärsutvecklaren (2017-04-27) anser att 

arbetet på kombi- och omlastningsterminaler i framtiden kan komma att bli mer 

automatiserat.  

 

5.2.7 Kombiterminalen i Norrköping 

På kombiterminalen i Norrköping hanteras containrar. Det finns 2 järnvägsspår in till 

kombiterminalen som är 500 - 600 meter. De har både Reach-stackerstruckar och 

dragbilar. Tågvagnarna lämnas på morgonen och hämtas på eftermiddagen (terminalchef, 

2017-05-03). Terminalchefen (2017-05-03) vet inte riktigt vilka varor som transporteras 

via kombiterminalen men det är förmodligen papper och trävaror. Det finns ett stort 

område, som är 8,000 kvadratmeter, där det lagrar bland annat pappersprodukter vilket är 

inomhus. Containrarna lagras ute (terminalchef, 2017-05-03).   

 

För tillfället har de inga elektrifierade spår men planerar att få det år 2020 vilket ses som 

faktor som förbättrar terminalen. I dagsläget är det Green Cargo AB som växlar in 

tågseten (terminalchef, 2017-05-03). Kombiterminalen har haft stora bekymmer med 

markunderlaget. För två år sedan gjorde de i ordning underlaget men det blev mjukt och 

det blev kälskador. I dagsläget har de asfalt vilket fungerar hyfsat bra enligt 

terminalchefen (2017-05-03).  

 

Förbättringsförslag är att öka tillgängligheten för tåg och bil samt att öka eller ändra 

öppettiderna för terminalen. Ett alternativ är att ha öppet dygnet runt (terminalchef, 2017-

05-03). Terminalchefen (2017-05-03) anser att arbetet på kombierminalen i framtiden kan 

bli mer automatiserat. Exempelvis genom att låta datateknik optimera var containrar ska 

placera på terminalområdet. 
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5.2.8 Kombiterminalen i Älmhult 

Kombiterminalen i Älmhult ägs av Älmhults terminal AB. Företaget ägs av Älmhults 

kommun via moderbolaget Älmen AB. Älmen AB äger 51% och IKEA AB äger 49% i 

bolaget (Utvecklingschef, 2017-04-28).  Enligt utvecklingschefen (2017-04-28) är 85%-

95% av all hantering som sker på terminalen IKEAs och då blir de väldigt beroende av 

var IKEA väljer att hantera sitt gods.  

 

Kombiterminalen har 3 spår och är 400 meter. På terminalen finns 2 truckar av modellen 

Cont-champ som kan lyfta både containrar och trailrar samt 1 terminaltraktor som 

används för att flytta trailrar (teamledaren, 2017-05-12). På kombiterminalen genomför 

cirka 40 lyft per dag. Vid returflödet står containrarna olika beroende på vart de ska 

transporteras. Vissa containrar hanteras samma dag medans vissa få stå i 14 dagar innan 

hantering. Vanligast är dock att containern få stå mellan 1-3 dagar (teamledare, 2017-05-

12).  

Kombiterminalen har marksten som underlag vilket har varit väldigt uthålligt. Underlaget 

lades när terminalen byggdes år 1992. Under år 2001 bygges terminalen ut med ett tredje 

spår och där lades asfalt. Asfalt har inte varit lika bra markunderhåll som markstenen då 

trailerben sliter på asfalten så det blidas gropar. Därav har en del markunderlagsytor på 

terminalen fått lagas (2017-05-12). Det finns ett tält på terminalen som ska användas för 

omlastning av gods till och från järnväg. Tältet är inte avsett till lagring (teamledare, 

2017-05-12). Det går inte att elektrifiera spåren precis vid spåren på kombiterminalen då 

det sker en hantering av lastbärare. En elledning skulle bara var i vägen. Det har varit på 

tal att elektrifiera spåren mellan Älmhults bangård ner till kombiterminalen. En sträcka 

som är cirka 2 kilometer (teamledaren, 2017-05-12).  

En styrka med kombiterminalen är att personalen har hög kompetens och lång erfarenhet. 

Enligt teamledaren (2017-05-12) är en förbättringspotential med kombiterminalen att 

försöka sprida arbetet mer under de timmar som terminalen har öppet. Detta för att öka 

trafiken på terminalen. Under dagtid är det fullt med tåg på kombiterminalen i nuläget 

men det finns potential att använda terminalen kvällstid då det finns gott om spår som är 

lediga. Det är beroende av det lokala växlingsföretaget. Utvecklingschefen på Älmhults 

kommun (2017-04-28) tror att arbetet på kombiterminaler i framtiden kommer bli mer 

automatiserat.   
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5.2.9 Kombiterminalen i Göteborg 

Göteborgs kombiterminal hanterar alla standardiserade lastbärare som container, trailer 

och växelflak. De vet inte vilket sort gods som lastbärarna innehåller förutom när det är 

farligt gods som ska hanteras då personen som har kört enheten måste uppge vad det är 

för gods. De har fyra hanteringsspår där de kan lyfta ifrån, ett rullgångsspår där vagnarna 

kan hanteras på båda ändarna av terminalen och sedan har de ett uppställningsspår. 

Personal arbetar både dag- och nattskift. Maskinerna de använder är reach-stackertruckar 

med kombiokt på och trailerdragare. Terminalens stora intäkt är lyften från och till 

järnvägen men vissa kunder har behov av att enheterna står kvar på området innan de kan 

hämta de och då blir det en tillfällig uppställning (Terminalchef, 2017-04-27). 

Markunderlaget på terminalen är gjort av asfalt och då maskinerna som kör väger flera 

ton är det mycket slitage på underlaget vilket leder till att det behövs ständiga reparationer 

av asfalten. När asfalten ska lagas stängs delar av periodvis vilket gör att det blir väldigt 

omständigt och effektiviteten på terminalen påverkas. Markunderlaget måste lagas minst 

en gång om året, oftast sker det under våren. Terminalen är enligt terminalchefen (2017-

04-27) väldigt trångt mellan spåren, uppställningarna och bilarna vilket inte är optimalt.   

 

När ett tåg kommer in får truckförarna in en arbetsorder i deras arbetsdator där det står 

från vilken kund godset är från. Lastbilen som kommer in är anvisad till ett visst spår och 

lastbilschauffören vet oftast vilken enhet den ska ha. Lastbilschauffören går in och 

anmäler sig på expeditionen, om lastbilen har med sig en lastbärare måste den vara bokad 

i förväg annars får inte lastbilen åka in på terminalområdet. Anmälan från 

lastbilschauffören blir sen en arbetsorder till truckföraren. Terminalen är ganska flexibel 

när det kommer till när bokningen av lastbärare måste ske, men senast dagen innan 

ankomst. Bokningarna kan anpassas efter mån av plats det är en process som pågår hela 

tiden. Faktorer som kan påverka terminalen och de olika arbetsmomenten enligt 

terminalchefen (2017-04-27) är försenade eller inställda tåg.  

 

Det finns förhållningsregler för maskinförare och lastbilschaufförer men risken är inte så 

stor att de skadar, krockar eller kör in i en enhetsvagn. De äger inga maskiner utan hyr de 

från en uthyrningsfirma och de arbetar med maskinleverantörer som håller på med 

servicen så att maskinerna inte ska gå sönder. Maskinförarna har bland annat 

maskinutbildning och utbildning för farligt gods. Enligt terminalchefen (2017-04-27) är 

kombiterminalen inte optimal för lagring för den har ganska låg lagringskapacitet men de 
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har cirka 40 000kvm till uppställning. Det finns inga möjligheter för de att bygga ut eller 

växa där de befinner sig idag därför byggs det just nu en ny kombiterminal ute vid 

Göteborgs hamn som ska kunna starta sin verksamhet 2017/2018. Kombiterminalen i 

Göteborg (terminalchef,2017-04-27) har ej elektrifierade spår i nuläget. Terminalchefen 

(2017-04-27) tycker det är optimalt med elektrifierade spår så att tågsetet kan backa in 

med ellok istället för diesellok. På den nya kombiterminalen kommer det bland annat 

byggas elektrifierade spår. Terminalchefen (2017-04-27) tror att arbetet på 

kombiterminaler i framtiden till viss del kan bli mer automatiserat.  

 

5.2.10 Omlastningsterminalen i Torsby 

På omlastningsterminalen i Torsby sker omlastning av timmer. Tåget kommer på natten 

och avgår runt lunchtid. Lastbärararna är vanliga virkevagnarna. De har andra 

containermått, inga containers körs ifrån omlastningsterminalen (områdeschefen, 2017-

04-27).  

 

På omlastningsterminalen finns 2 spår; ett förbiledningsspår och ett spår där de ställer 

tågvagnarna som ska lastas. Tågvagnarna backas in på terminalen för omlastning. De 

erbjuder inte lastning till deras kunder. Lagret är menat som ett korttidslager med snabb 

omsättning. Lagret är utomhus och områdeschefen (2017-04-27) tror inte detta kommer 

att ändras i framtiden. Områdeschefen (2017-04-27) ser en större lagringsyta som 

förbättringspotential för framtiden. Det är viktigt för omlastningsterminalen att ha 

lagringsutrymme (områdeschef, 2017-04-27).  

 

Området är detaljplanelagt och det finns utrymme för att utöka anläggningar om så önskas 

i framtiden. Bland annat finns det utrymme för att ha en dubbel så stor terminal som det 

finns i dagsläget på omlastningsterminalen. Detta ser områdeschefen (2017-04-27) som 

en förbättringspotential då fler tågvagnar skulle kunna bli ihopkopplade så tåget blir cirka 

600 meter lång. Dock finns det inga diesellok som kan dra så långa tåg i dagsläget vilket 

blir ett problem. Områdeschefen (2017-04-27) vill ha elektrifierade spår men anser att 

Trafikverket måste elektrifiera lång järnvägsbanan till omlastningsterminalen.  

Områdeschefen (2017-04-27) anser att arbetet på omlastningsterminal kommer bli mer 

automatiserad i framtiden.  
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Markunderlaget på omlastningsterminalen är sprängsten och asfalt. De har en grävmaskin 

på hjul med gripklo som används vid omlastningen. En förbättringspotential är att 

utveckla verksamheten mot containertrafik (områdeschef, 2017-04-27).   
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5.3 Analys 3 

För att ta reda på hur kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kan öka 

uttnyttjandegraden för att möta interna faktorer kommer en benchmarking med andra 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige att genomföras.  Enligt Stapenhurst (2009) 

och Karlöf (2009) är benchmarking är en metod där företag jämför sig med andra och 

förändra sin verksamhet efter hur andra arbetar för att förbättra sin verksamhet. Detta kan 

göra företaget mer konkurrenskraftigt och ett utfall vid implementering av ett potentiellt 

förbättringsförslag för företaget kan utvärderas baserat på andra företags erfarenheter. 

Utgångspunkten i analys 3 är att analysera hur kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta kan utvecklas genom att möta de identifierade interna faktorer i analys 1 för att 

öka utnyttjandegraden i framtiden. Författarna till detta arbete anser att utnyttjandegraden 

kan öka på två sätt, enskilt eller integrerat; antigen genom att antalet kunder på 

terminalerna ökar eller genom att befintliga kunder ökar flödet av gods på terminalen. 

Enligt affärsutvecklare på Alwex (2017-04-03) och terminalchefen på kombi- och 

omlastningsterminalen i Eskilstuna (2017-04-28) behövs det alltid en efterfråga från en 

kund för en investering. Terminalchefen på kombi- och omlastningsterminalen i 

Karlskrona (2017-04-28) anser att för en terminal ska vara lönsam måste det finnas lokala 

kunder från starten av terminalen. Denna analys fokuserar inte på vad som efterfrågas av 

kunden och vad en investering av förbättringsförslagen skulle kosta vilket blir en 

begränsning för denna analys. I slutet av analysen presenteras en sammanfattning kring 

förbättringsförslagen som identifierats i denna analys.  

 

Då Jernhusen AB äger flera olika kombi- och omlastningsterminaler i Sverige och 

intervjun inte var företagsspecifik kommer inte Jernhusen AB alltid att analyseras i de 

olika interna faktorerna.  

 

I analysen benämns kombi- och omlastningsterminaler vilket inkluderar alla 

intervjuobjekt förutom intervjuer om kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta om 

inget annat nämns. 
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Tabell 5.2, tabeller visar de interna faktorer som identifierades i analys 1 och kommer 

analyseras i analys 3.  

 

5.3.1 Ej kontinuerligt flöde 

Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta har ej ett kontinuerligt flöde av gods i 

nuläget vilket är en intern faktor som påverkar terminalen. Författarna till detta arbete 

anser att denna faktor främst är kopplade till vad kunden efterfrågar, det vill säga när 

kunden önskar vilja ha sina produkter. Det finns ändå två utvecklingsområden för hur 

utbudet kan förändras för att förenkla för denna faktor enligt författarna till detta arbete; 

utöka tillgänglighet via nattskift och automatisering av arbete på kombi- och 

omlastningsterminaler.   

 

Den första faktorn handlar om att terminalen måste vara i drift när tågvagnar ankommer 

under dygnets alla timmar. Det är endast på kombiterminalen i Göteborg (terminalchef, 

2017-04-27) som operativ personal arbetar nattskift av alla kombi- och 

omlastningsterminaler som har intervjuats i detta arbete. Chefen på kombiterminalen i 

Norrköping (2017-05-03) anser att ett förbättringsförslag för terminalen är att utöka 

öppettiderna för att öka terminalens tillgänglighet. Ett alternativ är då att ha öppet dygnet 

runt. Detta är även ett förbättringsförslag som skulle kunna implementeras på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta enligt författarna till detta arbete. Dock måste det finnas 

personal som kan utföra växlingar på tåg nattetid. Enligt Oskarsson et al. (2013) är det 

viktigt att erbjuda kringtjänster som kompletterar tjänsten eller produkten. En kringtjänst 

skulle kunna vara att erbjuda hantering av gods nattetid. Enligt teamledaren på 

kombiterminalen i Älmhult (2017-05-12) är en förbättringspotential för deras verksamhet 

att utöka de timmar som terminalen har öppet. Då många av de intervjuade terminalerna 

inte erbjuder hantering av lastbärare och omlastning av gods nattetid skulle detta kunna 
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anses vara en konkurrensfördel för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Detta 

skulle även innebära att terminalen i Alvesta tillför ett mervärde till logistikkedjan vilket 

enligt Jonsson och Mattson (2011) är viktigt. Enligt gruppchefen på Green Cargo AB 

(2017-05-17) finns det möjlighet att utföra växlingar för kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta nattetid även om antalet växlingar nattetid skulle öka. 

Ett annat möjligt tillvägagångssätt för detta problem förklaras mer under rubriken 

Kompetens. Troligtvis kommer personal som arbetar nattetid innebära ökade 

personalkostnader för terminalen.  

 

 

Tabell 5.3, sammanfattning över om de intervjuade kombi- och omlastningsterminalerna 

anser att arbetet på terminalerna kan bli mer automatiserat i framtiden.  

 

Den andra faktorn är att arbetet på kombi- och omlastningsterminalen kan bli mer 

automatiserat i framtiden, vilket de flesta av de intervjuade kombi- och 

omlastningsterminalerna ansåg var en möjligt i framtiden. Terminalchefen på kombi- och 

omlastningsterminalen i Karlskrona (2017-04-28) anser att det i framtiden kommer bli 

aktuellt med tåg som kan lasta och lossa sig själva, det vill säga att arbetet på terminalen 

kommer bli mer automatiserat i framtiden. Detta då personal inte vill jobba kvällar och 

helger. Även arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) anser att  arbetet på kombi- och 

omlastningsterminaler kommer bli mer automatiserat i framtiden, speciellt via robotar. 

Roboten skulle eventuellt kunna lossa och medföra att tyngre och större gods kan hanteras 

på terminalen än i dagsläget. Dock anser arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) att 12-

tons truckarna som används vid omlastningsterminalen inte kommer att utvecklas till att 

bli automatiserade inom den närmsta framtiden. Terminalchefen på kombiterminalen i 

Norrköping (2017-05-03) anser att arbetet på terminalen kan bli mer automatiserat i 

framtiden, speciellt teknik kring hur containrar ska vara placerade. Om arbetet på kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta skulle bli mer automatiserat skulle detta medföra 

effektivare hantering av gods och därmed minskade kostnader. Detta skulle bli en dyr 

investering men automatisering skulle innebära att terminalen kan hantera mer gods. 
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Detta skulle innebära att tid frigörs vilket kan användas för att hantera nytt gods eller att 

kunder till terminalen kan öka deras befintliga gods. Detta skulle öka utnyttjandegraden 

i framtiden.  

 

5.3.2 Markunderlag 

 

Tabell 5.4, sammanfattning över markunderlag för de kombi- och omlastningsterminaler som har 

intervjuats i detta arbete. 

 

En av de identifierade interna faktorerna i analys 1 som påverkar kombi- och 

omlastningsterminalen är markunderlaget på kombiterminalen som är grus. 

Markunderlaget blir ojämnt och håligt vilket gör att truckförarna måste vara extra 

försiktiga när de hanterar lastbärarna på kombiterminalen (arbetsledare på Alwex, 2017-

04-03). Även på kombiterminalen i Karlskrona är markunderlaget packat grus 

(terminalchef 2017-04-28). Tyréns AB (2014) skriver att asfalt är det vanligaste 

markunderlaget. Arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) anser att asfalt skulle vara ett bra 

alternativ som markunderlag i början med att det nog troligtvis skulle gå sönder efter ett 

tag.  Detta markunderlag verkar enligt författarna till detta arbetet inte vara bra då det är 

många av de intervjuade terminalerna (terminalchef i Eskilstuna, 2017-04-28; teamledare 

på IKEA, 2017-05-12; terminalchef i Helsingborg, 2017-05-05; terminalchef i 

Norrköping, 2017-05-03; terminalchef i Göteborg, 2017-04-27) som är hyfsat nöjda med 

underlaget.  Det blir mycket slitage med asfalt vilket medför att det krävs mycket 

lagningar på markunderlaget (teamledaren i Älmhult, 2017-04-28; terminalchef i 

Göteborg, 2017-04-27). Exempel är att trailerben sliter så att underlaget måste lagas enligt 

teamledaren i Älmhult (2017-04-28). Enligt terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) blir 

det två hål av hjulen i markunderlaget om truckföraren står stilla och snurrar på ratten på 

sommaren vilket gör att föraren måste vara extra försiktig. Detta är enligt Simonsen och 

Silfwerbrand (2006) på grund av att asfalten inte tål höga temperaturer. Arbetet på 
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kombiterminalen blir ineffektivt och omständigt när det sker lagningar i asfalten då vissa 

delar av terminalområdet behöver stängas av för den operativa verksamheten 

(terminalchef i Göteborg, 2017-04-27). Arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) föreslår att 

betong skulle fungera som markunderlag. Enligt Simonsen och Silfwerbrand (2006) är 

marksten av betong tåligt mot höga axeltryck och förbli oförändrad av olika temperaturer. 

Markstenen behöver heller inte mycket underhåll vilket har bevisats på Älmhults 

kombiterminal (2017-05-12) där underlaget har varit mycket tåligt sedan det lades för 

cirka 25 år sedan. Även terminalchefen i Helsingborg (2017-05-05) instämmer att stenlagt 

markunderlag är fördelaktigt då markunderlaget följer med om det blir svängningar i 

marken. På grund av detta anser författarna till detta arbete att det borde läggas marksten 

av betong på kombiterminalen i Alvesta för att möjliggöra effektiv och säker hantering 

av lastbärare. Detta leder till att tid frigörs som möjliggöra för att fler lastbärare kan 

hanteras på terminalen i framtiden. Därmed finns det potential för utnyttjandegraden att 

öka i framtiden. Detta kräver en investering och det gäller att införande av markunderlaget 

påverkar verksamheten på kombiterminalen så lite som möjligt.  

 

5.3.3 Ej elektrifierade spår 

 

Tabell 5.5, sammanfattning över vilka av de intervjuade kombi- och omlastningsterminalerna som 

har, vill ha och inte vill ha elektrifierade spår.  

 

Enligt Sandberg et al. (2016) är det viktigt att det finns elektrifierade spår runt omkring 

men även in till en terminal. För kombiterminalen i Älmhult (teamledare, 2017-04-28) är 

det diskussion kring att införa elektrifierade spår på en längre tågsträcka in till terminalen 

likväl vill omlastningsterminalen i Torsby (områdeschef, 2017-04-27) att en 

järnvägssträcka fram till terminalen ska elektrifieras. Inga av de intervjuade kombi- och 

omlastningsterminalerna ville inte ha elektrifierade spår förutom omlastningsterminalen 
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i Helsingborg (terminalchef, 2017-05-05). Dock tolkar författarna till detta arbete att 

elektrifierade spår är fördelaktigt oberoende om det gäller för en kombi- respektive 

omlastningsterminal. Elektrifierade spår finns ej in till kombi- och omlastningsterminalen 

i Alvesta i dagsläget då bland annat Green Cargo AB sköter växlingarna till 

omlastningsterminalen med diesellok (Gruppchef på Green Cargo AB, 2017-04-12). 

Elektrifierade spår bidrar till att ellok kan användas istället för diesellok alternativt 

använda ett tåg som kan köra med både diesel och el (Sandberg et al., 2016). 

Arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) ser införandet av elektrifierade spår som en 

nackdel då det kommer innebära ökade risker för personalen vid hantering både vid 

kombiterminalen men även vid omlastningsterminalen. Även teamledaren i Älmhult 

(2017-05-12) anser att införandet av elektrifierade spår är en nackdel för deras 

kombiterminal. Författarna till detta arbete anser inte att det ska bli elektrifierat spår över 

hela tågspåret på terminalerna utan bara på de järnvägsstumpar som leder in till 

terminalerna. Enligt terminalchefen för Eskilstunas kombi- och omlastningsterminal 

(2017-04-28) finns det bara elektrifierade spår in till början av tågspåren på terminalerna. 

VD:n på Alvesta Utveckling (2017-04-03), affärsutvecklaren på Alwex (2027-04-03) och 

Gruppchefen på Green Cargo AB (2017-04-12) anser att införande av elektrifierade spår 

skulle vara en fördel för terminalen. Fem av de intervjuade kombi- och 

omlastningsterminaler har i dagsläget elektrifierade spår till deras terminaler 

(terminalchef i Eskilstuna, 2017-04-28; terminalchef i Helsingborg, 2017-05-05; 

terminalchef i Karlskrona, 2017-04-28; platschef i Luleå, 2017-05-02; terminalchef i 

Göteborg,2017-04-27). Både terminalchefen i Helsingborg (2017-05-05) och 

terminalchefen i Göteborg (2017-04-27) anser att det är styrka för en kombiterminal i 

framtiden att ha elektrifierade spår då terminalen ej blir beroende av diesellok och det 

bildas inga ställtider för att vänta på lok som kan komma och utföra växlingen till 

terminalen. Införandet av elektrifierade spår på kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta skulle medföra att terminalerna skulle bli mer flexibla då det finns möjlighet för 

nya kunder till terminalen att direkt växla in de tågvagnar som ska hanteras vilket 

möjliggör att utnyttjandegraden i framtiden kan öka. Dessutom bildas ingen väntetid på 

att en växlingsoperatör ska komma och hantera tåget (terminalchef i Helsingborg, 2017-

05-05; terminalchef i Göteborg; 2017-04-27). Om Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal vill utveckla verksamheten kan dieselloken blir en 

begränsning. Författarna till detta arbete anser att verksamheten på terminalen skulle bli 

mer effektiviserat om spåren skulle bli elektrifierade vilket medför att tid frigörs vilket 
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kan läggas på andra arbetsuppgifter på terminalerna i Alvesta och därmed kan 

utnyttjandegraden öka ytterligare i framtiden. Att införa elektrifierade spår kräver en 

investering.  

5.3.4 Typ av gods  

 

Tabell 5.6, sammanfattning över typer av gods som hanteras på de kombi- och 

omlastningsterminaler som intervjuats i detta arbete. 

 

Enligt tabell 5.6 är det många kombiterminaler som ej vet exakt vilket gods som finns i 

lastbärarna som hanteras. Att veta vilket typ av gods som hanteras är oviktigt för 

kombiterminalerna ska endast utföra en tjänst åt speditören. Vissa kombiterminaler har 

gissat vad för typ av gods som finns i lastbärarna. Gods som omlastas på de intervjuade 

omlastningsterminalerna är främst tyngre gods så som timmer, trävaror och stål men även 

livsmedel. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) är plåt, betong, däck, kemiskt material 

och material som paketeras i big pack potentiella typer av gods som skulle kunna hanteras 

på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Enligt terminalchefen i Eskilstuna (2017-

04-28) är det en fördel för en kombi- och omlastningsterminal om terminalerna kan 

hantera många olika typer av gods. Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle 

kunna hantera timmer likt omlastningsterminalen i Torsby (områdeschef, 2017-04-27). 

Detta skulle dock kräva en investering i ny utrustning och därmed analyseras andra 

förbättringsförslag istället för hantering av timmer i avsnitt 5.3.5 Hantering av gods / Ej 

synkroniserat.  Att utöka hanteringen av gods på terminalen skulle utöka kundstocken på 

terminalerna och därmed öka utnyttjandegraden i framtiden.  
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Enligt kombiterminalen i Göteborg (2017-04-27) måste lastbärare som innehåller farligt 

gods och hanteras på terminalen dokumenteras. Enligt Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (2017) finns det speciella bestämmelser för hur farligt gods i kollin och 

bulk ska hanteras. Enligt platschefen på Luleås kombi- och omlastningsterminal (2017-

05-02) hanteras farligt gods i bulkar som måste placeras i en speciell depå på terminalen. 

Dokumentation om innehållet i dessa bulkar måste placeras i en speciell postlåda som 

finns utanför kontoret på terminalen. Vid olycka kan då räddningspersonal snabbt få reda 

på vilken typ och hur mycket av det farliga godset som finns på terminalen. Enligt 

detaljplanen för kombiterminalen finns det tillstånd att hantera farligt gods på terminalen 

(Alvesta Kommun, 2014). Enligt författarnas uppfattning kan farligt gods vara kemiskt 

material som affärsutvecklaren (2017-04-03) föreslog som gods de skulle kunna hantera. 

Hantering av farligt gods kan enligt SKL (2010) ses som en nischtjänst vilket kan vara 

fördelaktigt för kombiterminaler med små volymer vilket kombiterminalen i Alvesta har. 

Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle kunna hantera farligt gods i bulk så 

länge de kan placeras i en speciell depå. Därav finns det potential för att kombiterminalen 

i Alvesta kan bli mer flexibla i vilka gods de kan hantera. Detta skulle utöka kundstocken 

och göra den mer eftertraktad för terminalen vilket skulle kunna öka utnyttjandegraden i 

framtiden.    

 

5.3.5 Hantering av gods / Ej synkroniserat 

För att utöka utbudet på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle terminalen 

kunna börja med att stuffa container. Stuffning av containrar har förekommit på 

kombiterminalen i Alvesta tidigare (Alwex, u.å.) och det förekommer även på kombi- och 

omlastningsterminalen i Eskilstuna (terminalchef, 2017-04-28).  Detta hade varit möjligt 

att genomföra då kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta har utrustning för att utföra 

stuffning av containrar (arbetsledaren på Alwex, 2017-05-17). Detta skulle även bidra 

med att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle tillföra ett mervärde i 

logistikkedjan som affärsutvecklaren på Jernhusen (2017-04-27) anser är viktigt för att 

terminaler ska vara konkurrenskraftiga och utföra andra tjänster än omlastning av gods 

och hantering av lastbärare. Författarna till detta arbete anser att det skulle vara 

fördelaktigt om kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle kunna få kunder som 

behöver gods stuffat i containrar. Detta då det inte behövs någon investering i utrustning. 

När godset har stuffats i containern behöver det inte transporteras på järnväg utan det 

finns möjlighet för godset att transporteras via lastbil om så önskas. Därmed utföras andra 
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tjänster än hantering av lastbärare mellan olika transportslag som affärsutvecklare på 

Jernhusen AB (2017-04-27) anser är viktigt. Stuffning av containrar skulle medföra att 

nya kunder till terminalen och därmed skulle utnyttjandegraden kunna öka i framtiden.  

 

 

Tabell 5.7, en sammanfattning av vilken typ av lastbärare som de intervjuade kombiterminalerna 

hanterar i dagsläget. Karlskrona har inte någon drift i dagsläget men hanterade trailers när 

kombiterminalen var i drift tidigare.   

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är de vanligaste standardiserade lastbärarna för 

kombitrafik containrar, växelflak och trailer. Enligt tabell 5.7 är det mest contrainers och 

trailers som hanteras på de intervjuade kombiterminalerna. Samtliga tre typer av 

lastbärare hanteras på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Vid jämförelse med 

andra kombi- och omlastningsterminaler som har intervjuats i detta arbete anser 

författarna att det är vanligt att andra kombiterminaler kan erbjuda samma tjänst som 

Alvesta. Enligt Dotoli et al. (2017) medför lastbärarna att effektiv transport mellan 

järnväg och lastbil är genomförbar och möjliggör för flexibilitet, lönsamhet, hållbarhet 

och tillförlitliga tjänster. Enligt affärsutvecklaren (2017-04-03) har kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta inte nått den önskade utnyttjandegraden vilket medfört 

att terminalen inte har varit lönsam. Omlastningsterminalen i Torsby hanterar timmer 

vilket kräver en speciell hantering då omlastningen sker med hjälp av en grävmaskin som 

har gripklor (områdeschef, 2017-04-27). Detta är ett förbättringsalternativ som 

omlastningsterminalen även skulle kunna genomföra. Virket skulle kunna mellanlagras 

ute på markområdet utanför omlastningsterminalen. Enligt arbetsledaren (2017-04-03) är 

det ej genomförbart att hantera lösvirke då det ej finns en hjullastare med klo eller 

timmertruck. Alwex lastbilar kan inte hantera virke för transport. Kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta skulle dock kunna hantera virkespaket som kan lagras 
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både på omlastningsterminalen och kombiterminalen. Virkespaket kan även transporteras 

på vilket ekipage som helst enligt arbetsledaren på Alwex (2017-05-17). Författarna till 

detta arbete anser att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle kunna hantera 

virkespaket. 12 tonstrucken kan köra mellan de två terminalerna (arbetsledaren på Alwex, 

2017-05-17) vilket medför att godset kan lagras och hanteras på båda terminalerna. Detta 

innebär att terminalen kan erbjuda kunder ett flertal tjänster, godset kan transporteras 

direkt till kund eller mellanlagras utomhus, antigen på kombi- eller 

omlastningsterminalen. Dessutom skulle terminalen även kunna erbjuda stuffning av 

virkespaketet i containrar för vidare transport till en slutkund via tåg eller lastbil. Därav 

skulle terminalen kunna erbjuda ett flertal tjänster och erbjuda kunden till virkespaketet 

ett mervärde än bara hantering av lastbärare eller omlastning av gods vilket är viktigt 

enligt affärsutvecklaren på Jernhusen (2017-04-27). Hantering, omlastning och stuffning 

i containrar av virkespaketet skulle även medföra att kombi- och omlastningsterminalen 

i Alvesta ej skulle behöva genomföra någon investering av utrustning för att kunna 

genomföra tjänsterna. Dessutom skulle det innebära ökade intäkter för Alwex vilket 

skulle kunna medföra att terminalen fortsätter att gå med vinst vilket kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta endast har gjort räkenskapsår 2016 enligt 

affärsutvecklaren på Alwex (2017-04-03). Dessa intäkter skulle sedan kunna användas 

för att investera i att utöka utbudet på kombi- och omlastningsterminalen ytterligare 

genom att exempelvis bygga ett nytt lagertält. Det skulle även öka chansen för att Alwex 

kommer drifta terminalen i framtiden efter att nuvarande kontrakt gått ut.  

 

Enligt Tyréns AB (2014) bör en intermodal terminal inte driftas eller ägas av en 

transportoperatör, det vill säga det lastbilsföretag som transporterar gods till och från 

terminalen, då det finns risk att terminalen endast används för transportoperatörens egna 

intresse. På kombiterminalen i Älmhult (teamledare, 2017-04-28) och på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta (affärsutvecklare, 2017-04-03) är det 

växlingsoperatören som driftar terminalerna. Detta kan ses som en nackdel för båda 

terminalerna då de blir beroende av växlingsoperatören. Enligt utvecklingschefen på 

Älmhults kommun (2017-04-28) sker en stor del av all hantering på Älmhults 

kombiterminal av IKEA och IKEA är även delägare till terminalen vilket innebär att 

kommunen blir beroende av det specifika företaget. Att Alwex både driftar och sköter 

transporter från kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kan även ses som en nackdel 

för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. Att inte ha olika aktörer som integrerar 
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på en intermodal terminal bidrar enligt Jaffee (2016) att det ej blir någon konkurrens och 

att verksamheten på terminalen ej blir effektiv. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är det 

viktigt att hanteringen av gods är effektivt för att kombitrafik ska vara 

konkurrensfördelaktigt gentemot andra transportslag. Vid observation på terminalen 

(2017-04-12) och via intervju med arbetsledaren på Alwex (2017-04-03) framkom att 

mycket gods som hanteras på omlastningsterminalen måste lyftas ner på marken från 

tågvagnarna och står där tills en lastbilstransport kommer för att hämta godset. Det bästa 

hade varit om lastbilarna fanns direkt på plats för effektiv hantering vid lossning av 

tågvagnar (arbetsledaren på Alwex, 2017-04-03). Det finns inte alltid lastbilar som kan 

komma och lossa godset, speciellt på måndagar då flertal lastbilar inom Alwex-koncernen 

var bokade för längre lastbilstransporter (Direkt Observation, 2017-04-12). Därav är 

hanteringen av godset ej synkroniserat. För att lösa detta problemet borde en annan 

transportoperatör även sköta transporterna för terminalen. Därav skulle terminalen inte 

bli lika beroende av en aktör som driftar verksamheten. Hanteringen av gods skulle även 

bli mer effektiv. Detta skulle enligt Jonsson och Mattsson (2016) göra att ledtiden för 

godset minskade vilket leder till att terminalen blir mer konkurrenskraftig. Att införa en 

till transportoperatör på terminalen skulle även bidrar till att de blir konkurrens mellan de 

två transportoperatörerna vilket kan leda till att priset för kombitrafik via kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta sänks. Ett sänkt pris hade bidragit till att nytt gods blev 

fördelaktigt att transportera via terminalerna. Vilket hade ökat utnyttjandegraden ur ett 

framtidsperspektiv.  

 

5.3.6 Lagring 

Tabell 5.8, sammanfattning för typ av lager för de intervjuade kombi- och 

omlastningsterminalerna i Sverige. 
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Alla kombi- och omlastningsterminalen kan erbjuda kunderna lagringskapacitet förutom 

kombiterminalen i Älmhult (terminalchef i Eskilstuna, 2017-04-28; terminalchefen i 

Karlskrona, 2017-04-28; terminalchef i Göteborg, 2017-04-27; terminalchef i 

Norrköping, 2017-05-03; terminalchef i Helsingborg, 2017-05-05; områdeschef i Torsby, 

2017-04-27; affärsutvecklare på Jernhusen AB, 2017-04-27; teamledare i Älmhult, 2017-

05-12). På omlastningsterminalerna finns det inget typ av lager som är mer vanligt än det 

andra vilket illustreras i tabell 5.8. För kombiterminalen är det vanligast med 

utomhuslagring enligt tabell 5.8.  För kombi- och omlastningsterminalen i Luleå 

(platschef, 2017-05-02) finns det inget lagersystem då det finns stor yta att ställa 

containrar för lagring. Det finns även lagringsmöjligheter på både omlastningsterminalen 

och kombiterminalen i Alvesta (arbetsledaren, 2017-04-03). Enligt arbetsledaren på 

Alwex (2017-04-03) försöker personalen på omlastningsterminalen placera samma typ 

av gods i lagringstältet på samma plats. Författarna till detta arbete anser att detta är ett 

bra tillvägagångsätt men att lagerhanteringen ytterligare kan förbättras. Godset i 

lagringstältet skulle kunna placeras i rangordning av hur länge godset ska lagras som 

Dotoli et al. (2017) skriver, det vill säga att gods som ska lagras längst ska placeras längst 

bort från hanteringsytorna. Detta för att minimera antalet onödiga förflyttningar som 

Lumsden (2012) förespråkar. Onödiga förflyttningar bidrar till att lagerhanteringen blir 

ineffektiv. Att lagra gods som ska hanteras mer frekvent vid ingången till lagertältet bidrar 

enligt Lumsden (2012) till att transportsträckorna för truckar minskar. Enligt 

terminalchefen på Karlskronas kombi- och omlastningsterminal (2017-04-28) innebär ett 

fullt lager att det finns dåliga utlastningsmöjligheter. Dessutom skriver Lumsden (2012) 

att fullt lager innebär att arbetet för att transportera gods ökar. Mer effektiv lagerhantering 

anser författarna till detta arbete kommer bidra till att tid frigörs. Personalen på kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta skulle därmed hinna med att hantera mer gods än 

vad som görs i dagsläget. Detta godset kan både vara från nya kunder och från ökade 

godskvantitetet hos befintliga kunder. Därmed skulle utnyttjandegraden kunna öka i 

framtiden.  

 

Enligt Storhagen (2011) är det viktigt att en intermodal terminal kan erbjuda lagring av 

gods. Det kan bli svårt att synkronisera godset mellan järnväg och lastbil vilket medför 

att lagringskapacitet är extra viktig (Jonsson & Mattsson, 2016). Enligt affärsutvecklaren 

på Alwex (2017-04-03) är lagret i dagsläget fullt vilket ha medfört att Alwex inte kan 

skriva avtal med nya kunder. Därmed önskar Alwex att det ska byggas ett till lagringstält 



142 
 

bredvid det befintliga lagringstältet på omlastningsterminalen. VD:n på Alvesta 

Utveckling AB (2017-04-03) är medveten om detta. Affärsutvecklaren på Jernhusen AB 

(2017-04-27) anser att det är viktigt att en kombi- och omlastningsterminal tillför ett 

mervärde än att bara hantera eller omlasta gods från två olika transportslag. Lagring är ett 

alternativ för att tillföra ett mervärde. Även terminalchefen på Karlskronas kombi- och 

omlastningsterminal (2017-04-27) och områdeschefen på Torsbys omlastningsterminal 

(2017-04-27) anser att det är viktigt att det finns lagringskapacitet. Terminalchefen på 

kombi- och omlastningsterminalen i Karlskrona (2017-04-27) anser även att det är viktigt 

att lagret är väderskyddat på en terminal. Även om Oskarsson et al. (2013) förespråkar 

att bygga lager ska vara den sista utvägen vid transporter så anser författarna till detta 

arbete att införandet av ett nytt lagringstält är väsentligt för att öka antalet kunder eller 

öka kvantiteten av inkommande gods på omlastningsterminalen och därmed bidra till att 

utnyttjandegraden för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta ökar i framtiden. Vem 

som ska betala för det nya lagringstältet är en ensak mellan Alwex och Alvesta Utveckling 

AB då det är en stor investering att genomföra vilket leder till stora ekonomiska 

påverkningar för den som betalar anser författarna till detta arbete.  

 

5.3.7 Kompetens  

Enligt Roso et al. (2015) är det viktigt att ha kompentent personal på en intermodal 

terminal för att erbjuda tjänster som är av god kvalitet och är effektiva. Enligt teamledaren 

på kombiterminalen i Älmhult (2017-04-28) är det en styrka med deras terminal att 

personalen har hög kompetens och lång arbetserfarenhet med att arbeta med intermodala 

transporter. Enligt VD:n på Alvesta  Utveckling AB (2017-04-03) anser att det är viktigt 

med kompentent personal i framtiden som bland annat värnar om kundrelationer och har 

förmågan att slutföra tjänster. Det är även viktigt att personalen sköter arbetet på 

terminalen på ett bra sätt så detta tillför en trygghet för kunden.  

 

Tidigare i analysen skrevs det att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle 

kunna öka utbudet av tjänster genom att hantera gods. För att göra detta krävs det att 

någon av personal har utbildning kring hantering av farligt gods. Enligt SKL (2012) måste 

det finnas en person som har blivit godkänd som säkerhetsrådgivare av MSB. Detta för 

att förebygga att inga olyckor sker på arbetsplatsen. Regelverket som berör transport, och 

därav lossning, lastning och lagring, av farligt gods på järnväg är RID-S (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2017). Enligt platschefen på kombi- och 
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omlastningsterminalen i Luleå (2017-05-02) måste all deras personal har en RID-

utbildning som ger behörighet för hantering av farligt gods. Personalen på kombi- och 

omlastningstemrinalen i Alvesta skulle även kunna gå en RID-utbildning för att 

möjliggöra för terminalen att hantera farligt gods och därmed öka utbudet av tjänster på 

terminalen. Därmed skulle utnyttjandegraden på terminalen öka i framtiden. En kostnad 

kommer att uppstå för att utbilda personalen kring hantering av farligt gods och för att 

skaffa en säkerhetsrådgivare. 

 

Tidigare i analysen argumenterades det för att spåren in till terminalen skulle bli 

elektrifierade. Detta för att göra terminalen mer flexibel. För att öka flexibiliteten 

ytterligare skulle personalen på Alvestas kombi- och omlastningsterminal kunna utbildas 

till växlingsledare. Detta innebär enligt terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) att 

personalen är utbildade signalgivare och hjälper lokföraren att köra in tåget till 

terminalen. Det är oftast dålig sikt när tåget är långt och svänger lite. Detta ser 

terminalchefen i Eskilstuna (2017-04-28) som en fördel för kombi- och 

omlastningsterminalen då terminalen ej behöver ett radiolok för att genomföra 

växlingarna och om de skulle ha ett radiolok behöver inte det vara två anställda på tåget. 

Det finns blandade uppfattningar om att ha Green Cargo AB som växlingsoperatör till de 

olika kombi- och omlastningsterminalerna som har interjvuats. Att utbilda personalen till 

växlingsledare skulle dock medföra att Alvestas kombi- och omlastningsterminal inte 

skulle bli beroende av Green Cargo AB och därmed skulle flexibiliteten för kunderna öka. 

Det skulle även medföra att tåg inte skulle behöva transporteras ner till Älmhult för att 

sedan transporteras till Alvesta vilket skulle medföra en tidseffektivisering. Att utbilda 

personalen till växlingsledare skulle ytterligare möjliggöra att tågen som ankommer med 

tågvagnar till kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kan lämna vagnarna direkt 

istället för att vänta på att Green Cargo AB ska köra in dem. Om personalen på terminalen 

skulle börja arbeta nattskift skulle detta medföra att växlingen av tågen skulle kunna 

genomföras dygnet runt. Enligt affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) är det 

viktigt att personalen har förståelse för arbete både på järnväg och väg och inte endast 

kan hantera lastbärare och omlasta gods. Detta bidrar till att terminalen medför ett 

mervärde till logistikkedjan som affärsutvecklaren på Jernhusen AB (2017-04-27) 

förespråkar. Detta skulle i framtiden kunna bidra till att utnyttjandegraden ökar, antingen 

genom att fler kunder utnyttjar terminalen eller att mer gods från befintliga kunder ökar 
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via terminalen. Detta förbättringsförslag innebär att det kommer tillkomma en kostnad 

för utbilning av personal till växlingsledare.  

 

5.3.8 Informationshantering 

Enligt SKL (2010) finns det många kombiterminaler i Sverige som ej använder något 

informationssystem för bland annat registrering av ankommande och avgående lastbilar 

till terminalerna. För både kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta får 

arbetsledaren (2017-05-19) mail kring vilka vagnar som kommer att ankomma till båda 

terminalerna inom de närmsta dagarna. På kombiterminalen måste truckföraren gå och 

besiktiga trailers på tågvagnar och anmärkningar från besiktningen skrivs ner på ett 

dokument i pappersform. Att ha besiktningsdokumentet i pappersform är känsligt för 

bland annat regn vilket gör det svårt att scanna besiktningsdokumentet till bland annat 

COOP.  

 

På omlastningsterminalen (Direkt Observation, 2017-04-12) sker det ibland att 

brunvagnar inte går att öppna. Vid dessa situationer måste arbetsledaren ringa till 

speditören som ringer till kunden som äger godset i tågvagnen. Vagnsägaren måste även 

informeras för att någon ska komma och laga vagnen. Detta är en ineffektiv process anser 

författarna till detta arbete då kommunikationen sker i många olika steg vilket är 

tidskrävande för alla aktörer i transportkedjan. Genom att implementera ett IT-system 

enligt Gunasekaran et al. (2017) skulle alla aktörer i transportkedjan kunna meddelas 

direkt och problem skulle kunna lösas snabbare. Författarna anser att det finns 

intermodala transportsystem enligt Fanti et al. (2017) som används på vissa terminaler 

som intervjuats. På kombi- och omlastningsterminalen i Eskilstuna (terminalchef, 2017-

04-28) registreras lastbilarnas registreringsnummer automatiskt och blir till arbetsorder i 

datorerna på terminalens truckar. Likvärdig informationshantering sker på 

kombiterminalen i Göteborg (terminalchef, 2017-04-27). Författarna anser att denna typ 

av informationshantering är effektiv då administrativt arbete minskar och både kostnader 

och tid kan användas för att utföra tjänster till andra kunder eller hantera annat gods. 

Enligt författarna till detta arbete finns det problem kring informationshantering på både 

kombiterminalen och omlastningsterminalen i Alvesta i dagsläget som nämnts tidigare. 

Därav borde ett intermodalt transportsystem som Fanti el al (2017) förespråkar 

implementeras på terminalerna i Alvesta. Ett intermodalt transportsystem möjliggör att 

olika aktörer i transportkedjan kan ta del av samma typ av information. Systemet kan 
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effektivisera omlastningen av gods på omlastningsterminalen och hantering av lastbärare 

på kombiterminalen i Alvesta då systemet enligt Fanti et al. (2017) kan meddela om 

transporter till och från terminalen är försenade. Detta möjliggör att terminalen kan 

planera bättre, exempelvis kanske en omlastning av gods kan ske direkt istället för att 

godset ska placeras på golvet i väntan på lastbilstransport. Ett krav är att lastning av 

lastbilen ska kunna ske innan kl 11. Detta för att arbetsledaren ska kunna tomrapportera 

brunvagnarna (arbetsledare, 2017-04-03). Ett införande av ett intermodalt 

transportsystem innebär att personalen på terminalerna ej behöver ha telefonkontakt med 

olika aktörer i transportkedjan vilket medför att de endast kan fokusera på att köra reach-

stakertrucken på kombiterminalen eller 12 tons trucken på omlastningsterminalen. Enligt 

författarna skulle detta medföra att verksamheterna skulle bli mer effektiva.  

 

Ett förbättringsförslag enligt författarna till detta arbete är att implementera DSS 

(decision support system) som är webbaserat vilket medför att det är enkelt att genomföra 

uppdateringar enligt Fanti et al. (2017). SMART-telefoner eller datorer kan användas för 

att ge åtkomst av DSS (Fanti et al., 2017). Därmed kan personalen på Alvesta använda 

deras jobbtelefoner och datorn på kontoret på omlastningsterminalen för att få access till 

systemet vilket medför att det inte behövs någon investering i ny utrustning. Därav skulle 

kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kunna införa sensorer vid grindarna för 

respektive terminal för att ha bättre kontroll på exempelvis ankommande och avgående 

lastbilar från områdena. Detta skulle även kunna möjliggöra att externa transportföretag 

skulle kunna transportera gods från terminalen då sensorerna skulle kunna vara kopplade 

till ett bokningssystem inom DSS.  Därmed skulle andra aktörer lättare kunna börja utföra 

tjänster på terminalen vilket skulle kunna öka utnyttjandegraden i framtiden. Ett införande 

av ett intermodalt transportsystem kräver att engagemang från hela transportkedjan och 

därmed blir det väldigt omfattande att genomföra detta förbättringsförslag enligt 

författarna till detta arbete. Det blir en dyr investering även om det ej behövs investeras i 

utrustning för personalen. Enligt Fanti et al. (2017) är det transportkedjor som konkurrerar 

med varandra och därmed måste informationshanteringen mellan olika aktörer i 

transportkedjan integreras och vara effektiv. Det kan argumenteras för att en investering 

för endast kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta ej är genomförbar då den i nuläget 

har låg utnyttjandegrad och är en relativt liten terminal jämfört med exempelvis 

kombiterminalen i Göteborg. Dock är det, enligt Hung et al. (2010), den tekniska 

utvecklingen på en terminal som ökar dess konkurrenskraft och inte storleken på 
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terminalen. Författarna anser därför att införandet av DSS-system är viktigt för 

terminalens konkurrenskraft och för att öka utnyttjandegraden i framtiden. 

Implementering av ett effektivt intermodalt transportsystem skulle även medföra att 

hantering av gods effektiviseras enligt Fanti et al. (2017). Detta skulle innebära att fler 

aktörer skulle kunna använda kombi- och omlastningsterminalen i framtiden än i 

dagsläget, då terminalerna är en öppen terminal enligt VD:n på Alvesta Utveckling AB 

(2017-04-03). Det skulle krävas en stor investering för att implementera ett intermodalt 

transportsystem.  

 

5.3.9 Cross-docking 

Jernhusen AB (affärsutvecklare, 2017-04-27) och kombi- och omlastningsterminalen i 

Eskilstuna (terminalchef, 2017-04-28) har cross-docking på deras terminaler. Cross-

docking på kombi- och omlastningsterminalen i Eskilstuna (2017-04-28) kan erbjuda 

hantering av gods i ett varmlager. Det har alltid funnits en form av cross-docking på 

terminaler enligt Lumsden (2012). Enligt Küçükoğlu och Öztürk (2017) är cross-docking 

en mellanstation för godstransporter där godset bland annat kan splittras för att senare 

transporteras vidare till kund. I dagsläget finns det en typ av cross-docking på 

omlastningsterminalen i Alvesta enligt författarna till detta arbete. Vid inkommande gods 

till omlastningsterminalen lastas godset av från tågvagnar och mycket av godset ställs på 

marken för att invänta att en lastbilstransport ska lasta godset. Godset ställs där det finns 

plats på marken (arbetsledaren på Alwex, 2017-04-03). Ibland är det trångt med plats på 

omlastningsterminalen (direkt observation, 2017-04-12). Enligt Lumsden (2012) är det 

viktigt med struktur vid cross-docking. I dagsläget finns det inga specifika 

uppställningsplatser för gods som ej ska lagras på omlastningsterminalen. Det viktiga är 

att brunvagnarna är tomrapporterade till Green Cargo AB klockan elva (arbetsledaren på 

Alwex, 2017-04-03). Författarna till detta arbete anser att kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta ej kan förändra kvantiteten av det inkommande godset 

då godset som transporteras mellan olika transportslag enligt Flodén (2007) måste vara 

stora kvantiteter. Om de ankommande kvantiteterna som inkommer till 

omlastningsterminalen minskar blir det enligt Flodén (2007) inte längre lönsamt att 

transportera godset via kombitrafik. Författarna till detta arbete anser att utflödet av gods 

från omlastningsterminalen borde ses över för att få mer plats för att ställa gods på marken 

och minska fyllnadsgraden i lagret. Författarna till detta arbete anser också att hanteringen 

av gods som ställs på marken från tågvagnar i väntan på lastbilstransport borde 
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struktureras bättre vilket är viktigt funktion enligt Lumsden (2012) för cross-docking. 

Genom att ha markeringar på golvet för att visa vart godset ska placeras kan det bli mindre 

trångt på terminalen.  

 

Enligt författarna är det trångt på omlastningsterminalen (direkt observation, 2017-04-

12) och därmed borde en yta för cross-docking utökas. Detta skulle innebära att godset 

för bestämda uppställningsplatser vilket skulle effektivisera godshanteringen. Cross-

docking skulle även innebära att mindre gods lagras på terminalen (Küçükoğlu & Öztürk, 

2017). Det skulle också tillföra ett mervärde för logistikkedjan som affärsutvecklaren på 

Jernhusen AB (2017-05-05) anser är viktigt tjänst för en kombiterminal att kunna erbjuda 

kunder. Att strukturera ytan bättre och utöka ytan för cross-docking skulle innebära att 

omlastningsterminalen i Alvesta har möjlighet att hantera mer inkommande gods på ett 

effektivt sätt. Därmed skulle det finnas möjlighet för ökade godsvolymer från befintliga 

kunder eller ökade antal kunder till terminalen vilket skulle bidrar till att 

utnyttjandegraden skulle öka i framtiden. Om ytan för hantering på 

omlastningsterminalen skulle byggas ut skulle detta kräva en investering.  

 

5.3.10 Ekonomiska Faktorer 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) uppstår höga kostnader vid kombitrafik då det behövs 

förflyttning av lastbärare mellan transportslag. Det är kostnaderna för maskiner och för 

hanteringen och förflyttning av gods som medför att priset för att frakta gods via 

kombitrafik är högt. Därav blir det viktigt att kombi- och omlastningsterminalen försöker 

att ha en så effektiv hantering av godset eller lastbäraren. Terminalchefen på kombi- och 

omlastningsterminalen i Eskilstuna (2017-04-28) anser att det alltid kommer att finnas en 

extra hanteringskostnad med kombitrafik jämfört med att endast transportera godset via 

ett transportslag. Förbättringsförslag har redan diskuterats i denna analys hur hantering 

av gods kan bli mer effektivt. På omlastningsterminalen är det enligt författarna till detta 

arbete viktigt att det finns effektiv hantering av gods i det befintliga lagringstältet samt 

att hantering av gods som ej ska lagras och väntar på lastbilstransport struktureras bättre 

likt cross-docking. På kombiterminalen kan införandet av ett tåligt markunderlag bidrar 

till att hantering av lastbärare effektiviseras och därmed minskar hanteringskostnaderna.  

 

Enligt arbetsledaren (2017-04-03) är det i dagsläget svårt att manövrera på 

kombiterminalen då det finns lagring av makadam på terminalområdet vilket medför att 
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manövringsutrymmet för reach-stachertruckarna minskar. För att förbättra detta anser 

författarna att det ska göras markeringar på terminalområdet för att säkerställa att nytt 

gods som ska lagras inte påverkar manövreringen med reach-stackertruckarna. 

Författarna till detta arbete anser att detta skulle innebära en effektivare och säkrare 

hantering av lastbärare på kombiterminalen i Alvesta vilket skulle medföra att 

hanteringskostnaderna skulle minska i framtiden. Om hanteringskostnaderna för både 

kombiterminalen och omlastningsterminalen skulle minska skulle detta innebära att 

efterfrågan på kombitrafik skulle öka. Därmed finns det potential för att 

utnyttjandegraden på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta skulle öka i framtiden. 

Samma effekt skulle nås om kombi- och omlastningstemrinalen i Alvesta skulle införa 

ett intermodalt transportsystem vilket skulle medföra effektivare hantering av gods och 

lastbärare. Även införandet av mer automatiserat arbete på kombi- och 

omlastningstermnalen skulle innebära minskade hanteringskostnader och framför allt 

minskade personalkostnader i framtiden.  

 

5.3.11 Sammanställning av förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen är rangordnade efter den investering som författarna till detta arbete 

anser krävs.  

 

 

Tabell 5.9, sammanfattning kring vilket investering de identifierade förbättringsförslagen 

kräver. 

 

Författarna till detta arbete anser att de förbättringsförslag som först ska prioriteras är de 

som inte kräver någon investering, därför finns det möjlighet för kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta att utöka deras tjänster och effektivisera hanteringen av 

lagret vilket medför att kostnader kan minska och det finns möjlighet att terminalerna får 
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fler kunder i framtiden. Om kombi- och omlastningsterminalen skulle få en ny 

transportoperatör skulle detta medföra enligt Jaffee (2016) konkurrens vilket skullle leda 

till effektivare hantering och omlastning och billigare kombitransport för kunden.  

 

Cross-docking och  utbildning för farligt gods och växlingsledare kräver enligt författarna 

till detta arbete en låg investering. Ytan för cross-docking på omlastningsterminalen kan 

byggas ut i framtiden och då krävs en stor investering. Författarna till detta arbete anser 

att ett första steg är att strukturera upp den befintliga cross-docking ytan på 

omlastningsterminalen i Alvesta. Farligt gods kräver utbildning för personal enligt SKL 

(2012) vilket medför kostnader. Det krävs även utbildning till växlingsledare för att kunna 

utföra växlingar på terminalen vilket innebär en kostnad.  

 

Författarna anser att utökade öppettider och markunderlaget är en medel investering. 

Utökade öppettider kommer att medföra ökade personalkostnader då det eventuellt 

kommer att behöva anställas en till personal. Markunderlaget är också dyrt att införa men 

kommer ej behöva mycket underhåll. Timmer anser författarna vara medel investeringar 

då det kräver investering i klo till hjullastare.  

 

En hög investering är implementeringen av ett intermodalt transportsystem då detta 

kräver att en hel transportkedja använder systemet. Även automatisering kring hantering 

och omlastning anser författarna vara en dyr investering likväl byggandet av ett nytt 

lagertält. Elektrifiera spår in till kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta anser 

författarna till detta arbete också vara en dyr investering.   
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatserna för respektive frågeställning till detta arbete. 

Därefter presenteras arbetets teoretiska bidrag och kritik till eget arbete. Slutligen 

diskuteras förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats frågeställning 1 

Frågeställning 1 för detta arbetet var; Vilka interna och externa faktorer har lett till att 

kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?    

 

Slutsatsen till frågeställning 1 besvaras i tabell 6.1.  

 

Tabell 6.1, de identifierade interna och externa faktorerna på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta som har bidragit till att terminalen inte når önskad 

utnyttjandegrad.  
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6.2 Slutsats frågeställning 2 

 

Frågeställning 2 för detta arbetet var; Hur kan kombi- och omlastningsterminaler i 

Sverige möta externa faktorer i framtiden? 

 

 

Tabell 6.2, framtida förbättringsförslag för hur kombi- och omlastningsterminaler i 

Sverige kan möta externa faktorer i framtiden.   

 

Framtida förbättringsföslag för kombi- och omlastningsterminaler vid ökad konkurrens 

från lastbilstransporter och lågkonjunktur presenteras i tabell 6.2, i samma tabell besvaras 

frågeställning 2.   
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6.3 Slutsats frågeställning 3 

Frågeställning 3 för detta arbetet var; Hur kan kombi- och omlastningsterminalen i 

Alvesta utvecklas, genom att möta identifierade interna faktorer, för att möjliggöra för 

ökad utnyttjandegrad? 

 

Slutsatsen till frågeställning 3 besvaras i tabell 6.3.  

 

Tabell 6.3, tabell över förbättringsförslag på hur kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kan 

möta de identifierade interna faktorerna i frågeställning 1 och möjliggöra för ökad 

utnyttjandegrad.     

 

Författarna till arbetet anser att de förbättringsförslag som ej kräver någon investering ska 

tillämpas först.  

 

Arbetets syfte var att identifiera och analysera interna och externa faktorer som uppstog 

på kombi- och omlastningsterminaler samt att analysera hur utbudet på kombi- och 

omlastningsterminaler skulle kunna utvecklas för att möjliggöra ökad utnyttjandegrad.  
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Författarna till detta arbete anser att arbetets syftet har besvarats genom de tre figurerna 

som presenterats ovan.  

 

6.4 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag detta arbete genererar är förbättringsförslag som kombi- och 

omlastningsterminaler kan genomföra för att öka utnyttjandegraden och möta framtida 

externa faktorer så som ökad konkurrens från lastbilstransporter samt lågkonjunktur. 

Förbättringsföslagen är utformade efter empiri från flera olika kombi- och 

omlastningsterminaler i Sverige. Eftersom grundförutsättningarna, det vill säga att gods 

lastas om och containrar/trailers lyfts mellan olika transportslag,  är likadana för varje 

terminal ser vi att dessa förbättringsförslag skulle kunna implementeras på flera 

terminaler.  

 

6.5 Kritik till eget arbete 

Detta arbete fokuserar endast på hur utbudet för kombi- och omlastningsterminaler i 

Sverige kan förändras för att bland annat möta externa faktorer i framtiden. Enligt 

författarnas uppfattning skulle detta arbete få ett mer realistiskt perspektiv om kundernas 

efterfrågan även analyserats.  

 

En brist i detta arbete som påverkar den externa validiteten är att grunden för både analys 

2 och 3 baseras på interna och externa faktorer som har identifierats på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Att göra en mer konkret jämförelsestudie, där studien 

inte hade varit baserat på ett enstaka fall, hade evetnuellt inneburit att fler interna och 

externa faktorer hade identifierats. Detta hade gett en mer komplett bild på hur kombi- 

och omlastningsterminaler i Sverige kan möta externa och interna faktorer i framtiden.  

 

För att få en bättre uppfattning av hur arbetet fungera på de kombi- och 

omlastningsterminalerna som intervjuades till frågeställning 2  och 3 kunde direkta 

observationer genomförts. På grund av tidsbrist gjordes det ej i detta arbete.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

I detta arbete har inga kostnadskalkyler genomförts för att utvärdera vilket 

förbättringsförslag som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Författarna till 

detta arbete anser att det är ett förslag till fortsatt forskning.  
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Detta arbete har endast fokuserat på kombi- och omlastningsterminaler i Sverige och 

främst på terminalen i Alvesta. För att få ett mer holistikt perspektiv skulle det vara 

inressant att i framtiden analysera hur utbudet är för utländska kombi- och 

omlastningsterminaler.  

 

För att Alvestas kombi- och omlastningsterminal ska fortsätta utvecklas måste de kanske 

flytta terminalen för att få plats med nya investeringar. De har inte fulllängdspår utan 

deras spår är för korta för framtida tåg samt att utrymmet på terminalen gör det svårt att 

expandera. Därför skulle det vara intressant att forska kring hur mycket kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta kan utvecklas och till var terminalen kan förflyttas för 

framtida expandering.   
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8 Bilagor 

I detta kapitel presenterass de intervjuguider som har används för att samla in det 

empiriska materialet för detta arbete.  

 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor till Alvesta Utveckling AB och 

affärsutvecklaren på Alwex Lager & Logistik AB 

Nuläge och Framtid 

1. Vilka externa faktorer tror du påverkar terminaler i Sverige? Nutida? Framtida?  

2. Vilka interna faktorer tror du påverkar terminaler i Sverige? Nutida? Framtida? 

3. Vilka externa faktorer tror du påverkar kombi- och omlastningsterminalen? 

Nutida? Framtida?  

4. Vilka interna faktorer tror du påverkar kombi- och omlastningsterminalen? 

Nutida? Framtida? 

5. Hur tror du utvecklingen av kombi- och omlastningsterminaler i Sverige ser ut om 

5 år? 10 år? 13 år? 15 år? 

6. Hur tror du utvecklingen av kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta ser ut 

om 5 år? 10 år? 13 år? 15 år? 

7. Vilka fördelar tror du att kombi- och omlastningsterminaler i Sverige har i 

nuläget? I framtiden? 

8. Vilka fördelar har kombi- och omlastningsterminalen i nuläget? I framtiden? 

9. Vilka nackdelar tror du att kombi- och omlastningsterminaler i Sverige har i 

nuläget? I framtiden? 

10. Vilka nackdelar/brister har kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta i nuläget? 

I framtiden? 

Kunder 

1. Hur många kunder önskar ni att ni har i nuläget? I framtiden? 

2. Finns det något samarbete med andra kombi- och omlastningsterminaler?  

3. Finns det några kunder som du tror kan använda terminalens tjänster?  

4. Tror det finns kunder som kan komma att kunna använda terminalens tjänster om 

utbudet förändras? Vilka kunder och hur förändras utbudet?  

5. Vilka produkter tror du är mest lämpliga för att fraktas med via en kombi- och 

omlastningsterminal?  
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Leverantörer 

1. Ni har ju för närvarande Green Cargo AB som kör in vagnarna med ett diesellok. 

Skulle ni i framtiden investera i ett eget lok och anställa någon med rätt kompetens 

istället för att ha kvar Green Cargo AB?   

Ersättningsprodukter 

1. Vilka tjänster tror du kan ersätta de tjänster som erbjuds på kombi- och 

omlastningsterminalen i nuläget?  

2. Vilka tjänster tror du kan ersätta de tjänster som erbjuds på kombi- och 

omlastningsterminalen i framtiden?  

Potentiella aktörer i branschen 

1. Finns det nya aktörer som kan komma att konkurrera med kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta? 

2. Hur tror du att kombi- och omlastningsterminalen skulle påverkas om det 

startades nya terminaler i närheten? Vad gör era terminaler konkurrenskraftiga 

emot de?  

Rivalitetet mellan befintliga företag i branschen 

1. Finns det några konkurrenter till kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta? 

2. Vilka är era största konkurrenter?  

Kontrakt 

1. Hur långt sträcker sig kontraktet med Alwex? 

2. Kommer kontraktet med Alwex att förlängas eller eventuellt ändras?  

3. Om ni inte hade haft Alwex som hyrde terminalerna, finns det några andra företag 

som kan vara potentiella hyrestagare?  

Mätning 

1. Hur hög utnyttjandegrad vill ni ha i nuläget? I Framtiden? 

2. Hur mäter ni kapacitet och kapacitetsutnyttjande? Vilka nyckeltal mäts?  

3. Hur räknades utnyttjandegraden fram?  

4. Vilka övriga nyckeltal finns det för Kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta? 

För samtliga terminaler i Sverige?  

Lagar och Politiska Beslut 

1. Vilka lagar påverkar kombi- och omlastningsterminalen i nuläget? Både på 

kommunal och nationell nivå.  
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2. Kommer det komma några nya lagar, politiska beslut eller beslut inom kommunen 

som kommer att påverka kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta eller 

terminaler överlag?  

3. Finns det andra restriktioner som påverkar eller kan komma att påverka kombi- 

och omlastningsterminalen i nuläget/framtiden?  

Ekonomi 

1. Finns det några ekonomiska restriktioner som påverkar er? Finns det en 

ekonomiska begränsning till hur mycket kombi- och omlastningsterminalen kan 

utvecklas?  

Teknologiska 

1. Finns det några teknologiska faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminaler i Sverige i nuläget? 

2. Finns det några teknologiska faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta i nuläget? 

3. Tror du det finns någon ny teknologi/innovation som kan komma att påverka 

kombi- och omlastningsterminaler i Sverige i framtiden?  

4. Tror du det finns någon ny teknologi/innovation som kan komma att påverka 

kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta i framtiden?  

Miljöbetingade 

1. Finns det några miljöbetingade faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminaler i nuläget?  

2. Finns det några miljöbetingade faktorer som påverkar kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta i nuläget?  

3. Tror du det kommer komma nya miljöbetingade faktorer som påverkar kombi- 

och omlastningsterminaler i framtiden?  

4. Tror du att det kommer komma nya miljöbetingade faktorer som påverkar kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta i framtiden?  

Socio-kulturella 

1. Tror ni att ni i framtiden kommer behöva utöka arbetskraften i framtiden?  

2. Tror ni att det i framtiden kommer att krävas annan kompetens för att arbeta på 

kombi- och omlastningsterminaler än vad det finns idag?  
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Mellanlagring 

1. Finns det möjlighet att investera i utbyggnad av lager?  Om ja, hur mycket och 

när kan det ske?  Om nej, varför inte?  

2. Tror du att det finns andra kombi- och omlastningsterminaler som har 

mellanlagring som tjänst? Eller har de andra tjänster? 

 

Hur tror du att utbudet på Alvestas kombi- och omlastningsterminal kan utvecklas för det 

bättre?  

 

 

8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor till arbetsledaren på Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal 

Allmänt 

1. Var brukar problem uppstå på kombi- och omlastningsterminalen? Internt(det vill 

säga inom kombi- och omlastningsterminalen)? Externt(det vill säga utanför 

kombi- och omlastningsterminalen)? 

2. Hur många tågset kan maximalt transporteras med ett lok? Finns det restriktioner 

till antal tågset eller vikt? 

3. Vilka hot/möjligheter ser ni med kombi- och omlastningsterminalen?  

4. Vilka svagheter/styrkor har kombi- och omlastningsterminalen?  

5. Vilka är era största konkurrenter? 

6. Hur mäter ni kapacitet och kapacitetsutnyttjande? Vilka nyckeltal mäts? 

7. Finns det något samarbete med andra kombi- och omlastningsterminaler? 

 

 

Omlastningsterminalen 

1. Förklara en “vanlig” dag på omlastningsterminalen. 

2. Vad är det som fraktas? Vad brukar det komma ifrån? Vart ska det som fraktas? 

Är det olika beroende på säsong?  

3. Vilka är era största leverantörer?  

Omlastning 

1. Hur lång tid tar det generellt att lasta om godsen?  

2. Hur många tåg kan lastas om per dag? Per vecka? Per år?  Vad är målet?  

3. Hur många tågset får plats i terminalen? 
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4. Vilket tid brukar omlastningen ske? 

5. Hur lång tid tar det innan Green Cargo AB kommer och kör in tåget? Är detta 

förbestämt?  

Påverkande faktorer 

1. Vilka faktorer brukar påverka ert arbete vid omlastningen? 

2. Hur påverkas ni av lagar? Några lagar som ni vet kommer träda i kraft som 

kommer påverka er?  

3. Hur påverkas ni av teknik? Ny teknik?  

4. Hur påverkar Green Cargo AB tiderna då omlastningar kan ske?  

5. Hur påverkas omlastningsterminalen av problem på järnvägen? (Trasiga 

kontaktledningar, förseningar, banarbete osv) 

6. Finns det andra interna och externa faktorer som påverkar omlastningsterminalen? 

Om ja, vilka? Finns det interna och externa faktorer som kan komma att påverka 

omlastningsterminalen i framtiden? Vilka faktorer?   

Anläggning 

1. Finns det tillräckligt med utrymme på anläggningen för den mängd gods som ni 

hanterar? 

2. Finns det utrymme för expansion och utveckling av omlastningsterminalen? 

3. Används hela ytan i omlastningstältet när omlastningen sker?  

Mellanlagring 

1. Påverkas ert arbete av att mellanlagret är fullt? Om ja, hur då?   

2. Hur mycket av er totala tid spenderas på att hantera lagret? 

3. Skulle ni vilja investera i nya tält för mellanlagring? Hur skulle detta påverka er? 

Maskiner/Utrustning 

1. Använder ni några maskiner när ni lastar om? Finns det tillräckligt med maskiner 

för att hantera den mängd av gods som lastas om/hanteras?  

2. Går maskinerna sönder ibland? Om ja, vad brukar gå sönder? 

3. Vet ni några maskiner som finns ute på marknaden nu som skulle passa bra i er 

verksamhet? Vilka?  

4. Vad använder ni för utrustning för att kommunicera? Är den bra?  

5. Hur tungt last får en lastbärare bära?  

6. Finns det någon maximal/minimal längd/bredd för vad lastbäraren kan bära?  

7. Vad krävs för att köra en lastbärare? 
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Personal 

1. Jobbar ni i skift?  

2. Vilka arbetstider har ni? 

3. Har ni upplevt att det blivit för få som arbetat när ni lastat om? Om ja, är detta 

vanligt?   

4. Finns det någon viss kompetens ni saknar i det dagliga arbetet?   

Kombiterminalen 

1. Förklara en “vanlig” dag på kombiterminalen. 

2. Vad är det som fraktas? Vad brukar det komma ifrån? Vart ska det? 

3. Finns det några brister med kombiterminalen i nuläget? I framtiden? 

4. Finns det några fördelar med kombiterminalen i nuläget? I framtiden? 

Omlastning av containrar 

1. Hur många containrar förflyttas per dag? Per vecka? Per år? 

2. Hur stor kapacitet har kombiterminalen? 

3. Finns det gott med utrymme för att hantera containrarna? 

4. Hur många arbetar på kombiterminalen? 

5. Vilka tider på dygnet är kombiterminalen i bruk? Vilka tider skulle vara de 

optimala tiderna att byta transportsätt för containrarna?  

Anläggning 

1. Finns det tillräckligt med utrymme på anläggningen för den mängd gods som ni 

hanterar? Exempelvis lagring och parkering.  

2. Finns det utrymme för expansion och utveckling av kombiterminalen? 

Maskiner/Utrustning 

1. Använder ni några maskiner när ni lastar om? Finns det tillräckligt med maskiner 

för att hantera den mängd av gods som lastas om/hanteras?  

2. Går maskinerna sönder ibland? Om ja, varför? 

3. Vet ni några maskiner som finns ute på marknaden nu som skulle passa bra i er 

verksamhet? Om ja, vilka?  

4. Hur tungt last för en containerbärare bära?  

5. Finns det någon maximal/minimal längd/bredd för vad containerbäraren kan bära?  

6. Vad krävs för att köra en containerbärare? 

7. Vad använder ni för utrustning för att kommunicera? Är den bra?  

Tåg 

1. Vilka tider kan tåget köra in till kombiterminalen?  
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2. Var står tåget innan det körs in till terminalen? Vilken kapacitet har det 

järnvägsspåret?  

3. Hur lång tid tar det innan Green Cargo AB kommer och kör in tåget? Är detta 

förbestämt?  

Interna och externa faktorer  

1. Hur påverkas ni av olika väder? Hur gör ni för att minimera påverkan?   

2. Vilka externa faktorer påverkar kombiterminalen? Nutid? Framtid?  

3. Vilka interna faktorer påverkar kombiterminalen? Nutid? Framtid?  

Mellanlagring 

1. Finns det något lager för kombiterminalen? Kan bilarna/tågen stå ett tag innan de 

åker iväg från terminalen? 

Personal 

1. Jobbar ni i skift? 

2. Vilka arbetstider har ni? 

3. Har ni upplevt att det blivit för få som arbetat när ni lastat om? Om ja, är detta 

vanligt?   

4. Finns det någon viss kompetens ni saknar i det dagliga arbetet?  

5. Vad använder ni för utrustning för att kommunicera? Är den bra?  

8.3 Bilaga 3 –Intervjufrågor till Gruppchefen på Green Cargo AB i Älmhult 

Fysisk Intervju den 13 april 2017.  

 

1. Beskriv en vanlig dag när ni hanterar växlingarna i Alvesta, mest fokus på kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta.  

2. Hur skulle det fungera om andra aktörer kom in på kombi- och omlastningsterminalen 

i Alvesta och behövde växlingar?  

3. Vilka andra aktörer skulle kunna utföra växlingarna? Konkurrenter?  

4. Vad är det som bestämmer tiderna för när ni kan växla? 

5. Skulle några andra tider för växling i Alvesta vara mer optimala för er?  

6. Hur många utför växlingen? 

7. Hur lång tid tar det att växla vagnarna på kombi- resp omlastningsterminalen?  

8. Brukar det uppstå några problem vid växlingen? Eller innan/ efter växlingen? 

9. Vilka faktorer påverkar växlingen? Externa? Interna?  

10. Hur skulle ni påverkas om ni inte behövde åka upp till Alvesta och växla om?  
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11. Hur länge har ni varit baserade i Älmhult?  

12. Ser ni en möjlighet i framtiden att ni eventuellt kommer att utgå ifrån Alvesta eller 

annan ort?  

13. Hur tror ni att växlingen och operationer kring växlingen kommer att genomföras i 

framtiden? Dvs om 5-10 år?  

14. Finns det möjlighet för tågset att parkeras på Alvesta station? 

15. Om kombi- och omlastningsterminalen skulle öka sin verksamhet och behöva flera 

växlingar om dagen är det något ni skulle kunna genomföra? Om ja, hur? Om nej, 

varför inte?  

16. Hur länge parkeras tågen i Älmhult innan de transporteras till Alvesta?  

17. Vill ni öka er verksamhet och utföra växlingar på andra kombi- och 

omlastningsterminaler? Om ja, vart skulle det vara möjligt? Om nej, varför inte?  

18. Hur många arbetar på Green Cargo AB i Älmhult?  

19. Var arbetar ni?  

8.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor för frågeställning 2  

Kombiterminalen 

Interna faktorer 

1. Vad är det som hanteras via Er kombiterminalen? Gods och typ av trailer/container. 

2. Vilka kunder har ni?  

3. Vilken kapacitet har kombiterminalen? 

4. Hur stor är kombiterminalen? 

5. Hur många spår har ni?  

6. Hur många kan arbeta på terminalen samtidigt?  

7. Hur många och vilken typ av maskiner har ni?  

8. Hur mycket gods hanterar ni per år? i veckan? 

9. Hur många arbetar på kombiterminalen? 

10. Hur ser en vanlig dag ut på kombiterminalen?  

11. Hur ser markunderlaget ut på kombiterminalen? Är det tåligt/hållbart? Fungerar det, 

varför/varför inte? 

12. Finns det gott om utrymme för att manövrera på kombiterminalen? 

13. Hur arbetar ni för att ha hög säkerhet på kombiterminalen?  

14. Hur länge står containrarna/trailarna innan de transporteras? 

15. Finns det lagerutrymme på kombiterminalen? Vilken typ av lagringsutrymme?  
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16. Har ni elektrifierade spår? Om ja, hur fungerar det? Om nej, är det något ni skulle 

kunna tänka er att införskaffa?  

17. Finns det möjlighet till lagringsmöjlighet inom kombiterminalens område?  

18. Vilka svagheter respektive styrkor har kombiterminalen?  

19. Finns det förbättringspotentialer som ni ser i er verksamhet? 

20. Hur fungerar informationen mellan medarbetarna?  

 

Externa faktorer 

1. Vilken är en minimum radie (km) där användandet av kombitrafik är lönsamt? 

2. Vilka är det som transporterar tågvagnarna till kombiterminalen? Hur funkar det? 

3. Finns det utrymme för fler växlingar om så skulle önskas? 

4. Hur transporteras godset innan/efter den kommer till kombiterminalen?  

5. Vilka tider lämnas/hämtas tågvagnarna? 

6. Vilka omvärldsfaktorer tror ni påverkar kombiterminalen?  

7. Påverkas ni av några lagar? Om ja, vilka?  

8. Tror ni att det kommer komma lagar i framtiden som kommer påverkar er mer?  

9. Påverkas ni av några teknologiska faktorer? 

10. Tror ni det kommer komma nya innovationer inom er bransch i framtiden som 

kommer påverka er?  

11. Finns det några socio-kulturella faktorer som påverkar er i nuläget?  

12. Finns det några socio-kulturella faktorer som ni tror kommer påverkar er i framtiden?  

13. Finns det några socio-kulturella faktorer som har påverkat kombiterminalen?  

14. Har ni närhet till sjö- och vägtransport? Vilka? 

15. Vilka är era största konkurrenter? 

16. Vilka hot respektive möjligheter ser ni för er kombiterminal?  

17. Hur ser ni på möjligheten för kombitrafik/intermodala transporter i nuläget? I 

framtiden?  

18. Vad tror ni är styrkor respektive svagheter med kombitrafik/ Intermodala transporter?  

19. Hur fungerar informationshanteringen mellan era kunder/leverantörer? 

20. Samarbetar ni med andra kombiterminaler?  

21. Tror ni att arbetet på kombiterminalen skulle i framtiden kunna bli mer automatiserat?  

22. Tror ni det i framtiden skulle bli aktuellt med självstyrande tåg? 
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23. Ny plasmateknik som gör att luftmotståndet minskar för lastbilar vilket enligt 

intelligent logistik skulle minska bränsleförbrukningen, ser ni detta som något stort 

hot för kombiterminalen? 

24. Är ni en torrhamn? Om ja, fungerar det bra för er verksamhet? Om nej, varför inte 

och skulle ni vara intresserade av att bli en torrhamn?   

25. Regeringen håller just nu på att diskutera ett förslag om ökad lastbilsekipage på 74 

ton istället för 64 ton inom vissa transportområden i Sverige, tror ni att detta är något 

som kommer att påverkar er och era framtidsutsikter?  

26. Enligt intelligent logistik har användandet av HVO ökar som bränsle för lastbilar, är 

detta något som ni tror kommer påverka er verksamhet?  

27. Om trafikverket skulle ta över mer av järnvägsunderhållningen skulle detta påverka 

er?  

28. Det finns uppgifter om en ny uppfinning som spara miljoner på järnvägsunderhåll, 

tror ni det är något som kommer påverka er verksamhet?  

29. Om trafikverket skulle bli mer kostnadseffektiva vid underhållsarbete på väg, skulle 

detta vara till er fördel eller nackdel? Varför? 

30. Om användandet av inlandstransporter med båt skulle öka i Sverige tror ni detta skulle 

påverka er negativt? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

31. Göteborg håller på att bygga en ny kombiterminal ute på Hisingen i anslutning till 

Göteborgs hamn, är detta något som kommer påverka er verksamhet?  

32. Det finns även planer på att investera i omlastningsterminaler i Göteborgs hamn, tror 

ni att detta kommer att påverkar er?  

33. Enligt Göteborgs Hamn ska rederierna möjligtvis investera i Roro-fartyg som kan ta 

högre lastkapacitet, tror ni detta kommer påverkar er verksamhet? Om ja/nej, varför 

inte? 

34. Eventuellt ska rederierna som ankommer till Göteborgs hamn ta ut trängselavgifter 

av gods, tror ni att detta kommer att påverka er? Om ja/nej, varför/varför inte? 

35. Tror ni att det finns andra hamnar i Sverige eller utomlands som kan komma att 

påverka er verksamhet? Finns det några specifika faktorer?  

36. Om det skulle införas ett nytt tågstyrningssystem skulle detta påverka er och hur?  

37. I Göteborgs hamn har det länge varit strejker som har påverkat att verksamheten har 

blivit delvis ineffektivt hur ser ni på detta problem?  
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Omlastningsterminalen 

Interna faktorer 

1. Förklara en vanlig dag på omlastningsterminalen? 

2. Vad är det som omlastas i omlastningsterminalen? 

3. Hur och vilka kör in vagnarna på omlastningsterminalen? 

4. Hur många spår har ni?  

5. Har ni elektrifierade spår? Om ja, fungerar det? Om nej, varför inte och är det något 

ni skulle kunna tänka er att investera i? 

6. Vilka olika tjänster erbjuder ni era kunder? Mellanlagring? Olika typer av 

omlastning? 

7. Om ni har lagring, vilken lagringskapacitet har ni? Vilken fyllnadsgrad? 

8. Hur fungerar informationen mellan medarbetarna?  

9. Hur hanterar ni säckar vid omlastning? 

10. Är terminalen väderskyddad? Om ja/nej, hur påverkar det er verksamhet?  

11. Hur är markunderlaget på omlastningsterminalen? 

12. Vilka maskiner? 

13. Finns det några förbättringspotentialer? 

14. Är det viktigt för er att ha lager? 

 

Externa faktorer 

1. Vilken är en minimum radie (km) där användandet av omlastning/kombitrafik är 

lönsamt? 

2. Påverkas ni av några lagar? Om ja, vilka?  

3. Tror ni att det kommer komma lagar i framtiden som kommer påverkar er som 

fördel/nackdel?  

4. Påverkas ni av några teknologiska faktorer? Vilka? 

5. Tror ni det kommer komma nya innovationer inom er bransch i framtiden som 

kommer påverka er?  

6. Finns det några socio-kulturella faktorer som påverkar er i nuläget?  

7. Finns det några socio-kulturella faktorer som ni tror kommer påverkar er i framtiden?  

8. Finns det några socio-kulturella faktorer som har påverkat kombiterminalen?  

9. Hur fungerar informationshanteringen mellan era kunder/leverantörer? 

10. Tror ni att arbetet på omlastningsterminalen skulle i framtiden kunna bli mer 

automatiserat?  
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11. Tror ni det i framtiden skulle bli aktuellt med självstyrande tåg? 

12. Ny plasmateknik som gör att luftmotståndet minskar för lastbilar vilket enligt 

intelligent logistik skulle minska bränsleförbrukningen, ser ni detta som något stort 

hot för omlastningsterminalen? 

13. Är ni en torrhamn? Om ja, fungerar det bra för er verksamhet? Om nej, varför inte 

och skulle ni vara intresserade av att bli en torrhamn?   

14. Regeringen håller just nu på att diskutera ett förslag om ökad lastbilsekipage på 74 

ton istället för 64 ton inom vissa transportområden i Sverige, tror ni att detta är något 

som kommer att påverkar er och era framtidsutsikter?  

15. Tror ni att er verksamhet kommer påverkas av plasmatekniken som gör att 

luftmotståndet minskar för lastbilar och som då leder till att bränsleförbrukningen 

minskar?  

16. Enligt intelligent logistik har användandet av HVO ökat som bränsle för lastbilar, är 

detta något som ni tror kommer påverka er verksamhet? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte?   

17. Om trafikverket skulle bli mer kostnadseffektiva vid underhållsarbete på väg, skulle 

detta vara till er fördel eller nackdel? Varför? 

18. Om användandet av inlandstransporter med båt skulle öka i Sverige tror ni detta skulle 

påverka er negativt? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

19. Om trafikverket skulle ta över mer av järnvägsunderhållningen skulle detta påverka 

er?  

20. Det finns uppgifter om en ny uppfinning som spara miljoner på järnvägsunderhåll, 

tror ni det är något som kommer påverka er verksamhet?  

21. Göteborgs hamn håller på att bygga en ny kombiterminal ute på Hisingen i anslutning 

till Göteborgs hamn, är detta något som kommer påverka er verksamhet? Varför? 

22. Det finns även planer på att investera i omlastningsterminaler i Göteborgs hamn, tror 

ni att detta kommer att påverkar er? Varför?  

23. Enligt Göteborgs Hamn ska rederierna möjligtvis investera i Roro-fartyg som kan ta 

högre lastkapacitet, tror ni detta kommer påverkar er verksamhet? Om ja/nej, varför 

inte? 

24. Eventuellt ska rederierna som ankommer till Göteborgs hamn ta ut trängselavgifter 

av gods, tror ni att detta kommer att påverka er? Om ja/nej, varför/varför inte? 

25. Tror ni att det finns andra hamnar i Sverige eller utomlands som kan komma att 

påverka er verksamhet? Finns det några specifika faktorer?  
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26. Om det skulle införas ett nytt tågstyrningssystem skulle detta påverka er och hur?  

27. I Göteborgs hamn har det länge varit strejker som har påverkat att verksamheten har 

blivit delvis ineffektivt hur ser ni på detta problem?   

 

Övriga frågor 

1. Vill ni ha kopia av examensarbetet när det är klart? Mailadress?  

2. Får vi skriva allt som sägs i intervjun i rapporten?  

8.5 Bilaga 5 – Kompletterande frågor till Gruppchefen på Green Cargo AB 

i Älmhult 

Kompletterande frågor via telefonintervju  till gruppchef på Green Cargo AB den 17 maj 

2017 kl 14:00. Tid:  

 

1. Har ni möjlighet att utföra växlingar i Alvesta nattetidv i dagsläget? 

2. Skulle ni har möjlighet att utföra växlingar nattetid om Alvesta skulle behöva det?  

 

8.6 Bilaga 6 – Kompletterande frågor till arbetsledaren på Alwex Intermodal 

AB 

Mailkontakt med arbetsledaren på Alwex Intermodal AB den 17 och 19 maj 2017. 

1.  Får man köra 12-tons trucken på vägen utanför terminalerna, det vill säga så man kan 

köra trucken från omlastningsterminalen till kombiterminalen? 

2. Vi har funnit att det finns mindre lastbärare än vanliga 20 foots och 40 foots 

containrar, det vill säga minicontainrar. Tror du att det skulle gå att hantera på er 

terminal, det vill säga både flytta över till tågvagnar och lastbilsflak? 

Minicontrainrarna har en volym på 16 kubikmeter och innermåtten är 340 cm lång, 

260 cm bred och 208 cm hög. Vi tänker att man kan hantera minicontainrar med 12-

tons trucken.  

3. Vi undrar också om du har varit med när de har "stuffat" containrar? På Alwex 

hemsida står det att ni har gjort någon speciallösning för att kunna stuffa containrar 

med bland annat trävirke. Tror du detta skulle fungera att införa på verksamheten?  

4. Har ni möjlighet att hantera trävirke i dagsläget? Det vill säga har ni någon hjullastare 

med klo som kan användas för hantering av virke? Tror du att virket skulle kunna 

lagras utanför omlastningsterminalen där saltsäckarna lagras eller bör trävirket 
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hanteras på kombiterminalen? Finns det lastbilar från Alwex som skulle kunna hämta 

trävirket? 

5. Hur långa är tågspåren på omlastningsterminalen och kombiterminalen? 

6. Vilka är det som genomför växlingen av containrarna till kombiterminalen?  

7. Är det TX-logistik som kör in COOP-tågen till kombiterminalen?  

8. Ser du några förbättringsförslag kring IT-system, dvs information om ankommande 

tåg osv?  

9. Tror du det är möjligt att hantera farligt gods på terminalerna? Varför/varför inte?  

 

 

 

 


