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Sammanfattning 
Detta examensarbete genomfördes våren 2013 på Karlstads universitet där TD Rail & 

Industry i Västerås stod som uppdragsgivare. Projektet innefattade att kartlägga nuvarande 

omlastningslösningar av enhetslaster mellan järnvägstransporter och vägtransporter, och 

utarbeta en konceptuell omlastningslösning med fokus på att öka järnvägstransporternas 

flexibilitet gentemot vägtransporterna. Där vikten lades på att utarbeta ett välarbetat 

helhetskoncept. 

Projektet genomfördes med designprocessen som grund och innehöll bland annat 

momenten; förstudie, kravspecificering, idégenerering, konceptval m.m.  

Resultatet blev en vidareutveckling av det redan befintliga systemet CCT som bygger på 

horisontell överföringsteknik och möjliggör därför omlastning av enhetslaster direkt under 

kontaktledning. Skillnaden mellan RES och CCT är att man tagit bort ombyggnationen av 

tågvagn och lastbilschassi, som var en av CCTs stora svagheter, genom två hydrauliska 

”teknikplattor”. Tack vare detta tillsammans med sin låga investeringskostnad/driftkostnad 

öppnar RES nya möjligheter för omlastning på fler strategiska punkter direkt utmed 

järnvägsnätet och därmed ökar järnvägstransporternas flexibilitet.  

Som vidareutveckling av RES föreslås ett samarbete med CCT där man initialt utför mer 

detaljerade beräkningar på teknikplattorna.  

 

  



Abstract 
This Bachelor of Science thesis was carried out in spring 2013 at Karlstad University for a 

company called TD Rail and Industry placed in Västerås, Sweden. The project included 

mapping of current transferring solutions of unit loads between railway and road transports, 

and the development of a conceptual transferring solution with the focus to increase the 

flexibility of the railway transport. The importance was to develop a well-made overall 

concept rather than small detailed parts of it. 

The project followed the design process methodology and included parts like: pre-study, 

requirements specification, idea generation, concept selection etc. The result was a further 

development of an already existing system called CCT based on horizontal transferring 

technology and therefore allow transferring of units directly under the overhead contact 

line. Thanks to this, together with its low investment / operating costs RES opens new 

opportunities for additional strategic transferring places along the railway, thereby 

increasing the flexibility of rail transports. 

The difference between RES and CCT is that you no longer need to rebuild the railway cars or 

the truckchassis , which was one of CCTs major weaknesses, instead the lifting mechanism is 

replaced by two hydraulic "technique plates". 

As a further development of the RES a partnership with CCT is proposed. 
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1  Inledning 
Rapporten redovisar examensarbetet ”Rapid Exchange Solution” (RES) som genomfördes av 

Jimmy Bovin under våren 2013 i kursen Examensarbetet för högskoleingenjörsexamen inom 

innovationsteknik och design (MSGC12), vid Karlstads universitet inom fakulteten hälsa, 

natur- och teknikvetenskap. Arbetet motsvarar 22,5 högskolepoäng och genomfördes åt 

företaget TD Rail & Industry i Västerås. Hos företaget har Dan Lindholm bistått som mentor 

och vid universitetet har universitetsadjunkt Monica Jakobsson varit handledare och 

professor Leo De Vin examinator. 

Inom projektet genomfördes även ett delprojekt i form av ett logotypprojekt tillsammans 

med en webbdesigner för att ta fram en logotyp som kunde användas som 

presentationsunderlag. Där examensarbetets projektledare stod som medbeställare samt 

medverkade i den kreativa processen. 

1.1 Bakgrund  
Ökande godsvolymer ställer högre krav på transporterna och dess effektivitet. De ökande 

godsvolymerna innebär fler transporter vilket ställer högre krav på flexibiliteten vilket 

medför svårigheter för järnvägstransporterna att konkurrera med vägtransportens 

expansion.  Trots att godset transporteras långa sträckor, som borde vara 

järnvägstransporters område, används vägtransporter då järnvägstransporterna är väldigt 

låsta av sin infrastruktur. Järnvägsnätets begränsningar innebär också att godset sista sträcka 

oftast måste transporteras med hjälp av vägtransporter som når fram till de flesta platser. 

Användandet av intermodala transporter, transportkedjor med flera transportmedel, blir 

även det mer populärt för att utnyttja varje transportmedels styrkor. Denna kombination av 

olika transportmedel medför att man måste införa ett ytterligare system i transportkedjorna, 

nämligen omlastningssystem. 

Uppdelningen av omlastningssystem sker oftast i vertikala och horisontella system, där de 

vertikala systemen är vanligast förekommande. De vertikala systemen används på dagens 

kombiterminaler i form av truckar och kranar.  Gemensamt för de vertikala systemen är att 

de ofta är kopplade till höga kostnader och kan utgöra den största kostnaden i logistikkedjor 

med flera transportmedel (Nelldal, et al., 2011). Dessutom krävs extern personal för att 

manövrera dessa system. Därför har man börjat utveckla olika innovativa system som bygger 

på horisontell förflyttning, men dessa system är oftast väldigt komplexa och mer 

investeringstunga än de traditionella vertikala systemen och används därmed inte så ofta 

(Nelldal, et al., 2011). 

Idag finns det system där tanken är att man skall kunna lasta av containrar på strategiska 

punkter utefter rälsen för att lastbilen sedan ska kunna hämta dessa. Detta resulterar i ökad 

flexibilitet i transportkedjorna då lastbilens och godstågens turer ej blir låsta i förhållande till 

varandra. Dessa system finns dessvärre inte utbredda över marknaden utan endast som 

teorier. Ett av dessa system som fått mycket bra kritik är ett system vid namn CarConTrain 
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(CCT) som bygger på horisontell överföring och kan därmed överföra enhetslaster mellan 

olika transportmedel direkt under kontaktledningen (Nelldal, et al., 2011).  

1.2 Problemformulering 
Hur skall man på ett effektivt och flexibelt sätt möjliggöra omlastning av gods mellan två 

fordon utan att dessa fordon skall behöva närvara vid samma plats vid samma tidpunkt? 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att öka järnvägstransporters konkurrenskraftighet gentemot 

vägtransporter genom att effektivisera omlastningen av gods samt öka järnvägstransporters 

flexibilitet. 

1.4 Mål 
Målet med projektet är att utveckla ett koncept som ökar effektiviteten och flexibiliteten vid 

omlastning från godståg till lastbil och kartlägga nuvarande metod/metoder samt definiera 

varför man gör som man gör idag.  

Projektets mål är att leverera en slutrapport senast den 1 juli 2013 där nuvarande 

omlastningar beskrivs samt där framtaget koncept tydligt framgår i form av renderingar och 

animeringar samt beskrivningar. 

1.5 Avgränsningar 
Konceptet skall hantera containrar eller ”lastbärare” ej styckegods. 

Konceptet skall gå att applicera i Sverige. 

Projektet syftar att ta fram ett välarbetat koncept hellre än detaljerade konstruktioner av 

delsystem, vikten skall ligga på helheten och presentationen av denna helhet.  
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2 Metod 
Metoden utgår från den industriella produktutvecklingsprocessen (Johannesson, et al., 2004) 

med en viss modifiering som framgår av figur 1. Därefter har lämpliga moment lagts till 

under varje huvuddel för att nå de uppsatta målen. Varje moment beskrivs under respektive 

underrubrik. 

 

Figur 1. Projektets olika faser. 

Under problemlösningen har en cyklisk metod används där processen gick i fyra steg 

nämligen specifikation, syntes, modellering och analys (Johannesson, et al., 2004), se figur 2. 

Denna metod upprepades sedan om resultatet av metoden var undermåligt.  

 

Figur 2. Problemlösningar har varit en cyklisk process innefattande specifikation, syntes, modellering och analys. 

I specifikationsfasen definierades VAD som skulle lösas, i syntesfasen beskrevs de HUR, i 

modelleringen beskrev man lösningen och i sista skedet bestämdes om resultatet stämde 

överens med specifikationen eller om cykeln skulle upprepas (Johannesson, et al., 2004). 

2.1 Projektplanering 
Första steget vid projektplaneringen var att identifiera en tydlig problemformulering som 

sammanfattades i en brief.  Briefen beskrev bakgrunden till problemet, problemformulering, 

syfte, mål samt identifierade avgränsningar (Österlin, 2010). Denna brief kom under senare 

skede av projektet att ändras ett antal gånger för att precisera problemet. Tanken var att 

börja väldigt brett och senare smalna av projektet till en lämplig storlek. 

Efter att en tydlig problemformulering uppkommit användes denna för att identifiera möjliga 

arbetspaket som projektet innefattade. Dessa arbetspaket grupperades och delades in i en 

Förstudie
Krav-

specifikation
Koncept-

generering
Konceptval

Koncept-
utveckling

Syntes

Modellering

Analys

Specifikation
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Work Breakdown Structure (WBS) för att sedan bestämma tidsåtgång för varje specifik del i 

ett GANT-schema (Heizer & Render, 2011). 

Vid projektets start identifierades även möjliga risker som kunde uppkomma under 

projektet, dessa risker viktades sedan efter sannolik för uppkomst samt efter konsekvens av 

uppkomst för att belysa vilka av riskerna som klassades till de mest kritiska.  

Momenten genom projektplaneringen sammanfattades sedan till en projektplan 

innehållande följande rubriker: 

1. Inledning 

2. Mål 

3. Organisation 

4. Projektmodell 

5. Tidsplanering 

6. Riskanalys 

7. Dokumenthantering 

Där projektmodellen sammanfattade den tänka metodiken som skulle användas genom 

projektet samt dokumenthanteringen som beskrev tillvägagångssättet vid dokumentering av 

arbetsmoment.  

2.2 Rutiner under projektet 
Projektet har genomförts som ett självständigt arbete av projektledaren men kontinuerliga 

möten med handledare från universitet för avstämning har skett under projektets gång. 

Styrgruppsmöten med uppdragsbeställare har skett vid projektets kritiska punkter, 

exempelvis vid vägval, för att involvera uppdragsbeställare i arbetet.  

Detaljplanering utifrån fastställd projektplan har skett veckovis för 2 veckor framåt i tiden. I 

detaljplaneringen framgick veckornas arbetsmoment som erfordrades för att nå projektets 

uppsatta mål, samt definierades arbetsmomentens tidsåtgång. Vid detaljplaneringen 

fastställdes även eventuella risker för samtliga arbetsmoment. Detaljplaneringen 

presenterades visuellt i Microsoft Outlooks schemaverktyg där varje moments läge 

markerades med olika färger (röd= efter, gul= kan bli efter, grönt = i tid). 

Under projektets gång har ett antal presentationer hållits för en grupp designingenjörer 

samt universitetspersonal för att säkra arbetets kvalité.  

Under projektets gång har dessutom en akademisk rapport skrivits för att dokumentera 

använda metoder och resultatet som framkommit vid användning av dessa metoder. Denna 

akademiska rapport har sedan genomgått en opponering för att säkra dess kvalité.  
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2.3 Förstudie 
Förstudiens huvudsakliga mål var att samla in relevant fakta för projektets vidare gång samt 

skaffa en djupare förståelse för problemet idag. Förstudien ligger som grund för hela 

projektet och samtliga beslut har baseras på fakta utifrån denna studie.  

Förstudiens innehåll grundar sig mycket på frågor som uppkom vid en ”mindmapsession” 

(Michanek & Breiler, 2007) tillsammans med uppdragsbeställare vid projektets start, se 

bilaga A. 

Varje del i förstudien beskrivs under respektive underrubrik. 

2.3.1 Litteraturstudier/Faktainsamling 
Under projektet har ett antal litteraturstudier samt faktainsamlingar genomförts inom olika 

områden. Dessa områden förklaras under respektive underrubrik. 

Logistikstudie 

Under logistikstudien genomfördes en litteraturstudie med målet att erhålla kunskaper kring 

logistikens grunder och hur transporten med olika transportmedel genomförs idag. Vikt 

lades även på begreppen godstransporter, intermodala transporter, Cross-docking, 

miljöpåverkan kring transporter samt jämfördes de existerande transportmedlen gentemot 

varandra. 

Studien baserades på relevant litteratur samt fakta inom området logistik. 

Studie kring enhetslaster 

En litteraturstudie kring enhetslaster genomfördes där målet var att förstå de olika typer av 

enhetslaster som finns idag samt dess uppbyggnad. Mycket vikt lades på ISO-containern där 

dess standard granskades utifrån uppbyggnad, mått och gränssnitt.  

Studie kring den svenska infrastrukturen 

En litteraturstudie samt faktainsamling över internet om den svenska infrastrukturen 

genomfördes för att belysa dagens vägnät och järnvägsnät samt 

omlastningspunkter/terminaler. En uppfattning angående vilken mängd som transporteras 

med de olika transportmedlen skapades. Transporter samt aktuella godsstråk ur ett 

framtidsperspektiv granskades även. 

Studie kring godsvagnars utformning 

Studien genomfördes genom faktainsamling via observationer under studiebesök på 

kombiterminaler samt sökning efter de stora tillverkarna av godsvagnars produkttyper via 

tillverkarnas hemsidor. Genomgång av relevanta ritningar på godsvagnar genomfördes. 
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Studie av reglementen 

En studie kring reglementen som gäller vid arbete samt byggnad av konstruktioner i 

närheten av spår genomfördes. Trafikverket kontaktades för tips om aktuella reglementen 

som sedan granskades. Reglementen som bland annat togs i beaktning var: 

 BVS 1586.20 Banöverbyggnad – Infrastrukturprofiler 

 BVF 1921 - Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings- och 

tågvärmeanläggningar 

2.3.2 Benchmarking omlastningssystem 
En granskning av nuvarande lösningar för omlastning av containerlast genomfördes genom 

sökning på internet efter liknande system. Sökningarna baserades på konstruktioner för 

containers samt semitrailers. Några av sökorden som användes och kombinerades var 

följande: intermodal, transfer, system, container, innovative, transport, handling, rail, road 

och freight. Diskussioner fördes även med forskare på området för att definiera ytterligare 

intressanta system.  

Som referens granskades en artikel om ett projekt kallat ISTRA (Bärthel, 2010) där ett 

liknande arbete som detta projekt utförts men för semitrailers istället för containrar. 

Patentsökning 

En patentsökning efter registrerade patent i databasen Espacnet genomfördes. Sökningen 

genomfördes främst för att inspirera till nya kombinerade lösningar. Några av sökorden som 

användes och kombinerades var följande: intermodal, transfer, system, container, 

innovative, transport, handling, rail, road, containersystem och freight.  

2.3.3 Studiebesök och intervjuer 
Under projektet genomfördes fyra olika studiebesök med fokus på hur omlastningen idag 

oftast går till av containrar. Studiebesöken genomfördes på följande platser: 

 Hallsbergs kombiterminal 

 Västerås kombiterminal 

 Vänerhamn Karlstad 

 APM Terminals Göteborg 

Under studiebesöken observerades tillvägagångssätt vid omlastning samt nuvarande 

konstruktioner som används vid omlastningen. Intervju med personal genomfördes med 

fokus på förbättringsåtgärder som genomförts samt åtgärder som borde genomföras. 

Intervjuer 

Intervju med Vänerexpressens VD, Per Kristiansson, genomfördes med fokus på hur dess 

tågpendlar idag går och dess beläggning samt vad man vill förbättra i framtiden. Intervju 

genomfördes även med professor Bo-Lennart Nelldal från KTHs järnvägsgrupp som bedriver 

forskning kring just godstransporter med järnväg genomfördes med fokus på vad som krävs 

för införandet av nya omlastningssystem. 
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Intervjuerna genomfördes i form av ostrukturerade intervjuer där frågorna anpassades efter 

situationen och personen som intervjuades för att få en bredd på materialet (Kylén, 2004). 

2.4 Kravspecifikation 
I kravspecifikationen framgick ställda krav på ett framtida koncept tydligt och fungerade 

genom resterande process som ett avstämningsprotokoll. De uppställda kraven baserades 

på fakta som uppkom under förstudien. Kraven kategoriserades efter funktionella samt 

begränsande krav enligt Johannessons teori för kravuppställning (Johannesson, et al., 2004). 

Syftet med kravspecifikationen var att tydligt visa vad som skulle levereras vid projektets slut 

samt inom vilka tidsramar. Kravspecifikationen godkändes av uppdragsgivare för att bekräfta 

att uppdragsgivare och projektledare strävade mot samma mål. 

2.5 Konceptgenerering 
Vid konceptgenereringen genomfördes två olika typer av sessioner, en tillsammans med 

uppdragsgivare samt ett antal olika sessioner på egen hand.  

Vid sessionen tillsammans med uppdragsgivare genomfördes en brainstorming (Michanek & 

Breiler, 2007) där vi tillsammans skissade samt diskuterade en rad olika typer av lösningar 

som uppfyllde uppställda krav. Uppdragsgivaren är väl känd med branschen och besitter 

därför väsentliga kunskaper vilket resulterade i koncept som oftast var fullt realiserbara.  

Vid sessionerna på egen hand användes förutom vanlig traditionell brainstorming även 

metoden negativ idégenerering.  Där problemställningen vändes till att skapa den värsta 

tänkbara lösningen för omlastningen. Metodens syfte var att vända ut och in på problemet 

och därmed stimulera den kreativa processen (Michanek & Breiler, 2007). Som sista skede 

vändes sedan dessa negativt utformade idéer till positiva som löste den riktiga 

problemformuleringen. Vid sessionerna på egen hand användes skisser som verktyg för 

problemlösning. 

För att visualisera de fyra främsta idéerna användes programmet PRO Enginner för att 

modellera upp lösningen samt en omlastningsmiljö (järnvägsräls, tågvagn samt container). 

Detta användes senare för vidare idégenerering samt för att generera enkla animeringar 

som förklarar lösningarnas funktionalitet.  

2.6 Konceptval 
Från konceptutvecklingen togs ett 30-tal koncept fram, dessa koncept fördes senare in i 

urvalet som bestod av tre steg nämligen: 

 ”Grovgallring” 

 Elimineringsmatris 

 Kriterieviktsmatris 

Grovgallringen genomfördes parallellt med idégenereringen där de idéer som ej löste 

problemet togs bort direkt. 
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Vid nästa steg användes Pahl och Beitz elimineringsmatris (Johannesson, et al., 2004) där 

man undersökte om varje lösning löste grundproblemet, uppfyllde ställda krav, var 

realiserbar, befann sig inom kostnadsramarna, passade företaget samt var säker och 

ergonomisk. Om lösningen misslyckades att uppfylla något av kriterierna eliminerades den 

omedelbart.  

De lösningar som överlevt elimineringsmatrisen granskades i en matris inspirerad från 

kriterieviktsmatrisen skapad av Kesselring (Johannesson, et al., 2004). Där diskuterades det 

fram 7 kriterier där varje lösning betygssatts i respektive kriterie på en skala 1-5. Där 1 var 

sämsta möjliga och 5 bästa möjliga. De 7 kriterierna som bedömdes var följande: 

 Flexibilitet till olika storlekar- Möjligheten att anpassa sig till att ta olika storlekar på 

containrar. 

 Investeringskostnad 

 Driftsäkerhet- Hur bra är den troliga driftsäkerheten. Många rörliga delar, mycket 

som kan krångla osv. 

 Snabbhet- Hur snabbt kan lösningen överföra en container från vagn/lastbil till 

konstruktion. 

 Enkelhet att införa- Hur mycket krävs för att införa systemet, många saker som ska 

ändras? 

 Användbarhet- Hur enkelt är det att använda? 

Varje kriterie viktades lika högt och en summering av poängen genomfördes för att ranka 

lösningarna gentemot varandra. Det koncept med högst poäng utsågs som vinnare. 

Spindelvävsdiagramen användes sedan för att visuellt presentera resultatet av denna matris.  

De tre lösningarna med högst poäng jämfördes sedan gentemot varandra genom 

identifiering av problem, brister samt fördelar. Detta resulterade i att det bästa konceptet 

blev valt. 

För att presentera det valda konceptets skillnader, gentemot de konkurrerande 

kombiterminalerna, genomfördes en SWOT-analys där man definierade konceptets styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot (Kotler & Armstrong, 2012). Dessa kombinerades sedan med 

varandra för att öka konceptets styrkor med hjälp av möjligheterna, och minska svagheterna 

och hoten.  

2.7 Konceptutveckling 
I denna del bearbetades det valda konceptet till ett realiserbart koncept med stor vikt på 

illustration av de valda konceptet. Varje moment beskrivs under respektive underrubrik. 

2.7.1 Beräkningar 
Beräkningarna genomfördes på den övre delen av teknikplattan för att uppskatta 

tvärsnittets dimensioner. Beräkningarna utgick från värsta tänkbara scenario; att containern 

ej är konstruerad för att ta upp någon böjspänning. Beräkningarna utfördes på en fritt 

upplagd stålbalk på två stativ med en given utbredd last på lite över 20 ton per platta och en 
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given längd på 2,44 meter. Beräkningarna fördes in i Excel och dimensionerna på balken 

ändrades så att balken klarade belastningarna. För en mer specifik förklaring se 

nedanstående rubriker samt bilaga C. 

Formler 

Formlerna som användes vid beräkningarna framgår nedan (Björk, 2009): 

    (1) 

 

    (2) 

 

    (3) 

     

    (4) 

 

   (5) 

 

  (6) 

 

    (7) 

 

     (8) 

 

Där ekvationernas beteckningar framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Förklaringar till ekvationernas beteckningar 

Mmax = Maximalt böjmoment. A = Arean. 

Q = Jämt fördelad belastning. a = 
Avstånd egen tyngdpunkt 
(TP) till sammansatt TP. 

L = Balkens längd. y0 = Avstånd till TP. 

T = Tvärkraft. 𝜎 = Spänning. 

x = Avstånd till snitt. Mb = Böjmoment. 

Iy = Tröghetsmoment. Z = 
Längsta avstånd från TP till 
kant. 

b = Bredd. f = Nedböjning. 

h = Höjd. E = Elasticitetsmodul. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −
𝑄𝐿

8
 

𝑇 = 𝑄 (
𝑥

𝐿
−
1

2
) 

𝐼𝑦 =
𝑏 × ℎ3

12
 

𝐼′𝑦 = 𝐼𝑦 + 𝐴 × 𝑎
2 

 

𝐼𝑦 𝑡𝑜𝑡 = 𝐼′𝑦1 + 𝐼′𝑦2 + 𝐼′𝑦3 

𝑦𝑜 =
𝐴1 ∗ 𝑦1 + 𝐴2 ∗ 𝑦2 + 𝐴3 ∗ 𝑦3

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3
 

𝜎 =
𝑀𝑏 × 𝑍 

𝐼´𝑦 𝑡𝑜𝑡

 

𝑓 =
5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
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Tvärkrafter och moment 

Balken frilades och jämnviktsekvationer ställdes upp för att definiera reaktionskrafterna vid 

stöden för balken. Sedan genomfördes ett snitt i balken för att definiera tvärkrafterna samt 

böjmomenten som uppstår i balken vid belastningen, tvärkrafterna och böjmomenten 

definierades sedan vid intressanta punkter. Maximala böjmomentet bestämdes sedan med 

hjälp av ekvation (1) och tvärkraften med hjälp av ekvation (2).  

Maximal böjspänning 

Sedan räknades böjtröghetsmomentet ut för varje del av balken med hjälp av ekvation (3) 

och det totala tröghetsmomentet bestämdes med hjälp av Steiners sats, ekvation (4) och (5). 

Där balkens tyngdpunkt bestämdes med ekvation (6).  Maximala momentet och totala 

tröghetsmomentet användes sedan i ekvation (7) för att få ut den maximala böjspänningen 

som uppstod i balken. Materialegenskaperna som användes var; E-modul 210 GPa, Rp = 360 

MPa och v = 0,3. 

Maximal nedböjning 

Den maximala nedböjningen beräknades enligt ekvation (8) för den antagna belastningen. 

2.7.2 3D modeller 
3D modeller för presentation av det valda konceptet skapades i CAD-verktyget PRO 

Engineer. Modeller skapades även av tågvagnar och järnvägsräls för att illustrera konceptets 

funktion och miljö. Modellerna modulerades med stor vikt på helheten där ingen större vikt 

lades på detaljer.  

Standardkomponenter som containrar laddades ner och justerades efter behov. 

2.7.3 Rendering och animering 
Renderingarna genomfördes i programmet PRO Engineer. Dessa genomfördes i olika 

perspektiv samt vinklar på konceptet i en spårmiljö samt genomfördes renderingar på 

huvudkomponenterna.  

Animeringarna genomfördes i PRO Engineers animations modul. Initialt animerades grova 

animeringar för de fyra favoritkoncepten. Sist animerades en fotorealistisk animering på valt 

koncept. 

2.7.4 Logotyp 
Logotypen för presentationsunderlag skapades genom utlysning av ett delprojekt, 

logotypprojekt, till en utbildad webbdesigner.  

Ett antal möten innan delprojektets start genomfördes där examensarbetets 

bakgrund/funktion förklarades, dessutom visades tänkta lösningens konstruktion för 

webbdesignern. Genom en brainstormning togs sedan 20 ord fram som logotypen borde 

utstråla, av dessa 20 underströks fem ord som de viktigaste. Ett collage över estetiskt 

tilltalande logotyper togs fram för att inspirera webbdesignern genom en bildsökning på 
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internet. Detta beskrevs i ett projektdirektiv, se bilaga H, som lämnades över till 

webbdesignern. 

Logotypprojektet överläts sedan till webbdesignern som tog fram en passande logotyp 

genom egen metodik. 
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3 Resultat 
Varje del i projektet som genererade konkreta resultat presenteras under respektive 

underrubrik i detta avsnitt. 

3.1 Projektplanering 
Projektets tidsplanering framgår av GANTT schemat som presenteras i figur 3, i schemat 

framgår projektets grindar samt tidsåtgången för varje moment.  

 

Figur 3. GANTT schema över projektet. 

De största riskerna som identifierades var:  

 Vag problemformulering och otydliga avgränsningar. 

 Patent/reglementen som hindrar framtagen lösning 

För vidare upplysning kring projektplaneringen hänvisas till bilaga B. 

3.2 Förstudie 
Förstudiens resultat presenteras under respektive underrubrik. 

3.2.1 Logistikstudie 
Logistik kan ses som ett stort nätverk som binder ihop leverantörer med sina kunder genom 

en rad olika kopplingar, ett nätverk som kan vara väldigt komplext eller väldigt enkelt. Man 

kan använda sig av flera olika transportsätt inom dessa nätverk och man binder ihop dessa 

med hjälp av olika mellanlager, omlastningspunkter etc. Detta gör att starka beroenden 

skapas mellan de olika ”länkarna” som finns i kedjorna, varje enskild länk måste fungera 

felfritt för att inte skapa en förskjutning genom resten av systemet (Lumsden, 2012). Ofta 

finns det en rad olika möjligheter när en transport skall ske, man kan för exempel använda 

sig av samma transportmedel hela vägen eller kombinera olika transportmedel. Svårigheten 

skapas när man skall optimera systemet och försöka utnyttja varje resurs på effektivaste 

sätt, t.ex. väg och järnvägstransport, det är då man måste lägga mycket planering bakom 

dessa logistiksystem. Men det är inte bara transporten i sig som måste effektiviseras utan 
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även länkarna mellan de olika transportslagen. Man talar om att dessa länkar är 

transportsystemets viktigaste del och det är oftast här de största kostnaderna uppstår 

(Lumsden, 2012). 

Ett transportsystem består av flera olika delar som samverkar för att skapa ett fungerande 

flöde, några av komponenter synliggörs i figur 4  (Lumsden, 2012).  

 

Figur 4. Ett transportsystems uppbyggnad. 

I och med dessa många delar är det oftast flera aktörer inblandade i dessa system, för 

exempel är det ofta samhället som hanterar de offentliga delarna i infrastrukturen medan 

transportbolagen hanterar fordonen. 

Godstransporter 

Godstransport innebär att ta en vara från en plats, oftast leverantören, till en annan, oftast 

kunden. Detta gör man vanligen genom att först samla ihop flera varor till större laster, 

kallat matartransport, detta då transportkostnaderna ej ökar marginellt med ökad last 

(Nelldal, et al., 2011). När rätt mängd gods sedan är ihopsamlat transporteras godset med 

den långväga transporten till en punkt, huvudsakliga transporten, där den sedan återigen 

sönderdelas till mindre laster och skickas till slutgiltiga destinationen, se figur 5.  

 

Transportsystem

Finansiella 
tillgångar

Artiklar

FlödenFordon

Infrastrukur

Sönderdelning Transporten Hopsamling 

Leverantör Kund 

Figur 5. Transportkedjan för godstransporter. 
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Dessa punkter, hopsamlingen och sönderdelningen, kan ofta överstiga kostnaden för den 

egentliga transporten, man kallar ofta detta för ”Första milens problem” respektive ”Sista 

milens problem” (Lumsden, 2012). Som ett exempel på detta står kostnaden för lyft av och 

på vid transport av tre containers med kombitrafik för hela 43 % av den totala 

transportkostnaden, tillsammans med matartransportern står dessa för 74 % av kostnaden 

innan ens själva transporten sker (Nelldal, et al., 2011). En vertikal förflyttning, exempelvis 

lyft med truck, är oftast väldigt dyra gentemot horisontella förflyttningar, vägtransport som 

exempel, detta gör att man vill minimera de vertikala förflyttningarna i en transport 

(Lumsden, 2012).  

En ineffektiv hopsamling och sönderdelning kan därför bli förödande och göra att en 

transportlösning helt faller bort på grund av dess höga kostnad.  

Beroende på godset som skickas krävs olika typer av hantering vid hopsamlingen och 

sönderdelningen. Är godset stort blir dessa moment enklare, är godset smått blir 

hanteringen svårare vilket i sin tur leder till högre hanteringskostnader per enhet.  

Ett annat problem vid hopsamling och sönderdelning är när gods skall byta till ett 

transportslag med lägre kapacitet än det föregående. Det kan t.ex. vara när man ska byta 

transportsätt från tåg till lastbil. Detta kräver en hantering som kan bli väldigt avancerat om 

kapaciteten skiljer väldigt mycket mellan transportsätten. Ett tågsätt tar ca 200-1200 ton 

medan en lastbil tar 12-40 ton som är en väldig kapacitetsskillnad som måste jämnas ut på 

omlastningspunkterna i systemet (Lumsden, 2012). För att underlätta omlastningen har man 

bland annat börjat använda sig av enhetslaster så att lättare omlastning kan ske på 

omlastningspunkterna.  

För att ett godstransportsystem ska fungera så effektivt som möjligt krävs egentligen att 

lastbärarna ska kunna utnyttjas hur som helst, inga begränsningar om vem som är ägare 

eller liknande, detta för att bli av med ”tomma” transporter bara för att få lastbärarna dit 

man vill. Normalt sätt är dock inte fallet detta utan dessa restriktioner finns (Lumsden, 

2012).  

Idag transporteras det mesta med hjälp av vägtransport ca 40 %, sedan sjötrafik 37 % och 

sist järnvägstransport som står för ca 20 % (Trafikverket, 2011). Vid långa transporter ökar 

dock andelen av transporterna som sker med hjälp av sjötrafik och järnvägstrafik.  

Trafikverket(2011) menar i sin framtidsprognos väntas: 

”godstransportarbetet växa i ungefär samma takt som de senaste åren, men 

långsammare än i början av 2000-talet. Transportarbetet med lastbil väntas öka med 20 

procent 2006–2020, järnväg med 7 procent och sjöfart med 14 procent.” 

     (Trafikverket, 2011, p. 22) 
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Järnvägstransporter förväntas växa långsammare än senare år bland annat på grund av 

saknade investeringar i infrastrukturen. Redan idag finns brister i järnvägsnätet. Intermodala 

transporter är något som troligtvis kommer öka och något som Trafikverket(2011) menar att 

man ska satsa mer på att effektivisera dessa.  

Vägtransporter 

Det senaste seklet har lastbilstransporten ökat lavinartad detta mycket tack vare införandet 

av Just In Time som för transportbolagen innebär kortare och fler leveranser (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Något som även bidragit till den ökade lastbilstrafiken är att utvecklingen 

gjort att man kunnat köra större fordon med mer last jämfört med förr. Lastbilstrafiken delas 

upp i lätta lastbilar och tunga lastbilar där ökningen av de lätta lastbilarna har varit hög 

medan de tunga lastbilarna legat konstant (Trafikanalys, 2012).  

Man har börjat använda sig mycket av vägtransporter tack vare dess höga flexibilitet och 

kapacitetsanvändning. I och med lastbilens i förhållande ganska små lastvolymer kan man 

nästan alltid köra fulla transporter och därmed utnyttja den fulla lastkapaciteten. Denna 

relativt lilla lastvolym innebär också att lastbilen kan lastas vid leverantören och ingen 

uppsamling av annat gods vid omlastningspunkter krävs, jämfört med tågtransporter 

(Lumsden, 2012). Godset transporteras även säkrare med detta transportmedel då hela 

tiden en förare finns med och bevakar godset vilket minimerar stölderna. Föraren medför 

även att servicegraden ökar. Medan den största nackdelen med vägtransporterna är dess 

negativa påverkan på miljön. 

Fordonen som används är utformade enligt reglementen framförallt i form av regler om 

mått på fordonet. Man försöker därför att maximera längden av den godsbärande delen och 

minimera teknikdelen, alltså förarhytten med motor. Man vill få med sig så mycket gods som 

möjligt då det är godset som genererar intäkterna. Man kan med hjälp av olika 

kombinationer hålla sig inom dessa reglementen. Reglerna skiljer sig åt beroende på land 

men i regel kan man säga att de flesta europeiska länder har en maxlängd på 18,5 m medan 

vi i Sverige har en maxlängd på 25,5 m (Lumsden, 2012). Men man diskuterar kring att öka 

längden på transporter även i EU. Vanligaste kombinationen idag är att man kör med så 

kallade semi-trailer, detta gör att den tekniska delen av lastbilen, förarhytt med motor, inte 

behöver vara med vid omlastning av själva godset. 

Järnvägstransporter 

Hela idén kring järnvägstransporter bygger på den lilla energi som faktiskt krävs för att 

förflytta last på räls, detta då motståndet mellan stålhjul och stålräls är extremt liten. Detta 

låga motstånd resulterar i att man endast behöver 1/7 av kraften vid transport på räls mot 

transport med lastbil (Lumsden, 2012). Vilket betyder att man med hjälp av en väldigt liten 

dragkraft kan transportera stora mängder gods. Den personal som krävs för transporten är 

även den väldigt liten om man jämför med personal som krävs vid exempelvis 

lastbilstransporter. 

En av svårigheterna när det kommer till järnvägstransporter är att gods och persontrafik 

måste skiljas åt, bland annat på grund av skillnaderna i hastighet. Detta löser man oftast 
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genom att köra godstrafiken på natten och persontrafiken på dagen, men vissa undantag 

sker självklart. Man konstruerar även olika typer av spår beroende på vilken typ av trafik som 

ska trafikera spåren, detta då axeltrycket skiljer sig åt hos person respektive godstrafiken. 

Oftast prioriteras utbyggnaden av persontrafiksspår, speciellt höghastighetsbanor, men 

detta påverkar även godstrafiken positivt då beläggningen på de vanliga spåren minskar och 

kan utnyttjas till större del av godstransporterna (Nelldal, et al., 2011). 

Man kategoriserar godstrafiken på järnväg enligt (Lumsden, 2012): 

 Expressgods 

 Vagnslastgods 

 Enhetslaster 

 Blocktåg 

 Heltåg 

Dessa klassificeras efter storlek och den mängd som transporteras. Expressgods är små 

paket som transporteras i hög frekvens vanligen med hjälp av persontrafiken. Vagnslastgods 

innebär gods som utnyttjar en del av en vagn medan enhetslaster innebär en större 

sändning i form av en container eller liknande. Blocktåg är en del vagnar av ett tåg medan 

heltåget är hela tågsättets vagnar.  

Vid enstaka vagnstransporter blir ofta transportkedjorna snabbt komplicerade då oftast flera 

omkopplingar och rangeringar av vagnarna måste ske. Rangering av vagnar är oftast bundna 

till riktigt höga kostnader. Det är inte ovanligt med priser över 500 kr för bara en omkoppling 

från en vagn till en annan (Lumsden, 2012). Man vill helst köra järnvägstransporterna direkt 

från leverantör till kund men oftast har inte företagen här egna industrispår, så lätt 

framkomst kan ske, då dessa spår till skillnad mot vanliga vägar fram till industrin måste 

bekostas av företaget själva (Lumsden, 2012).  

Det som talar mycket för järnvägstransporter är de ökade kostnaderna för 

petroleumprodukter som medför ökning av transportkostnaderna för vägtransporterna. Det 

som däremot talar mer för vägtransporterna är dess snabba leveranstid gentemot 

järnvägstransporterna, man talar om att transporttiderna i regel är 30 % längre med 

järnvägstransporter (Lumsden, 2012). Något som gynnat både väg- och 

järnvägstransporterna är den tekniska utvecklingen som varit likvärdig på båda fronterna. 

Man har gjort renoveringar av vägar, järnvägar, tåg och liknande. Man bygger även ut 

containertrafiken på järnvägssidan vilken medför större konkurrenskraft.  

Intermodal transport 

Intermodala transporter även kallat kombitransporter är ett begrepp som blir allt vanligare 

med tiden. Detta innebär att man försöker att kombinera fördelarna med de olika 

transportmedlen och därmed skapa en så pass effektiv och kostnadsbesparande 

transportkedja som möjligt. Järnväg och sjö med sina billiga långa transporter kombineras 

med vägtransporter med sina oerhörda flexibilitet.  
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Intermodal transport mellan järnväg och vägtransporter hade sitt stora genombrott 1960 då 

containern blev populär (Flodén, 2007), men idag sker de flesta transporter intermodalt då 

man ofta måste detta p.g.a. geografiska hinder.  

Ett intermodalt transportsystem består av tre delar (Flodén, 2007): 

 Ett litet dispositionssystem 

 Ett system för den långa transporten 

 Terminaler för omlastning mellan systemen 

Det lilla systemet används för att samla upp godset till det längre systemet, medan 

terminalerna är länken mellan dessa system. Oftast sker det lilla systemets transporter med 

vägtransport medan den långa transporten med tåg eller sjötrafik.  

För att systemet skall fungera rent ekonomiskt måste den långa transporten utgöra den 

största delen, det är här pengarna sparas, och det måste vara så få terminalstopp som 

möjligt mellan systemen eller i dessa. Flodén(2007) nämner i sin bok att det minsta 

ekonomisk försvarbara avståndet för intermodala transporter är ungefär 500 km, men 

avståndet håller på att minska. För att detta transportsystem skall fungera krävs även att 

godset är uppbyggda som enhetslaster, antingen containrar, containerflak eller liknande 

(Flodén, 2007).  

Med hjälp av så kallade Railports försöker man göra intermodala transporter populärare. 

Railports är ett nätverk terminaler som knyter Göteborgs hamn med 24 orter i Sverige och 

Norge. Railportsen är ett samarbete mellan terminaler, Göteborgs hamn, godsägare och ett 

antal olika tågoperatörer. Några av dessa tågpendlar är Mälarpendeln, Vänerexpressen, 

Insjöexpressen och Gävlepilen. Railport är något man satsat stort på sedan 2002 och målet 

är att tillgodose attraktiva flöden av gods som företagen kan använda sig av. Sedan 2002 har 

godsvolymerna nästan tredubblats1.  

Cross-docking 

Cross-docking är ett begrepp som har blivit allt mer populärt då industrin ställer högre krav 

på att nå ut till kunderna direkt med sina produkter. Detta har medfört att man vill eliminera 

ledtiden till kund och därmed lagren vilket har skapat begreppet cross-docking.  

Begreppet innebär att man kort och gott bryter ner en större godssändning och skickar ut 

detta gods med mindre godssändningar mot sin destination. Detta utan att mellanlagra 

godset. Godset skall i princip inkomma på terminal, lastas om och skickas vidare direkt. Ofta 

talar man om att detta skall ske på mindre en ett dygn (Lumsden, 2012).  

Miljöpåverkan hos transporter 

Transportsektorn är idag ett hett debatterat område när det kommer till miljön, och 

framförallt dess påverkan på växthuseffekten. Faktum är att transportsektorn stod 2010 för 

ungefär 25 % av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen, där vägtrafiken står för hela 

                                                      
1 Intervju med Hans Gutsch, APM Terminals Göteborg. 
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72 % av dessa utsläpp (Trafikverket, 2013). Transportsektorn är dessutom den sektor där 

utsläppen växer snabbast. I Sverige, inrikestrafik, står dock vägtrafiken för ännu mera av 

transporternas utsläpp, nämligen 94 %, som kan jämföras med järnvägstrafikens 0,3 % 

(Trafikverket, 2013). Järnvägstrafiken ses därför som ett av de miljövänligaste 

transportalternativen. Det man dock inte får glömma är att det är persontrafiken som står 

för det största utsläppen av vägtransporternas totala utsläpp.  

Utöver energibehovet vid själva transporten måste man ta hänsyn till energikonsumtionen 

som uppstår vid själva utbyggnaden och underhållet av infrastrukturen. Denna 

energikonsumtion uppskattas till 15-30 % av transportsektorns totala utsläpp i EU, men 

något lägre inom Sverige (Trafikverket, 2013).  

Att järnvägstransporter är ett av de bästa valen rent miljömässigt beror på dess 

energieffektivitet tack vare de grundläggande egenskaperna i järnvägssystemet: Det låga 

rullmotståndet som uppstår vid stålhjul mot stålräls, det låga luftmotståndet som uppstår 

vid hopkoppling av vagnar, de små lutningarna på banan som minskar kraftbehovet och 

möjligheten att återmata bromsenergin till nätet (KTH Järnvägsgrupp, 2013). Då de flesta 

loken i Sverige dessutom drivs av el finns möjligheten att använda el som kommer från 

enbart förnybara källor.  

På både järnvägssidan och vägtransportsidan har effektiviseringar genomförts för att minska 

utsläppen. Dock försvinner dess effekt på grund av de ökande transportarbetena på vägsidan 

(Trafikverket, 2013). Potentialen för att minska utsläppen bedöms dock till 30-40 % men är 

minst lika stor för järnväg, därmed kommer alltid järnvägen ha ett lägre utsläpp och intresset 

för att utnyttja den finnas kvar (KTH Järnvägsgrupp, 2013). Man tror därför att det inte bara 

krävs en effektivisering av transportmedlen utan även ett annat beteende, ett beteende där 

du använder dig av de energieffektiva transportmedlen i en större mån. 

Trafikverket(2013) nämner i sin rapport att man inte tror att det kommer ske någon 

minskning av koldioxidutsläppen i varken EU eller Sverige fram till 2030 eller 2050, trots 

införandet av en rad styrmedel.  

3.2.2 Enhetslaster 
I och med att många av dagens transporter sker med flera olika transportmedel blir idag 

vikten av att snabbt kunna omlasta från ett medel till ett annat en viktig fråga. Detta har 

gjort att man utvecklat olika typer av lastbärare som gör omlastningen så effektiv som 

möjligt (Lumsden, 2012).  

Enhetslaster har även gjort att den manuella hanteringen minskat och man kan nu förflytta 

större andel gods snabbare vilket i sin tur minskar kostnaderna för hanteringen. För att 

enhetslaster skall vara av intresse måste enligt Lumsden(2012) dessa punkter uppfyllas, 

citerat: 

 Koncentrerade godsflöden bör finnas någonstans i flödet. 

 Flödesrelationer skall vara av den karaktären att de upprepas 

 Logistikkedjan skall innefatta flera olika transportmedel. 



Jimmy Bovin Slutrapport RES  
2013-06-26  
 
 

 
25 

Kostnaderna för enhetslaster uppstår vid införskaffning av enhetslasterna, t.ex. containrar, 

mekaniska system för hantering och dylikt, men dessa kostnader sparar man senare in i 

mantimmar per hanterat gods och även mindre förstörda produkter tack vare det skydd en 

container för exempel ger. Det är bland annat dessa kostnadsbesparingar som gör att det 

blir allt mer populärt att införa enhetslaster (Lumsden, 2012).  

Lastbäraren i sig bör vara konstruerad som så att den är självbärande, vilket menas att 

godset ej ska behöva stötta upp denna utan den ska endast skydda godset. Den ska också 

hålla samman godset vilket är själva idén med lastbäraren och även lätt kunna hanteras. 

Poängen är att man skall kunna transportera olika typer av gods men att hanteringen skall 

vara densamma, t.ex. en container med fotbollar hanteras på samma sätt som en container 

med spikar, lastbäraren fungerar som ett ”gränssnitt” till hanteringssystemen. Några krav 

som enligt Lumsden(2012) ställs på en enhetslastbärare är följande: 

 Storlek- Den bör kunna rymma så mycket som möjligt. Men ändå inte vara för stora 

så problem vid hantering skapas. Hela dess storlek bör kunna användas till godset. 

 Tid- Enheten bör användas så tidigt som möjligt i transportkedjan och brytas ner så 

sent som möjligt, helst hos konsumenten. 

 Form- Enheten bör ha en sådan form att den lätt kan blandas med andra enheter 

oavsett vikt och innehåll. 

 Hantering- Lastbäraren bör kunna hanteras med en utrustning som finns på de 

platser där lasten måste hanteras vid. Önskvärt är det om denna hantering är 

någorlunda enkel. 

Man bör även standardisera dessa enheter för att möjliggöra enklare hantering, vilket 

medför att man t.ex. endast behöver ett mekaniskt system på alla punkter där omlastning 

sker.  

Vid användandet av enhetslaster existerar ett antal för och nackdelar (Lumsden, 2012) som 

presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Fördelar respektive nackdelar vid enhetslaster 

Fördelar Nackdelar 
Reducerad hanteringstid Transportmedlen måste vara anpassade 

Minskade godsskador Större hanteringsutrustning 

Reducerad emballagekostnad Kostnad för lastbärare 

Enklare dokumentation Ompositionering av lastbärare 

Enklare regler för ansvar och försäkring Stora terminaler och flöden 
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Containerflak 

Man har i tung industri allt mer börjat utveckla olika typer av lastflak, bland annat 

containerflaket, för effektivare hantering. Containerflaket finns i olika varianter bland annat: 

(Lumsden, 2012): 

 10-fots  

 20-fots 

Båda dessa är standardiserade enligt SIS i bredd, längd, maximal bruttovikt samt placering av 

beslag. Containerflaket skall enligt den internationella standarden vara försedda med ett 

antal beslag som möjliggör förflyttning och omlastningen med samma utrustning som 

används för containrarna. Dessa är följande enligt Lumsden(2012): 

 Beslag av bottenhörnen 

 Tunnlar för användning av gafflar 

 Konsoler att utnyttja av gränsletruck 

 Fästen för griparmslyft 

 Surrningsfästen för lasten 

Containrar 

Containrar har blivit en allt mer populär lastbärare i transportsystem, definitionen av en 

container är ”en större behållare som används inom ett öppet och världomfattande 

transportsystem” (Lumsden, 2012). Standardiseringen av containrarna har medfört att 

containern enkelt kan förflyttas med olika transportmedel i transportkedjan. Enligt ISO skall 

en container uppfylla följande kriterier: 

 En transportenhet av varaktigt utförande 

 Tillräckligt kraftig för att tillåta upprepad användning 

 Speciellt utformad för att underlätta godstransporter med ett eller flera 

transportmedel utan omlastning av godset. 

 Försedd med anordningar som möjliggör snabb och effektiv hantering, speciellt vid 

överföring mellan olika transportmedel. 

 Så utformad att den är lätt att fylla och tömmas. 

 Har en inre volym av en minst en kubikmeter. 

För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt har även bestämmelser om att 

containern skall kunna lyftas i övre och nedre kant uppkommit. Containerns hörnbeslag är 

även specificerade så fästning vid transport lätt kan ske.  
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ISO standarden, se tabell 3, avser en rad olika containrar med olika mått uppbyggda utifrån 

multiplar av 10 fot, från 5-40 fot.  Detta gör att man kan kombinera dessa på olika sätt (CDV, 

2013), några av dessa framgår i figur 6. 

40 fot 

20 fot 20 fot 

30 fot 10 fot 

20 fot 10 fot 10 fot 

10 fot 10 fot 10 fot 10 fot 

Figur 6. Olika typer av kombinationer av containrar. 

De mest använda måtten av dessa är 20 fot (”Twenty Foot Equivalent Unit, TEU”) och 40 fot 

(kallad sjöfartscontainer) (Lumsden, 2012), men det har även blivit populärt med 45 fots 

containrar på senare tid.  

Tabell 3. Några dimensioner av ISO-container 

Beteckning Längd Höjd Bredd Högsta 
Bruttovikt 

 Fot mm mm mm kg 

1A 40 12 192 2 438 2 438 30 480 

1AA 40 12 192 2 591 2 438 30 480 

1B 29 9 125 2 438 2 438 25 400 

1BB 29 9 125 2 591 2 438 25 400 

1C 19 6 058 2 438 2 438 20 320 

1CC 19 6 058 2 591 2 438 20 320 

1D 9 2 991 2 438 2 438 10 160 

1E 6 1 968 2 438 2 438 7 110 

1F 4 1 460 2 438 2 438 5 080 
 

Konstruktionen av en container bygger på en kraftig stomme oftast av stål vilket medför en 

ganska hög vikt, man brukar säga att en 20 fots container ligger på 2200kg medan en 40 fots 

ligger på 3800 kg (Lumsden, 2012). Detta då containern med max bruttolast skall kunna klara 

av att staplas 6 st. på höjd.  

Man försöker idag utveckla containrar så den rymmer mer och endast begränsas av 

infrastrukturen, tillåtna fordonsprofiler och liknande. Detta har man bland annat gjort 

genom att införa high cube containrar som är något högre än de traditionella.  

Det som oftast slits på containrarna är dess dörrar och ibland dess golv, men överlag upplevs 

containerns som en slitstark konstruktion2. Man ser oftast inte några förslitningar på 

containerns fästelement, hörnlådor. 

                                                      
2 Intervju med Hans Gutsch, APM Terminals Göteborg. 
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3.2.3 Benchmarking omlastningssystem 
Omlastningssystem delas upp i vertikala och horisontella system. Det är oftast kopplade 

stora kostnader till vertikala system och man har därför börjat tagit fram olika typer av 

system för horisontella förflyttningar. De vertikala förflyttningarna sker oftast med hjälp av 

olika truckar, kranar eller liknande. De horisontella systemen är oftast innovativa komplexa 

system som ofta är mer investeringstunga än de traditionella vertikala systemen (Nelldal, et 

al., 2011). 

Kombiterminaler 

På en kombiterminal lastas enhetslaster mellan olika transportmedel, oftast är dessa 

enhetslaster någon typ av container. Omlastningen kan ske mellan lastbil, järnväg eller fartyg 

beroende på terminalens storlek. Terminalerna kan även innehålla plats för mellanlagring av 

enhetslasterna. Några av de största återfinns i Göteborg och Malmö.  

Vagnarna med containrarna rangeras oftast och trycks in med dieseldrivna lok då 

kontaktledning saknas ovanför spåren. Godset samlas ofta inom regionen med lastbil för att 

sedan transporteras de längre sträckorna med järnvägstransport3. Sedan finns det olika 

system vid hanteringen men generellt används antingen någon form av truck eller kran. 

Vid användning av truck används ofta en så kallad ”Reach-stacker”, se figur 7 vid lyft av 

containrarna. Denna kan lyfta max 45 ton och drar ungefär 400L diesel per dag4. Trucken 

väger ungefär 90 ton. Den beräknade tiden för ett lyft från lastbil/tåg till backen är ungefär 2 

minuter, vilket motsvarar ungefär 30 lyft per timme5. Detta medför att ett tågsätt, som i 

regel är 30 vagnar, lastas om på ungefär 1 timme. Men detta varierar starkt beroende på 

truckförare.  

 

Figur 7. En så kallad Reach-stacker används vid kombiterminalen i Västerås.  

                                                      
3 Intervju med Per Kristiansson VD, Vänerexpressen AB. 2013-03-18 Karlstad. 
4 Intervju med Tomi Högman, terminalchef Hallsbergs Terminal. 2013-03-12. 
5 Intervju med terminalarbetarna Andreas, Magnus och Mattias. Västerås Kombiterminal 2013-03-15. 
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Truckens lyftanordning, se figur 8, justeras efter längden på containern och kan flyttas i en 

rad olika riktningar. Trucken tar tag om containern genom sina vridbara knasters i 

containerns övre hörn, se figur 8, sedan sker lyftet. Lyftanordningen har dessutom 

nedfällningsbara armar som används vid lyft av semi-trailers. Samtidigt som lyftet sker vägs 

dessutom containern. 

  

Figur 8. Till vänster är truckens lyftanordning som kan vridas och justeras i många riktningar. Till höger ser man knastren 
som förs in i containerns lyfthandtag. 

Den andra vanligt förekommande metoden på lite större terminaler är hantering med kranar 

och så kallade grensletruckar. Denna metod används bland annat på APM Terminals i 

Göteborg och går till på följande sätt: Efter att vagnarna tryckts in med dieseldrivna lok till 

terminalen lyfter kranar som arbetar ovanför vagnarna, se figur 9, av containrarna och ställer 

dessa bredvid spåren och vagnarna. Kranarna kan röra på sig efter spåret för att nå hela 

tågsättets containrar. När kranföraren sedan ställt ifrån sig containern kommer en så kallad 

grensletruck, se figur 9, och transporterar containern till dess destination.  

 

Det existerar även terminaler som använder sig av automatiska truckar som kör containern 

till dess destination.  

Figur 9. Till vänster hanteras en container av en kran och till höger ses en så kallad grensletruck. 
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Kranen beräknas kunna lasta 30st containrar per timme i snitt men detta är väldigt beroende 

på operatören och dess erfarenhet6. En riktigt erfaren operatör kan lasta upp mot 45st 

enheter per timme. 

Oavsett vilken typ av hantering man använder sig av på dessa kombiterminaler sätter man 

oftast pris beroende på kunden. Vanligt förekommande pris för lyft med Reachstacker är 300 

kr per lyft och 350 kr per lyft med en kran (Nelldal, et al., 2011). 

Investeringskostnaden för kombiterminaler beror självklart på dess storlek och läge men 

uppskattas av Bo-Lennart(2011) till ca 40 Mkr för en mellanstor och upp till 100 Mkr för en 

riktigt stor placerad i storstadsområden. Den största kostnaden för utbyggnad av en terminal 

är att förbereda marken så att truckar med hög axellast(ca 110 ton) kan manövreras där. 

CCT 

CCT(CarConTrain) är ett omlastningssystem med sitt ursprung från slutet av 1970-talet 

(Nelldal, et al., 2011). Detta system bygger på horisontell förflyttning istället för vertikal 

förflyttning och sågs som revolutionerande när detta system utvecklades. Den horisontella 

förflyttningen medför att omlastning under kontaktledning är möjlig. Systemet har testats 

och utvärderats ett antal gånger med en rad olika företag inblandade men aldrig riktigt slagit 

igenom trots placering bland de främsta i en rad internationella utredningar kring horisontell 

hantering. Bland annat har systemets utnämnts av Union som det bästa framtida systemet 

att ligga till grund för framtida kombisystem i hela Europa (Nelldal, et al., 2011).  

Systemet använder sig av en vagn kallad ”myran” som går parallellt längs järnvägsspåret. 

Denna vagn är utrustade med armar för horisontell överföring. Tågvagnarna och 

lastbilschassit är utrustade med höj och sänkbara containertappar för att skapa ett utrymme 

mellan container och vagn/chassi. Containertapparna höjs upp med hjälp av hydraulik och 

vagnens armar kan glida under containern och vila mot vagnen. När sedan armarna är under 

containern åker en släde över som fäster i containerns hörnbeslag. Containern glider sedan 

över till vagnen, myrran, och transport till lagringsutrymme eller förflyttning till nästa 

godsvagn/lastbilschassi kan ske. En överföringscykel beräknas ta ungefär 90 sekunder 

(Nelldal, et al., 2011). 

Systemet är uppbyggd av moduler där du sätter samman flera vagnar, myror, för att 

överföra större containrar (Nelldal, et al., 2011). Detta medför att du kan lasta och lasta av 

containrar med längder allt från 3 meter till 900 meter, det är endast antalet myror och 

spårets längd som begränsar det hela. Rent teoretiskt skulle överföring av containrar på ett 

helt tågsätt kunna ske i en cykel på 90 sekunder. Systemet kan inte bara överföra containrar 

utan kan överföra alla typer av behållare som har hörnbeslag.  

Terminalen som detta system kan arbeta på ses som mycket enkel kan placeras ut efter 

spåren i form av endast ett stickspår och ett parallellt spår där myran kan gå. På 

terminalerna kan ”bänkar” placeras ut för mellanlagring av containrar, dessa bänkar överför 

                                                      
6 Intervju med Hans Gutsch, marknad och sälj, APM Terminals Göteborg 2013-03-21 
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CCT containern till på samma sätt som mellan transportmedlen, detta medför att lastbilen 

och tåget ej blir låsa till varandra. 

Nelldal(2011) har i sin studie uppskattat att priset för en CCT-utrustning med två bommar 

som kan lasta och lossa en 40 fots container till 3,6Mkr. Man har utgått från kostnaden för 

en liten linjeterminal med truck och kommit fram till att kostnaden för förflyttning av en 

enhet blir ungefär 100kr, vilket kan jämföras med ca 300 kr för lyft med reachstacker.  

FastRCargo & Metrocargo 

FasteRCargo är ett koncept som utvecklats i Österrike. Systemet liknar CCT men bygger på 

en lyftutrustning som går på båda sidorna av spåret. Lyftutrustningen kopplar grepp kring 

containerns hörnbeslag. Konceptet klarar endast omlastning från bil till tåg och vice versa 

och medger ingen lagring (Nelldal, et al., 2011), men en vidareutveckling sker. 

FasterRCargo har även ett liknande system vid namn MetroCargo skillnaden är att denna 

utrustning endast kan lyfta upp containern och själva förflyttningen bort från vagnen måste 

ske med en portalkran. Dess utformning är relativt komplicerad. 

Båda dessa system anses vara mer komplicerande än CCT och dessa är fortfarande på 

konceptstadiet (Nelldal, et al., 2011). 

Hammar Sideloader & Steelbro Sidelifter 

Hammar Sideloader, se figur 10, är ett containerhanteringssystem som monteras på lastbilen 

för att lätt kunna lyfta på och av containrar av olika storlekar. Lyftanordningen bygger på två 

armar som kan justeras i sidled för att passa till olika dimensioner av containrar (Steelbro , 

2012). Det finns olika storlekar av detta system och den med högst lyftkraft kan lyfta upp till 

45 ton. Systemet kan användas för att lyfta containrar mellan olika lastbilar, från lastbil till 

tåg o.s.v. bara tillräcklig plats runt containern återfinns.  

 

Figur 10. Steelbro Sidelifter lyfter av och på containrar till lastbil. 

För att lyfta på en container sätter man ner stödben bredvid containern för att sedan fästa 

två krokar på vardera sidan av containern i de standardiserade ”hörnlådorna” på containers 
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sidor. Armarna lyfter sedan upp containern och fälls in på sidorna så att transporten kan 

fortsätta. Lastbilschauffören genomför lyftet själv med själv av en kontrolldosa. 

Mobiler 

Mobiler är ett system för att lättare kunna överföra ISO-containrar från tåg till lastbil, utan 

någon extern utrustning. Utrustningen som krävs är den utrustning som redan finns på 

lastbilen. Man talar om att systemet skall vara den ”saknade länken” mellan sista milens 

transport i logistikkedjan (Široký, et al., 2010). Mobiler har används sedan 2002 av Rail Cargo 

Austria AG och är ett system som kan användas för olika storlekar av ISO-containern, 

vanligast 20 fots och 40 fots. 

Mobiler systemet kan användas trots att tåget står under kontaktledning då containern inte 

lyfts upp utan glider över till lastbilen. Ingen station behövs för avlastning utan enda som 

behövs är plan mark fram till järnvägen så att lastbilen kan parkera så nära tåget som 

möjligt. 

Systemet använder sig av sina egna specialutformade containrar som har spår i botten så att 

två armar(balkar) kan komma under containern så lyft och förflyttning kan ske. Men man 

kan även montera dit skenor på andra typer av gods så att man kan använda sig av Mobiler 

systemet, dessa skenor behövs för att traversenheten skall kunna glida i dessa. 

Lyfttekniken, balkarna, monteras på lastbilen och väger 1,5–2,5 ton beroende på 

hanteringsvikten den ska klara (Široký, et al., 2010). Hanteringsvikten är upp till 32 ton och 

det tar ungefär 10 minuter att skifta en tom container med en fullastad (Široký, et al., 2010). 

På tågvagnen behöver man montera stålplattor som systemet kan glida på. Systemet kräver 

alltså ombyggnation av alla delar i ett omlastningssystem; containern, tågvagnen, 

lastbilsvagnen  

Megaswing 

Megaswing (Kockums Industrier, 2013) är en typ av järnvägsvagn där en semitrailer kan 

placeras på. Vagnen kan svänga ut i sidled och sedan sänkas så att lastbilen kan backa upp 

med vagnen och sedan lasta av den. 

Med hjälp av Megaswing kan lastning utefter spåret ske bara en plan yta finns så att lastbilen 

kan komma fram till vagnen.  

Vagnen finns i några olika typer av utföranden, en där lastning av en trailer kan göras och en 

dubbelvagn där man får plats med två stycken semitrailers. Totalt kan denna ta en vikt på 92 

ton och uppnå en hastighet på 120km/h.  

Denna teknik är den teknik som tros kunna tränga igenom bäst på den intermodala 

transportmarknaden för semitrailers enligt Bärthels(2011) studie kring intermodala 

transporter av semitrailers. 
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Växelflak 

Växelflak är ett flak med monterade stödben som möjliggör för lastbilen att ställa av och 

plocka upp flak utan hjälp av ett tredje system. Flaken har oftast mekaniska stödben som kan 

hissas upp i samma höjd som fordonet och därefter kan fordonen backa under detta för att 

sedan hissa ner flaket igen (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut., 2013). 

Växelflaken finns i olika dimensioner och utföranden. Men verkar främst monteras direkt på 

olika typer av flak. Det har även utvecklats ben som kan monteras på containrar på liknande 

sätt.  

Lastväxlare 

Lastväxlare är ett system som bygger på en anordning på lastbilen, oftast en krok, som kan 

lyfta upp olika typer av lastvagnar på flaket. Flaket som dras upp har i sin tur oftast rullar 

baktill så att den rullar upp samtidigt som kroken drar upp den.  

Det finns många olika typer av lastväxlare för olika typer av ändamål, men de flesta ser 

ungefär likadana ut. Viss skillnad kan det vara på de olika typerna av fastlossningsmöjligheter 

när flaket dragits upp på lastbilen.  

Green Cargo har även utvecklat en vagn vid namn Lgs-x för att förenkla omlastning mellan 

tåg och lastbil. Detta har utförts genom att göra en tågvagn som kan rotera containern på 

flaket 45 grader så lastbilen sedan med hjälp av sin klo kan dra ned containern till sitt eget 

flak (Green Cargo, 2010).  

Sgnss 

Sgnss (Kockums Industrier, 2013) är ett system som bygger på att enkelt kunna överföra 

gods från lastbil till tåg och tvärt om. Systemet är en tågvagn som har en skiva som kan 

roteras ut så att lastbilen enkelt skall kunna lasta på sin lastbärare. Det finns två olika typer 

av denna vagn, den ena är byggd för växelflak medan den andra är byggd för rullflak. Den 

med växelflak fungerar som så att lastbilen backar upp och ställer bakändan av växelflaket 

på den vridbara skivan. Sedan fäller lastbilschauffören ned främre stödbenen på växelflaket 

och kör sedan ut. Därefter placeras lastbilens bakända längst ut på växelflaket och 

stödbenen tas upp. Lastbilen backar sedan bakåt till växelflaket helt står på den utsvängda 

skivan och man vrider tillbaka skivan till sitt ursprungliga läge. 

Vagnen gjord för rullflaket bygger på samma princip men utnyttjar istället lastbilens 

”krokarm” för av och pålastning av containern. 

Roll Hydro 

Roll Hydro är ett system med 4 oberoende hydralista cylindrar som fästes på containerns 

hörn likt stödben. Varje enskild cylinder har sedan hjul nertill så att lastning och transport 

kan ske. Dessa justeras sedan med hjälp av en fjärrkontroll och drivs av en elektisk pump 

som håller trycket i hydraulcylindrarna. 
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Systemet går att använda på olika storlekar av containrar och fästs enkelt på sidorna. Man 

kan med hjälp av dessa i snitt manövrera 3st containrar per timme (MDF TECHNOLOGIES, 

2010).  

Cesam 

Cesam var ett system där containrars maximala bredd utnyttjades på både väg och järnväg, 

dimensionerna var 2,6 x 3,6 meter. På järnväg lastades vagnen på tvären och på vägen på 

bredden (Fredriksson, 2005). Containern rymde 8 stycken europallar och på grund av deras 

storlek behövdes oftast inte någon hantering i godsmagasin ske. Systemet infördes för att 

försöka bryta trenden kring att bara tungt gods kan gå på tåg.  

Till dessa containrar hade även så kallade ”teknikbilar” utvecklats, dessa bilar kunde på egen 

hand lasta på respektive av containrarna från tågen. Detta var något som dåvarande 

Statsanställdas Förbund inte gillade, då de ansåg ta jobben från terminalarbetarna vid 

omlastningspunkterna (Fredriksson, 2005).  

Avlastningen och pålastningen genomfördes genom att containern gled på en skena som 

fanns på de specialbyggda järnvägsvagnarna. 

Systemet försvann för ca 30 år sedan tillsammans med att SJ la ner sin 

styckegodsverksamhet (Fredriksson, 2005). 

SLC Truck loading – Freight Loading Chassis 

SLC (CLS International, 2013) är ett system som främst underlättar inlastning av gods I 

containrar genom en ramp och ”rullbräda” som godset står på. Detta skjuts sedan in genom 

att knuffa in denna bottenplatta med hjälp av en truck eller liknande. Det har även 

utvecklats ett system som kan monteras på en lastbil för enklare pålastningen av främst 

komplicerat gods för vägtransporter. Godset packas på ”lastplattan” som sedan skjuts in på 

lastbilen och säkras genom deras patenterade låsmekanism.  

Systemet har även utvecklats för 20 respektive 40 fots containrar men kan special beställas 

för andra dimensioner av containrar. Vikten systemet klarar av är cirka 27 000 kg. 

ISU 

ISU (Rail Cargo Austria, 2013) är ett verktyg som låter dig lättare lyfta på semitrailers från 

lastbil till tågvagnar. Tekniken sitter inte på lastbilen utan finns på terminalen. Systemet 

består utav en ramp som du kör upp trailern på. Sedan fästs en balk under semitrailern och 

fästen runt hjulen. Sedan lyftes trailern upp med antingen en truck eller kran. 

3.2.4 Studiebesök och Intervjuer  
Det förekommer att tågsätten har tomma vagnar men man har i regel 80 % fulla tågsätt. 

Man upplever att man måste upp i 80 % för att uppleva lönsamhet7. Detta då det är samma 

kostnad att köra tåget oavsett hur långt tågsättet är. Dessutom ändras inte priset för kunden 

vid olika storlekar på tågsätten. Tågsätten som lastas är i regel 600 meter långa men man 

                                                      
7 Intervju med Per Kristiansson VD, Vänerexpressen AB. 2013-03-18 Karlstad. 
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försöker att höja kapaciteten för att uppnå längder på 750 meter, vilket är maximala längden 

som får transporteras på svenska järnvägar.  

Man jobbar på Vänerexpressen med att hitta nya ställen att stanna på efter tågsträckan men 

idag är det oftast samma orter man stannar på. Orterna styrs mycket av industrierna, där 

industrierna finns stannar man ofta9. Idag finns det några ställen efter sträckan där man bara 

släpper av några enskilda containrar, oftast med hjälp av företagets egen truck på stället. 

Men man tror inte att det finns möjlighet till att bara släppa av enskilda containrar efter 

sträckan då det är för investeringstungt att bygga medel så att detta är möjligt, för exempel 

investera i en truck som är väldigt dyrt.  

Förseningar förekommer ofta med tåg och en liten försening innebär ofta att förseningen 

går upp till ungefär 1-3 timmar på grund av nedprioritering. Men man försöker idag bygga in 

säkerhet i systemen där man har råd med små förseningar utan att stora ska förekomma8. 

Detta gör man bland annat via tidsbuffrar och vagnsbuffrar på plats, vagnarna lastas innan 

tåget är där.  

Man har jobbat mycket med planeringen för att försöka effektivisera hanteringen av 

containrarna och möta kundkrav på att göra omlastningar snabbare  

Idag styr oftast priset i branschen, företagen tar oftast och lastar om vid den billigaste 

terminalen och konkurrensen är hård9. Det har blivit populärt med kombiterminaler och 

kommunen kan i vissa fall gå in och betala en del av kostnaden för omlastning för att göra 

terminalen attraktivare på marknaden. Det är inte ovanligt att företagen hoppar fram och 

tillbaka mellan olika kombiterminaler bara för prisets skull.  

För mer detaljerad information se bilaga D. 

3.2.5 Den svenska infrastrukturen 
Infrastrukturen för transporter är det system som gör transporter möjligt (Lumsden, 2012), 

t.ex. vägar, järnväg, terminaler och så vidare. Mycket av infrastrukturen förvaltas av 

samhället men även av transportbolagen.  Man brukar skilja på extern och intern 

infrastruktur, med intern menas företagens infrastruktur medan den externa är 

infrastrukturen utanför företaget, t.ex. vägarna. En uppdelning sker också även mellan 

persontrafiken och godstrafiken.  

Järnvägen 

Järnvägen kännetecknas av att vara ett betydligt glesare nät en vägnätet, detta då 

järnvägarna byggdes för flera 100 år sedan och täckte då den tidens behov (Lumsden, 2012). 

Man har inte byggt ut detta nät lika som vägnätet och därför finns det oftast bara 

anslutningar mellan de största orterna i Sverige. Nätet har även blivit anpassat efter de 

största flödena då det oftast inte är ekonomiskt försvarbart att skicka små mängder med 

järnväg.  

                                                      
8 Intervju med Hans Gutsch, marknad och sälj, APM Terminals Göteborg 2013-03-21 
9 Intervju med Tomi Högman, terminalchef Hallsbergs Terminal. 2013-03-12. 
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Idag finns det omkring 12 000 km av järnväg där ungefär 90 % av denna är elektrifierad, det 

mesta ägs av staten men förvaltas av trafikverket (Trafikverket, 2011). Antal dubbelspår 

uppgick 2010 till 4 % (Trafikanalys, 2011). Antalet dragfordon har sedan 2005 till 2010 ökat 

med 29 % och är uppe i mängd på 1866 st 2010.  

Kombitransporten har ökat och man lägger mycket fokus på så kallade systemtåg, tåg med 

bestämda rutter som hela tiden körs med fulla tågsätt (Trafikanalys, 2011).  

I Sverige sker relativt mycket av de landbaserade transporterna med järnväg, närmare 

bestämt 35 % jämfört med 17 % i EU (Trafikanalys, 2012), detta mycket på grund av 

malmtransporter på den så kallade ”Malmbanan”. Denna typ av transport med stora flöden 

är idealisk för järnvägstransport tack vare sin låga energiförbrukning.  

Dock är järnvägens infrastruktur väldigt låst med låg flexibilitet som följd vilket medför att 

systemen ofta är beroende av effektiva omlastningspunkter. Detta tillsammans med att 

järnvägen både trafikeras av person och godstrafik medför att infrastrukturen ofta blir utsatt 

på speciella punkter. I Sverige är dessa punkter med hög belastning ofta belagda runt 

storstadsområden, och även runt Kristinehamn, Helsingborg och Gävle.  För enbart 

godstrafiken finns dessa punkter bland annat i bangårdar i Malmö och Göteborgs hamn 

(Trafikanalys, 2012).  

När infrastrukturen används vid sin maximala kapacitet krävs att alla ingående 

komponenter(signaler, växlar etc.) samspelar och fungerar som de ska. Ett litet fel 

någonstans innebär oftast att felet fortsätter genom hela systemet och påverkar den viktiga 

punktligheten, i transportsammanhang, negativt. Punktligheten är något sämre för 

godstrafiken än för persontrafiken och redovisas i figur 11 (Trafikverket, 2012). Med 

punktlighet menas antalet procent av godset som kom i tid eller max 5 minuter försent. 

 

Figur 11. Punktlighet för godstrafik respektive persontrafik. 
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Man tror att den nedgående trenden 2010 – 2011 beror på de stora problemen som kom i 

och med den tuffa vintern.  

Eftersom användningen av infrastrukturen är nära dess kapacitetstak kan man idag inte 

införa mer godstransporter utan man får istället försöka köra med så långa och fullastade 

godståg som möjligt. Idag finns en gräns på att godstågen får max vara 650 m långa tack vare 

längden på insticksspårer (används vid möten). Men man för diskussioner kring att öka 

längden till 750m, även kallat TEN-T standarden, men då måste ombyggnationer av dessa 

insticksspår ske (Trafikanalys, 2012).  

Vägtransporter 

Det svenska vägnätverket består enligt Trafikverket(2011) av: 

”98 400 kilometer statliga vägar, varav cirka 6 400 kilometer är Europavägar, 8 900 

kilometer övriga riksvägar, 11 000 kilometer primära länsvägar och 72 100 kilometer 

övriga länsvägar Förutom det statliga vägnätet finns det omkring 46 500 kilometer 

kommunala gator och allmänna vägar samt 75 900 kilometer enskilda vägar med statlig 

medfinansiering och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statlig medfinansiering, de 

flesta så kallade skogsbilvägar. I det statliga vägnätet ingår även 15 700 broar, ett 

tjugotal tunnlar och 37 färjeleder..” 

     (Trafikverket, 2011, p. 14) 

Vägtransporter är väldigt flexibla då de inte är styrd av någon speciell infrastruktur utan 

vägnätet når ofta ända fram dit man ska. Detta har medfört att antalet transporter på väg 

nästan fördubblats under de senaste 40 åren (Trafikanalys, 2012). Trots detta har mängden 

gods man transporterar minskat, detta tros vara för att företag idag strävar mot mindre 

lager och därmed fler och mindre transporter till kunderna. Godsmängden som 

transporterats framgår i figur 12. 

 

Figur 12. Mängd transporterat gods i miljoner ton med lastbil. 
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Transportarbetet per miljoner ton kilometer utfört av lastbilstransporter framgår i figur 13 

(Trafikanalys, 2012). 

 

Figur 13. Transportarbetet utfört av lastbil i miljoner ton km. 

Ökningen var konstant till 2009 då den föll, troligtvis som följd av finanskrisen, men är nu 

ökande igen. Av inrikestransporten sker 70 % av alla transporter i samma län (Trafikanalys, 

2012) och de flesta av transporterna lastas i storstadsområdena.  

3.2.6 Studie kring godsvagnar 

Järnvägsvagnar 

Vagnarna har strukturmässigt sett likadana ut sedan 1950-talet men med stora förändringar 

på fästanordning, bromsar och löpverk (Bärthel, 2011). Utvecklingen har gått mot att kunna 

transportera tyngre gods i högre hastigheter. Men idag har utvecklingen stannat av lite och 

det är mest detaljer som utvecklas på dagens vagnar.  

Vagnarna måste följa de olika lastprofilerna som finns i de olika länderna. I Sverige använder 

man sig av lastprofil A på de flesta sträckor men vissa sträckor har även lastprofil C som 

innebär att vagnarna kan vara större (Green Cargo, 2009) 

Green Cargo är en av de stora godsvagnstillverkarna och har en rad olika varianter för just 

intermodala transporter. Deras intermodala vagnar delas upp i två kategorier. Nämligen en 

som klarar av containrar och växelflak, och en annan som även klarar av semitrailers.  
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Fästning av containrar på vagnarna sker genom att sätta containern i så kallade knaster, se 

figur 14. Dessa knaster vippas upp eller ner, se figur 15, beroende på containerns storlek.  

 

Figur 14. Till vänster ser man knasteren som containern placeras i. Till höger har containern placerats i knastren. 

 

Figur 15. Till vänster är knastret ner-vippat och till höger uppe. 

Någon ytterligare låsning av containern behöver inte ske vid järnvägstransporter utan det 

räcker med att placera containern i knastren. 

Lastbilsvagnar 

Lastbilarna har olika typer av chassin, gemensamt för dessa olika varianter är att man har så 

kallade kingpins, se figur 16. för att fästa containrar i.  

 

Figur 16. En så kallad Kingpin på ett lastbilschassi. 
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Dessa finns på olika avstånd för att passa olika typer av containrar. Ofta är dessa king-pins på 

fasta positioner sen fäller man upp de som behövs för den aktuella containerstorleken, se 

figur 17. 

 

 

Figur 17. Lastbilschassi med kingpins på olika avstånd. Dessa är för närvarande nedfällda men syns vid de horisontella 
balkarna. 

Det finns även chassin där fästanordningen kan justeras i sidled beroende på den aktuella 

containerstorleken, se figur 18. 

 

Figur 18. Fästanordningen justeras i sidled beroende på aktuell containerstorlek. 

Vid transport måste containern ytterligare låsas på chassit genom att rotera dessa kingspins 

så att en låsning sker10. Detta skiljer sig mot tågtransporterna där det räcker med att ställa 

containern i knastren.  

3.2.7 Reglementen 
Vid placering av objekt intill spår anges tillåtna avstånd i något kallat ”Normalsektion för det 

fria rummet”. Denna går att nå i trafikverkets dokument BVS 1586.20 Banöverbyggnad – 

Infrastrukturprofiler.Denna normalsektion används vid nybyggnationer av konstruktioner i 

närheten av spår (Pettersson, 2012). 

Vid placering av lastkajer nära spår gäller särskilda bestämmelser, detta för att minimera 

olyckor som uppstår om avståndet är för långt (Pettersson, 2012). Man får där inskränka på 

                                                      
10 Intervju terminalarbetare Andreas, Västerås Kombiterminal 2013-03-15 
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normalsektionen för det fria rummet. Den normala lastkajshöjden är 1,18 m över rälsens 

överkant(RÖK) och ska intill sidospår placeras 1,70 meter från spårets mitt (Pettersson, 

2012). Något som bör undvikas är att placera lastkajer efter huvudspår, men sker detta skall 

avståndet istället uppgå till 1,75 meter från spårets mitt. Samma avstånd gäller om lastkajen 

är högre än 1,18 m, då räknas kajen som hög lastkaj (Pettersson, 2012).  

En hög lastkaj får endast användas vid rakspår och högst 50 meter från ändpunkten på 

lastspåret. Lastkajens höjd bestäms från fall till fall men vanligt för så kallade O-vagnar är 

1,95m över RÖK (Pettersson, 2012).  

I BVS 1586.20 Banöverbyggnad – Infrastrukturprofiler framgår även det tillräckliga 

spårasvtåndet efter växel för att fordonet skall kunna stanna på ett säkert avstånd från det 

intilliggande spåret. 

Avståndet mellan kontaktledningen och RÖK är i normalfallet 5500 mm. Sedan kan det 
variera lite beroende om det finns vägövergångar eller tunnlar. Vid nybyggnation ligger 
kontaktledningen mellan 5250 och 5650 mm11. Extremvärden som förekommer i 
järnvägsnätet är 4800 mm och 5900mm. 
 
Riskområdet vid arbete under kontakt ledning uppgår till 400 mm och närområde till 
1400mm (Banverket, 2008) För arbete gäller att avstånd till spänningsförande föremål skall 
vara större än 1,4 m. Under vissa förutsättningar (t.ex. under bevakning) får man även jobba 
när avståndet ligger mellan 1,4 m och 0,4 m. Vid arbete med arbetsmaskiner, t.ex. 
grävmaskiner, skall ett avstånd på minst en meter från kontaktledning finnas (Banverket, 
2008). Maskinen bör även vara jordad till spår. Vid arbete inom spårområde framgår 
reglementen i Trafikverkets BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i 
spårområde.  
  

                                                      
11 Mailkonversation med Marten Reijm från trafikverket, 4/11-2013. 
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3.3 Kravspecifikation 
De funktionella kraven och begränsningar som konstruktionen förväntades uppfylla listas i 

tabell 4. 

Tabell 4. Tabell över de funktionella kraven och begräsningar som fanns 

Nr Kriterium Funktionell = F 
Begränsande = B 

1 Förflytta enhetslast mellan lastbil - tågvagn och omvänt. F 

2 Medge lagring av enhetslast under kortare tid.  F 

3 Fungera med ISO-containrar, 10 – 45 fot. B 

4 Klara av belastning från högsta bruttovikt enligt standard för ISO-
container. 

B 

5 Klara av omlastning på en tid som kan konkurrera med nuvarande 
omlastningssystem.  

B 

6 Använda sig av nuvarande standardiserade låsningar, 
knaster/kingpins, som finns på vagn och lastbilschassi. 

B 

7 Möjliggöra omlastning under kontaktledningar. B 

8 Möjliggöra användning utan extern personal. B 

9 Fungera utan krav på att lastbil och tåg måste infinna sig på samma 
plats vid samma tidpunkt. 

B 

10 Fungera tillsammans med nuvarande godsvagnar/lastbilschassin 
utan större ombyggnad av vagn/chassi. 

B 

11 Investeringskostnaden bör ligga inom rimlig mån för att konkurrera 
med nuvarande system.  

B 

12 Kunna placeras ut efter järnvägen på strategiska punkter. B 

 

Många av begränsningarna är en fråga om vilken investeringsvillighet som finns för att 

uppnå högre flexibilitet än nuvarande system och är därför svåra att mäta. Finns stora 

summor att investera kan det t.ex. vara aktuellt att konstruera en egen kraftkälla för 

konstruktionen. 

Kriterium 5 menas nödvändigtvis inte att omlastningen ska ske på samma tid som nuvarande 

system eller liknande tid. Utan menas att omlastningen ska ske inom en sådan tid att det 

upplevs som konkurrenskraftigt med avseende på att omlastningen kan ske på en annan 

plats med mindre personal än med existerande system. 

Med kriterium 8 menas att omlastningen skall kunna ske med endast fordonens förare, 

tågförare/lastbilsförare, extern personal så som kranförare eller liknande skall inte behövas.  

Hela kravspecifikationen presenteras i bilaga E.  
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3.4 Konceptgenerering 
Idégenereringen resulterade i ett 30-tal olika koncept där de fyra koncept som klarade sig 

bäst genom konceptvalets metodik presenteras under respektive underrubrik. Fler koncept 

framgår av bilaga I. 

3.4.1 Balkkoncept 
Balkkonceptet bygger på två tvärliggande balkar som sitter monterade på två rörliga 

”vagnar”, se figur 19. Vagnarna kan justeras i höjdled för att anpassa sig efter 

tågvagnens/lastbilschassits höjd. I och med att balkarna sitter på varsin ”vagn” som kan 

justeras i sidled kan konceptet ta alla olika typer av storlekar på containrar. På balkarna finns 

fyra stycken anordningar som fäster i containerns standardiserade hörnfästen. Längst ut på 

balken återfinns en hydraulisk cylinder som tillsammans med vagnens nivåjustering i höjdled 

lyfter upp containern från vagnens knaster. Vagnen sänker sig sedan så att en lutning på 

balken skapas, denna lutning gör sedan så att containern glider med hjälp av tyngdkraften 

bort från tågvagn/lastbilschassi.  

De hydrauliska cylindrarnas fötter kan alternativt sättas ner på en betongmur om 

vagnen/lastbilschassi vridstyvhet är bristfällig. Då balkarna kan vridas tar dessa inte onödig 

plats, alternativt kan man konstruera dessa teleskopiska/hopfällningsbara. Vagnarna med 

balkarna kan man ta med sig längst bak på ett tågsätt och använda på ställen där de behövs.  

 

 

Figur 19. Först lokaliserar sig enheten till containern som ska förflyttas. Sedan fäster sig anordningar i containerns 
hörnbeslag och lyfter containern ur knastren. En viss lutning på balken appliceras och containern glider över till enheterna. 
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3.4.2 Teknikplattan 
Konceptet teknikplattan, se figur 20, bygger på att två små plattor/skenor fästs under 

containern, dessa plattor innehåller teknik för att lyfta i höjdled containern bort från 

knastern. Plattorna kan t.ex. ha hjul som fälls ut eller teknik som möjliggör lyft med hjälp av 

tryckluft. Förflyttningen i sidled sker antingen mekanisk eller med gravitation (lutning på 

marken).  

Vid sidan av spåret finns en plattform alternativt vagn som containern kan glida över på. 

Man kan även ha två vagnar för att möjliggöra lyft av olika stora containrar. Plattorna kan 

justeras i höjdled för att kunna fungera med vagnar med olika höjd.  

Teknikplattorna har de standardiserade knasteren för fästning till container. På undersidan 

har teknikplattan samma standardiserade hörn som containern för att fungera nuvarande 

gränssnitt. Plattorna hänger alltid med containern. 

 

  
Figur 20. Först lokaliserar sig enheten till containern som skall lastas, sedan fälls "plankor" ut så att inget gap existerar mellan 
godsvagn och enhet. Teknikplattan på containern lyfter sedan upp containern från knastren och transporterar denna över till 
vagn. 
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3.4.3 Gaffelkoncept 
Gaffelkonceptet, se figur 21, bygger på en vagn med gafflar som lyfter containern. Gafflarna 

är konstruerade för att passa i de standardiserade gaffelfickorna som finns på 20 fots 

containrar.  

Vagnen som gafflarna sitter på står förslagsvis på räls så att enkel och energieffektiv 

sidoförflyttning kan ske. Vagnen kan rotera för att möjliggöra omlastning på båda sidor. Den 

kan dessutom justera sig i vertikalt för att möta varierande höjd på vagnar och dessutom 

lyfta upp container från knaster. En motvikt finns på motsatt sida gafflarna för att 

kompensera tyngden från containern vilket för att vagnen som anordningen sitter på är 

stabil i alla lägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 CCT med teknikplatta 
Konceptet fungerar i det stora hela som den redan befintliga och beprövade tekniken CCT. 

Skillnaden är att de hydrauliska containertapparna som tidigare monterades på godsvagn 

och lastbilschassi har bytts ut mot två så kallad ”teknikplattor”. Dessa teknikplattor fästs 

under containern och kan demonteras och monteras med hjälp utav vridbara 

containertappar vid behov. Teknikplattorna hänger sedan med containern vid förflyttning 

och lyfttekniken finns alltid till hands. Man behöver därmed inte justera varken, tågvagnen, 

lastbilen eller containern. Plattan fäster i de redan standardiserade containerhörnen och 

fungerar därmed med alla ISO- containrar. 

Förflyttningen från vagn/lastbilschassi sker på liknade sätt som CCT med två eller fler 

enheter beroende på containerns storlek. För vidare beskrivning se avsnitt 3.5.1. 

Figur 21. Vagn justeras efter enheten, gafflarna körs in i gaffelluckor. Sedan sker lyft och enheten 
roteras och lastning på annat fordon kan ske. 
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3.5 Konceptval 
Efter idégenereringen hade ett 20-tal koncept gått vidare, dessa koncept infördes i en 

elimineringsmatris av Pahl och Beitz (Johannesson, et al., 2004), se tabell 5. 

Tabell 5. Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz för framtagna koncept 

  

Elimineringskriterier:

Beslut Lösningsbeskrivning Kommentar

1 + + ? + + + - - Teknikplatta luft

Måste ha ytterligare mekanik för 

att föra över container.

2 + + + + + + + + Teknikplatta hjul

3 + + + + + + + + Balkar mellan container

4 + ! + + + + + + Gafflar

5 + + + - - Vajrar Vajerbrott - Farligt

6 + + + ? - - Lutande mark, hjul

Hur får man stopp på container? 

Dyrt att göra lutande mark.

7 + + + + + + + + Arm som tar från sidan.

8 + + + + + + ? + Armar som trycker över container Mekanik på båda sidor.

9 + + + ? + + ? + Balkar över container Avstånd till ledning

10 + + ? ? + + + + Swing it två stänger. Precisionen?

11 + + + + + + + + Växelflak till container

12 + + + + + + + +
Armar går under container efter att 

knastren lyft container.

13 + + + ? ? - - Svängbara kranar

Bygger på vertikal teknik, dyrt 

investeringsmässigt.

14 + - - Hjul i container

Specialbyggda containrar svårt 

att få igenom.

15 + + ? + + + + - Drag över. Fällbara knaster

Slitning på vagnar när containr 

dras över.

16 + - - Rullar på vagn Stor ombyggnad av vagn.

17 + + + + + + + + Semalyft fast på vagn brevid tåg

18 + + + + + + - - Teknikplatta med skivverkan

Komplicerad/mycket rörliga 

delar.

19 + + + - - Välta container Godset förstörs.

20 + + + + + + + + CCT  fast med teknikplatta för lyft

21 + + + + + + + +
Balkar som tar tag från sidan av 

cotainer.
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Efter elimineringsmatrisen återstod 11 koncept som infördes i varianten av 

kriterieviktsmatrisen, resultatet finner du i tabell 6. 

Tabell 6. Kriterieviktsmatris över koncept som överlevt elimineringsmatrisen 

  

Resultatet från kriterieviktsmatrisen resulterade i att dessa fyra koncept gick vidare: 

 CCT fast med teknikplatta 

 Balkar mellan containrar 

 Balkar som tar tag från sidan 

 Teknikplatta hjul 

 

  

Poäng Lösningsbeskrivning Rank Vidare Kommentar

Ref 5 3 3 5 2 4 3 25 CCT Ref Ref Referens

1 4 3 2 4 2 2 2 19 Teknikplatta hjul 4 Ja
Svårt att få "gångbro" att ligga 

tätt.

3 4 2 3 5 3 3 2 22 Balkar mellan container 2 Ja
Finns utrymme alltid mellan 

containrar?

4 1 4 4 4 1 2 2 18 Gafflar 5 Nej
Svårigheter att anpassa till 

andra en 20 fots container. 

7 3 1 2 4 2 2 1 15 Arm som tar från sidan. 7 Nej
Komplex konstruktion med 

många rörliga delar.

8 4 2 2 3 1 3 1 16
Armar som trycker över 

container 6 Nej Tar väldigt mycket utrymme.

9 4 2 2 3 1 4 2 18 Balkar över container 5 Nej

Bygger på höjden vilket gör att 

väldigt liten mån finns att tillgå 

mellan rök och kontaktledning

10 4 1 1 2 3 1 1 13 Swing it två stänger. 8 Nej
För precis. Avstånd till vagn 

måste vara exakt.

11 4 4 1 1 1 1 1 13 Växelflak till container 8 Nej
Svårt att få container ur vägen 

efter avlägsning.

17 5 2 2 2 3 3 1 18
Semalyft fast på vagn brevid 

tåg 5 Nej För vanlig, dock bra referens.

20 5 4 3 5 3 4 3 27
CCT  fast med teknikplatta för 

lyft 1 Ja Beprövad teknik som grund.

11 4 2 3 5 3 3 1 21 Balkar tag sidan 3 Ja
Kan bara användas från ena 

sidan?
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Resultatet över dessa koncept presenteras grafiskt i spindeldiagrammet som återfinns i figur 

22 där man tydligt kan se att konceptet CCT fast med teknikplatta är det koncept som utifrån 

utvärderingskriterierna klarar sig bäst. Det är också den enda lösningen som ses som ett 

bättre alternativ än referenslösningen CCT som användes. 

 

Figur 22. Spindelvävsdiagram där fyra av koncepten jämförs med varandra. 

Koncept för vidare arbete valdes till CCT med teknikplatta. 

3.5.1 Beskrivning av valt koncept 
RES konceptet bygger till stora delar på det redan befintliga konceptet CarConTrain (CCT) 

och kan ses som ett förslag på en vidareutveckling av detta system. RES består likt CCT av en 

enhet som sköter överföringen mellan de olika transportslagen samt en lyftanordning för att 

möjliggöra enhetens armar att komma under containern.   

Skillnaden mellan RES och CCT är att lyfttekniken för RES sitter i två teknikplattor, se figur 23, 

som fästs under containern. Dessa teknikplattor kommer inte monteras permanent på 

containern utan man kan med hjälp av vridbara containertappar låsa fast samt lossa 

teknikplattan från containern. Detta medför att man inte behöver bygga om varken vagnen 

eller lastbilschassit som man gör i och med de höj och sänkbara containertapparna i CCT 

konceptet.  

 

Figur 23. Teknikplattan fästs under containern i de standardiserade containerlådorna. 

Flexibilitet för olika
storlekar

Investeringskostnad

Driftsäker

SnabbhetEnkelhet att införa

Feljustering

Användbarhet

Balkar mellan container

Balkar tag sidan

CCT med teknikplatta

Teknikplatta
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Teknikplattorna har likt containern ”hörnlådor” vilket gör att fastsättningen av containern på 

vagnarna sker precis som den görs idag, samma gränssnitt används. Containern lyfts med 

hjälp av hydrauliska cylindrar som placerats inuti ett hålrum som återfinns i teknikplattan. 

Pump för att trycksätta de hydrauliska cylindrarna kan placeras på enheten och anslutningen 

till cylindrarna kan ske via snabbkopplingar.  

När containern lyfts upp åker balkar från enheten under containern för att sedan vila mot 

tågvagnen/lastbilschassit. På dessa balkar glider sedan en platta, alternativt två plattor över 

och placerar sig under containern, se figur 24. Enhetens armar kan arbeta åt båda riktningar 

så överföring åt båda håll kan ske. Detta sker precis likt CCT systemet. 

 

Figur 24. Enheten fäller ut armar som vilar sig mot vagnen för att sedan skicka över en platta under containern. 

Containern sänks sedan ner av teknikplattan och vilar på plattan som horisontellt förflyttar 

containern över till enheten. Balkarna fälls återigen tillbaka till enheten och enheten kan 

förflytta containern bort från vagnen/lastbilschassit. En överföringscykel framgår av figur 25. 

 

Figur 25. Enheten lokaliserar sig till containern som skall förflyttas. Teknikplattan lyfter containern så att balkar från 
enheten kommer under. En platta flyttas under containern och containern sänks sedan den på denna som överför 
containern till enheten. 
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Systemet är likt CCT modulbaserat och automatiserat vilket gör att det kan användas på 

både terminaler som efter spåret vid stickspår. För CCT tar en överföringscykel ungefär 90 

sekunder (Nelldal, et al., 2011) och den borde bli densamma för RES. Då systemet är 

modulbaserad kan rent teoretiskt omlastning av ett helt tågsätt ske på bara 90 sekunder, 

med rätt antal enheter. I figur 26 och 27 visas förflyttning av en 40 fots container. 

 

Figur 26. Förflyttning av en 40 fots container. 

 

Figur 27. Containern placerad på enheten kan nu förflyttas till nästa transportmedel/mellanlagring. 
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Fler bilder på konceptet framgår i bilaga F. 

Bo-Lennart(2011) har i sin studie uppskattat att priset för en CCT-utrustning med två 

bommar som kan lasta och lossa en 40 fots container till 3,6Mkr, denna teknik är densamma 

för RES och uppskattas därför till densamma. Vid denna studie har även kostnaden per lyft 

uppskattats för ett CCT system till 100kr/överföring vilket kan jämföras med ca 300kr för lyft 

med reach-stacker på kombiterminaler. Denna beräkning har utgått från en linjeterminal 

med truck men då marken inte behöver bearbetas för att klara en hög axellast från truck 

kommer kostnaden för terminalen bli något mindre vid ett CCT system (Nelldal, et al., 2011). 

Dessa kostnaden bör bli liknande för RES skillnaden blir en något reducerad kostnad för 

utrustningen som lyfter containern, teknikplattan, då lyftanordningen i RES hela tiden 

hänger med containern och därför krävs ingen ombyggnation av vagnar.  

RES kan likt CCT ha så kallade ”bänkar” för mellanlagring på linjeterminalerna så att tåg 

respektive lastbil ej blir låsta av varandra. 

3.5.2 Skillnader mot nuvarande teknik 
Lösningen erbjuder flexibilitet vid omlastningar samt förbättrad lönsamhet för den som 

investerat i produkten gentemot dagens kombiterminaler. Med hjälp av RES kan man även 

utföra omlastningen under kontaktledningen på intressanta platser ut efter infrastrukturen. 

Systemet behöver inte heller någon personal utan är automatiserat till skillnad från dagens 

lösningar. Systemet är dessutom inte lika investeringstungt. Fler styrkor, möjligheter, 

svagheter och hot för RES framkommer av tabell 7. 

Tabell 7. SWOT-analys för konceptet RES gentemot dagens kombiterminaler 

 Positivt Negativt 

Internt S1: Högre flexibilitet  
S2: Mindre investeringskostnad  
S3: Bättre pris per lyft. 
S4: Automatiserat 
S5: Bygger på horisontell teknik som 
utsätts till framtidens teknik i flera 
studier. 
S6: Modulbaserad. 
S7: Miljösmart, minskar 
transportsträckorna med lastbil. 
S8: Snabbare omlastning än nuvarande 
system. 

W1: Ny teknik kan betyda ”barnsjukdomar” 
W2: Nytt koncept 
W3: Krav på teknikplatta under containern 

 

 

Externt O1: Containertrafiken ökar 
O2: Industrin ställer högre krav på kortare 
ledtider. 
O3: Miljömedveten i företagen ökar. 
O4: Kombitransporter ökar vilket ställer 
krav på effektiva omlastningslösningar. 
O5: I logistikkedjor där kombitransport 
används uppstår största kostnaden vid 
omlastningen. 

T1: Ovilja att ersätta gammal beprövad teknik. 
T2: I kombitransport finns två konkurrerande 
parter, vägtransport och järnvägstransport, som 
måste samarbeta för optimal användning. 
T3: Konkurrerande liknande lösningar. 
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Man kan se att i och med den ökande containertrafiken (O1), kommer det finnas behov av 

fler omlastningssystem vilket är en stor fördel för RES då den är billigare rent 

investeringsmässigt än konkurrenterna (S2), och dessutom bygger på en framtida teknik (S5). 

Att sedan största kostnaden ofta uppstår vid omlastningspunkterna i transporter (O5) talar 

för RES då denna lösning hjälper till att minska kostnaden för omlastning (S3). Något som 

också talar för RES är att systemet helt kan automatiserat och är modulbaserat (S4 +S6), 

vilket gör att kravet på effektivare omlastningar i logistiken möts(O4). Med hjälp av 

produkten kan dessutom snabbare omlastning (S8), ske och därmed möts kravet på kortare 

ledtider för industrin (O2). 

Att tekniken dessutom bygger till stor del på det redan existerande CCT gör att 

barnsjukdomarna kan minimeras. 

Då tekniken kräver att en “teknikplatta” monteras under containern(W3) kan viss 

tveksamhet till konceptet ske initialt. Men det faktum att denna teknikplatta ej kommer 

monteras permanenten och istället kunna tas av när som helst gör att detta inte kommer bli 

något hinder. Dessutom kommer dess styrkor(S1-S8) motivera till att ändå använda RES. 

3.6 Konceptutveckling 
Under respektive underrubrik följer resultatet av konceptutvecklingsfasen. 

3.6.1 Beräkningar 
Vid beräkningarna framkom att balkens överdel kan ha tvärsnittet BxHxt 200x150x20 mm, 

som framgår av figur 28 och ändå klara stålets sträckgräns.  

 

Figur 28. Tvärsnittets dimensioner för den övre balken i teknikplattorna. 

Vid lasten 20 ton på vardera teknikplattor uppkommer ett maximalt moment i den övre 

balken på 61 kNm och en tvärkraft på 100 kN. Spänningspåkänningen i materialet blir då 

cirka 233 MPa vilket kan jämföras med stålets sträckgräns på 360 MPa.  

Nedböjning för ovan givna belastningen beräknades till ca 6,5 mm. 
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3.6.2 Logotyp 
Logotypen som togs fram under projektet presenteras i figur 29 och återfinns i två olika 

varianter, en ljus som och en mörk. Logotypen är framtagen för att utstråla följande 

egenskaper: 

 Snabbhet 

 Flexibilitet 

 Kraftfull 

 Kvalité 

 Effektivitet 

 Innovativ 

Namnet för lösningen valdes till RES - Rapid Exchange Solution. 

 

Figur 29. Logotypen till lösningen i både en ljus och en mörk variant. 

Pilarna i logotypen symboliserar byten och den kantiga formen containern. Den mittersta 

pilen riktad framåt är tydligt markerad och symboliserar framåtanda, innovation. Färgen på 

den mittersta pilen är dessutom blå som symboliserar företagsamhet/pålitlighet. Pilarnas 

olika riktning skapar energi, snabbhet, och symboliserar dessutom flexibilitet(fram och 
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tillbaka). Den robusta texten i logotypen är vanlig inom byggbranschen och utstrålar kvalité 

och kraftfullhet.  

För mer information angående logotypen hänvisas till användarguiden som återfinns i bilaga 

G. 
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4 Diskussion 
Redan från start bestämdes tillsammans med uppdragsgivaren att det viktigaste med arbetet 

var att presentera ett koncept utifrån en helhet, inte fokus på detaljer utan istället en 

välarbetad helhet. Vikten låg på att belysa varför omlastning görs som den görs idag och ge 

förslag på hur den kunde göras i framtiden. Detta perspektiv var helt rätt utifrån arbetet och 

dess tidsbegränsning, då det redan från start kändes att en lösning på detta problemområde 

skulle bestå av flera komponenter och därmed vara mer avancerad.  

Under arbetet har väldigt stor vikt lagts på förstudien för att lägga en bra grund till det 

fortsatta arbetet. Detta har varit mycket viktigt då man satt sig in i en bransch som man inte 

hade sådan stor erfarenhet av. Att stor vikt lades på förstudien gjorde dessutom att en djup 

förståelse erhölls för området och detta förenklade förståelsen för i problemformuleringen, 

problemet blev dessutom bekräftat som ett problem. Dessutom belystes dess vikt ännu mer 

under det fortsatta arbete då det faktiskt kom fram att det fanns väldigt många olika 

lösningar på problemområdet, vilket resulterade i att en omfattande benchmarking 

utfördes. Gemensamt för alla dessa liknande lösningar var att de oftast var tekniskt 

komplicerade lösningar som ofta var dyrare investeringmässigt än de redan befintliga 

systemen, kombiterminalerna. Dock fanns det ett antal lösningar som upplevdes som 

mycket intressanta.  

Stor vikt lades även på att besöka många kombiterminaler under arbetet för att få en 

djupare förståelse än litteratur på området kunde ge. Under besöken hjälpte man till vid 

omlastning, observerade och dessutom intervjuade personer som jobbade med detta 

dagligen. Detta gjorde att en djupare förståelse erhölls och problemen med dagens lösningar 

uppmärksammades från flera källor, framförallt från terminalarbetarna. Något som också 

var väldigt givande var att besöka KTH och dess järnvägsgrupp som bedriver forskning kring 

området, detta för att belysa ett framtidsperspektiv kring omlastning och få ta del av 

relevant forskning som redan gjorts på området. Det var dessutom under KTH besöket som 

CCT konceptet, som utgör RES konceptets bas, uppmärksammades. 

Under projektet gång har det uppkommit flera lösningar som missats under benchmarkingen 

och som senare ställt till det lite och faktiskt gjort så att arbetet tagit en annan vändning. 

Processen och dess fokus ändrades därför under projektets gång.  Bland annat jobbade man 

faktiskt vidare med ett koncept som visade sig vara väldigt likt ett redan befintligt och man 

ansåg till och med det befintliga systemet vara något bättre. Detta medförde att ett beslut 

togs om att ”börja om på nytt” fast med en annan vinkling, nämligen att förbättra det redan 

befintliga systemet. Istället för att hindras av befintliga lösningar valdes att inspireras av 

dessa, dessutom ville man inte presentera ett sämre koncept än ett redan befintligt bara för 

att komma fram till något nytt. En vidareutveckling tros även ha en mer slagkraft då ett 

redan omfattande arbete med detta har genomförts. Dock förlorades mycket tid på detta då 

en annan lösning redan gått vidare i processen, och mycket tid hade gått till vidareutveckling 

av denna. Dessutom gick mycket tid åt att ta beslutet kring om den vidaregånga lösningen 
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skulle elimineras eller ej. Detta var dock uppmärksammat och under valet lades tiden på 

saker som var oberoende av lösning, t.ex. logotypen, för att inte gå miste om värdefull tid. 

Under arbetets gång identifierades ett stort behov av en lösning likt RES, en lösning som 

bygger på horisontell förflyttning, både från företag som besöktes och även från litteraturen 

som granskades på området. Men även en tröghet identifierades där alla ville ha en sådan 

lösning men ingen var villig att ta första steget. Detta är troligtvis grunden till att lösningar så 

som CCT inte riktigt blommat igenom än. Det finns ett behov av företag som är villiga att gå 

in och hjälpa till finansiellt och sponsra pilotprojekt på området. Många av dessa projekt har 

även lagts ner på en del oklara och mystiska politiska grunder. Detta verkar skilja sig åt mot 

vägtransporter då t.ex. Scania och Volvo gärna driver diverse utvecklingsprojekt. 

Tyvärr identifierades även en negativ inställning mot nya tekniker, där det ansågs att ”vi har 

alltid gjort såhär och kommer därför alltid göra så”. Det kan även bli svårt att få 

järnvägstransporter och vägtransporter att samverka på ett optimalt sätt, vilket krävs för att 

kombitransporter ska fungera på ett tillfredställande sätt, så att järnvägstransporter kan bli 

mer flexibla. Detta är ju något som järnvägstransporterna tjänar mer än vägtransporterna 

och man tror därför att vägtransporterna initialt skulle försöka bromsa projekt så som RES 

som gör järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga.  

Som en bra referens för arbetet granskades även transporter av så kallade semi-trailers och 

lösningar kring omlastning för dessa. Detta gjorde att man kunde inspireras och även 

identifiera styrkor med enhetslaster så som containrar. 

Då fokuset genom projektet var att presentera en helhet valdes att lägga mer tid på 

renderingar och presentation av konceptet än beräkningar och detaljkonstruktioner. Detta 

medveten då man inte vill låsa möjligheterna med konceptet, man vill att man skall 

inspireras och inte se hinder med konceptet som annars lätt kan ske om arbetet går in för 

mycket på detalj.  

Beräkningarna valdes dessutom att genomföras på endast teknikplattorna då RES använder 

CCT som grund, vilket det konstruerats bland annat en provrigg på, man ville inte ”uppfinna 

hjulet på nytt”. Beräkningarna utgick även från det värsta tänkbara scenariot, att containern 

ej tar upp någon böjspänning, detta för att visa att teknikplattornas dimensioner är 

någorlunda små trots en sådan överdimensionering gentemot spänningen.   
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5 Slutsats 
Intermodala transporter blir allt mer populära och därmed ställs högre krav på omlastningen 

mellan de olika transportmedlen. Idag används föråldrade vertikala tekniker som oftast 

förknippas med stora kostnader, både i drift och investeringsmässigt.  

Rapid Exchange Solution (RES) är en konceptuell vidareutveckling på det befintliga CCT som 

bygger på horisontell överföringsteknik vilket möjliggör omlastningen direkt under 

kontaktledningen. Tack vare detta tillsammans med sin låga 

investeringskostnad/driftkostnad öppnar RES nya möjligheter för omlastning på fler 

strategiska punkter direkt utmed järnvägsnätet och därmed ökar järnvägstransporternas 

flexibilitet.  

Skillnaden mellan RES och CCT är att man bytt ut de höjbara och sänkbara containertapparna 

på lastbilschassi respektive tågvagnar mot två teknikplattor innehållande lyfttekniken. Dessa 

teknikplattor fästs på containern med hjälp av vridbara knaster och kan när som helst sättas 

på eller tas av containern, utan någon som helst modifikation på varken container, tågvagn 

eller lastbilschassi. Detta eliminerar en av CCTs svagheter; nämligen ombyggnation av 

lastbilen och tågvagnen. 

Som vidareutveckling av RES föreslås ett samarbete med CCT där man initialt bör beräkna 

mer detaljerat kring belastningarna på teknikplattorna och bestämma dess utformning, 

materialval samt placering av hydraulik. Teknikplattorna kan initialt även utformas som 

endast två ”klossar” som skapar det behövda mellanrummet mellan container och vagn utan 

att innehålla en hydraulik funktion. Detta för att förenkla införandet och testning av detta i 

framtida pilotprojekt. Klossarna blir då mycket billiga och enkla att utforma med inga rörliga 

delar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens godstransporter med tåg är inte lika attraktiva som godstransporter med lastbil, 

detta tros bero på att godstrafik med tåg i regel har långsammare genomsnittshastighet än 

vägtransporter och flexibiliteten är lägre gentemot densamma. Då järnvägsnätet inte når 

fram överallt krävs ofta en kombination av vägtransport och järnvägstransport vilket 

resulterar i att ett tredje system införs i transportkedjan, nämligen omlastningssystem. 

Omlastningssystemen finns utplacerade på strategiska platser som både godståg och lastbil 

måste ta sig till vid omlastning, detta medför att såväl godståget som lastbilen måste befinna 

sig vid dessa punkter vid samma tidpunkt. Dessutom arrangeras vid dessa punkter 

järnvägsvagnarna och inte godset. 

Dessa omlastningssystem är ofta kostsamma och avancerade system som inte kan placeras 

vart som helst av ekonomiska och tekniska skäl. Extern personal behövs även vid dessa 

punkter. 

Idag finns det system där tanken är att man skall kunna lasta av containrar på strategiska 

punkter ut efter rälsen för att lastbilen sedan ska kunna hämta dessa. Detta resulterar i ökad 

flexibilitet i transportkedjorna då lastbilens och godstågens turer ej blir låsta i förhållande till 

varandra. Dessa system finns dessvärre inte utbredda över marknaden utan endast som 

teorier. 

1.2 Problemformulering 
Hur skall man på ett effektivt och flexibelt sätt möjliggöra omlastning av gods mellan två 

fordon utan att dessa fordon skall behöva närvara vid samma plats vid samma tidpunkt? 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att öka järnvägstransporters konkurrenskraftighet gentemot 

vägtransporter genom att effektivisera omlastningen av gods samt öka järnvägstransporters 

flexibilitet. 

1.4 Avgränsningar 
Konceptet skall hantera containrar eller ”lastbärare” ej styckegods. 

Konceptet skall gå att applicera i Sverige. 

Projektet syftar att ta fram ett välarbetat koncept hellre än detaljerade konstruktioner av 

delsystem, vikten skall ligga på helheten.  
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2 Mål 
Målet med projektet är att utveckla ett koncept som ökar effektiviteten och flexibiliteten vid 

omlastning från godståg till lastbil. 

Det är ett önskemål att konceptet skall kunna placeras ”vart som helst” i Sverige och därmed 

öppna upp nya omlastningspunkter.  
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3 Organisation 

3.1 Uppdragsbeställare 
Uppdragsbeställaren till detta projekt är TD Rail & Industry i Västerås. Företaget ansvarar 

genom sin kontaktperson att tillhandahålla nödvändig information samt vägledning genom 

projektets gång. Kontaktperson på företaget är: 

Dan Lindholm 

Mobil: +46 707 956 224 

Telefon: +46 21 41 15 90 

Email: dan.lindholm@tdrailindustry.com 

3.2 Projektledare 
Projektledaren ansvarar för att genomföra projektet och leverera resultat enligt uppsatta 

mål och överenskommelser mellan uppdragsbeställare och projektledare, samt koordinera 

eventuell extern personal inom projektet.  

Jimmy Bovin 

Mobil: +4676 11 55 153 

Email: jimmy.bovin@gmail.com 

3.3 Externa personer 
Monica Jakobsson kommer under projektet gång fungera som handledare och Leo De Vin 

kommer vara examinator för projektet. 

Monica Jakobsson   Leo De Vin 

Telefon: 054-700 16 54   Telefon: 054-700 25 44 

Mobil: 070 690 58 80   Email: leo.devin@kau.se 

Email: monica.jakobsson@kau.se 

 

 

  

mailto:dan.lindholm@tdrailindustry.com
mailto:jimmy.bovin@gmail.com
mailto:leo.devin@kau.se
mailto:monica.jakobsson@kau.se
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4 Projektmodell 
Projektmodellen utgår från den industriella produktutvecklingsprocessen (Johannesson, et 

al., 2004) med en viss modifiering som framgår av figur 1. Därefter har lämpliga moment 

lagts till för att uppnå de uppsatta målet. Varje moment beskrivs under respektive 

underrubrik. 

4.1 Förstudie 
Förstudiens huvudsakliga mål är att samla in relevant fakta för projektets vidare gång samt 

skaffa en djupare förståelse för problemet idag. Förstudien skall ligga som grund för hela 

projektet och samtliga beslut skall baseras på fakta utifrån denna studie. Förstudien kommer 

bland annat innehålla följande moment: 

 Benchmarking- liknande system 

 Studie om godstransport med tåg och lastbil 

 Studie containrar, lastbilsvagnar och godsvagnar 

 Kartläggning omlastningspunkter 

 Studiebesök omlastningspunkter 

 Reglementen 

Förstudiens innehåll grundar sig mycket på frågor som uppkom vid en ”mindmapsession” 

(Michanek & Breiler, 2007) tillsammans med uppdragsbeställare vid projektets start, se 

bilaga A. 

4.2 Kravspecifikation 
I kravspecifikationen kommer ställda krav på ett framtida koncept tydligt framgå och fungera 

som avstämning genom resterande process. De uppställda kraven kommer bygga på fakta 

som uppkom i förstudien. Syftet är att det tydligt skall framgå vad som ska levereras vid 

projektets slut. Kravspecifikationen kommer godkännas av uppdragsbeställaren för vidare 

arbete och därmed säkra att projektledare och uppdragsbeställare strävar mot samma mål. 

4.3 Konceptgenerering 
Vid konceptgenereringen kommer en rad koncept som uppfyller kravspecifikationen att tas 

fram för senare bedömning. Konceptgenereringen kommer genomföras med tre olika 

grupper med olika yrkeskunskap med förhoppningen om att bredda koncepten. 

4.4 Konceptval 
Konceptvalet kommer ske med avstämning mot kravspecifikationen och i samråd med 

uppdragsbeställaren. Valt koncept kommer sedan styra den fortsatta gången av projektet. 

Figur 1. Projektets huvudsakliga moment. 

Förstudie
Krav-

specifikation
Koncept-

generering
Konceptval

Koncept-
utveckling
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4.5 Layoutkonstruktion 
Det valda konceptet kommer här att omvandlas till en teknisk lösning utifrån de ställda 

kraven. Moment som bland annat kan ingå är följande: 

 Renderingar animeringar 

 Beräkningar/FEM 

 Materialval 

 Modeller/ritningar 

Beroende på den valda lösningens komplexitet kommer olika vikt på varje moment läggas, 

beslut kring detta kommer tas gemensamt med uppdragsbeställare.  

4.6 Utveckling 
Här kommer vidare utveckling att ske samt försök till att forma detta koncept till ett 

kommersiellt paket, bland annat genom marknadsstrategier, logotyp utformning o.s.v. 

Om möjligheten finns kommer en prototyp att tas fram.  

4.7 Rapport 
En akademisk rapport kommer kontinuerligt skrivas där resultatet och processen 

dokumenteras.  

4.8 Presentationer 
Under projektet kommer ett flertal presentationer samt en opponering av rapporten att 

hållas för att säkra kvalitén på arbetet. Vid den slutgiltiga presentationer kommer även en 

utställning att hållas. 

4.9 Rutiner under projektet 
Projektet kommer genomföras under självständigt arbete från projektledaren men 

kontinuerliga möten med handledare kommer ske för avstämning under projektets gång.  

Styrgruppsmöten med uppdragsbeställare kommer ske vid projektets kritiska punkter, 

exempelvis vid vägval, för att involvera uppdragsbeställare i arbetet.  

Detaljplanering utifrån projektplanen kommer att ske veckovis där tydliga mål för 4 veckor 

framåt fastslås och presenteras grafiskt på en ”pulstavla”. På denna pulstavla kommer 

arbetsmoment samt risker belysas och projektets framfart skall tydligt framgå.  

Arbetets tidsåtgång kommer dokumenteras i en loggbok. 
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5 Tidsplanering 
Tidsplanen, figur 2, visar när huvudmomenten i projektet skall genomföras, samt visar 

grindar där beslut kommer tas. En mer detaljerad planering kommer ske veckovis där 

enskilda arbetsmoment planeras inom ramen för nedan tidsplan. I tidsplanen framgår det 

även att veckorna 7-13 kommer studietakten vara 50 % vilket medför mindre planerad tid till 

projektarbetet. Efter vecka 13 går projektet på fulltid och mer tid kommer läggas på 

projektet. 

 

 

Figur 2. Preliminärt GANTT-schema över projektet. 

Projektet fortlöper mellan veckorna 7 till 22 och fyra grindar är definierade i projektet 

nämligen: 

 Kravspecifikation v 13 

 Konceptval v 16 

 Layoutkonstruktion klar v 20 

 Slutredovisning v 22 

Rapporten kommer skrivas parallellt med arbetsmomenten under hela projektet och lämnas 

in 30/6-2013. 

5.1 Budget 
Projektets tidsbudget är 600 timmar där även rapportskrivning skall ingå.  

Eventuella resor och kostnader som är väsentliga för projektets genomförande står 

uppdragsbeställaren för.   

Veckor 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Schema tid 50 % 100%

Moment
Projektplan

Förstudie

Kravspecifikation

Idégenerering

Konceptval

Layoutkonstruktion

Layoutkonstruktion klar

Utveckling

Rapport

Slutredovisning

Arbetsmoment

Grind
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6 Riskanalys 
Fördefinierade risker innan projektets start framgår i tabell 1. Under projektets gång 

kommer kontinuerlig riskanalys ske och eventuella åtgärder fastslås. I riskanalysen (Eriksson 

& Lilliesköld, 2004) framgår konsekvens (C), sannolikhet(S) och riskvärde (R). C och S viktas 

utifrån en skala 1-4 där 4 innebär störst sannolikhet att de inträffar och störst konsekvens 

om det inträffar. Sannolikheten och konsekvensen multipliceras sedan ihop för att skapa ett 

riskvärde mellan 1-16. 

 

Tabell 1. Riskanalys för projekt 

Nr Risk S K R Åtgärd 
1 Längre sjukdom. 2 2 4 Arbeta framtungt så att förlorad tid 

kan tas igen. 

2 Uppdragsbeställare ej tillsätter nödvändiga 
resurser. 

2 3 6 Involvera uppdragsgivaren och 
därmed skapa engagemang. 

3 Missförstånd mellan uppdragsbeställare 
och projektledare. 

2 4 8 Kontinuerlig kontakt. Våga fråga vid 
funderingar. 

4 Uppdragsbeställare och projektledare 
strävar ej mot samma mål. 

2 4 8 Involvera uppdragsbeställare vid 
viktiga beslut samt ta fram tydlig 
kravspecifikation. 

5 Bristande planering. 3 3 9 Följ upp planering kontinuerligt. 

6 Dokument försvinner. 1 4 4 Kontinuerlig backup av filer. 

7 Patent/reglementen hindrar framtagen 
lösning. 

3 4 12 I tidigt skede identifiera patent och 
reglementen. 

8 Studiebesök går ej att genomföra. 1 4 4 Ta kontakt med flera parter.  

9 Besvär att samla bra underlag. 3 3 9 Ta hjälp av bibliotek och extern 
personal. 

10 Vag problemformulering och otydliga 
avgränsningar. 

3 4 12 Systematiskt avgränsa och definiera 
problem mer tydligt under projektets 
gång när mer fakta är tillgänglig. 

11 Beslut försenas och försvåras. 1 3 3 Sätt upp tydliga mål och involvera 
handledare och uppdragsbeställare 
vid svårigheter. 

12 Brist på handledning från handledare. 3 2 6 Tidigt boka möten för handledning. 
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7 Dokumenthantering 
Hantering och säkerhetskopiering av dokument, som framkommer under processen, sker 

med hjälp utav verktyget Skydrive i nedanstående mappstruktur. Strukturen består utav 

huvudmappar samt undermappar där dokument sparas. Huvudmapparna, se nedan, är 

skapade från projektets start medan lämpliga undermappar kommer komma till under 

projektets gång. 

1. Projektplan 

2. Förstudie 

3. Kravspecifikation 

4. Idégenerering 

5. Konceptval 

6. Layoutkonstruktion 

7. Rapport 

Undermapparna numreras efter huvudmapp följt av en individuell siffra, exempel ”2.1 

Benchmarking” där sedan dokumenten i undermapparna kommer starta med denna 

sifferkod samt en beskrivande titel för enkel orientering i mappstrukturen. 

Varje dokument skall innehålla revisionsnummer i löpande ordning samt datum när 

dokumentet senast redigerades.  
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𝐿

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −
𝑄𝐿

8

𝑓 =
5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼

Påkänning vid 3 stödkrafter

Elementarfall 5 Nedböjning:

Elementarfall 4 Nedböjning:

Nedböjningen vid Rc = 0 ger:

Rc blir:

Rc = 125 kN

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝐿

8

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
 𝐿

4

𝑓 =
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Bilaga C – Beräkningar 
  



 

  

H 150 mm

B 200 mm

t 20 mm

L 2440 mm

A1 4000 mm2

A2 2600 mm2

A3 2600 mm2

y1 160 mm

y2 65 mm

y3 65 mm

y0 106,3043 mm

a1 53,69565 mm

a2 41,30435 mm

a3 41,30435 mm

Max böjspänning

σbmax 232,7469 MPa

Rp 360 Mpa

säkerhetsfaktor 1

σmax 360 MPa

Mmax 61 kNm

E 210000 MPa

v 0,3

Atot 9200 mm2

Böjtröghetsmoment

I´y1 11666226 mm^4

I´y2 8097394,5 mm^4

I´y3 8097394,5 mm^4

I´ytot 27861014 mm^4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyngdpunkt:

Tröghetsmoment

Steiners sats:

Maximal böjspänning
𝑦2

B

H
t

𝑦 
Y1

TP

Tyngdpunkt:  𝒚𝒐 =
𝑨𝟏∗𝒚𝟏+𝑨𝟐∗𝒚𝟐+𝑨𝟑∗𝒚𝟑

𝑨𝟏+𝑨𝟐+𝑨𝟑
 

Tröghetsmoment:  𝐼𝑦 =
𝑏×ℎ3

12
 

 
Steiners sats:  𝐼′𝑦 = 𝐼𝑦 + 𝐴 × 𝑎

2 

  𝐼𝑦 𝑡𝑜𝑡 = 𝐼′𝑦1 + 𝐼′𝑦2 + 𝐼′𝑦3 

Maximal böjspänning: 𝜎 =
𝑀𝑏×𝑍 

𝐼´𝑦 𝑡𝑜𝑡
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Bilaga D – Intervjuer/kommentarer 
Vänerhamn & Vänerexpressen Karlstad 

Det förekommer att tågsätten har tomma vagnar men man har i regel 80 % fulla tågsätt. 

Man upplever att man måste upp i 80 % för att uppleva lönsamhet12. Detta då det är samma 

kostnad att köra tåget oavsett hur långt tågsättet är. Dessutom ändras inte priset för kunden 

vid olika storlekar på tågsätten.  

Man använder sig inte av några andra metoder för att lyfta containrar till och från tåg 

eventuellt lastbil i Vänerhamn detta då inga andra aktörer får lyfta inom Vänerhamns 

område. ”Semalyftchassi” som finns för att lyfta containrar direkt till lastbil används inte ofta 

då den binder bilen för länge.  

Man räknar med att reach-stackern lyfter en container på ungefär 2 minuter från tåg till 

backen. Vid växling av containrar på lastbil brukar man räkna med en total tid på ungefär 5-

10 minuter.  

Man jobbar på vänerexpressen med att hitta nya ställen att stanna på efter tågsträckan men 

idag är det oftast samma orter man stannar på. Orterna styrs mycket av industrierna, där 

industrierna finns stannar man ofta.  

Idag finns det några ställen efter sträckan där man bara släpper av några enskilda containrar, 

oftast med hjälp av företagets egen truck på stället. Men man tror inte att det finns 

möjlighet till att bara släppa av enskilda containrar efter sträckan då det är för 

investeringstungt att bygga medel så att detta är möjligt, för exempel investera i en truck 

som är väldigt dyrt.  

Förseningar förekommer ofta med tåg och en liten försening innebär ofta att förseningen 

går upp till ungefär 1-3 timmar på grund av nedprioritering. Men man försöker idag bygga in 

säkerhet i systemen där man har råd med små förseningar utan att stora ska förekomma. 

Detta gör man bland annat via tidsbuffrar och vagnsbuffrar på plats, vagnarna lastas innan 

tåget är där.  

APM Terminals Göteborg 

APM Terminal Göteborg är en del av Göteborgs hamn som är Skandinaviens största hamn. 

65 % av containertrafiken i Sverige hanteras av hamnen. Man lastar om från alla 

transportmedel, tåg, båt och vägtransporter. 

Hamnen har ett nätverk av så kallade Railports, detta är terminaler där totalt 26 tågpendlar 

går ifrån och knyter Göteborgs hamn med 24 orter i Sverige och Norge. Railportsen är ett 

samarbete mellan terminaler, Göteborgs hamn, godsägare och ett antal olika tågoperatörer. 

Några av dessa tågpendlar är Mälarpendeln, Vänerexpressen, Insjöexpressen och Gävlepilen. 

Railport är något man satsat stort på sedan 2002 och målet är att tillgodose attraktiva flöden 

av gods som företagen kan använda sig av. Sedan 2002 har godsvolymerna nästan 

tredubblats.  

                                                      
12 Intervju med Per Kristiansson VD, Vänerexpressen AB. 2013-03-18 Karlstad. 
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Terminalen järnvägssida består utav fem spår som vardera är 335 meter långa. Ovanför 

dessa arbetar två stycken kranar som lastar containrar mellan vagnarna och till och från 

backen. Terminalen har även ett antal grensletruckar som hanterar containrar som skall till 

andra ställen.  

Tågsätten som lastas är i regel 600 meter långa men man försöker att höja kapaciteten för 

att uppnå längder på 750 meter, vilket är maximala längden som får transporteras på 

svenska järnvägar.  

Tågsätten som går ut från hamnen är oftast 80 % fulla och man tror att man bör komma upp 

till runt 85 % för att det ska bli lönsamt att köra godset på tåg.  

Man har jobbat mycket med planeringen för att försöka effektivisera hanteringen av 

containrarna och möta kundkrav på att göra omlastningar snabbare. Man skall även i 

framtiden byta ut kranarna mot nya och bygga ett sjätte spår så att hantering av 3 tågsätt 

kan förekomma samtidigt.  

Man märker tydligt att containertransporter blir mer populära på marknaden och ser en 

tillväxt på detta område.  

Man ser att 40 fots containrar är mest populära men man hanterar alla olika typer av ISO 

containrar. Man ser även att det börjar bli mer populärt för så kallade HC containrar men 

även transport av 45 fots containrar. 

Oftast mellanlagras containrarna som lastas i hamnen, men endast under en kort tid, 

ungefär 3-4 dagar.  

Det vanligaste problemet man har med containrar är att dörrarna kan krångla. Man upplever 

inga problem med utslitning av fästelementen. Man kan även se viss förslitning på golvet i 

containrarna men oftast upplevs containrarna hålla mycket god kvalité.  

Man påstår att förseningarna i godstransporten oftast uppstår i hamnarna. För att försäkra 

sig om att vara klara i tid med omlastningar brukar man bygga in bufferttid i planeringen för 

att alltid klara deadline.  

Vilken vagn respektive container ska placeras på väljs i samråd med tågoperatör. Placeringen 

grundar sig till viss del på vart godset ska.  

Tågvagnarna som används är mycket olika oftast skiljer lastvikten mycket åt beroende på 

vagnstyp. Alla vagnstyper har dock samma fästelement, nämligen knasters. Höjden skiljer 

vanligen inte heller mycket åt. Man önskar att alla vagnar skulle vara lika för att göra 

omlastning enklare.  

Man har sett en massa olika typer av lösningar för att göra omlastningen effektivare och 

medger att det finns en del smarta lösningar. Men man har inte sett att någon av dessa 

lösningar blivit speciellt populära och ser därför att hanteringen oftast är densamma på 

terminalerna. Antingen hanterar man med reach-stacker eller med kran och grensletruck. 

Man tror att de flesta lösningar inte fungerar speciellt bra under vintern då de flesta 
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mekaniska konstruktioner sätts på prov. På terminalen använder man sig dock av Semalyft 

för lyft till och från backen, men ej mellan tåg och lastbil direkt.  

Västerås kombiterminal 

Västerås Kombiterminal ägs idag utav Jernhusen som står för ytorna och Mälarhamn som 

står för maskin samt personal på terminalen. Terminalen är byggd för att hantera 10 000st 

enheter per år men har vid sin storhetstid hanterat upp emot 30 000 enheter. Idag för man 

ungefär 50-100 lyft per dag men detta ökar ständigt.   

De vanligaste containrarna som omlastas är 20 fot respektive 40 fots men det förekommer 

även att 30,35 och 45 fots containrar omlastas på terminalen.  

Man upplever ofta försening av tågen som skall anlända, framförallt på vintern. När ett tåg 

blir försenat så blir det även nedprioriterat resten av vägen, detta medför att en försening på 

endast några minuter kan medföra en mycket större försening ut efter resten av sträckan. 

Det är inte ovanligt att tåget kommer flera timmar försent till terminalen. 

På containrarna upplever man mest fel på dörrar, men ibland kan man se att taket trycks 

ner. Detta troligtvis på grund av hamnarnas kranar missat fästena på containern och därmed 

tryckt ner tacket. Man upplever inte några speciella slitningar på de standardiserade fästena 

som återfinns på containern. Enda problemen som kan uppstå är att man finner is i dessa 

vilket försvårar lyftet, detta märks oftast på containrarna i hamnen som varit ute till sjös.  

Varje container som skall lyftas på tågsättet har en bestämd vagn som ägarna till tåget 

bestämt. Vagnarna identifieras via ett vagnsnummer, se fig. 1, som återfinns på olika ställen 

beroende på vagnstyp. Containern identifieras med hjälp av ett nummer som återfinns på 

containers långsida.  

Det finns många olika typer av vagnar till tåget men de flesta har en någorlunda lika layout 

med lika utformade knaster. Det som oftast skiljer är vikten på lasten som vagnen kan bära. 

Lastbilens vagn, även kallat chassi, finns de många olika typer av varianter av. De flesta kan 

ta olika längd på containern. Man har även oftast kingpins som fälls upp beroende på denna 

längd. 

Det förekommer att lastbilar har lyftanordningar på sina chassin som själv kan lyfta 

containern. Dessa använder dock sällan denna då det är tidskrävande och dessutom måste 

denna anordning har fritt runt hela containern. Jämförelsevis tar det ca 10 minuter för en 

sådan att lyfta containern medan det tar runt 30 sekunder för reach-trucken att koppla 

grepp. 

Det upplevs svårare att lyfta en container till en tågvagn då knastren på vagnen kan ”vippas” 

åt sidan om man kommer åt dessa. Lastbilens knaster är oftast fixerade och man kan därför 

inte knuffa ner dessa.  

Det förekommer ofta att tågen som lastas går iväg med tomma vagnar och även tomma 

containrar. På lastbilarna utnyttjas inte heller alltid platsen som finns.  

På vintern går det i regel saktare att lasta om containrarna, detta på grund av halkan som 

medför att man måste ta det lite lugnare.  
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Hallsbergs kombiterminal 

Logent är idag ägare av Hallsbergs terminal. Hallsberg har idag en av de största 

rangeringsbangårdar i Sverige. Man har runt 40 anställda i dagens läge och de flesta av dessa 

jobbar på lagret. Man har många olika kunder med leveranser till och från bland annat: 

Tyskland, England, Australien, Korea m.m. Några kunder är Volvo Arvika, Kopparbergs 

Bryggeri och Fermacell.  

Idag saknas kontaktledning in till terminalen men planer om att bygga kontaktledning till 

kombiterminalen finns. Detta gör att loken som kommer med vagnarna själva kan trycka in 

tågsättet till kombiterminalen för omlastning, rangeringskostnaden försvinner därmed. 

Rangeringen tar ungefär 2 timmar idag, men beror självklart på tågets längd. På vintern kan 

rangeringens växel krångla.  

Det finns olika typer av tågvagnar som varierar i utformning, läng och höjd. Vagnarna är 

oftast utformade så att en ISO container kan monteras. Detta tack vare ”knastren” som är 

fästen som används vid monteringen av containern. 

Det finns idag problem med att vagnarna går sönder och i dessa fall är det oftast bromsarna 

som går. Detta gör att man ibland blir tvungen att köra tomma vagnarna tillbaka till kund för 

att man ej kan använda varandras vagnar.  

Förseningar av tåg är vanligast på vintern. Lastbilarna är inte så ofta försenade men är de 

försenade kan man lasta av containern och ställa den på backen. Så problemen uppstår när 

tågen är försenade och det är oftast tågen som styr när lastbilarna skall vara på plats.  

Containrarna som oftast kommer till terminal är 20 fots och 40 fots men 30 och 45 fots är 

också vanliga. De problem man har med containrarna är oftast låsanordningen att den går 

sönder eller att man glömt låsa dörrarna. Man har inte mycket problem med att containerns 

lyfthandtag blir utslitna. Utan det som först blir slitet är truckens lyftanordning.  

Idag styr oftast priset i branschen, företagen tar oftast och lastar om vid den billigaste 

terminalen och konkurrensen är hård. Det har blivit populärt med kombiterminaler och 

kommunen kan i vissa fall gå in och betala en del av kostnaden för omlastning för att göra 

terminalen attraktivare på marknaden. Det är inte ovanligt att företagen hoppar fram och 

tillbaka mellan olika kombiterminaler bara för prisets skull.  

Man har länge hört inom branschen att tågtransporter ska bli allt mer populära och ta trafik 

från vägtransporterna dock har inget hänt och det förblir endast snack. Man har inte sett så 

många nya lösningar på själva omlastningen utan de som man ibland sett är den lösningen 

som kan lyfta med hjälp av krokar en container från tåg till lastbil.  
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1 Inledning 
Kravspecifikationen är framtagen i samband med ett projekt där syftet är att ta fram ett 

koncept som ökar järnvägstransporters konkurrenskraftighet gentemot vägtransporter, 

genom att effektivisera omlastningen av enhetsbaserat gods samt öka järnvägstransporters 

flexibilitet. Syftet med kravspecifikationen är att fungera som styrande dokument genom 

resterande process för att garantera ett koncept som uppfyller uppsatta krav och därmed 

förväntat kvalité. I specifikationen skall det även tydligt framgå vad som åläggs 

projektledaren att leverera till uppdragsgivare samt inom vissa tidsramar.  

1.1 Bakgrund 
Dagens godstransporter med tåg är inte lika attraktiva som godstransporter med lastbil, 

detta tros bero på att godstrafik med tåg i regel har långsammare genomsnittshastighet än 

vägtransporter och flexibiliteten är lägre gentemot densamma. Då järnvägsnätet inte når 

fram överallt krävs ofta en kombination av vägtransport och järnvägstransport vilket 

resulterar i att ett tredje system införs i transportkedjan, nämligen omlastningssystem. 

Omlastningssystemen finns utplacerade på strategiska platser som både godståg och lastbil 

måste ta sig till vid omlastning, detta medför att såväl godståget som lastbilen måste befinna 

sig vid dessa punkter vid samma tidpunkt om inte mellanlagring ska ske.  

Dessa omlastningssystem är ofta kostsamma och avancerade system som inte kan placeras 

vart som helst av ekonomiska och tekniska skäl. Extern personal behövs även vid dessa 

punkter. 

Idag finns det system där tanken är att man skall kunna lasta av containrar på strategiska 

punkter ut efter rälsen för att lastbilen sedan ska kunna hämta dessa. Detta resulterar i ökad 

flexibilitet i transportkedjorna då lastbilens och godstågens turer ej blir låsta i förhållande till 

varandra. Dessa system finns dessvärre inte utbredda över marknaden utan endast som 

teorier. 

1.2 Organisation 

Uppdragsbeställare 
Uppdragsbeställaren till detta projekt är TD Rail & Industry i Västerås. Företaget ansvarar 

genom sin kontaktperson att tillhandahålla nödvändig information samt vägledning genom 

projektets gång. Kontaktperson på företaget är: 

Dan Lindholm 

Mobil: +46 707 956 224 

Telefon: +46 21 41 15 90 

Email: dan.lindholm@tdrailindustry.com 

mailto:dan.lindholm@tdrailindustry.com
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Projektledare 
Projektledaren ansvarar för att genomföra projektet och leverera resultat enligt uppsatta 

mål och överenskommelser mellan uppdragsbeställare och projektledare, samt koordinera 

eventuell extern personal inom projektet.  

Jimmy Bovin 

Mobil: +4676 11 55 153 

Email: jimmy.bovin@gmail.com 

Externa personer 
Monica Jakobsson kommer under projektet gång fungera som handledare och Leo De Vin 

kommer vara examinator för projektet. 

Monica Jakobsson   Leo De Vin 

Telefon: 054-700 16 54   Telefon: 054-700 25 44 

Mobil: 070 690 58 80   Email: leo.devin@kau.se 

Email: monica.jakobsson@kau.se 

 

 

  

mailto:jimmy.bovin@gmail.com
mailto:leo.devin@kau.se
mailto:monica.jakobsson@kau.se
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2 Krav 
De funktionella kraven och begränsningar som konstruktionen förväntas uppfylla listas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Tabell över de funktionella kraven och begräsningar som finns 

Nr Kriterium Funktionell = F 
Begränsande = B 

1 Förflytta enhetslast mellan lastbil - tågvagn och omvänt. F 

2 Medge lagring av enhetslast under kortare tid.  F 

3 Fungera med ISO-containrar, 10 – 45 fot. B 

4 Klara av belastning från högsta bruttovikt enligt standard för ISO-
container. 

B 

5 Klara av omlastning på en tid som kan konkurrera med nuvarande 
omlastningssystem.  

B 

6 Använda sig av nuvarande standardiserade låsningar, 
knaster/kingpins, som finns på vagn och lastbilschassi. 

B 

7 Möjliggöra omlastning under kontaktledningar. B 

8 Möjliggöra användning utan extern personal. B 

9 Fungera utan krav på att lastbil och tåg måste infinna sig på samma 
plats vid samma tidpunkt. 

B 

10 Fungera tillsammans med nuvarande godsvagnar/lastbilschassin 
utan större ombyggnad av vagn/chassi. 

B 

11 Investeringskostnaden bör ligga inom rimlig mån för att konkurrera 
med nuvarande system.  

B 

12 Kunna placeras ut efter järnvägen på strategiska punkter. B 

 

Många av begränsningarna är en fråga om hur mycket man är villig att investera för att 

uppnå högre flexibilitet än nuvarande system och är därför svår att mäta. Men en ungefärlig 

sådan investeringskostnad kommer diskuteras fram i samråd med kunniga personer inom 

branschen. Kriterium 10-13 är typiska exempel på detta men även kriterium 13, finns stora 

summor att investera kan det t.ex. vara aktuellt att konstruera en egen kraftkälla för 

konstruktionen.   

Kriterium 5 menas nödvändigtvis inte att omlastningen ska ske på samma tid som nuvarande 

system eller liknande tid. Utan menas att omlastningen ska ske inom en sådan tid att det 

upplevs som konkurrenskraftigt med avseende på att omlastningen kan ske på en annan 

plats med mindre personal än med existerande system. 
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Med kriterium 8 menas att omlastningen skall kunna ske med endast fordonens förare, 

tågförare/lastbilsförare, extern personal så som kranförare eller liknande skall inte behövas.  

3 Avgränsningar 
Konceptet skall hantera containrar eller ”lastbärare” ej styckegods. 

Konceptet skall gå att applicera i Sverige. 

Projektet syftar att ta fram ett välarbetat koncept hellre än detaljerade konstruktioner av 

delsystem, vikten skall ligga på helheten.  

4. Dokumentation 
Dokumenten som projektledarenn åläggs att leverera till TD Rail & Industry är förutom 

denna kravspecifikation följande; projektplan, konceptbeskrivning och konceptval för 

godkännande samt slutrapport.  

5. Leveransvillkor 
Projektet syftar till att leverera en dokumentation som kan tjäna som underlag för vidare 

utveckling av framtaget koncept, konceptet skall vara väl beskrivet och illustrerat. 

Dokumentationen skall beskriva hur man tar det välarbetade konceptet från konceptstadiet 

till färdig utvecklad produkt. Förväntad leverans av dokumentation senast den 1:a juli 2013. 
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Användningsguide för RES logotyp 
Detta dokument förklarar hur logotypen bör användas för att på bästa sätt bibehålla den 

grafiska profilen. 

Logotypen består av pilsymbolen, som också fungerar som bokstaven E i RES, texten RES 

samt Rapid Exchange Solution. De olika delarna används inte separat. De ska alltid ha samma 

relation till varandra i storlek och placering. Enda delen som får användas separat är E:et, se 

figur 1, vid utveckling av en ikon för en applikation. 

 

Figur 1. Exempel på ikon för applikation. 

Varianter 
Det finns två varianter, se figur 2, av logotypen en positiv och en negativ. Den positiva är 

svart text, blå pil på vit eller väldigt ljus bakgrund. Den negativa används enbart vid mörka 

bakgrunder. 

 

Figur 2. Primära (positiv) och sekundära (negativa) varianter av logotypen. 

Färg 
Färger som ingår i logotypen: 

 Blå #006EB3  

 Mörk #1A1A1A 

 Ljus #F2F2F2 

Loggan använder också en toning där den utgår ifrån grundfärgen och blir några nyanser 

mörkare eller ljusare beroende på variant. 



2013-05-08 Användarguide logotyp Rev 002 
Sebastian Wik 
 

 
3 

Under inga omständigheter bör några andra färger användas. Vid tryck finns dock 

reservation för eventuell diskrepans. 

Dessa färger används med fördel också i annat material, som presentationer och dokument 

där logotypen återfinns. 

Typografi och text 
Texten i logotypen är RES och Rapid Exchange Solution. Dessa två element ska alltid finnas 

med vid presentation av logotypen. 

Fonten som används i logotypen är Coolvetica RG, en gratis font för kommersiellt bruk. 

Fonten har manipulerats för att ge en annan känsla och bokstaven E har helt bytts ut mot 

pilar som bildar symbolen. För undertexten, Rapid Exchange Solution, används typsnittet 

Sans från Canonical/Ubuntu. 

Digitalt användande 

Loggan används med toning, GIF och PNG är accepterade format vid webbpublicering. Vid 

eventuellt montage ska loggan användas på ett tydligt sätt där den aldrig understiger 

200x200pixlar. Vid ordbehandlingsprogram får formatet TIFF användas. Detta är ett format 

som kan användas i program som Word och PowerPoint. Bilden kan krympas utan att förlora 

kvalité. 

Vid tryck 

För tryck används formatet EPS ( Encapsulated PostScript). Detta är ett format som inte 

förlorar kvalite vid storleksändring. Idealt används detta format i layout eller 

illustrationsprogram (t.ex. Illustrator eller Indesign). 

Proportioner 
Oavsett tryck eller digital publicering ska logotypen alltid ha samma proportioner, se figur 3, 

och får inte manipuleras på något sått. Det ska alltid finnas distans till närmaste objekt och 

logotypen får inte övertäckas med andra typografiska element. Fontvalet får inte ändras. 
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Figur3. Illustration över rätt och fel proportioner. Fel är markerade med ett rött kryss 
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1 Projektbeskrivning 
Projektet är ett delprojekt till ett examensarbete kallat ”Rapid Container System” som 

genomförs våren 2013 av Jimmy Bovin för ett företag kallat TD Rail & Industry i Västerås. 

Examensarbetet syftar att utveckla en nytänkande mekanisk lösning som skall appliceras i 

transportbranschen som ett komplement för dagens omlastningssystem. 

Rapid Container System är idag i behov utav en logotyp som skall användas vid vidare 

presentation för framtida potentiella kunder och utlyser därför detta delprojekt. 

1.1 Bakgrund Rapid Container System 
Dagens godstransporter med tåg är inte lika attraktiva som godstransporter med lastbil, 

detta tros bero på att godstrafik med tåg i regel har en lägre genomsnittshastighet än 

vägtransporter och flexibiliteten är lägre gentemot densamma. Då järnvägsnätet inte når 

fram överallt krävs ofta en kombination av vägtransport och järnvägstransport vilket 

resulterar i att ett tredje system införs i transportkedjan, nämligen omlastningssystem. 

Omlastningssystemen finns idag utplacerade på strategiska platser som både godståg och 

lastbil måste ta sig till vid omlastning, vilket medför att såväl godståget som lastbilen måste 

befinna sig vid samma plats vid samma tidpunkt.  

Dessa omlastningssystem är ofta kostsamma och avancerade system som inte kan placeras 

vart som helst av ekonomiska och tekniska skäl. Extern personal behövs även vid dessa 

punkter. 

Idag finns det system där tanken är att man skall kunna lasta av containrar på strategiska 

punkter ut efter järnvägsnätet för att lastbilen sedan ska kunna hämta dessa. Detta 

resulterar i ökad flexibilitet i transportkedjorna då lastbilens och godstågens turer ej blir 

låsta i förhållande till varandra. Dessa system finns dessvärre inte utbredda över marknaden 

utan endast som teorier. 

Målet Rapid Container System är med hjälp av en mekanisk lösning öka effektiviteten och 

flexibiliteten vid omlastning från godståg till lastbil. Vilket på lång sikt skall leda till ökade 

konkurrensfördelar för järnvägstransporter gentemot vägtransporter.  

1.2 Syfte 
Syftet med logotypprojektet är att fånga grundfilosofin med Rapid Container System och 

visualisera denna i form av en slagkraftig logotyp. 

1.3 Mål 
Målet för logotypprojektet är att leverera en väl genomarbetat logotyp som skall kunna 

användas som komplement vid kundpresentationer av Rapid Container System. 
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2 Leveransvillkor 
Projektet syftar att leverera en väl genomarbetad logotyp i lämpliga format, en förenklad 

beskrivning över logotyp samt en kort genomgång över tillvägagångssättet.  

Logotypen skall ha egen verkshöjd och därmed inte kopierad från annan källa. 

Förväntad leverans av logotyp samt dokumentation senast 05-05-2013. 

3 Ord som logotypen skall utstråla 
Nedan följer en lista över ord som man önskar att RCS’s logotyp skall förmedla, där de 

viktigaste budskapen är markerade med fetstil. 

1. Snabbhet 

2. Flexibilitet 

3. Modern 

4. Stabil 

5. Gedigen 

6. Kraftfull 

7. Pålitlig 

8. Enkelhet 

9. Kvalité 

10. Användbarhet 

11. Lätthanterlig 

12. Effektivitet 

13. Stilren 

14. Tilltalande 

15. Innovativ 

16. Teknisk 

17. Mekanisk 

18. Revolutionerande 

Logotypen bör täcka så många som möjligt av dessa ord men inte så många så att logotypen 

anses rörig och svår att förstå, en övervägning krävs. 
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4 Inspiration 
Nedan, figur 1, följer ett kollage över logotyper som anses av uppdragsgivare vara estetiskt 

tilltalande. (visas ej i detta denna rapport) 

 

Figur 1. Kollage över logotyper som anses vara estetiskt tilltalande.  

 



Bilaga I - Konceptskisser 

 

 


