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Sammanfattning 
 

Förbifart Stockholm är en sexfilig motorväg på ca 22 km som kommer att sträcka sig från  

E 4/E 20 Kungens kurva till Häggvik. Den nya planerade motorvägsförbindelsen kommer 

dessutom att avlasta Essingeleden i trafiksystemet. Troligen kommer Förbifarten att bli 

världens längsta tunnel i stadsmiljö. Den nya motorvägen kommer att gå i tunnel som byggs 

genom att berg sprängs ut. Detta medför att stora mängder bergmassor uppstår.  

 

Bland de utmaningar som projektet Förbifart Stockholm kommer att stå inför är att hur man 

på ett effektivt och miljömässigt sätt kan transportera de stora mängder bergmassor som 

produceras vid tunneldrivningen. Ett villkor från regeringen är därför att sjöfarten ska få spela 

en stor roll för att bl a kan avlasta befintligt väg- och järnvägsnät. Mellan tunneln och de 

tillfälliga hamnarna transporteras bergmassorna på bandtransportörer till de tillfälliga 

hamnarna för vidare transport till mottagningshamnarna. Trafikverket planerar för tre 

tillfälliga hamnar som planeras ligga på norra Lovö, södra Lovö och Sätra varv samt 

entreprenörer planerar för mottagningshamnar i östra samt södra Mälaren. 

 

Examensarbetets syfte är att kartlägga, beskriva och visualisera tänkta logistikflöden och dess 

ledtider. Detta för att säkerställa en effektiv, säker och hållbar mass- och materialhantering 

med hänsyn till de restriktioner som gäller för de olika lastnings- och lossningsplatserna. 

Målet är att få en bättre uppfattning om flödet för sjötransporter av bergmassor och med detta 

även kunna se vilka de största möjligheterna och riskerna är. 

 

I tidsstudien har författaren valt att studera de olika flödena från de tillfälliga hamnarna till de 

planerade mottagningshamnarna och alternativen analyserades med bulkfartyg och med pråm. 

Målet med studien har varit att få en effektiv och jämn transportcykel med hänsyn till 

producerade bergmaterialmängder, avstånd och hastighet för sjötransporten, 

mottagningshamnarnas arbetstider osv. I både fallet med fartyg och med pråm fick det största 

flödet från södra Lovö (Malmviken) en egen transportcykel. Den andra delen, från norra 

Lovö, fick avlastas till Toresta. Bergmaterialmängder från Sätra varv transporteras i huvudsak 

till Underås med avlastning i Taxinge. Nackdelen med hamnarna i Toresta och Taxinge är de 

(planerade) relativt korta kajerna och det långa avståndet. Detta ställer högre krav på fler 

transporter för att få en jämn transportcykel. Bland annat av den anledningen är det 

gynnsammare att använda pråm då de erbjuder en större flexibilitet. 

 

Samtliga flöden till sjöss har i möjligaste mån visualiserats enligt Lean Production. Troligen 

är denna typ av visualisering inte relevant för denna tillämpning, möjligen i ett större 

perspektiv, där fler ”stationer” ingår, vilket är fallet i t ex industriproduktion. 
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Abstract 

 
Stockholm Bypass is a six-lane highway at about 22 km, which will extend from  

E 4/E 20 Kungens Kurva to Häggvik. The planned new motorway link will also relieve 

Essingeleden in the traffic. Probably will by-pass to be the longest tunnel in an urban 

environment. The new highway will go in the tunnel that will be built in rock blasted out 

causing large amounts of rock masses will arise.  

 

Among the challenges that the project Stockholm bypass will face is that in an efficient and 

environmentally friendly way to transport large amounts of rock masses that will be produced 

by tunneling. A condition of the government is therefore that shipping should play a major 

role in, among other things relieve existing road and rail networks. Between the tunnel and the 

temporary ports masses are transported on conveyor belts to the temporary ports for transport 

to the receiving ports. The Swedish Transport Administration is planning for three temporary 

harbours located on the north Lovö, southern Lovö and Satra varv harbour and contractors are 

planning for receiving ports in eastern and southern Lake Mälaren. 

 

The thesis aims to identify, describe and visualize intended logistics flows and its lead time to 

ensure an efficient, safe and sustainable mass- and materialhandling with respect to the 

restrictions that apply to the various loading and unloading locations and the goal is to get a 

better idea of flow for sea transport of rock masses and with this also able to see which offer 

the greatest opportunities and risks.  

 

In the time studies the author has chosen to study the different flows from the temporary 

harbours to the planned receiving harbours and the options with bulk carriers and barge was 

analyzed. The goal of the study was to make efficient and smooth transportation cycle with 

respect to produced aggregates quantities, distance and speed for sea transport, reception ports 

working hours, etc. In both the case of the vessel and the barge, the largest flow from southern 

Lovö (Malmviken) got its own transport cycle and the second part, from northern Lovö, were 

relieved to Toresta. Aggregates amounts from Sätra harbour was transported mainly to 

Underås with relief in Taxinge. The disadvantage of the harbours of Toresta and Taxinge is 

the (planned) relatively short piers and the long distance which places greater demands on 

more shipments to get a smooth transport cycle. Among other things, for that reason, it is 

favorable to use the barge as they offer more flexibility.  

 

All flows to the sea are as far as possible visualized according to Lean Production. This type 

of visualization is probably not relevant to this application, possibly in a larger perspective, 

where more "stations" are included, as is the case for example in industrial production. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har skrivits inom ramen för magisterutbildningen inom tillämpad 

logistik, vid Kungl Tekniska Högskolan i Södertälje och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet 

har utfört på Trafikverket i Solna under våren 2014.  
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Trafikverket samt Lars Arvidsson på KTH för deras vägledning och engagemang i arbetet. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund om projektet, själva problemställningen, syfte och 

mål med detta examensarbete och dess avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Förbifart Stockholm är en ny planerad motorväg som kommer att sträcka sig från E 4/E 20 

Kungens kurva till Häggvik. Förbifart Stockholm kommer att utgöras av en sexfilig motorväg 

på ca 22 km och en stor del av den kommer att förläggas i tunnel och blir troligen därmed 

världens längsta tunnel i stadsmiljö.  

 

En av de utmaningar som projektet Förbifart Stockholm kommer att stå inför är att på ett 

effektivt och miljömässigt sätt transportera de stora mängder bergmassor som produceras vid 

tunneldrivningen. Mellan tunneln och de tillfälliga hamnarna, transporteras bergmassorna på 

bandtransportörer till de tillfälliga hamnarna för vidare transport till mottagningshamnarna. 

Trafikverket planerar för tre tillfälliga hamnar som ligger på norra Lovö, södra Lovö och 

Sätra varv. Entreprenörer planerar för mottagningshamnar i östra Mälaren i Löten och 

Toresta. Dessa hamnar kommer att ta emot bergmassor från norra Lovö och södra Lovö. 

Mottagningshamnar i Underrås och Taxinge kommer att ta emot bergmassor från Sätra varv, 

se figur 1. 

 

 
Figur 1: Den planerade motorvägen, tillfälliga hamnar och mottagningshamnar. 

 

Tanken är att hitta en balans i processen mellan försörjningskedja i bergmassorproduktion och 

transporten in till de tillfälliga hamnarna samt transporten ut till mottagningshamnar på östra 

Mälaren. Att uppnå en effektiv process för materialhantering av bergmassor vid sjötransport 

innebär att kunna ta emot rätt mängd och transportera den i rätt transportsystem med hänsyn 
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till hamnens- och sjötransportens egenskaper. Detta är av yttersta vikt för att 

vidare/efterföljande byggnation av tunneln kan ske i tid. Förutsatt att de stora och tunga 

volymerna skall kunna transporteras tryggt, säkert och hållbart i enlighet med lagar och 

regelverk kan sjöfarten troligen få en ökad roll i en modern och miljövänlig infrastruktur i ett 

stort projekt som förbifarten genom att den avlastar våra vägar och järnvägar i ett effektivt 

transportsystem.  

 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att kartlägga och beskriva tänkta logistikflöden och dess ledtider för 

att säkerställa en effektiv mass- och materialhantering (jord- och bergmassor) med hänsyn till 

de restriktioner som gäller för de olika lastnings- och lossningsplatserna (lossnings- och 

mottagningskapacitet, arbetstider, omsättning, etc). Examensarbetet kommer att användas 

som underlag för Trafikverket inför kommande upphandling.  

 

Målet är att få en tydlig uppfattning om flödet för sjötransporter av bergmassor samt få kunna 

se vilka de största möjligheterna/ riskerna är, och eventuellt hitta en bättre lösning som kan ge 

stöd och underlag inför kommande arbeten med projektet. 

 

1.3 Problemställning 

Mer specifikt försöker examensarbetets syfte är att svara på följande frågor:  

 

- Hur ser de tilltänkta logistikflödena ut för sjötransporter av bergmassor? 

- Kan det finnas bättre logistikflöden i syfte att förbättra kapacitet? 

- På vilket sätt kan de tilltänkta logistikflödena (med ev. flaskhalsar, ledtider osv) 

visualiseras på ett lättförståeligt sätt enligt Lean Production? 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till projekt Förbifart Stockholms planerade sjötransporter av 

bergmassor. D v s de områden som EJ kommer att behandlas är: 

 

- Transporter av bergmassor till tillfälliga hamnar och transporter från 

mottagningshamnar. 

- Sjötransporter vintertid. 

- Vägtransporter. 

- Kostnader relaterade till logistikflöden. 

- Andra aspekter kring buller och själva teknikerna.   

 

1.5 Förväntat resultat 

Rapporten förväntas resultera i en översikt av logistikflödet för sjötransporter av bergmassor 

och tilltänkt översikt vid eventuell förbättring av sjötransport. Tanken är att dessa översikter 

skall visualiseras för lättare förståelse för övriga inblandade personer i projektet.  

 

Trafikverket kommer att använda rapporten som underlag inför kommande upphandling av 

entreprenader. Entreprenörer kommer i sin tur att sköta hela transporten och slutligen 

bestämma lämpliga lösningar. 
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2 Nulägesbeskrivning 
År 2009 beslutade regeringen att tillåta byggandet av Förbifart Stockholm, en ny motorväg 

för E4 genom västra Stockholm. Leden är planerad att gå från E 4/E 20 vid Kungens kurva i 

söder till Häggvik norr om Stockholm. Förbifart Stockholm världens längsta tunnel i 

stadsmiljö kommer att utgöra av en sexfilig motorväg. Den sträcker sig från Kungens Kurva 

och Häggvik (ca 22 km) varav ca 18 km kommer att vara i tunnel. Sträckan mellan Kungens 

kurva och Hjulsta är en tunnel på 16,5 km som passerar Lovö med anslutningar, därefter 

Akallatunneln på 1,8 km, under Järvafältet.  

 

Förbifart Stockholm kommer att knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta 

infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska belastningen i Stockholms 

trafiksystem. E4 Förbifart Stockholm är det största vägprojektet i Stockholms län, tänkt att 

förenkla vardagen i en stark växande region. Den nya motorvägsförbindelsen kommer 

dessutom att avlasta Essingeleden i trafiksystemet. 

 

Byggstart var planerad till 2012 och beräknas ta mellan 8 till 10 år. P g a överklaganden och 

förseningar  i tillstånd är ny starttid planerad till hösten 2014 (troligen 2015 istället). Allt 

eftersom tunneln drivs fram kommer genererat bergmaterial att krossas och behandlas innan 

den skickas iväg med båt och lastbil. Tunneln beräknas generera 20 miljoner ton bergmassor, 

där en mindre del förväntas användas inom projektet som vägunderbyggnad samt till, om 

möjligt, till sprutbetong för tunnelväggarna. Resterande massor planeras att användas till 

andra projekt i regionen (Windelhed, 2010).   

 
Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg och framdriften planeras ske i huvudsak med 

traditionell borra-och-spräng-teknik. Det bergmaterial som producerats kommer 

huvudsakligen att transporteras via farleder på Mälaren till olika mottagningshamnar. Att stor 

del av transporterna ska ske till sjöss var också ett av de villkor regeringen ställde för att ge 

tillåtlighet till projektet med syftet att främja miljöhänsyn i planering och byggande. En annan 

anledning till sjötransporter är också villkoret att tunga vägtransporter på väg 261 förbi 

världsarvet Drottningholm i möjligaste mån skall undvikas. 

 

I enlighet med detta tillåtlighetsbeslut har Trafikverket tagit fram en masshanteringsplan för 

de massor som kommer att uppkomma i samband med byggandet och man har också 

utvärderat ett antal- och valt ut några hamnplatser som man anser är lämpliga för 

hamnverksamhet.  

 

Totalt tror Trafikverket att ca 20 miljoner ton bergmassor kommer att produceras och 10 

miljoner av dem kommer att transporteras sjöss. Från Sätra, ca 2,0 – 3,0 miljoner ton, från 

norra Lovö ca 2,0 - 3,0 och 4,6 miljoner från södra Lovö (Niklasson, B. 2014). 

 

Siffrorna ovan kan även brytas ned till mängder per dag. Trafikverket har skickat in en 

ansökan om tillåtelse för arbete 7 dagar/vecka men det är inte klart än. För fallet 5 arbetsdagar 

räknar Trafikverket med att 4 000 – 5 000 ton/dag kommer lämna Sätra varv och norra Lovö, 

samt 7 200 – 8 400 ton/dag från södra Lovö. Blir det 7 arbetsdagar räknar Trafikverket med 

att 2 900 - 3 600 ton/dag kommer att transporteras från Sätra varv och från norra Lovö, samt 

5 100 - 6 000 ton/dag från södra Lovö.  
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Vilken typ av sjötransport som kommer att användas till bergmassorna är i dagsläget inte klart 

och Trafikverket ställer inga villkor på vilken typ av sjötransport (fartyg, pråm osv) som skall 

användas utan det kommer att bli entreprenörernas ansvar att uppfylla Trafikverkets 

uppställda krav på kapacitet.  

 

Uppgiften i examensarbetet går i huvudsak ut på att titta på logistikflödet för sjötransporterna 

av bergmassor, d v s kartläggning över planerad kapacitet med avseende på tid. Detta med 

tanke på de stora mängder bergmassor som skall förflyttas på kort tid för att kunna bereda väg 

för tunnelbygget. Flödet skall visualiseras så att fler snabbt kan sätta sig in projektet. Tanken 

är att dokumentet/rapporten skall användas på allvar till hösten då projektet kommer att sättas 

igång. Visualiseringen kommer att utföras enligt Lean production och anpassningar kommer 

därför att behöva göras. 

 

Visualiseringen utgår i första hand från de siffror som Trafikverket tagit fram men är också 

baserat på farledernas kapacitet och egenskaper. 

 

Tidigare examensarbeten om logistik för förbifarten är begränsat men ett arbete kunde hittas. 

I ett examensarbete från 2010 på KTH, utfört av Maria Bergström och Victoria Tisell, gjordes 

ett examensarbete vars mål var att få en allmän bild över de olika aktörerna inom 

ballastindustrin, få närmare inblick i hanteringen av ballast i Stockholms län och titta närmare 

på möjliga platser för placering av bergmassor i samband med Förbifarten (LWR-KAND-EX 

2010:03) 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för utförande av examensarbetet. Det 

behandlar hur data har samlats in och i vilket avseende de är relevant för studien. 

 

3.1 Förfarandet 

Arbetets frågeställning utformades i huvudsak av handledare på Trafikverket och utifrån 

denna frågeställning gjordes en första förstudie och tidplan för fortsatt arbete. Arbetet 

inleddes med en litteraturstudie som innebar insamling av tidigare dokumentation inom 

Trafikverket vad avser projektet och hantering av bergmassor, mer generell litteratur kring 

sjötransporter och visualisering inom Lean. Vidare har intervjuer skett med Robert Berg, en 

handläggare på Sjöfartsverket (bilaga 1), Jan Skoog en lektor på Chalmers (bilaga 2) samt 

Erik Zetterlund Vd på Oxelösunds hamn (bilaga 3). Intervjuerna var till för att möjliggöra en 

teoretisk och praktisk trovärdig bas inför det slutliga analysresultatet i examensarbetet. 

Slutligen har insamlat data gett ett visualiserat flödesschema baserat på planerade flöden och 

ett alternativ till förbättrat flöde. 

3.2 Forskningsansats 

Studien har genomförts i form av en utvärderingsforskning som innebär en noggrann 

insamling av data för att identifiera behov och bedöma strategier ( Karlsson, 1999). 

 

Enligt Karlsson (1999) leder de utgångspunkter i själva arbetet till en rad frågor som berör 

“den rationelle användaren“ och som – medvetet eller omedvetet – ligger bakom alla frågor 

om hur utvärdering kan genomföras i praktiken 

 

1. Varför sker utvärderingen? 

2. Vilken kunskap söks och vilka frågor ska besvaras? 

3. Hur ska bedömningen göras och mot vilka kriterier? 

4. Hur ska utvärderingen utformas, med vilken modell eller design? 

5. Vilka är utvärderarens roller? 

6. Hur förhåller sig utvärdering till politik? 

7. Hur kommer utvärderingen till användning? 

 

Examensarbetet kommer att samla in information kring sjötransporter för förbifart Stockholm, 

undersöka och utvärdera huruvida Trafikverkets planerade sjötransportsprocess är praktisk 

tillämpbart och därefter kontrollera om logistiksflödet överensstämmer med teorin och de 

praktiska erfarenheterna kring lämpligt transportsystem för sjötransporter. Teorin kommer att 

hänvisa till artiklar, böcker, dokument på Trafikverket och internetkällor. De praktiska 

erfarenheterna kommer att hänvisa till intervjuer med berörda personer enligt ovan. 

3.2.1 Tidsserieansats 

Den forskningsmetod som i huvudsak har använts är det som kallas för tidsserieansats. En 

tidsserieansats används då det är önskvärt att studera mönster i tiden för en eller ett litet antal 

variabler. I tidsserieansatsen undersöks data som avser olika tidpunkter för att till exempel 

studera utvecklingen under en period (Tebelius och Patel, 1987). 

 

I detta examensarbete kommer tidserier för sjötransporter att studeras för två olika variabler 

(5- och 7-dagarsproduktion) från de tillfälliga hamnarna till mottagningshamnarna i Lovö och 
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Sätra varv respektive Löten, Underås, Toresta och Taxinge. Detta hjälper till att skapa en 

övergripande bild över hela transportsflödet inför kommande starten för Förbifart Stockholm. 

3.2.2 Triangulering 

Detta innebär att man ser på problematiken ur flera synvinklar eller perspektiv (Gunnarsson, 

2002). I detta arbete användes framför allt källtriangulering som innebär insamling av data 

från tidigare rapporter på myndigheten kring hela flödet och annan typ av 

litteratur/dokumentation, både tryckt och digital. Vidare skedde det intervjuer med berörda 

aktörer och experter för verifiering av insamlad data.  

 

3.3 Kvalitativ datainsamling 

Oavsett vilket perspektiv forskaren väljer är huvudmålet att koppla ihop teori och verklighet 

till varandra (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

En kvalitativ data samlades in i den här studien.  Studiens inriktning har i första hand varit att 

gå djupare in på olika typer av sjötransporter med avseende på bl. a kapacitet, flexibilitet, 

tillgänglighet osv. I denna studie gjordes en empirisk undersökning vars resultat kopplades 

tillbaka till den teoretiska referensramen och utifrån detta kunde befintlig teori utvärderas. För 

att på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts. Dessutom har 

ämnet diskuterats via en mindre kvantitativ undersökning genom att ställa viss typ av frågor 

till flertal experter och berörda personer inom industrin och högskolor med syfte att kunna 

triangulära ämnet utifrån olika synvinklar. 

 

3.4 Primärdata 

Primärdata definieras som den information som samlats in och analyserats (Halvorsen, 1992). 

I detta fall har primärdata samlats in via intervjuer av flera personer kring ämnet. De 

intervjuade personerna anses ha en stor betydelse för uppsatsen då det inte finns så mycket 

information om denna typ av projekt och dess tillämpningar med avseende på farleder, 

specifika transportlösningar mm. 

3.4.1 Intervjuer 

På grund av tidspress fanns det inte möjlighet till hitta lämplig tid för att boka personliga 

möten med potentiella entreprenörer, myndigheter osv. All intervju skedde därför genom 

utskick av elektronisk post (email).  

 

En intervju skedde med Sjöfartsverket som är en statlig myndighet som har ansvar för sjöfart i 

Sverige som t ex lotsning, farledshållning, isbrytning, sjötrafikinformation, sjögeografisk 

verksamhet, sjömansservice samt sjö- och flygräddning. Frågor skickades till Robert Berg på 

Sjöfartsverket för att få svar på frågor som berör hamnlägen, farleder, begräsningar, risker och 

kapaciteter, se bilaga A1. 

 

En annan intervju skedde med Jan Skoog, lektor på Chalmers tekniska högskola som är en av 

två stiftelsehögskolor i Sverige, se bilaga A2. På Chalmers pågår forskning och utbildning 

inom teknik och sjöfart. Chalmers kontaktades för att få en djupare kunskap kring ämnet 

pråmsystem, för- och nackdelar osv.  
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En tredje intervju skedde med Erik Zetterlund, VD på Oxelösunds Hamn AB, som är ett 

serviceföretag som utvecklar och säljer hamnrelaterade terminaltjänster i systemlösningar till 

kunder. De hanterar godsflöden till och från Sverige eller för transit på Östersjön genom att 

lyfta både varor, affärer och människor. Erik kontaktades för att få djupare kunskap kring 

användbarhet för fartyg och pråm, för- och nackdelar, se bilaga A3.  

 

Korrespondens har också skett med produktionschef hos en av de tilltänkta 

underentreprenörerna angående fartygstransporter. 

3.5 Sekundärdata  

Sekundärdata definieras som information som har samlats in och analyserats av tidigare 

forskare, utredare osv till andra ändamål. Den information som råkar finnas tillgänglig idag 

kring ämnet och som kan användas till lösning av frågeställningen i projektet, måste verifieras 

med avseende på relevans (Halvorsen, 1992). 

 

Informationsökning har skett på Stadsbiblioteket i Stockholm, Chalmers Tekniska 

Högskolans databas, KTHs databas, Google Scholar samt övriga artiklar på nätet. De sökord 

som användes var t ex ”barge system”, ”shipment”, ” towboat”, ”hamn”, ”kaj”, ”pusher 

barge”, ”Roro-shipping” och ”RoRo-method” etc. Den övervägande delen av litteratur och 

artiklar som hittades var på engelska. Information kring pråmar och bogserbåtar är väldigt 

begränsad i svenska hamnverksamheter, vilket ledde till att materialet mestadels samlats från 

europiska och amerikanska verksamheter. Intervjufrågor har skickats till pråmentreprenör i 

Finland utan svar. 

3.5.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har material som berör ämnet letats fram i form av tryckt material såsom 

böcker, artiklar, rapporter och tidigare uppsatser. Det gäller framför allt områden som rör 

bulktransporter till sjöss, olika typer av sjötransport (fartyg- och pråmsystem) och 

visualisering inom Lean. Försök har också gjorts att hitta rapporter från liknande projekt i 

världen. 

3.5.2 Dokumentation 

Ämnet är aktuellt vilket innebär att tidigare dokumentation kring logistiken för sjötransporter 

är begränsad. Den dokumentation som finns tillgänglig kommer i huvudsak från Trafikverket 

och studier i tidigare skeden. 

3.6 Validitet  

Validitet innebär att det är viktig att avgöra hur data kommer att samlas in, hur de insamlade 

data kommer att analyseras samt undersökningens tillförlitlighet (reliabilitet). 

 

Pragmatisk validitet är huruvida den kunskap man får fram kommer till användning 

(Gunnarsson, 2002). I det här fallet är förhoppningen att resultatet som presenteras kommer 

att komma till praktisk användning för kommande arbete för sjötransporter av bergmassor. 

 

3.6.1 Kommunikativ validitet 

Kommunikativ validitet innebär förmåga att kommunicera hur forskningsprocessen påverkar 

kunskapens giltighet (Gunnarsson, 2002). Handlingsinriktning för examensarbetet utgår från 

en kommunikativ validitet. Detta innebär att författaren kommer att tolka teorin och 
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insamlade material av sjötransporten för projektet förbifart Stockholm och därefter analysera 

hur teorin påverkar giltigheten i resultatet. 

 

3.6.2 Beskrivning av förförståelse 

Författaren av detta arbete är en magisterstuderande inom tillämpad logistik vid Kungliga 

Tekniska Högskola. Författaren hade tillgång till kontoret på Trafikverket vilket var till stor 

nytta genom att prata och diskutera med berörda personer på myndigheten. Detta 

examensarbete omfattar 15 hp som motsvarar 10 veckor arbete.  

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet av kvaliteten i de kvalitativa undersökningarna är samling av data på ett 

systematiskt och hederligt sätt. En tydlig beskrivning av hur resultatet av studien har vuxit 

fram genom att besvara och diskutera syfte och frågeställningar (Gunnarsson, 2002). 

 

All insamlad data och utförda intervjuer anses tillförlitliga för undersökningen. I denna har 

använts dokumentation och litteratur från författare som har en bakgrund eller är direkt 

berörda/insatta i ämnet. Intervjuer har skett med personer som anses vara experter inom sitt 

område, t ex VD på en hamn, experter (eller konsulter) på Trafikverket och ämnesexpert på 

Chalmers. 
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4 Teoretisk referensram 
I denna del presenteras den teoretiska bakgrunden kring olika typer av trasportslag till sjöss, 

kajer, farleder och hamnar. Dessutom presenteras ett avsnitt kring visualisering enligt Lean 

production.   

4.1 Logistik 

Professor Kent Lumsden vid Chalmers Tekniska Högskola har i sin bok ”Logistikens 

grunder” sammanfattat begreppet logistik enligt följande definition: ”Logistik omfattar 

förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har att göra med att 

styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. 

Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på 

kund. Logistik består av planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i flödet av 

material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas 

såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som konstruktivt 

ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.” (Lumsden, 1995). 

4.2 Sjötransporter 

Sjötransporter är den fysiska processen för godstransporter på sjön via framförandet av fartyg. 

I vanliga fall räknas även reparation och konstruktion av fartyg, hamn- och 

farledsverksamhet, godstransport till och från hamnarna samt försäkring av gods till 

definitionen sjöfart (Wikipedia, 2014). I Sverige är Transportstyrelsen ansvarig myndighet.  

4.2.1 Fartyg 

Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas till sjöss och som har skrov och 

konstruktiv styrförmåga (till exempel ett roder). I vanliga fall består fartyget av nio olika 

delar: Skorsten, akter, roder, skrov, ankare, bulb, för, däck, och överbyggnad, se figur 2. 

  

Fartyg kan beskrivas på flera olika sätt med olika mått såsom längd, kapacitet och 

djupgående. Längden mäts som skrovets längd över allt, djupgående anses som lastrumshöjd 

till olika däck, vilket är avståndet från lägsta punkt på fartygets undersida och vattenlinjen, se 

figur 2. Beroende på hur tungt lastat fartyget är avgörs djupgåendet. Vattnets densitet har en 

stor inverkan (Lumsden, 2012). 

 

 
Figur 2: Fartygets olika delar 
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I den svenska sjölagen definieras skepp som de fartyg vars skrov har en största längd av minst 

tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Andra typ av fartyg kallas båt 

(Transportstyrelsen, 2013). 

 

Som lastfartyg räknas alla typer av fartyg utom passagerarfartyg, fiskefartyg och fritidsfartyg. 

Beroende på funktion och arrangemang, vilken specifik typ av last de är för eller vilket 

lasthanteringssystem de använder delas lastfartygen upp i olika typer (Transportstyrelsen.  

2008). Det finns många olika typer av fartyg såsom styckgodsfartyg, containerfartyg, 

bilfartyg, RoRo-fartyg, färjor och passagerarfartyg, tankfartyg och bulkfartyg (Lumsden, 

2012). 

4.2.2 Lämpliga lastsystemen 

Vid valet av vilken typ av lastning- respektive lossningssystem som bäst uppfyller kraven 

krävs att hänsyn tas till lastbärarens egenskaper som t ex djupgående, kapacitet, hastighet och 

miljöbegränsningar. När det gäller hamnar är det också viktig att ta hänsyn till kajläge, 

kajkapacitet samt för farledens egenskaper med avseende på kapacitet, vattendjup, anlöp och 

farledens dimensioner. 

 

Utifrån dessa kriterier och behoven för transporter av bergmassor är det lämpligt att titta 

närmare på olika lämpliga transportmedel via sjön (Lumsden, 2012).   

4.2.2.1 Bulkfartyg  
Ett bulkfartyg eller bulkfraktfartyg är ett handelsfartyg som är speciellt utformad för att kunna 

transportera oförpackad bulklast i form av torra och fasta laster såsom kol, sten, säd, malm 

osv. Bulkfartyg är byggda med ett enda däck och det första specialiserade bulkfartyget 

byggdes år 1852. Dagens Bulkfartyg är idag utformade för att kunna maximera kapacitet, 

säkerhet, effektivitet, och för att kunna klara påfrestningarna i arbetet. Idag utgör bulkfartygen 

15 % - 17 % av världens handelsflottor och varierar i storlek upp till 400.000 ton i dödvikt 

(DWT) (Wikipedia, 2014), se figur 3. Det finns olika varianter på hur bulkfartygen utformas 

med avseende på lastning och lossning:  

 

- En variant som kan lossa sin egen last 

- En annan som är beroende av hamnanläggningar för lossning 
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Figur 3 Bulkfartyg 
 

 

Mini-Bulkers är vanliga i kategorin mindre fartyg med kapacitet på under 10 000 dwt och är 

avsedda för inlandssjöfart. Det finns många olika typer av bulkfartyg beroende på vilken typ 

av last och själva lastningen respektive lossningen, exempel på dessa är:  

1. Växelbulkfartyg: Fartyget har en kran, lyftkran eller transportörer som tillåter att lasta 

eller lossa gods i hamnar utan landbaserad utrustning. 

2. Kombinerade bärare: Denna typ är utformade för att transportera både flytande och 

torra bulklaster. Denna typ av bärare kräver speciell design och är dyra. 

3. Växellösa bärare: Denna typ av bulkfartyg är utan kranar eller transportband. Dessa 

fartyg är vid deras anlöpshamnar beroende av landbaserad utrustning för lastning och 

lossning. 

4. Självurlastande: Fartyget är utrustat med ett transportband eller en grävmaskin som är 

monterad och löper över fartygets hela lastrum och den har förmåga att röra sig i 

sidled, vilket gör det möjligt för denna typ av fartyg att fullgöra sin last snabbt och 

effektivt (Wikipedia, 2014). 

 

Processen planeras av fartygets kapten, ofta med stöd från överstyrman. Lastningsmetod som 

används beror på både last och den utrustning som finns ombord på fartyget och på bryggan. 

Bulkfartyg har vanligtvis en livslängd på ca 50 till 60 år (IACS. 2007). 

 

Fartyg kräver troligen mer ordnade förhållanden med iordningställd kaj (Zetterlund, 2014). 
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4.2.2.1.1 RoRo - fartyg 

Roll-on/roll-off-fartyg är en av de mest användbara typer som verkar idag. Dess flexibilitet, 

förmåga att integrera med andra system är några av skälen (IMO, 1997).  

 

RoRo-fartyg är speciellt utformade för att bära last med hjul och/eller bandfordon. Detta 

innebär att förfarandet vid lastning och lossning av tung utrustning sker genom att fordon körs 

eller dras på och av fartyget. Detta görs med hjälp av ramp som antingen finns med på 

fartyget eller på kaj, se figur 4. Väl på fartyget fraktas rullande last utan att användning av 

kranar behövs (Lumsden, 2012).  

 

 

 
Figur 4 RoRo fartyg 
 

Fördelen med Ro-Ro-fartyg att den är integrerad med andra transportslag vilket i sin tur ökar 

hastigheten, flexibiliteten och effektiviteten för den som sköter lossningen (IMO, 1997). 

 

En nackdel med RoRo-sjöfart är utnyttjande av volym, vilket är inte aktuellt för frakt av 

bulkmaterial. Men det menas att lasten rullas på däck och sitter på hjul, saker och ting kan inte 

staplas ovanpå varandra. RoRo-fartyg kräver också speciella kajer som är lämpade för RoRo-

metod (SCM Wiki, 2012). 

4.2.2.2 Lastpråmar 
En pråm är en flatbottnad båt som ibland kan vara ombyggt av ett gammalt fartyg men har 

ingen egen överbyggnad. Pråmar är ofta inte självgående utan måste bogseras eller skjutas av 

bogserbåtar. Icke självgående pråmar varierar från under 10 meter till nästan 1000 meter i 

längd (Coosa Alabama River, 2014). 

 

ESL shipping Ltd är ett företag i Helsingfors som har olika varianter av bärare för bulklaster. 

Företaget transporterar råvaror som kol, järnmalm och kalksten. På ESL shippings hemsida 

hittar man en beskrivning för deras olika pråmar samt om huruvida de är isklassade eller ej  

(Brodi, 2013).  
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4.2.2.2.1 Torrlastpråmar 

En torrlastpråm är den typ av pråm som används för att transportera gods såsom kol, stål, 

spannmål, sand, grus eller sten. etc. Dessa pråmar är tillverkade av stål och har ett yttre skrov. 

Inre utrymme är försedda med tvärprofiler, tunga stag och har en inre lastlåda. Skrovet i sig 

kan tillverkas i olika utföranden men den variant som tar mest last är den som är utformad 

som en låda och är oftast placerad i mitten av pråmen, se figur 5. 

 

Ibland måste lasten skyddas om den t ex är väderkänslig och då finns det möjlighet att 

använda täckning. Det används vid transport av korn och stål. Pråmarna är också utrustade 

med lock som ofta är gjorda av glasfiber eller stål och som kan lyftas eller rullas undan vid 

behov. 

 

På torrlastpråmar sker lastning på en speciell lastningsanläggning och det eftersträvas ofta att 

minimera svinn som hamnar på däck. Lossning sker på motsvaranade sätt (Terra Marique, 

2014). 

 

En viktig aspekt är att pråmar kan vara anpassade för tillfälliga hamnar. I vissa fall kan, i ett 

pråmsystem med bogserbåt/pusher, hantera flera pråmar per motorenhet. Detta innebär att det 

är effektivt att motorenheten kör hela tiden och lämnar tom pråm och hämtar full pråm. En 

vanlig pråm kräver någon form av tippningsramp och att man förhalar pråmen för att få 

godset/materialet lastat på rätt ställe. Det krävs en kajanläggning med kran som kan lossa med 

skopa vid lossningsoperationer (Zetterlund, 2014).  

 

 
Figur 5 Lastpråm för bulkmaterial som t ex ballastmaterial. 
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4.2.2.2.2 Bogserbåt 

En bogserbåt är en båt avsedd för att dra och knuffa pråmar och fartyg och kännetecknas av 

den låga akterprofilen. Bogserbåtar så kraftfulla att de kan dra flera pråmar samtidigt. De 

drivs av diselmoterer med från några hundra hästkrafter upp till flera tusen hästkrafter. De 

flesta bogserbåtar är mellan 35-61 meter långa, och 9 - 14 meter breda.  

 

En bogserbåt kan i genomsnitt knuffa 1 pråm, men det har förekommit att flottiljer på upp till 

40 pråmar som dragits av en bogserbåt. Det beror på bogserbåtens egenskaper, typ av last 

samt farledens mått för att avgöra hur många pråmar en bogserbåt klarar av (Coosa Alabama 

River). 

4.2.2.2.3 Risker med pråmsystem 

Vissa pråmar är beroende av bogserbåtar för förflyttning och andra är självgående. Alla 

pråmar är utformade med stor platt botten. Utformningen gör det mycket svårt för dessa typer 

av fartyg att ändra kurs snabbt vilket gör att olyckor kan inträffa som följd. Olyckor kan också 

uppstå om en pråm oavsiktligt skiljs från dess bogserbåt. Om en pråm lossnar fortsätter det att 

vara flytande (888-Go-Longy, 2014). 

 

Vid påskjutning av pråmar kan man undvika olyckor då denna typ av pråm innebär en bättre 

kontroll över manövreringen (Royal boskalis Westminster nv, 2011). 

4.2.3 Farleder 

En farled är en trafikled på sjön och som regelbundet används som rutt för fartyg på hav och 

stora sjöar. Farleder utmärks ibland med olika sjömärken som t ex bojar, fyrar och prickar och 

som partiellt kan vara reglerade enligt nationella och internationella sjötrafikföreskrifter. 

 

I Sverige finns ca 900 farleder och ca 14 000 sjömärken som utmärker farlederna. 

Sjöfartsverket ansvarar för ungefär hälften av sjömärkena och tillhörande farleder där ansvaret 

gäller framförallt de allmänna farlederna. Ansvaret för resterande utmärkning och tillhörande 

farleder ligger på t ex hamnar, kommuner, båtklubbar eller privatpersoner. 

(Transportstyrelsen, 2013). 

4.3 Ledtidanalys 

Boken Modern logistik definierar ledtidsanalys som analysen för information- eller 

materialflöde på ett strukturerat sätt med syfte på att reducera den totala tiden i flödet. 

Ledtidsanalys handlar om att hitta alternativa lösningar, vilket görs på två sätt. I det ena sättet 

utgår man från de generella principer inom litteraturen medan i det andra utgår man från den 

praktiska kunskapen om vad som är bra (Orkansson, Aronsson, Ekedahl, 2013). 

 

Kartläggningen av materialflödet hjälper till att dela upp den totala tiden i s k aktiv tid och 

passiv tid. Med aktiv tid menas den tiden där någon form av aktivitet utförs i själva flödet, 

resten av tiden kallas för passiv tid vilket innebär den tiden där ingen aktivitet utförs. 

 

Tidsreduktion i processer och materialflödet skapas och åtgärdas genom följande: 

1. Eliminering av de aktiviteter som inte tillför utför ett värde som t ex dubbelarbete. 

2. Förenkling genom att man minskar komplexiteten i arbetet och förenklar de aktiviteter 

som måste göras. 

3. Integrering genom att försöka anknyta aktiviteter utan att skapa mervärde. 

4. Parallellisering som innebär att man kan köra olika processer parallellt. 
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5. Synkronisering, vilket betyder att genom att styra flödet kan aktivitet påbörjas direkt 

efter den andra vilket innebär en synkronisering i processen. 

6. Förberedelse av allt nödvändigt material innan ett arbete påbörjas för att kunna få ett 

kontinuerligt flöde utan stopp.  

7. Kommunikation på ett snabbare, säkrare och på ett effektivare sätt  

(Orkansson, Aronsson, Ekedahl, 2013). 

4.4 Lean  

Lean är ett strategiskt helhetstänkande och en filosofi för en verksamhet, vilket i slutändan ska 

leda till bättre lönsamhet. Att starta ett Lean-tänkande i ett företags processer kräver djupare 

förståelse för människor, processer och omgivning. Lean-konceptet innefattar allt arbete som 

ska vara värdeskapande genom att vara kundorienterad och för att kunna göra det krävs 

förståelse för att ”produktivitet”, ”slöseri” och ”värde” inte är oberoende aktiviteter (Modig, 

N., Åhlström, P. 2012). 

4.4.1 Visualisering enligt Lean 

Inom Lean och tillverkande företag kallas både aktiviteter som skapar värde och de som inte 

skapar värde för ett värdeflöde. Kartläggning av ett värdeflöde är nödvändigt för att förädla en 

process. Kartläggning av värdeflödet är en papper-och-penna-metod som hjälper att se och 

förstå information- och materialflödet. För att kunna kartlägga en produkt följer man den hela 

vägen, från ”ax-till-limpa”. 

 

Anledningen till att denna typ av kartläggning är viktig är följande: 

1. Den tydliggör processer. 

2. Den hjälper att identifiera slöseri. 

3. Den skapar ett gemensamt språk som underlätter kunskap- och erfarenhetsbyte. 

4. Den gör att beslutet som tas är tydligt och möjlig att diskutera. 

5. Den lägger grunden för planering av förbättring. 

6. Den visar sambandet mellan information- och materialflöde. 

(Rother, Shook, 2004). 

 

I nedan figurer 6 och 7 visas exempel på hur en visualisering görs för ett produktionsflöde. 
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Figur 6 Exempel på visualisering för ett produktionsflöde 

 

 
Figur 7 Exempel på symboler som används vid visualisering 
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5 Empiri 
I detta avsnitt presenteras de nuvarande och framtida förhållandena som avser 

fartygstransporter och hamnar för förbifarten och tänkbara farleder. 

 

Trafikverket är den myndigheten som har ansvar för hela projektet Förbifarten och arbetet 

planeras att sättas igång hösten 2014 och kommer att ta ca 10 år att färdigställa. I enlighet 

med regeringens tillåtlighetsbeslut har Trafikverket tagit fram en masshanteringsplan för de 

massor som kommer att uppkomma i samband med byggandet av Förbifarten. Trafikverket 

har därför utvärderat ett antal hamnplatser och valt ut några av dessa som man anser är 

lämpliga för hamnverksamhet. Dessa platser ligger vid södra Lovö (tidigare Edeby) på södra 

Lovö, norra Lovö och vid Sätra varv vid Kungshattsundet. 

 

Från norra Lovö och södra Lovö kommer tunnelberg från arbetsplatsen för Förbifarten från 

området, därefter kommer den att krossas för att sedan transporteras bort med båt. 

Bergmassorna planeras krossas i tunneln under jord eller ovan jord till en stenfraktion av 0-

150 mm. De krossade bergmassorna kommer sedan att lastas på en bandtransportör som 

transporterar bergmassorna till de tillfälliga hamnarna, varefter bergmassorna lastas på 

bulkfartyg alternativt däckspråm för vidare transport till de planerade mottagningshamnarna.  

 

Upphandlingen för vilken typ av fartyg som kommer att ta hand om de stora mängderna 

bergmassor är i dagsläget inte avgjord. Valet av fartyg kommer troligen inte att skilja sig 

namnvärt från de typer av bulktransporter som används på Mälaren idag. Enligt en rapport 

från Trafikverket har man har valt att dimensionera hamnarnas djup till 6,0 meter djup. 

Produktionen av bergmaterial räknar man till mellan 20 miljoner ton varav 10 miljoner 

kommer att transporteras till sjöss. Produktionen av bergmaterial motsvarar mellan 3 600 och 

8 400 ton/dag (beroende på plats och om det blir 5-dagarsproduktion eller 7-

dagarsproduktion). Man räknar med en lastningskapacitet om ca 600 ton per timma samt ca 

350 ton per timma för avlastning. Till detta tillkommer ca en halvtimme för in- och utsegling 

samt förtöjning. Vad detta innebär mer exakt i tid och i flöde kan ses i resultatavsnittet 

(Niklasson, 2014).    

5.1 Tillfälliga hamnar 

Som nämnt tidigare i rapporten pågår planering på Trafikverket inför starten, samt utvärdering 

av ett antal olika platser för att bygga hamnar. Dessa är Lovö och Sätra varv där placeringen 

har bestämts av den geografiska närheten till arbetsplatserna. Mottagningshamnarna Löten, 

Underrås, Toresta och Taxinge är också tilltänkta men i dagsläge har bara Underås hamn 

tillstånd för att ta emot sand och stenprodukter. I dagsläget pågår ansökningsprocesser för att 

få tillstånd för de övriga hamnarna att ta emot den typen av produkter (Niklasson, B. 2014). 

Enligt miljöbalken söker Trafikverket tillstånd för att bygga och driva de tillfälliga hamnarna, 

se figur 8.  

 

Efter färdigställande av en hamnanläggning införs restriktioner som styr ett fartygs djupgång 

till kaj (Berg, 2014). 
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Figur 8 Karta över hamnar och farleder  

 

5.1.1 Norra Lovö 

En av de tillfälliga hamnarna ligger på norra Lovö vid det ca 500 meter breda sundet mot 

Grimsta och den kommer att användas för utskeppning av bergmassor och ta in material med 

färja. Rapporten från Trafikverket hänvisar till sjökort nr 111 med att det naturliga 

vattendjupet i Lovösundets djupfåra är ca 12 – 18 meter och bottnen består allmänt av lera. 

Sjöbottnen stiger relativt brant med lutning ca 1:5 mot land i hamnläget. 

 

Hamnen ligger skyddad för vindar från syd och väst Trafiken i farleden förbi norra Lovö 

utgörs både av fartyg i yrkesmässig trafik och fritidsbåtar (Vallander, 2011).  

 

Tunnelberg från norra Lovö kommer att krossas under jord i arbetstunneln eller ovan jord. 

Tilltänkta planeringar är att bergmassor mellanlagras. Därefter transporteras massorna med en 

ca 250 meter lång bandtransportör. Bergmaterialet lastas direkt på fartyg och transporteras 

vidare till de tidigare nämnda mottagningshamnarna i Mälaren (Niklasson, 2011).  

5.1.2 Södra Lovö 

Hamnen ligger på södra delen av Lovö i Malmviken åkermark. Enligt rapporten från 

Trafikverket som i sin tur hänvisar till svensk sjökort 111 är det naturliga vattendjupet i 

vikens djupfåra som mest ca 12 – 21 meter och botten består av lera. Sjöbottnen stiger 

måttligt med lutning ca 1:8 mot hamnen. Området ligger inom vattenskyddsområde för 

vattentäkterna i Östra Mälaren och hamnen är den som ligger närmast Drottningholm av de 

tillfälliga hamnarna (Vallander, 2011). 
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Från arbetstunneln vid trafikplats södra Lovö planeras transporten för bergmassorna med 

fartyg från hamnen i södra Lovö. Kajen för lastning blir ungefär 75 m lång (Sahlén, C. 2011).  

5.1.3 Sätra varv 

Sätra är en stadsdel i södra Stockholm där hamnen ligger vid Sätra varv vid det ca 250 meter 

breda sundet mot Kungshatt. Hamnen består av ca 75 meter kaj och en färjeramp. Enligt 

svenskt sjökort nr 111 är det naturliga vattendjupet i sundets djupfåra ca 11 – 20 meter 

Sjöbottnen stiger relativt brant med lutning ca 1:3 mot land i hamnläget (Vallander, P. 2011). 

Från Sätra varv ska mellan 2 till 3 miljoner ton bergmaterial fraktas med fartyg. Massorna 

transporteras från arbetstunnelns till ett mellanlager på etableringsområdet (Niklasson, B. 

2014). Efter mellanlagring på etableringsområdet transporteras massorna med bandtransportör 

och lastas direkt på fartyg. Mot nordost ligger Sätra Båtsällskaps hamn med plats för ca 185 

båtar i sjön. Ungefär 500 båtar vinterförvaras på varvsplanen (Vallander, 2011). 

5.2 Mottagningshamnar 

Det har förutsatts att sjötransporterna kommer att ske inom östra Mälaren. Trafikverket har 

identifierat ett antal tänkbara mottagningshamnar som Löten och Underås. Nedan presenteras 

dessa närmare. Det finns även andra tänkbara alternativa hamnar i Mälaren. Exempel på dessa 

är Taxinge i Nykvarn och Toresta i Upplands-Bro men ingen av dessa hamnar har i dagsläget 

tillstånd för avlastning för sand- och stenprodukter (Niklasson, 2014). 

5.2.1 Löten 

Vid Löten finns en kaj som har en längd av 195 meter och med ett djup om 4,3 – 5,7 meter 

vid medelvattenstånd. Vattendjupet ökar till 5,2 - 6,2 meter ca 2,5 meter ut från kajen. 

 

Den närmaste sjövägen från södra Lovös tillfälliga hamn i Malmviken till 

mottganingshamnen i Löten går via Lövstafjärden med ett avstånd om ca 14 nautiska mil 

vilket motsvarar ungefär 26 km (Vallander, 2011). 

 

I leden från den tillfälliga hamnen i Malmviken till Löten är vattendjupet som minst i 

Skeppsbackasundet och det har visat sig att minsta djup i sundet är 5,6 meter. Leddjupgåendet 

genom sundet är 4,8 meter (Wiberg, P. 2014).  Enligt Sjöfartsverket innebär leddjupsgående 

det största djupgående ett fartyg kan ha när det med hjälp av lots vid medelvattenstånd kör i 

farleden.  

 

Vad avser vintersjöfart och isbrytning i farleden till Löten finns det idag inte något förbud, 

förutom i sundet mellan Hässelby Villastad och Lambarön vid sidan av farleden. 

5.2.2 Underrås 

Kajen vid Underås är ca180 meter lång och 4,7 – 5,0 meter djup vid medelvattenstånd. 

 

Från Sätra varv till Underås kommer farleden att gå förbi söder om Ekerö fram till Underrås. 

Farleden blir smalare vid Blockholmssundet men den breddar sig strax efter Helgö.  

 

Vattendjupet som lägst i Underås hamnområdet. Max djupgång vid kaj är 4,5 meter vilket 

innebär fartyg med maxlängd om ca 80 meter. För längre fartyg krävs bogserbåt. Vid lägsta 

lågvatten skulle max möjliga djupgång som resultat uppgå till ca 4,1 meter. 
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Inget förbud föreligger mot isbrytning och vintersjöfart i leden till Underås (Vallander, P. 

2011). 

5.2.3 Toresta  

Den planerade hamnen ligger i Upplands Bro kommun och NCC Roads tror att den kommer 

att ha en total kajlängd om ca 50 meter. Hamnen kommer att kunna ta emot båtar och pråmar 

med lastningskapacitet på 2500 – 4000 ton. Inget stenmaterial kommer att lagras på eller vid 

kajen. Arbetstiderna för hamnensverksamhet kommer att styras av Trafikverkets utlastning 

vid de tillfälliga hamnarna. NCC Roads avser därför att ansöka om att driva 

hamnverksamheten dygnet runt (NCC Roads AB, 2014). 

5.2.4 Taxinge 

Taxinge hamn och bergrum ägdes tidigare av Fortifikationsverket men ägs idag av Skanska. 

Hamnen kommer att kunna ta emot båtar med avlastningskapacitet på 1500 ton till 2000 ton. 

Den planerade ansökan från Skanska omfattar mottagande av ca 3 miljoner ton berg under de 

ca 4-5 år då utlastning av bergmaterial pågår. Arbetstid planeras under dagtid kl. 07-18, och 

det föreslås i kommande ansökan att verksamheten får bedrivas mellan kl. 07-22 enligt 

Skanskas samrådunderlag (Andersson, 2013) 

 

5.3 Farleder  

De befintliga farlederna är allmänna men klassas inte i dagsläget som riksintresse för 

kommunikationer. För att kunna fastställa en ny farled finns flera faktorer som bör kartläggas. 

Dessa är vind när det gäller styrka och riktning, strömmars styrka och riktning, vågors höjd 

och riktning, sikt dag och natt (dimma, dis, nederbörd), vattenstånd och dess variationer, is 

(säsongvariationer och utbredning) och bottentopografi (vattendjup, bottenbeskaffenhet, vilka 

är mer fartygrelaterade) (Transportstyrelsen, 2013). 

 

En farleds kapacitet begränsas av max djupgång som kan tillåtas och alla nuvarande farleder 

har ett fastställt det man kallar för leddjupgående, som innebär största möjliga djup för ett 

fartyg att lasta till. Befintliga farleder som är aktuella för projektet har djupgående mellan 4,8 

och 6,8 meter och det finns enligt Sjöfartsverket, i dagsläget inga begränsningar i antalet 

fartyg som kan gå i leden. I de fall leden smalnar av eller om det blir begränsat utrymme p g a 

fartygens storlek får man komma överens sinsemellan fartygen var och hur man ska mötas 

(Berg, 2014). 

5.3.1 Lovö – Löten – Toresta  

Befintlig farled i Lövstafjärden sträcker sig förbi norra Lovö i söder och norr genom 

Näsfjärden förbi hamnen i Löten, se den streckade linjen i figur 9. Tilltänkt farled som ska 

anläggas från södra Lovö möter befintlig farled från norra Lovö i Lambarfjärden, se figurer 9 

och 10.  
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Figur 9 Sjökort över farleden norra Lovö – Löten 
 

 
 

 
Figur 10 Sjökort över sträckan södra Lovö – Löten 
   

På Lovö ligger Lovö vattenverk, byggt 1933. Verket hämtar sitt råvatten i Mörbyfjärden från 

5, 10 och 23 meters djup. Dygnskapaciteten är 275 000 kubikmeter och den normala 

produktionen ligger vid 133 000 kubikmeter per dygn (Wikipedia, 2013). 

 

5.3.2 Sätra varv – Underås  – Taxinge 

I farleden mellan Sätra varv och Underås är det ett minsta leddjup kring 6,9 meter vid 

Bockholmssund nedre. Fortsätter man sedan befintlig farled förbi Hästryggen och Obygdön 

kommer man nära Taxinge där den sista biten in mot planerad har ett djup kring 10 meter, se 

figur 11 (Eniro, 2014).  

 

Södra Lovö 

Löten 
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Figur 11 Sjökort över farleden från Sätra till Underrås  

 

5.4 Vintersjöfart 

SMHI lämnar dagligen ut ett antal direkta eller indirekta rapporter för sjöfarten. Rapporterna 

innehåller väderprognoser, storm-, kuling- och nedisningsvarningar, varningar för lågt 

respektive hög vattenstånd dessutom israpporter. SMHI anger vindhastighets i m/s och 

publicerar dagligen en iskarta på internet.  

 

Det finns regler och begränsningar för sjötrafiken som bl a syftar till att trygga trafikens 

smidighet (Wikipedia, 2013).  

 

Vid isläggning förändras inte farledernas kapacitet. Däremot införs isrestriktioner för fartyg. 

Detta betyder att ett fartyg måste inneha en viss isklass för att kunna påräkna statlig 

isbrytarassistans. Det är Sjöfartsverkets Isbrytaravdelning som beslutar om vilka restriktioner 

som ska gälla. Vilken isklass som ett fartyg måste ha styrs av isutvecklingen. Vid svårare is 

ställs högre krav på fartygen. Vid svårare isläggning går farterna generellt ner och resorna tar 

längre tid (Berg, R. 2014). 

 

5.4.1 Isbrytare 

Det finns inget förbud mot vintersjöfart och isbrytning i leden till Löten, utom i sundet mellan 

Hässelby Villastad och Lambarön vid sidan av farleden. 

 
Samarbetsparters inom vintersjöfarten, d v s lotsarna, GOFREP-centralen VTS, 

lotsförmedlingen och isbrytarna har sammanställt instruktioner av Trafikverkets 

vintersjöfartsenhet med syfte att garantera en säker och smidig trafik samt främja att 

samarbetet och informationsutbyte löper friktionsfritt. 

  

Fartyg erhåller isbrytarassistans till och från av de Sjöfartsverket utsedda vinterhamnar, under 

förutsättning att de uppfyller trafikrestriktioner och isklassföreskrifter som Sjöfartsverket har 

utfärdat för den aktuella hamnen. Sjöfartsverket kan också bevilja assistans även på andra 

platser som man fastställt. Varje hamn ansvarar för assistans men de fartyg som är av isklass 

III är inte berättigade till assistans (SMHI & Sjöfartsverket, 2011).   
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6 Analys och Resultat 
I detta avsnitt analyseras två olika transportalternativ, fartyg och pråm, vid olika mängder 

och materialflöden från de tillfälliga hamnarna. Här presenteras också resultaten av 

tidsstudierna. Samtliga detaljerade tidsstudier finns under bilaga B.  

6.1 Förutsättningar 

En noggrann insamling av data har utförts för att identifiera behovet, studera mönster och 

bedöma strategier för olika tidpunkter. Triangulering av insamlade primära och sekundära 

data ledde till att ta fram ett resultat och även bekräfta tidigare fakta. Tidigare dokumentation 

och intervjuer var till stor nytta gällande kommande logistikflödet för sjötransporter för just 

Förbifarten. 

 

I analysen har målet varit att hitta lösningar som tar hänsyn till: 

- Bergmaterialens mängder per dag i ton 

- Typer av farkoster med respektive lastkapacitet och hastighet  

- Hamnarnas läge (avstånd och tid) och kapacitet. 

 

De presenterade lösningarna gör inga anspråk på att vara ”vattentäta”, d v s ta hand om alla 

oförutsedda händelser eller framtida förändringar utan görs utifrån de data som gäller idag: 

- Mängder totalt ca 10 miljoner ton, vilket ger en veckoproduktion om: 

o Norra Lovö: 20 000 - 25 000 ton 

o Södra Lovö (Malmviken): 36 000 - 42 000 ton 

o Sätra hamn: 20 000 - 25 000 ton 

- Tidsuppgifterna för lastning och lossning av material har erhållits av Trafikverket och 

antas till 600 ton/timme respektive 350 ton/timme. Inloppstider respektive utloppstider 

antas till 30 minuter var (Niklasson, B. 2014). 

 

I analysen har den högre siffran använts d v s 25 000 ton och 42 000 ton, vilket ger en 

dagsproduktion om 3 600 ton respektive 6 000 ton vid en 7-dagarsvecka, och 5 000 ton 

respektive 8 400 ton vid en 5-dagarsvecka.  

 

Lastnings- respektive lossningstid har beräknats enligt formeln: 

 

Lastning-/lossningsstid = 
              

                             
 

 

För 2 000 ton innebär tiden för lastning ca 3 timmar och 20 minuter och för lossning ca 5 

timmar och 42 min. För 3 000 ton är tiderna 5 timmar respektive 8 timmar och 34 minuter.  

 

Enligt tidigare teoriavsnitt är de lämpligaste farkosttyperna för frakt av torrlastmaterial 

bulkfartyg och torrlastpråm eftersom man här har möjlighet att lasta direkt från transportband. 

När det gäller pråm föredras, enligt empiri-avsnittet, den variant som skjuts på bakifrån 

(pusher) för bättre kontroll. I detta arbete har fartyg med maximal lastkapacitet satts till 2 000 

ton för transporter från norra Lovö och Sätra samt 3 000 ton från södra Lovö. Detta p g a att 

för södra Lovö blir en högre lastkapacitet absolut nödvändig med tanke på mängderna som 

produceras dagligen.  För pråmar har lastkapaciteten satts till 2 000 ton genomgående förutom 

för södra Lovö där minsta lastkapacitet är satt till 2 100 ton vid 5-dagarsvecka. 
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Genomsnittshastigheten för fartyg har satts till 8 knop och 6 knop för pråm och antagandet 

baseras på åsikter från personer som arbetar inom sjötransportbranschen. 

 

För att kunna räkna ut transporttid till och från respektive hamn behövs hastighet och avstånd 

enligt formeln: 

                        
 

där sträckan anges i nautiska mil eller sjömil, hastigheten i knop som är sjömil/timme och 

tiden i timmar.  

 

Sträckan/avståndet till och från respektive hamn har tagits fram med hjälp av Eniro´s 

internettjänst, ”sjökort”, där man med hjälp av datormusen på ett ungefär kan få fram värden 

utifrån aktuella farleder (streckade linjer i Mälaren), se figur 12 nedan. I tabell 1 nedan har 

samtliga transporttider räknats fram utifrån olika hastigheter och avstånd. 

 
Figur 12 Maxmängder till respektive hamn för 7-resp 5-dagarsvecka. Pilarna anger endast mängder och 

riktning och ej färdväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 – 8 400 ton /dag 

3 600 – 5 000 ton /dag 

3 600 – 5 000  ton /dag 
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Tabell 1 Tidsåtgång vid olika hastigheter mellan hamnar. NL= norra Lovö, SL=södra Lovö, LÖT=Löten, 

UND=Underås, TAX=Taxinge 

 
 

Utlopps- respektive inloppstid har lagts till för fartyg- och pråmtransporter men ej för 

bogserbåtar utan pråm. Med utloppstid menas den tiden det tar för fartyg eller pråm att lämna 

en kaj. Med inloppstid menas tiden för fartyg eller pråm att anlägga vid kaj. Tiderna har satts 

av Trafikverket till 30 minuter (Niklasson, 2014). När bogserbåt har varit utan pråm har inga 

utlopps-och inloppstider använts.  

 

Trafikverket tror inte att de tillfälliga hamnarna i Löten respektive Underås ensamma kommer 

att kunna ta hand om alla mängder (Niklasson, B. 2014) varför en del kommer att 

transporteras till Toresta från norra Lovö och Taxinge från Sätra varv, se figur 12 ovan. Dessa 

hamnar är i dagsläget endast på planeringsstadium men enligt Skanska (Taxinge) kommer 

hamnen bli ca 30 meter och endast kunna ta ett fartyg/pråm i taget. Enligt NCC Roads 

planerar man för en 50 meter lång hamn och i analysen antas att endast ett fartyg/pråm i taget 

kommer att tas emot om den ligger med längden mot kajen. I samtliga hamnar är analysen 

gjord utifrån arbetstiderna kl 07:00-22:00, men en transport kan i vissa fall anlända senare 

utan att påbörja något eventuellt arbete. Vidare kan det även bli så att mängder kommer att 

transporteras till en annan alternativ mottagningshamn.  

 

6.2 Utförande 

Med tanke på de mängder bergmassor som kommer att produceras har första prioritet varit att 

transportera bort de antagna dygnsmängderna av bergmassor i ett så jämnt och effektivt flöde 

som möjligt. Med det menas att en transport skall kunna lastas och skeppas iväg, varefter en 

annan lastas på igen. När dagens bergmängder transporterats bort skall en transport hunnit 

tillbaka för att kunna ta vid nästa dag, allt i en jämn transportcykel. Detta gäller både fartyg 

och pråm och med öppnings- och stängningstiderna i åtanke. I dessa beräkningar har antagits 

att bandtransportören lastar bergmaterial direkt i transporten (fartyg eller pråm) och eftersom 

inget lager är tillåtet att byggas upp i hamnen bör en transport vara på plats för att kunna ta 

emot bergmaterial tills den beger sig iväg. Det innebär att i beräkningarna har målet även varit 

att i möjligaste mån ha en transport tillgänglig i lastningshamn. 

 

I vissa fall har en lastning påbörjats på morgonen och vissa fall har en lastning skett dagen 

före så att transporten kan påbörja sin färd direkt på morgonen. Det har gjorts på två sätt för 

att illustrera olika tankesätt men det har inte gjorts för alla flöden. Varje flöde har gjorts på det 

ena eller andra sättet. 

Excel-ark med beräkningar av tider har tagits fram för varje flöde och sedan har olika fall 

provats fram tills ett optimalt flöde erhållits. Flödet har sedan visualiserats i en schematisk 

figur enligt Lean Production-konceptet så långt det är möjligt och med egna symboler. 

6 8 10

Dest-tid

NL-LÖT 01:50 01:22 01:06

NL-TOR 03:20 02:30 02:00

SL-LÖT 02:20 01:45 01:24

SL-TOR 03:45 02:48 02:15

SÄT-UND 02:11 01:38 01:18

SÄT-TAX 03:57 02:57 02:22

Hastighet (knop)
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Resultaten presenteras och beskrivs i bilaga B. 

6.3 Allmänt kring resultat 

I nedan avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från tidsanalyserna. De detaljerade Excel-

beräkningarna finns under bilaga B och tillhörande visualiseringar under bilaga C. 

 

I Excel-tabellerna presenteras flödena enligt figur 13. 

 

 
Figur 13 Förklaring av tidsanalys 

 

Nummer 1-5 i figur 13 förklaras enligt följande: 

1. Allmänna förutsättningar för just detta flöde med avseende på transporttyp, mängd, 

lastnings- och lossningstider, avstånd/sträcka och beräknad transporttid baserat på 

genomsnittlig hastighet 

2. Tidsummering som inkluderar ev lastning (om ej redan lastad), utlopp, transporttid, 

inlopp och lossning. 

3. Ackumulerad mängd bergmaterial. 

4. Antal transporter (pråm eller fartyg) i respektive hamn 

5. Koppling där en händelse är beroende av en annan, t ex en bogserbåt som lämnar en 

pråm för en annan transport.  

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 

2 
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6.4 Materialflöden 

Nedan analyseras och presenteras resultatet för respektive flöde. 

6.4.1 Norra Lovö 

Trafikverkets uppskattning över veckoproduktionen av bergmaterial ligger mellan 20 000 och 

25 000 ton för norra Lovö. Det innebär att dagsproduktionen vid en 7-dagarsvecka ligger 

mellan 2 900 och 3 600 ton/dag och mellan 4 000 och 5000 ton/dag vid en 5-dagarsvecka. För 

7-dagarsveckan antas den högre siffran, d v s 3 600 ton/dag. Här antas att allt material 

transporteras till Toresta för att avlasta hamnen i Löten, som i sin tur kommer antas ta emot 

allt material från södra Lovö. För fartygtransport används totalt 2 fartyg, där 2 000 ton 

skeppas ena gången och minst 1 600 ton andra gången. Här antas att fartygen har en 

genomsnittshastighet om 8 knop och med det uppmätta avståndet till Toresta, 20 nm, blir 

tidsåtgången för transport ca 2:30 timmar. Fartygen antas lastas kontinuerligt från kl 07:00 till 

13:10 med en kapacitet om 600 ton/timmen. Det innebär att hamnen i norra Lovö därefter inte 

har något fartyg att lasta förrän efterföljande dag. Detta för att de lastade fartygen skall hinna 

lossa i tid i Toresta före kl 22:00. Alternativet med tre fartyg har inte studerats då det är 

tydligt att det kommer att bli två fartyg i Toresta vilka behöver lossas samtidigt. Toresta har 

dock inte en tillräckligt lång kaj för att kunna lossa två fartyg samtidigt med tanke på dess 

planerade längd om 50 meter. Det är därför tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart p g a 

väntetider, se diskussionsavsnittet. Vid 5- dagarsproduktion produceras max 5 000 ton vilket 

kräver tre fartyg för att kunna transportera hela mängden. Eftersom Toresta ej kan ta emot två 

fartyg samtidigt innebär det att det tredje fartyget måste åka mot annan hamn.  

 

För pråm har lösningen blivit att totalt två bogserbåtar och tre pråmar används vid 7-

dagarsvecka. Här antas att bogserbåt tillsammans med pråm har en genomsnittshastighet kring 

6 knop och med de uppmätta avstånden till Toresta, 20 nm, blir tidsåtgången för transport ca 

3:20 timmar. Pråmarna antas lastas kontinuerligt från kl 07:00. Då totalt tre pråmar används, 

innebär det att en pråm alltid kommer att finnas i hamnen i norra Lovö och kan fungera som 

lager tills transport med bogserbåt återkommer. Vid 5-dagarsproduktion krävs ytterligare en 

pråm, d v s totalt två bogserbåtar och fyra pråmar. I både 5-dagars- och 7-dagarsproduktion 

antas att två pråmar kommer att ha möjlighet att lossa samtidigt i Toresta. Detta förutsätter att 

lossning kan ske då pråmen ligger mot kaj med fören emot. 

6.4.2 Södra Lovö (Malmviken) 

Trafikverkets uppskattning av veckoproduktionen av bergmaterial ligger mellan 36 000 och 

42 000 ton för södra Lovö. Det innebär att dagsproduktionen vid en 7-dagarsvecka ligger 

mellan 5 150 och 6 000 ton/dag och mellan 7 200 och 8 400 ton/dag vid en 5-dagarsvecka. 

För 7-dagarsveckan antas den högre siffran d v s 6 000 ton/dag. Här antas att allt material 

transporteras till Löten, där befintlig längd på kaj (195 m) tillåter två lossande fartyg eller 

pråm.  För fartygtransport används totalt tre fartyg med vardera kapaciteten om 3 000 ton. Här 

antas att fartygen har en genomsnittshastighet om 8 knop. Med det uppmätta avståndet till 

Löten, 14 nm, blir tidsåtgången för transport ca 1:45 timmar. Fartygen antas lastas 

kontinuerligt från kl 07:00 upp till kl 17:00 med en kapacitet om 600 ton/timmen. Ett fartyg 

kommer alltid att vara tillgängligt i hamnen i södra Lovö och därmed kunna lasta även efter kl 

17:00. Det innebär att fartyget kan vara redo för transport redan på morgonen kl 07:00 dagen 

efter. I Excel-bladet i bilaga B startar dock all lastning på morgonen vilket innebär att 

lösningen är mer på säkra sidan. 

 

Vid 5-dagarsproduktion antas en dagsmängd om 8 400 ton och här används istället fyra fartyg 

med 3000tons-kapacitet. Fartygen antas lastas kontinuerligt från kl 07:00 till 21:00 med en 
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kapacitet om 600 ton/timmen. Ett fartyg kommer alltid att vara tillgängligt i hamnen i södra 

Lovö för att kunna lasta dagen efter. Detta behövs då två andra fartyg har återstående lossning 

på morgonen dagen efter (mellan 5 och 8 timmar) och ett fartyg är kvar då det lossar till 

stängningsdags och har övernattat för återtransport dagen efter. Att lossa ett fartyg tar ca 8 

timmar. 

 

För pråm och 7-dagarsvecka har lösningen blivit att två bogserbåtar och totalt fyra pråmar 

används med vardera kapaciteten om 2 000 ton. Här antas liksom tidigare att bogserbåtar 

tillsammans med pråmar har en genomsnittshastighet kring 6 knop. Med de uppmätta 

avstånden till Löten, 14 nm, blir tidsåtgången för transport ca 2:20 timmar. Pråmarna antas 

lastas kontinuerligt från kl 07:00 till ca kl 15:00 men då totalt fyra pråmar används, innebär 

det att en pråm alltid kommer att finnas hamnen i södra Lovö och kan fungera som lager till 

dagen efter. Vid 5- dagarsproduktion krävs två bogserbåtar och fyra pråmar med kapacitet på 

minst 2 100 ton samt för att kunna forsla bort max 8 400 ton/dag. Lastningen pågår från kl 

07:00 till 18:30 men allt hinner inte lossas färdigt. Två av pråmarna kommer att behöva 

fortsätta lossa dagen efter men eftersom bogserbåtarna är tillgängliga när de lämnat en pråm 

kan de ta en annan tom pråm för återtransport. 

 

6.4.3 Sätra varv 

Trafikverkets uppskattning av veckoproduktionen av bergmaterial ligger mellan 20 000 och 

25 000 ton för Sätra varv. Det innebär att dagsproduktionen vid en 7-dagarsvecka ligger 

mellan 2 900 och 3 600 ton/dag och mellan 4 000 och 5000 ton/dag vid en 5-dagarsvecka. 

För fartyg i en 7-dagarsvecka har lösningen blivit att totalt två fartyg används, där 2 000 ton 

skeppas till Underås och minst 1 600 ton till Taxinge. Här antas att fartygen har en 

genomsnittshastighet om 8 knop och med de uppmätta avstånden till Underås och Taxinge (13 

resp 24 nm) blir tidsåtgången för transport ca 1:37 timmar respektive 3:00 timmar. Fartygen 

antas lastas kontinuerligt från kl 07:00 till 13:00 med en kapacitet om 600 ton/timmen, vilket 

innebär att hamnen i Sätra varv därefter inte har något fartyg att lasta förrän efterföljande dag. 

Detta för att de lastade fartygen skall hinna i tid för lossa i hamn före kl 22:00. Tre fartyg har 

inte studerats då alternativet är tveksamt ur ekonomisk synvinkel (se diskussionsavsnittet) 

men eventuellt ska ett tredje fartyg införas för att kunna ligga kvar i hamnen i Sätra för att 

fungera som lager. Vid 5-dagarsproduktion krävs tre fartyg med vardera kapaciteten om 2 000 

ton, där två fartyg lossar i Underås och 1 fartyg lossar i Taxinge. Underås kommer troligen ha 

två fartyg som lossar samtidigt vid vissa tider och en del lossning kommer att vara kvar till 

efterföljande dag.  

 

För pråm och 7-dagarsvecka har lösningen blivit att totalt två bogserbåtar och tre pråmar 

används, där 2 000 ton skeppas till Underås och minst 1 600 ton till Taxinge. Här antas att 

bogserbåtar tillsammans med pråmar har en genomsnittshastighet kring 6 knop och med de 

uppmätta avstånden till Underås och Taxinge (13 resp 24 nm) blir tidsåtgången för transport 

ca 2:10 timmar respektive 4:00 timmar. Mellan Taxinge och Underås tar det ca 1:50 timmar. 

Pråmarna antas lastas kontinuerligt från kl 07:00. Då totalt tre pråmar används, innebär det att 

en pråm alltid kommer att finnas i hamnen i Sätra varv och kan fungera som lager om 

lastningen skulle ta längre tid. Vid 5-dagarsproduktion krävs minst två bogserbåtar och fyra 

pråmar med vardera kapacitet om 2 000 ton. 

 

Taxinge har fått den mindre mängden med tanke på det längre avståndet och att det i 

dagsläget är osäkert kring hamnens dimensioner och kapacitet. 
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Kapaciteten för respektive flöde kan sammanfattas enligt tabell 2 nedan: 

 
Tabell 2 Översikt över nödvändig kapacitet för respektive flöde. 

Farled 

Vid 7-dagarsproduktion Vid 5-dagarsproduktion 

Mängd 
(ton) 

Antal 

Mängd 
(ton) 

Antal 

Fartyg  
Pråm 

 
2 000t 

 
Bogserbåtar 

Fartyg  
Pråm 

 
2000t 

 
Bogserbåtar 2 000 t 3 000 t 2 000 t 3 000 t 

Norra Lovö - Toresta 2 900 - 3 600 2 st 
 

3 st 2 st 4 000 - 5 000 3 st 
 

4 st 2 st 

Södra Lovö - Löten 5 100 - 6 000 
 

3 st 4 st 2 st 7 200 - 8 400 
 

4 st 
4 st  

(2100t) 
2 st 

Sätra varv - Tax & Und 2 900 - 3 600 2 st 
 

3 st 2 st 4 000 - 5 000 3 st 
 

4 st 2 st 

 

6.5 Visualisering 

I nästa steg har alla logistikflöden visualiserats och tanken var att detta skulle ske enligt Lean 

production. Det visade sig dock svårt att tillämpa och anpassa i detta fall och visualiseringen 

har därför blivit ett mer Lean-inspirerat sätt att grafiskt underlätta förståelsen för systemet. 

Många symboler har tagits från kartläggningstekniker för Lean production och en del av 

symbolerna är inte standard för vår tillämpning, t ex för sjötransport, utan de symbolerna har 

skapats enkom för detta ändamål, se figur 14 nedan. 

 

 Fartyg 
 

Pråm  Hamn 

 

Process 

 

Returresa 

 

Faktaruta 

 Lastning  Lossning 

  

Figur 14 Symboler för visualisering 

 

Visualiseringen har utformats på samma sätt för alla sjötransportflöden förutom flödet mellan 

Sätra varv och Underås/Taxinge, där det finns en mellanhamn för hämtning av en tom pråm 

som visas i exemplet nedan. Man läser av flödet från höger till vänster uppifrån och ner, där 

den stora pilen högst upp till höger visar bergmängder per dag och just i det här exemplet är 

det 3 600 ton/dag. En ruta under hamnsymbolen visar att det är Sätra varv och bredvid är det 

en lastningssymbol och en symbol för pråm. Under pråmsymbolen finns en faktaruta som 

talar om vilken typ av transport det är, i det här fallet en bogserbåt nr 1+pråm nr 1, mängd, 

starttid och lastningskapacitet. En lång pil sträcker sig direkt efter pråmbilden till 

mottagningshamn och representerar processen för själva transporten. Faktarutan under visar 

sträckan och hastighet. I mottagningshamn finns ett ankare som symboliserar hamn och en 

faktaruta som anger hamnens namn (Taxinge), bogserbåt nr 1+pråm nr 1, mängd, ankomsttid 

och lossningskapacitet. Under mottagningshamnens faktaruta finns en svart pil som betyder 

retursresan för bogserbåten. Faktarutan under den svarta pilen berättar att bogserbåt nr 1 åker 



30 

 

tillbaka tom och kommer fram vid ett visst klockslag. På samma sätt sker flödet för bogserbåt 

2 + pråm 2 men med skillnaden att bogserbåt först åker till Taxinge för att hämta en tom pråm 

1 vilket symboliseras av den delade retursresan. Resan fortsätter därefter mot Sätra varv vilket 

återigen symboliseras av den svarta pilen. Faktarutan under den visar ankomsttiden i Sätra 

varv, se figur 15. 

 
Figur 15 Visualiseringsschema för pråm Sätra varv-Underås/Taxinge  
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7 Diskussion 
Empirin har visat att tilltänkta farleder inte innebär någon begränsning vad gäller antal 

sjötransporter, deras storlek och kapacitet samt hastighet.  

 

De planerade mottagningshamnarna i Löten och i Underås bedöms inte begränsa storleken på 

inkommande sjötransporter, men däremot är det tveksamt om de kommer att klara av 

mängderna varför även hamnar i Toresta och i Taxinge är aktuella i planeringen. Det är dock i 

dagsläget oklart hur dessa kommer att se ut men från preliminära förhandsbesked inom ramen 

för detta arbete ger att de kommer att ta emot sjötransporter som motsvarar ca 1 500- 3 000 

ton per dag. I detta arbete har de därför tänkts fungera som ”avlastning” till Löten och 

Underås. Vidare har Trafikverket antytt att ytterligare mottagningshamnar kan bli aktuella 

men det är i dagsläget oklart var. Skulle ytterligare hamnar kunna ta emot bergmassor kan det 

vara klokt att överväga en delmängd av transporter dit för ytterligare avlastning. Man kan t ex 

tänka sig att 2 000 ton från norra Lovö och 2 000 ton forslas från södra Lovö direkt till 

mottagningshamnen någon gång i månaden eller vid behov. Beräkningar har visat att bl a vid 

5-dagarsvecka för Toresta är det nödvändigt med avlastning. 

 

Analysen har fokuserat på transport av bergmassor på ett så ”smidigt” sätt som möjligt, vilket 

innebär att få ut så stora flöden av bergmassor som möjligt i en jämn transportcykel och 

samtidigt med så hög utnyttjandegrad av transporten som möjligt. 

 

När det gäller val av transport har valen stått mellan fartyg och pråm. För de tre studerade 

flödena (norra Lovö-Toresta, södra Lovö-Löten och Sätra varv-Underås/Taxinge) har tre till 

fyra fartyg använts till det största flödet, södra Lovö-Löten, och två till tre på de återstående. 

Trafikverket har antytt att man vill använda 2000 - 3 000 tons fartyg, vilket också användes 

till södra Lovö-Löten. Högre kapacitet innebär längre lastnings- och lossningstid men 

uppvägs till viss del av det relativt korta avståndet. Under förutsättningen max arbetstid är 

fram till kl 22:00 och på grund av den längre tidsåtgången kommer en del av lossningen att 

fortgå dagen efter, vilket i sin tur innebär att två fartyg kommer att lossa samtidigt i Löten och 

ett tredje (ett fjärde vid 5-dagsrvecka) kommer att ligga kvar i hamnen i södra Lovö för att 

kunna fungera som lager tills nästa avgång eller om något fartyg av någon anledning skulle få 

stopp. Vill man inte ha ett tredje fartyg måste lagerkapacitet byggas upp i södra Lovö och 

tillse att lastningskapaciteten bibehålls.  

 

Scenariot blir något annorlunda för norra Lovö-Toresta och Sätra varv-Underås/Taxinge, där 

två fartyg respektive två-tre fartyg använts för respektive flöde. Här skulle ett tredje fartyg 

behöva användas för att ligga i lastningshamn i norra Lovö (samma motivering som för södra 

Lovö, se ovan), men hamnarna i Toresta och Taxinge kan troligen inte ta emot två fartyg 

samtidigt p ga kajens längd (50 respektive 30 meter). Det innebär i sin tur i så fall att ett 

fartyg måste ankra i närheten i väntan på sin tur. Det är både hämmande rent 

kapacitetsmässigt, men också ekonomiskt oförsvarbart med tanke på väntetider. Då återstår i 

så fall att bygga upp lagringskapaciteter i Sätra varv och norra Lovö. Även här höjs 

frågetecken av samma anledning som för södra Lovö, dvs lastningskapacitet. Kan den 

säkerställas kan två fartyg för varje flöde vara ett alternativ. 

 

För samtliga fartygstransporter har antagits en medelhastighet om 8 knop vilket ansetts av de 

personer som intervjuats som rimlig för denna typ av transporter. 
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De vanligaste typerna av pråm är de man antingen drar eller skjuter på, s k pusher barge och 

utifrån intervjuer och informationssökning kan utläsas att den senare varianten är mer att 

föredra, p g a bättre kontroll över pråmen bl a. För de olika delsträckorna/flödena har i 

analysen använts 4 pråmar till södra Lovö-Löten och tre till fyra pråmar till norra Lovö-

Toresta respektive Sätra varv-Underås/Taxinge. I båda fallen har två bogserbåtar använts för 

varje delsträcka. Resultaten av analysen har visat på en större flexibilitet med pråmsystemet, 

då bogserbåtarna efter lämning av en fullastad pråm blir tillgängliga för att hämta eller lämna 

andra pråmar och blir därmed ej låsta till en viss pråm. Pråmarna kan vidare användas som 

lager när de ligger vid lastningshamn eller om en mottagande hamn icke är tillgänglig 

(Taxinge och Toresta) tills en bogserbåt blir ledig. Pråmarna kan också, lite beroende på 

utformning, även lossas med fören mot kajen. Det innebär att kajen kan ta emot fler pråmar 

samtidigt även om det sistnämna kan ta längre tid vid lossning. Pråmsystemet blir därmed 

överlag mindre tidsberoende än fartygssystemet. 

 

Vidare, för en pråm är sjöegenskaperna mindre bra men av mindre betydelse eftersom den är 

gjord för att ta så mycket volym som möjligt och massorna skeppas inom Mälaren. De är ofta 

breda vilket innebär att djupgång är litet vilket kan vara till fördel i detta fall. Till pråmens 

nackdel kan nämnas att de ofta inte har egen framdrivning om de t ex måste flyttas av någon 

anledning. En annan nackdel kan vara lossning om de inte har egen utrustning (Skoog, J. 

2014). Kan dessa nackdelar lösas anses pråmen ha en stor fördel gentemot fartyg. 

 

I detta examensarbete har gjorts jämförelse mellan två olika transporttyper för varje sträcka, 

men författaren tror att en kombination kanske är den bästa lösningen. T ex för norra Lovö-

Toresta, går det inte att lossa två fartyg samtidigt, vilket borde betyda att pråm är bästa 

lösningen för sträckan om inte en tredje hamn utnyttjas. Däremot fungerar båda alternativen 

för sträckan södra Lovö-Löten och Sätra varv-Underås/Taxinge. 

 

Vid svåra isförhållandena bör isbrytare användas innan transporter påbörjas, oavsett om fartyg 

eller pråm används, för att säkerställa farledernas tillgänglighet. Man får dock i vilket fall 

räkna med förseningar även om det inte har analyserats i detta arbete. 
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8 Slutsatser  
- Befintliga farleder innebär inget hinder för sjötransporter av bergmassor så länge 

djupgång för vald sjötransport inte överskrids. I detta arbete har sådana sjötransporter 

inte använts. 

- I Trafikverkets ursprungsidé var tanken att använda fartyg, men detta arbete har visat 

att pråm är ett bättre alternativ. 

- Pråm innebär större flexibiltet än fartyg. 

- I det fall större fartyg (>3 000 ton) skall användas bör det i första hand ske för kortare 

avstånd och längre kajer, detta p g a de långa lossningstiderna. 

- Visualisering enligt Lean Production var svårt att tillämpa i detta fall och är troligen 

inte relevant att använda i denna tillämpning, möjligen i ett större perspektiv, där fler 

”stationer” ingår. 
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9 Rekommendationer 
 

Detta arbete har inte på något sätt haft ambitionen att ta fram vattentäta lösningar. Här 

kommer några förslag på framtida arbeten/utredningar: 

 

- Konsekvenser för miljö i samband med alla sjötransporter 

- Kostnadsanalys för de nämnda lösningar i denna rapport. 

- Närmare analys av vad det skulle innebära att integrera ytterligare en 

mottagningshamn i transportcykeln. 

- En närmare analys för transporter vintertid. 
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Figur 13 Egen figur. 2014 
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värdeflöden för att skapa mervärde och eliminera slöseri” Lean forum . 2014. 

Figur 15 Egen figur, exempel på visualisering. 2014 
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Bilagor 
 

 



 

 

A 

BILAGA A: Intervjufrågor



 

 

A1 

Bilaga A1, intervju med Robert Berg på Sjöfartsverket 

1. Har ni varit med i utformningen och placeringen av de tillfälliga hamnarna på norra 

Lovö, södra Lovö och Sätra varv? 

2. Vad var det för kriterier som gjorde att dessa hamnar hamnade just där de är 

planerade? 

3. Några risker med placeringen av dessa hamnar? I så fall vad är det för restriktioner på 

inkommande och utgående båtar? 

4. Vad är det för kapacitet på dessa farleder, d.v.s. hur många båtar kan gå, storlek (kan t 

ex två stora båtar möta varandra?) 

5. Eventuella hastighetsbegränsningar (varför i så fall?) 

6. Har ni erfarenheter från liknande fall/projekt i Sverige? Finns det något ni har hört om 

i t ex Norge? Vem kan man så fall kontakta där? 

7. Går det att få en mer detaljerad beskrivning av respektive farled, dvs indelningar med 

djup, hastigheter, trafik, bredd, begränsningar, restriktioner osv 

8. Vid ev. isbildning på Mälaren, kommer farledernas kapacitet att begränsas? och vilka 

begränsningar i så fall? 

9. Kan nya farleder bildas och var i så fall? 

10. En liten mer allmän undran: Hur sker kommunikationen mellan en stor transportbåt 

och er? Finns det något "kontrolltorn"? 

 

 

 



 

 

A2 

Bilaga A2, intervju med Jan Skoog 

 

1. Vilka begränsningar har ett pråm system både på vintern och resten av året? 

2. När är mest lämplig att använda pråm för lastning respektive lossning, baserad på 

vilka egenskaper? 

3. Är det någon skillnad mellan RoRo-pråm och en vanlig pråm, vilken i så fall?  

4. Finns det någon bok/artikel du kan tipsa mig om? 

5. Kan en bogserbåt dra fler än en pråm rent teoretiskt och vad är vanligast? Är det 

vanligt att en ensam bogserbåt drar en pråm eller brukar det vara minst 2? Vid vilken 

last (mängd) måste fler bogserbåtar användas samtidigt? T ex >2000 ton? 

6. Vad är din bedömning om huruvida det finns en begränsning i antal pråmar som kan 

dras samtidigt med tanke på farlederna i Mälaren? 

7. Vad är viktigt att tänka på vid bogsering av pråm vid isbildning? (om det är något 

speciellt) 

8. Man har satt upp en nödvändig hastighet för fartyg kring 12 knop? Är det nåbart även 

med bogserbåt + pråm? Om ja, är det även nåbart med bogserbåt + 2 pråmar? 

9. Är det samma situation/regler som gäller för in- och ut anlöp för pråm som fartyg? Tar 

det lika lång tid? 

 



A3 

Bilaga A3, intervju med Erik Zetterlund 

 

1. Vilka begränsningar har ett pråm system både på vintern och resten av året? 

2. När är mest lämplig att använda pråm för lastning respektive lossning, baserad på 

vilka egenskaper? 

Är det någon skillnad mellan RoRo-pråm och en vanlig pråm, vilken i så fall? 

 

 

 

 



 

 

B 

BILAGA B: Planering för sjötransporter 
 

 

Transporter vid 7-dagarsvecka 

B1: Pråm Sätra varv-Underås/Taxinge 

B2: Fartyg Sätra varv-Underås/Taxinge 

B3: Pråm norra Lovö-Toresta 

B4: Fartyg norra Lovö-Toresta 

B5: Pråm södra Lovö-Löten 

B6: Fartyg södra Lovö-Löten 

 
Transporter vid 5-dagarsvecka 

B7: Pråm Sätra varv-Underås/Taxinge 

B8: Fartyg Sätra varv-Underås/Taxinge 

B9: Pråm norra Lovö-Toresta 

B10: Fartyg norra Lovö-Toresta 

B11: Pråm södra Lovö-Löten 

B12: Fartyg södra Lovö-Löten 
 

 

 



 

 

B 

 

B1: Sjötransporter med pråm, Sätra varv - Underås

Sjötransporter med pråm, Sätra varv - Taxinge

Förutsättningar

Planerade mängder

Sätra  varv 20 000-25 000 ton/v el ler 2 900-3 600 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start 07:00 Stängning: 22:00

Lastning Mängd 1600 2000

Lastning 600 t/tim 02:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 04:34 05:42 tim/dag

Transport SÄT-UND SÄT-TAX UND-TAX

Utloppstid 00:30 Hastighet 6 6 6 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 13 24 11 nm

Tid 02:10 04:00 01:50 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråmar med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från Sätra SÄT UND TAX

START 0 3 0 0

DAG 1 Sätra  varv - Taxinge, bogserbåt 1 + pråm 1: 1600 ton

Klocks lag 07:00 09:40 10:10 14:10 14:40 19:14 1600 2 0 1

Tid för aktivi tet 02:40 00:30 04:00 00:30 04:34

Aktivi tet Start Lastning Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Sätra  varv - Underås , bogserbåt 2  + pråm 2: 2000

Klocks lag 09:40 13:00 13:30 15:40 16:10 21:52 3600 1 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:10 00:30 05:42

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Återtransport bogserbåt 1

Klocks lag 14:40 18:40

Tid för aktivi tet 04:00

Aktivi tet Transport Ankomst

Transport bogserbåt 2 Underås  - Taxinge, hämta pråm 1 ti l l  Sätra 2 1 0

Klocks lag 16:10 18:00 19:14 18:30 22:30 23:00

Tid för aktivi tet 01:50 00:30 04:00 00:30

Aktivi tet Transport Ank TAX Åter Pråm 1 utlopp Transport inlopp Ankomst Sätra

ti l l  SÄT ti l l  SÄT

Antal pråm i

B
1

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAG 2 Sätra  varv - Taxinge, bogserbåt 1 + pråm 3: 1600 ton

Klocks lag 07:00 07:30 11:30 12:00 16:34 1600 1 1 1

Tid för aktivi tet 00:30 04:00 00:30 04:34

Aktivi tet Start Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Lastad

Sätra  varv - Underås , bogserbåt 2  + pråm 1: 2000 ton 3600

Klocks lag 07:10 10:30 11:00 13:10 13:40 19:22 0 2 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:10 00:30 05:42

Aktivi tet Start Lastning utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Transport bogserbåt 1  Taxinge -Underås , hämta pråm 2

Klocks lag 12:00 13:50 14:00 14:30 16:40 17:10 1 1 1

Tid för aktivi tet 01:50 00:30 02:10 00:30

Aktivi tet Transport Ankomst Start Utlopp Transport inlopp Ankomst

bogserbåt Återtransp. Start lastning

Transport bogserbåt 2  Underås  - Taxinge, hämta pråm 3

Klocks lag 13:40 15:30 16:00 20:00 20:30

Tid för aktivi tet 01:50 00:30 04:00 00:30

Aktivi tet transport Ank Tax utlopp Transport Inlopp

Hämt pråm ti l l  SÄT

B
2

 



 

 

 
 

 

B2: Sjötransporter med fartyg Sätra varv - Underås/Taxinge

Förutsättningar

Planerade mängder

Sätra  varv: 20 000-25 000 ton/vecka el ler2 900-3 600 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 1600 2000

Lastning 600 t/tim 02:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 04:34 05:42 tim/dag

Transport SÄT-UND SÄT TAX

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 13 24 nm

Tid 01:37 03:00 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 2000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från Sätra SÄT UND TAX

START 0 2 0

DAG 1

Sätra  - Underås : Fartyg nr 1: 2000 ton. 

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 12:27 12:57 18:40 2000 1 1 0

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 01:37 00:30 05:42

Aktivi tet Lastar utlopp transport inlopp lossning

Sätra  - Taxinge: Fartyg nr 2: 1600ton. 

Klocks lag 10:20 13:00 13:30 16:30 17:00 21:34 1600 0 1 1

Tid för aktivi tet 02:40 00:30 03:00 00:30 04:34

Aktivi tet Lastar utlopp transport inlopp lossning Övernattn

Underås  - Sätra  . Återtransport fartyg 1

Klocks lag 18:40 19:10 20:47 21:17 1 0 1

Tid för aktivi tet 00:30 01:37 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst 

i  Sätra

Antal fartyg i

B
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DAG 2

Sät-Und, fartyg nr 1: lastning 2000 ton

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 12:27 12:57 18:40 2000 0 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 01:37 00:30 05:42

Aktivi tet Lastar Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Tax - Sät . återtransport fartyg 2

Klocks lag 07:00 07:30 10:30 11:00 1 1 0

Tid för aktivi tet 00:30 03:00 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst 

i  Sätra

Sät - Tax, fartyg nr 2, 1600 ton

Klocks lag 11:00 13:40 14:10 17:10 17:40 22:14 3600 0 1 1

Tid för aktivi tet 02:40 00:30 03:00 00:30 04:34

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattn

Und - Sät, återtransport fartyg 1 

Klocks lag 18:40 19:10 20:47 21:17 1 0 1

Tid för aktivi tet 00:30 01:37 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst

i  Sätra

B
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B3: Sjötransporter med pråm norra Lovö -Toresta

Förutsättningar

Planerade mängder

Norra  Lovön: 20 000-25 000 ton/v el ler 2 900-3 600 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 1600 2000

Lastning 600 t/tim 02:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 04:34 05:42 tim/dag

NL-TOR

Transport Hastighet 6 knop

Utloppstid 00:30 Avstånd 20 nm

Inloppstid 00:30 Tid 03:20 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråm med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från NL NL TOR

START 0 3 0

DAG 1

Norra  Lovön:Bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 10:50 11:20 17:02 2 000 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Bogserbåt 1 åter

Åter Bogserbåt 1 TOR-NL

Klocks lag 11:20 11:50 15:10 15:40

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst Bogserbåt 1 är ti l lgängl ig

NL-TOR: Bogserbåt 2 + pråm 2: 1600 ton

Klocks lag 13:00 13:30 16:50 17:20 21:54 3 600 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 04:34

Aktivi tet Lastad 1600t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattning pråm TOR

senast 13:00

Återtransport: TOR-NL bogserbåt 2 + tom pråm 1

Klocks lag 17:20 17:50 21:10 21:40 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst övernattning NL

Senast 17:40

Antal pråm i

B
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DAG 2

Norra  Lovön: Bogserbåt 1 + pråm 3: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 10:50 11:20 17:02 2000 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t utlopp transport inlopp ankomst Lossning

Åter Bogserbåt 1 + pråm 2 TOR-NL

Klocks lag 11:20 11:50 15:10 15:40 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst Bogserbåt ti l lgängl ig

NL-TOR: Transport bogserbåt 2 + pråm 1: 1600 ton

Klocks lag 13:00 13:30 16:50 17:20 21:54 3 600 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 04:34

Aktivi tet Lastad 1600t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattning pråm TOR

senast 13:00

Återtransport: TOR-NL bogserbåt 2 + tom pråm 3

Klocks lag 17:20 17:50 21:10 21:40 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst övernattning NL

Senast 17:40
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B4: Sjötransporter med fartyg norra Lovö - Toresta

Förutsättningar

Planerade mängder

Norra  Lovön: 20 000-25 000 ton/vecka el 2 900-3 600 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 1600 2000

Lastning 600 t/tim 02:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 04:34 05:42 tim/dag

Transport NL-TOR

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 20 nm

Tid 02:30 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från NL NL TOR

START 0 2 0

DAG 1

NL-Torresta: Fartyg nr 1: 2000 ton. 

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 13:20 13:50 19:32 2000 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:30 00:30 05:42

Aktivi tet Lastar utlopp transport inlopp lossning

Ankomst i  TOR

Norra  Lovön-Tor, fartyg nr 2: lastning 1600 ton

Klocks lag 13:30 16:10 16:40 19:10 19:40 00:14 3600

Tid för aktivi tet 02:40 00:30 02:30 00:30 04:34

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattn

Återstående lossning 02:14

Torresta-NL, återtansport fartyg nr 1

Klocks lag 19:32 20:02 22:32 23:02 1 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:30 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst NL

Antal fartyg i

B
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DAG 2 Fartyg 2 återstår  2 timmar och 14 minuter lossning och transport ti l lbaka ti l l  norra  Lovö

Klocks lag 07:00 09:14 09:44 12:14 12:44

Tid för aktivi tet 02:14 00:30 02:30 00:30

Aktivi tet Start Lossning Utlopp Transport Inlopp

ti l l  NL Ankomst i  NL

Norra  Lovön-Tor, fartyg nr 1: lastning 2000 ton

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 13:20 13:50 19:32 2000 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:30 00:30 05:42

Aktivi tet Lastning 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Återtransp.

Norra  Lovö - Toresta, fartyg 2, 1600 ton

Klocks lag 13:30 16:10 16:40 19:10 19:40 00:14 3600 1 1

Tid för aktivi tet 02:40 00:30 02:30 00:30 04:34

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Lossning Övernattn

Ankomst i  TOR Återst.lossn 02:14

B
8

 



 

 

 
*Siffrorna anger pråmnummer, t ex 3,4 betyder pråm nr 3 och 4. 
 

B5: Sjötransporter med pråm södra lovö - Löten
Förutsättningar

Planerade mängder

Södra Lovön 36 000-42 000 ton/v el ler 5 100-6 000 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 2000

Lastning 600 t/tim 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 05:42 tim/dag

SL-LÖT

Transport Hastighet 6 knop

Utloppstid 00:30 Avstånd 14 nm

Inloppstid 00:30 Tid 02:20 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråmar med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från SL SL Löt

START 0 4 0

DAG 1 Södra Lovön - Löten, Bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 09:50 10:20 16:02 2000 2,3,4 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Åter transport bogserbåt 1 

Klocks lag 10:20 12:40

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Transport Ankomst SL

Transport SL -Löten, bogserbåt 2 + pråm 2: 2000 ton 

Klocks lag 11:00 11:30 13:50 14:20 20:02 4000 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Löten

Återtransport bogserbåt 2

Klocks lag 14:20 16:40

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Transport Ankomst

Antal pråm i*

B
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*Siffrorna anger pråmnummer, t ex 3,4 betyder pråm nr 3 och 4. 

 

DAG 1 Transport SL -Löten, bogserbåt 1 + pråm 3: 2000 ton 

forts Klocks lag 15:00 15:30 17:50 18:20 00:02 6000 4 1,2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Löten Återst.lossn.tid02:02

Återtransport bogserbåt 1 + pråm 1 tom 

Klocks lag 18:20 18:50 21:10 21:40 1,4 2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst 

DAG 2

Återstående lossning, pråm 3 02:02 tim:min

Klocks lag 07:00 09:02

Tid för aktivi tet 02:02

Aktivi tet Lossning

Transport SL - Löten bogserbåt 1 + Pråm4: 2000 ton 

Klocks lag 07:00 07:30 09:50 10:20 16:02 2000 1 2,3,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

2000 ton

Återtransport Bogserbåt 1+pråm 2 tom

Klocks lag 10:20 10:50 13:10 13:40 1,2 3,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst
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DAG 2 Transport SL - Löten, bogserbåt 2 + pråm 1: 2000 ton

forts Klocks lag 11:00 11:30 13:50 14:20 20:02 4000 2 1,3,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Återtransport bogserbåt 2 + pråm 3 tom 

Klocks lag 15:00 15:30 17:50 18:20 2,3 1,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

Transport SL - Löten, bogserbåt 1 + pråm 2: 2000 ton

Klocks lag 15:00 15:30 17:50 18:20 00:02 6000 3 1,2,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 05:42 Återstående

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Återst.lossn.tid02:02

Återtransport bogserbåt 1+pråm 4

Klocks lag 18:20 18:50 21:10 21:40 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

* Si ffrananger nummer på pråm. T ex 2,3 betyder pråm nr 2 och 3. B
1
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B6: Sjötransporter med fartyg södra lovö - Löten

Förutsättningar

Planerade mängder

Södra Lovö: 36 000-42 000 ton/vecka el 5 100-6 000 ton/dag (vid 7d-vecka)

Start morgon 07:00 Stängning: 22:00

Lastning Mängd 3000

Lastning 600 t/tim 05:00 tim/dag

Lossning 350 t/tim 08:34 tim/dag

Transport SL-LÖT

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 14 nm

Tid 01:45 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 3 000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från NL SL LÖT

START 0 3 0

DAG 1

SL -Löten: Fartyg nr 1: 3000 ton. 

Klocks lag 07:00 12:00 12:30 14:15 14:45 23:19 3000 2 1

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34

Aktivi tet Lastar utlopp transport inlopp lossning Övernattn

Återst. Lossn.tid 01:19

SL-Löten, fartyg nr 2, 3000 ton

Klocks lag 12:00 17:00 17:30 19:15 19:45 04:19

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34 6000 1 2

Aktivi tet Start Lastn 3000t Utlopp Transport inlopp Lossning Övernattn

lastn.

Återst. Lossn.tid 06:19

DAG 2 Södra Lovö -Löten, fartyg nr 3: 3000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 09:15 09:45 18:19 3000

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30 08:34

Aktivi tet Lastad 3000t Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Löten - Södra  Lovö, återtansport fartyg nr 1

Klocks lag 08:19 08:49 10:34 11:04 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst SL

Antal fartyg i
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SL-Löten, fartyg nr 1

Klocks lag 11:04 16:04 16:34 18:19 18:49 03:23 6000

DAG 2 Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34

fort Aktivi tet Start Lastn 3000t Utlopp Transport inlopp Lossning Övernattn

lastning

Återst. Lossn.tid 05:23

Löten-SL, återstarnsport fartyg nr 2

Klocks lag 13:19 13:49 15:34 16:04 21:04 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30 05:00

Aktivi tet Klar Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lastar Övernattar lastad

forts  lossn

Löten-SL, återtransport fartyg nr 3

Klocks lag 18:19 18:49 20:34 21:04 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst SL

DAG3

Södra Lovö -Löten, fartyg nr2: lastad3000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 09:15 09:45 18:19 3000

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30 08:34

Aktivi tet Lastad 3000t Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning Återtransport, ankomst SL

21:04

Södra Lovö-Löten, Lastning fartyg nr 3: 3000 ton

Klocks lag 07:00 12:00 12:30 14:15 14:45 23:19 6000 1 2

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Löt-SL, Återstående lossning och återtransport samt lastning 

Klocks lag 07:00 12:23 12:53 14:38 15:08 20:08 2 1

Tid för aktivi tet 05:23 00:30 01:45 00:30 05:00

Aktivi tet forts Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lastning Övernattar

lossning lastad
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B7: Sjötransporter med pråm, Sätra varv - Underås

Sjötransporter med pråm, Sätra varv - Taxinge

Förutsättningar

Planerade mängder

Sätra  varv 20 000-25 000 ton/v el ler 4 000-5 000 ton/dag (vid 5d-vecka)

Start 07:00 Stängning: 22:00

Lastning Mängd 1000 2000

Lastning 600 t/tim 01:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 02:51 05:42 tim/dag

Transport SÄT-UND SÄT-TAX UND-TAX

Utloppstid 00:30 Hastighet 6 6 6 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 13 24 11 nm

Tid 02:10 04:00 01:50 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråmar med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från Sätra SÄT UND TAX

START 0 4 0 0

DAG 1 Sätra  varv - Underås , bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 13:00 13:30 19:12 2000 2,3,4 1 0

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:10 00:30 05:42

Aktivi tet Start Lastning Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Återtransport bogserbåt 1 (utan pråm)

Klocks lag 13:30 15:40

Tid för aktivi tet 02:10

Aktivi tet Transport

Sätra  varv - Taxinge, bogserbåt 2  + pråm 2: 2000

Klocks lag 10:20 13:40 14:10 18:10 18:40 00:22 4000 3,4 1 2

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 04:00 00:30 05:42

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

02:22

Sätra-Underås , bogserbåt 1+ pråm 3:1000 ton 5000 4 1,3 2

Klocks lag 15:40 16:10 18:20 18:50 21:41

Tid för aktivi tet 00:30 02:10 00:30 02:51

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Lossning Pråm + bogserbåt

kvar över natten

Transport bogserbåt 2 Taxinge-Underås , hämta tom pråm 1 ti l l  Sätra  varv 1,4 3 2

Klocks lag 18:40 20:30 20:30 21:00 23:10 23:40

Tid för aktivi tet 01:50 00:30 02:10 00:30

Aktivi tet Transport Ank TAX Åter Pråm 1 utlopp Transport inlopp Ankomst Sätra

ti l l  SÄT

Antal pråm i*

Återstående lossning 
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DAG 2 Underås-Sätra  återtransport  bogserbåt 1 + tom pråm 3

Klocks lag 07:00 07:30 09:40 10:10

Tid för aktivi tet 00:30 02:10 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp

Taxinge, återstående lossningstid pråm 2

Klocks lag 07:00 09:22

Tid för aktivi tet 02:22

Aktivi tet Lossning

Sätra  varv - Underås , bogserbåt 2 + pråm 4: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 09:40 10:10 15:52 2000 1,3 4 2

Tid för aktivi tet 00:30 02:10 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Bogserbåt 1 åter, ankomst Sätra 12:20

Sätra  varv- Taxinge, bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton

Klocks lag 10:20 10:50 14:50 15:20 21:02 4000 3 4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 04:00 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Sätra  - Underås , bogserbåt 2 + pråm 3: 1000 ton

Klocks lag 12:20 12:50 15:41 16:11 19:02 1000 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 02:51 00:30 02:51

Aktivi tet Lastad 1000t Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Taxinge-Sätra  återtransport bogserbåt 1 + tom pråm 2

Klocks lag 15:20 15:50 19:50 20:20 2 3,4 1

Tid för aktivi tet 00:30 04:00 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst Sätra

Underås-Sätra , återtransport bogserbåt 2 + tom pråm 4

Klocks lag 16:11 16:41 18:51 19:21 2,4 3 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:10 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst Sätra , lastning ti l l  22:00

* Si ffran anger nummer på pråm. T ex 2,3 betyder pråm nr 2 och 3.
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B8: Sjötransporter med fartyg Sätra varv - Underås/Taxinge
Förutsättningar

Planerade mängder

Sätra  varv: 20 000-25 000 ton/vecka el ler4 000-5 000 ton/dag vid 5d-vecka.

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 1000 2000

Lastning 600 t/tim 01:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 t/tim 02:51 05:42 tim/dag

Transport SÄT-UND SÄT-TAX

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 13 24 nm

Tid 01:37 03:00 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 2000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från Sätra SÄT UND TAX

START 0 3 0

DAG 1

Sätra  - Underås : Fartyg nr 1: 2000 ton. 

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 12:27 12:57 18:40 2000 2 1 0

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 01:37 00:30 05:42

Aktivi tet Lastning utlopp transport inlopp lossning

Sätra  - Taxinge: Fartyg nr 2: 2000 ton. 

Klocks lag 10:20 13:40 14:10 17:10 17:40 23:22 4000 1 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 03:00 00:30 05:42

Aktivi tet Lastning Utlopp transport inlopp lossning Övernattn

Återstående lossning 01:22

Sätra-Underås : Fartyg nr 3: 1000 ton

Klocks lag 13:40 15:20 15:50 17:27 17:57 20:48 5000 0 2 1

Tid för aktivi tet 01:40 00:30 01:37 00:30 02:51

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återtransport Underås-Sätra  fartyg nr 1

Klocks lag 18:40 19:10 20:47 21:17 1 1 1

Tid för aktivi tet 00:30 01:37 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp

Återtransport Underås-Sätra  fartyg nr 3 Återtransport om tiden ti l låter, annars

Klocks lag 20:48 21:18 22:56 23:26 efterföl jande dag, s tart kl  07:00

Tid för aktivi tet 00:30 01:37 00:30 och ankomst Sätra  kl 09:37

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp

Antal fartyg i
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DAG 2 Taxinge: Återstående lossning fartyg nr 2

Klocks lag 07:00 08:22 08:52 10:30 11:00 3 0 0

Tid för aktivi tet 01:22 00:30 01:37 00:30

Aktivi tet Lossning Återtransp. Utlopp Transport Inlopp

Sätra-Underås : Lastning fartyg nr 1: 2000 ton

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 13:50 14:20 20:02 2000 2 1 0

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 03:00 00:30 05:42

Aktivi tet Lossning Utlopp Transport Inlopp Lossning

Sätra-Taxinge, fartyg nr 3: lastning 2000 ton

Klocks lag 10:20 13:40 14:10 17:10 17:40 23:22 2000 1 1 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 03:00 00:30 05:42

Aktivi tet Lastar Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning Övernattn

Återstående lossning 01:22

Sätra-Underås : Fartyg nr 2: 1000 ton 

13:40 15:20 15:50 17:27 17:57 20:48 5000 0 2 1

01:40 00:30 01:37 00:30 02:51

Lastning Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återtransport om tiden ti l låter annars  efterföl jande dag, s tart kl  07:00 ankomst Sätra  09:37

Återtransport Underås-Sätra  fartyg nr 1

Klocks lag 20:02 20:32 22:10 22:40 1 1 1

Tid för aktivi tet 00:30 01:37 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst
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B9: Sjötransporter med pråm norra Lovö -Toresta
Förutsättningar

Planerade mängder

Norra  Lovön: 20 000-25 000 ton/v el ler 4000-5000 ton/dag (vid 5d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd (ton) 1000 2000

Lastning 600 ton/tim 01:40 03:20 tim/dag

Lossning 350 ton/tim 02:51 05:42 tim/dag

Transport Hastighet 6 knop

Utloppstid 00:30 Avstånd 20 nm

Inloppstid 00:30 Tid 03:20 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråm med max lastkapacitet om 2 000 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från NL NL TOR

START 0 4 0

DAG 1 Norra  Lovön- Toresta: Bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton (lastas  dagen före)

Klocks lag 07:00 07:30 10:50 11:20 17:02

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42 2 000 2,3,4 1

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Bogserbåt 1 åter

NL: Transport bogserbåt 2 + pråm 2: 2000 ton

Klocks lag 11:00 11:30 14:50 15:20 21:02 4 000 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000 ton Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Åter Bogserbåt 1 TOR-NL

Klocks lag 11:20 14:40

Tid för aktivi tet 03:20

Aktivi tet Transport Ankomst NL

Norra  Lovön- TOR: Bogserbåt 1 + Pråm 3: 1000 ton 5000

Klocks lag 14:40 15:10 18:30 19:00 21:51

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 02:51

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återtransport: TOR-NL bogserbåt 2 + tom pråm 1

Klocks lag 17:02 17:32 20:52 21:22 1,4 2,3

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst NL

Återtransport: TOR-NL Bogserbåt 1+ tom pråm 2 

Klocks lag 21:02 21:32 00:52 01:22 1,2,4 3

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst NL

Antal pråm i
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DAG 2

Norra  Lovön: Bogserbåt 2 + pråm 4: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 10:50 11:20 17:02 2000 1,2 3,4

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t utlopp transport inlopp ankomst Lossning

NL-TOR: Bogserbåt 1 + pråm 2: 2000 ton

Klocks lag 11:00 11:30 14:50 15:20 21:02 4 000 1,3 2,4

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Åter Bogserbåt 2 + pråm 3 tom

Klocks lag 11:20 11:50 15:10 15:40

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

Norra  Lovön- TOR: Bogserbåt 2 + pråm 1: 1000 ton

Klocks lag 15:40 16:10 19:30 20:00 22:51 5000

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30 02:51

Aktivi tet Lastad 1000t Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återtransport:  bogserbåt 1 + tom pråm 4

Klocks lag 17:02 17:32 20:52 21:22 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

Återtransport: Bogserbåt 2 + tom pråm 2, om tiden ti l låter annars  återtransport efterföl jande dag

Klocks lag 21:02 21:32 00:52 01:22 2,3,4 1

Tid för aktivi tet 00:30 03:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst NL
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B10: Sjötransporter med fartyg norra Lovö - Toresta

Förutsättningar

Planerade mängder

Norra  Lovön: 20 000-25 000ton/vecka el ler4 000-5 000 ton/dag (vid 5d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 1000 2000 3000

Lastning 600 t/tim 01:40 03:20 05:00 tim/dag

Lossning 350 t/tim 02:51 05:42 08:34 tim/dag

Transport NL-TOR

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 20 nm

Tid 02:30 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 3 000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från NL NL TOR

START 0 3 0

DAG 1

NL-Torresta: Fartyg nr 1: 2000 ton. 

Klocks lag 07:00 10:20 10:50 13:20 13:50 19:32 2000 2 1

Tid för aktivi tet 03:20 00:30 02:30 00:30 05:42

Aktivi tet Lastar utlopp transport inlopp lossning

Ankomst i  TOR

Norra  Lovön-Tor, fartyg nr 2: lastning 3000 ton

Klocks lag 13:30 18:30 19:00 21:30 22:00 06:34 5000

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 02:30 00:30 08:34

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattn

Lastn. fartyg nr 3 efter 08:34

Återst.loss

Torresta-NL, återtansport fartyg nr 1

Klocks lag 19:32 20:02 22:32 23:02 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:30 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst NL

Antal fartyg i
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DAG 2 Fartyg 2 återstår  2 timmar och 4 minuter lossning och transport ti l lbaka ti l l  norra  Lovö

Klocks lag 07:00 15:34 16:04 18:34 19:04 2 1

Tid för aktivi tet 08:34 00:30 02:30 00:30

Aktivi tet Start Lossning Utlopp Transport Inlopp

ti l l  NL Ankomst i  NL

Norra  Lovön-Tor, fartyg nr 3: lastning 2000 ton 2 FARTYG LOSSAR SAMTIDIGT

Klocks lag 07:00 07:30 10:00 10:30 16:12 2000 1 2

Tid för aktivi tet 00:30 02:30 00:30 05:42

Aktivi tet Lastad 2000t Utlopp Transport Inlopp Lossning

Norra  Lovö - Toresta, fartyg 1, 3000 ton

Klocks lag 13:30 14:00 16:30 17:00 01:34 5000 2 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:30 00:30 08:34 Återst.lossn 03:34

Aktivi tet Lastad 3000t Utlopp Transport Inlopp Lossning
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B11: Sjötransporter med pråm södra Lovö (SL, Malmviken) - Löten
Förutsättningar

Planerade mängder

Södra Lovö 36 000-42 000 ton/vecka el ler7 200-8 400 ton/dag (vid 5d-vecka)

Start 07:00 Stängning 22:00

Lastning Mängd 2100

Lastning 600 t/tim 03:30 tim/dag

Lossning 350 t/tim 06:00 tim/dag

Transport Hastighet 6 knop

Utloppstid 00:30 Avstånd 14 nm

Inloppstid 00:30 Tid 02:20 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  pråmar med max lastkapacitet om 2 100 ton och max hastighet om 6 knop S:a ton

från SL SL Löt

START 0 4 0

DAG 1 Södra Lovö - Löten, Bogserbåt 1 + pråm 1: 2000 ton

Klocks lag 07:00 07:30 09:50 10:20 16:20 2100 2,3,4 1

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Åter transport bogserbåt 1 

Klocks lag 10:20 12:40

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Transport Ankomst SL

Transport SL -Löten, bogserbåt 2 + pråm 2: 2100 ton 

Klocks lag 11:00 11:30 13:50 14:20 20:20 4200 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Återtransport bogserbåt 2

Klocks lag 14:20 16:40

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Transport Ankomst SL

Transport SL -Löten, bogserbåt 1 + pråm 3: 2100 ton 

Klocks lag 15:00 15:30 17:50 18:20 00:20 6300 4 1,2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

Löten Återst.lossn.tid02:20

Antal pråm i*

B
2
2

 



 

 

 
  

DAG 1 Återtransport bogserbåt 1 + tom pråm 1 

forts Klocks lag 18:20 18:50 21:10 21:40 1,4 2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst 

Transport SL -Löten, bogserbåt 2 + pråm 4: 2100 ton 

Klocks lag 18:30 19:00 21:20 21:50 03:50 8400 1 2,3,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återst. Lossn 05:50

Återtransport bogserbåt 2 + pråm 2 tom

Klocks lag 21:50 00:10 1,2 3,4

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Transport Ankomst SL

DAG 2

Återstående lossning, pråm 3 02:20 tim:min

Klocks lag 07:00 09:20

Tid för aktivi tet 02:20

Aktivi tet Lossning

Återstående lossning, pråm 4 05:50 tim:min

Klocks lag 07:00 12:50

Tid för aktivi tet 05:50

Aktivi tet Lossning

Transport SL - Löten bogserbåt 1 + Pråm1: 2100 ton 

Klocks lag 07:00 07:30 09:50 10:20 16:20 2100 2 1,3,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning

2100 ton

Återtransport Bogserbåt 1+pråm 3 tom

Klocks lag 10:20 10:50 13:10 13:40 2,3 1,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Ankomst

Transport SL - Löten, bogserbåt 2 + pråm 2: 2100 ton

Klocks lag 11:00 11:30 13:50 14:20 20:20 4200 3 1,2,4

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Lastad Utlopp Transport Inlopp Ankomst Lossning
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DAG 2 Återtransport bogserbåt 2 + pråm 4 tom 

forts Klocks lag 15:00 15:30 17:50 18:20 3,4 1,2

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

Transport SL - Löten, bogserbåt 1 + pråm 3: 2100 ton

Klocks lag 17:10 17:40 20:00 20:30 02:30 6300 4 1,2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00 Återstående

Aktivi tet Lastad 2100t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning

Återst.lossn.tid04:30

Återtransport bogserbåt 1+pråm 1 tom

Klocks lag 20:30 21:00 23:20 23:50 1,4 2,3

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst

Transport SL - Löten, bogserbåt 2 + pråm 4: 2100 ton 8400 1 2,3,4

Klocks lag 20:40 21:10 23:30 00:00 06:00

Tid för aktivi tet 00:30 02:20 00:30 06:00

Aktivi tet Utlopp Transport Inlopp Lossning

Återst. Lossn 06:00

* Si ffran anger nummer på pråm. T ex 2,3 betyder pråm nr 2 och 3.
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B12: Sjötransporter med fartyg södra lovö - Löten

Förutsättningar

Planerade mängder

Södra  Lovö: 36 000-42 000 ton/vecka el ler7 200-8 400 ton/dag (vid 5d-vecka)

Start morgon 07:00 Stängning: 22:00

Lastning Mängd 3000 2600 2 800

Lastning 600 t/tim 05:00 04:20 04:40 tim/dag

Lossning 350 t/tim 08:34 07:25 08:00 tim/dag

Transport SL-LÖT

Utloppstid 00:30 Hastighet 8 knop

Inloppstid 00:30 Avstånd 14 nm

Tid 01:45 tim:min

Planering

I  planeringen har förutsatts  fartyg med max lastkapacitet om 3 000 ton och max hastighet om 8 knop S:a ton

från NL SL LÖT

START 0 4 0

DAG 1

SL -Löten: Fartyg nr 1: 2400 ton. 

Klocks lag 07:00 11:20 11:50 13:35 14:05 21:30 2600 2,3,4 1

Tid för aktivi tet 04:20 00:30 01:45 00:30 07:25

Aktivi tet Lastning utlopp transport inlopp lossning Övernattn

SL-Löten, fartyg nr 2, 3000 ton

Klocks lag 11:20 16:20 16:50 18:35 19:05 03:39

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34 5600 3,4 1,2

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport inlopp Lossning Övernattn

Återst. Lossn.tid 05:39

SL-Löten, fartyg nr 3, 2800 ton

Klocks lag 16:20 21:00 21:30 23:15 23:45 8400 4 1,2,3

Tid för aktivi tet 04:40 00:30 01:45 00:30 Fartyg övernattar

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Återst. Lossn.tid 08:00

(tim)

Antal fartyg i
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DAG 2 Löten - Södra  Lovö, återtansport fartyg nr 1

Klocks lag 07:00 07:30 09:15 09:45 1,4 2,3

Tid för aktivi tet 00:30 01:45 00:30

Aktivi tet Utlopp Transport inlopp Ankomst SL

Södra  Lovö -Löten, fartyg nr 4: lastning 2600 ton

Klocks lag 07:00 11:20 11:50 13:35 14:05 21:30 2600 1 2,3,4

Tid för aktivi tet 04:20 00:30 01:45 00:30 07:25

Aktivi tet Lastning 2600t Utlopp Transport inlopp Ankomst Lossning Övernattn

Löten: Återstående lossning faryg nr 2 och återtransport

Klocks lag 07:00 12:39 13:09 14:54 15:24

Tid för aktivi tet 05:39 00:30 01:45 00:30

Aktivi tet Lossning Utlopp Transport Inlopp Ankomst SL

Löten: Återstående lossning faryg nr 3 och återtransport

Klocks lag 07:00 15:00 15:30 17:15 17:45

Tid för aktivi tet 08:00 00:30 01:45 00:30

Aktivi tet Lossning Utlopp Transport Inlopp Ankomst SL

SL-Löten, fartyg nr 1: lastning 3000 ton

Klocks lag 11:20 16:20 16:50 18:35 19:05 03:39 5600 2,3 1,4

Tid för aktivi tet 05:00 00:30 01:45 00:30 08:34

Aktivi tet Start Lastn 3000t Utlopp Transport inlopp Lossning Övernattn

lastning

Återst. Lossn.tid 05:39

SL-ÖTEN, fartyg nr 2: Lastning 2800 ton

Klocks lag 16:20 21:00 21:30 23:15 23:45 8400 3 1,2,4

Tid för aktivi tet 04:40 00:30 01:45 00:30 Fartyg övernattar

Aktivi tet Lastning Utlopp Transport Inlopp Återst lossn.tid 08:00

* Si ffrananger nummer på fartyg. T ex 2,3 betyder fartyg nr 2 och 3.
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BILAGA C: Visualisering av logistikflöden 
 

 

 

C1: Pråm Sätra varv-Underås/Taxinge 

C2: Fartyg Sätra varv-Underås/Taxinge 

C3: Pråm norra Lovö-Toresta 

C4: Fartyg norra Lovö-Toresta 

C5: Pråm södra Lovö-Löten 

C6: Fartyg södra Lovö-Löten 
(7-dagarsvecka) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C 1: Transport med 2 bogserbåtar + 4 pråmar. Sätra varv – Underås & Taxinge 

Mängd: 1600 ton 

Utloppstid: 00:30 

Färdig lastad 

Pråm 1 + Bogserbåt 1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600t/ton 

Mängd: 1600 ton 

Inloppstid: 00:30 

Pråm 1 + Bogserbåt 1  

Framme kl, 10:20  

Taxinge hamn  

Avlastn. Kap: 350t/tim 

3600 ton 

Process 

Transporttid: 04:00 

Fart: 6 knop 

Bogserbåt 1 kör tillbaka  om 

Ankomst i SL kl. 19:10  

Sätra varv 

Sätra varv 

Lastnin

g 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Pråm 

Lossning 

Proces

s 

  
  
  

Processruta 

Hamn 

Mängd: 2000 ton, lastad 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Start: 09:40  

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid: 02:10 

Fart: 6 knop 

Hemresa 

Mängd: 2000 ton 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Ankomst i 16:10 i Underåas 

 

Avlastn. Kap:350 ton/tim 

Bogserbåt 2 kör till Taxinge, hämta pråm 1  

Ankomst i Taxinge 18:00  

Ankomst i Sätra varv 23:00  

Transporttid: 01:50  

 

C
1
 



 

 

3600 ton/dag 

Process 

Transporttid: 01:37 

Fart: 8 knop 

Mängd: 2000 ton 

Lossnings tid:05:42 

Fartyg 1  

Ankomst kl, 12:57 

Underås hamn  

Avlast. Kap: 350 ton /tim 

Mängd: 2000 ton 

Utloppstid: 00:30 

Lastning: 03:20  

Fartyg 1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600 t/tim 

Sätra varv 

Sätra varv 

Lastning 

 
 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Fartyg 

Lossning 

Process 

  
  
  

Processruta 

Mottagnings 

hamn 

Mängd: 1600 ton 

Fartyg 2 

Taxinge hamn 

Avlast. Kap: 350 ton/tim 

Mängd: 1600 ton 

Fartyg 2 

Start1 10:20 

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid 03:00 

Fart: 8 knop 

Hemresa 

C2: Transport med fartyg. Sätra varv- Underås & Taxinge 

Lastning: 02:40 
Ankomst: 17:00 

Lossnings tid: 04:34 

Övernattning fartyg 2 

Återtransport fartyg 1 

Start 18:40, ankomst: 21:17 

Utloppstid: 00:30 
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3600 ton 
Process 

Transporttid: 03:20 

Fart: 6 knop 

Mängd: 2000 ton 

Inloppstid: 00:30 

Pråm 1 + Bogserbåt 1  

Ankomst kl, 11:20  

Toresta hamn  

Avlast. Kap: 350 ton 

/tim 

Mängd: 2000 ton 

Utloppstid: 00:30 

Färdig lastad 

Pråm 1 + Bogserbåt 

1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600 t/tim 

Bogserbåt 1 kör tillbaka 

tom 
Ankomst i NL kl. 15:40  

Norra Lovö 

Norra Lovö 

Bogserbåt 2 + pråm 1 

tom 
Ankomst i NL kl. 21:40  

Lastning 

 
 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Pråm 

Lossning 

Process 

  

  
  

Processruta 

Hamn 

Mängd: 1600 ton 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Ankomst kl, 17:20 i Toresta 

Avlast. Kap: 350 ton/tim 

Mängd: 1600 ton, 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Start: 13:00 (Lastad) 

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid: 03:20 

Fart: 6 knop 

Hemresa 

C 3: Transport med 2 bogserbåtar + 3 pråmar. Norra Lovö - Toresta 
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3600 ton/dag 

Process 

Transporttid: 02:30 

Fart: 8 knop 

Mängd: 2000 ton 

Lossnings tid:05:42 

Fartyg 1  

Framme kl, 13:50 

Toresta hamn  

Avlast. Kap: 350 ton /tim 

Mängd: 2000 ton 

Utloppstid: 00:30 

Lastning: 03:20  

Fartyg 1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600 t/tim 

Norra Lovö 

Norra Lovö 

Lastning 

 
 
 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Fartyg 

Lossning 

Process 

  
  
  

Processruta 

Mottagnings 

hamn 

Mängd: 1600 ton 

Fartyg 2 

Toresta hamn 

Avlast. Kap: 350 ton/tim 

Mängd: 1600 ton, lastad 

Fartyg 2 

Start 13:30 

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid 02:30 

Fart: 8 knop 

Hemresa 

C 4: Transport med fartyg. Norra Lovö - Toresta 

Fartyg 1, hemresa 

Ankomst, 23:02 

Lastning: 02:40  
Ankomst: 19:40 

Lossnings tid: 04:34 

Övernattning fartyg 2 
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C 5: Transport med 2 bogserbåtar + 4 pråmar. Södra Lovö - Löten 

Mängd: 2000 ton 

Utloppstid: 00:30 

Färdig lastad 

Pråm 1 + Bogserbåt 1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600t/ton 

Mängd: 2000 ton 

Inloppstid: 00:30 

Pråm 1 + Bogserbåt 1  

Framme kl, 10:20  

Löten hamn  

Avlastn. Kap: 350t/tim 

6000 ton 

Process 

Transporttid: 02:20 

Fart: 6 knop 

Bogserbåt 1 kör tillbaka 

tom 
Ankomst i SL kl. 12:40  

Södra Lovö 

Södra Lovö 

Bogserbåt 2 kör tillbaka tom 

Ankomst i SL kl. 16:40  

Lastnin

g 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Pråm 

Lossning 

Proces

s 

  
  
  

Processruta 

Hamn 

Mängd: 2000 ton, lastad 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Start: 11:00  

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid: 02:20 

Fart: 6 knop 

Hemresa 

Mängd: 2000 ton 

Pråm 2 + Bogserbåt 2 

Ankomst i 14:20 i Löten 

 

Avlastn. Kap:350 ton/tim 

Södra Lovö Process 

Transporttid: 02:20 

Fart: 6 knop 

Mängd: 2000 ton 

Pråm 3 + Bogserbåt 1 

Ankomst i Löten 18:20  

Avlastn. Kap: 350 ton/tim 

Mängd: 2000 ton, lastad 

Start: 15:00 

Pråm 3 + Bogserbåt 1 

Lastn. kap:600 ton/tim 

Bogserbåt 1+ pråm 1 tom 

Ankomst i SL kl. 21:40  
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6000 ton/dag 

Process 

Transporttid: 01:45 

Fart: 8 knop 

Mängd: 3000 ton 

Lossnings tid:08:34 

Fartyg 1  

Ankomst kl, 14:42 

Löten hamn  

Avlast. Kap: 350 ton /tim 

Mängd: 3000 ton 

Utloppstid: 00:30 

Lastning: 05:00  

Fartyg 1 

Start: 07:00  

Lastn. kap: 600 t/tim 

Södra Lovö 

Södra Lovö 

Lastning 

 

 

Faktaruta 

Ikon förklaringar 

Fartyg 

Lossning 

Process 

  
  
  

Processruta 

Mottagnings 

hamn 

Mängd: 3000 ton 

Fartyg 2 

Löten hamn 

Avlast. Kap: 350 ton/tim 

Mängd: 3000 ton, lastad 

Fartyg 2 

Start1 12:00 

Lastn. kap: 600 t/ton 

Process 

Transporttid 02:30 

Fart: 8 knop 

Hemresa 

C 6: Transport med fartyg. Södra Lovö - Löten 

Lastning: 05:00 
Ankomst: 19:45 

Lossnings tid: 08:34 

Övernattning fartyg 2 

Utloppstid: 00:30 

Övernattning fartyg 1 
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