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Förord 

Då vår målsättning, när vi startade Projekt Gota, var att vi också skulle förverkliga projektet genom att starta en trafik 

mellan Göteborg och Kristinehamn, har vi också dokumenterat den tid vi lagt på olika aktiviteter för att förverkliga vår 

idé. I denna rapport redovisar vi tidsåtgången och hur arbetet har fördelats. Med tanke på rapportförfattarnas långa 

erfarenhet av sjötransporter och den kontaktyta vi har, är detta en tydlig indikator på hur mycket arbete som måste 

läggas för att förverkliga ett sådant här koncept. Vi bedömer att utan dessa kontakter kan ett liknande projekt behöva 

lägga ytterligare flera hundra timmar på att etablera detta.  

 

Vi har dock inte gjort detta helt själva och vi vill först och främst vill vi tacka Michael Kjellberg och Ragnar Johansson 

på Svenska Orient Linien för det stöd och hjälp vi fått med att försöka starta. Vidare har vi fått ovärderlig hjälp och insikt 

av SOLs styrelseledamot Peter Vallenthin som har insikt i framförallt speditörsledet och som hjälpte till att skapa 

kontakter åt oss där.  

Göteborg i juni 2018 Kristofer Andrén, Projektledare  

 

 



  4 

 

 

 

Sammanfattning 

Att driva ett projekt som detta tar tid, ledtider och 

beslutsprocesser hos politiker och kunder går inte alltid 

i samma takt. Att driva en process likt denna har 

dessutom en inneboende tidspress som inte skall 

underskattas.  

Den grundförståelse för marknaden som krävs är också 

den omfattande likaså det nätverk som behövs. 

Sammantaget har vi mellan de resurserna som enbart 

jobbat med detta projekt använt ca 2700 arbetstimmar 

till en kostnad av ca 2,6 miljoner kronor enligt Vinnovas 

schablon..  

De olika drivkrafterna som de olika kund segmenten 

har, är fundamentalt olika. Marknads fragmenteringen 

är omfattande vilket vi även visade till kvantitativt i 

genomförande rapporten. 

Lite drygt tio procent av arbetsinsatsen har gått åt till 

att bearbeta myndigheterna och då har vi ännu inte 

gjort några formella ansökningar. 
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1 Introduktion 

Syftet med demonstratorn är att ta fram och beskriva vilket förarbete och underlag som krävs för att nå fram till 

driftstart av en så kallad feederslinga med ett ”litet” havsgående fartyg som trafikerar Göta älv och Vänern mellan 

Kristinehamns hamn och Göteborgs hamn.  

 

Resultaten från pilotprojekt GOTA väntas bidra till utvecklad kunskap om uppstartsprocessen och dess kostnader för 

att driftsätta ett nytt sjödistributionskoncept på inre vattenvägar. Projektets resultat kommer att bidra till en tydligare 

och mer detaljerad bild av vad som krävs för att ett nytt logistikkoncept skall komma på plats, vilka förutsättningar som 

måste vara uppfyllda och vilka potentiella barriärer som måste hanteras. För myndigheter så ger detta en tydligare 

grund för att identifiera möjliga politiska åtgärder och incitament för att en ökad inlands- och kustsjöfart skall komma 

på plats. För logistik- och transportoperatörer kommer projektets resultat tydliggöra vilka steg som måste tas för att 

driftsätta ett nytt sjödistributionskoncept på inre vattenvägar. 

1.1 Bakgrund 

Handelssjöfarten till och från Vänern har under det senaste decenniet varit vikande men har nu stabiliserats kring ca 

1000 fartygsrörelser per år. Befintlig sjötrafik är primärt industrielltrafik och med destinationer i Europa och i 

Östersjön. 
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Nuvarande slussar i Trollhättan anses vara uttjänta 2030 och frågan om slussarna behandlas just nu av Trafikverket 

inför nästa planeringsperiod. För Regionvärmland är bibehållen handelssjöfart på Vänern av stor vikt för att bibehålla 

konkurrenskraften i "Paper Province", vilket antas försvagas kraftigt om handelssjöfarten avvecklas på Vänern. På ett 

större transport & samhällsekonomiskt plan finns det ett behov av att åstadkomma en överflyttning av gods från 

landsväg till sjöfart. Om projektet genomförs i framtiden har det i dess lägsta form en potential att avlasta 

landsvägarna kring Vänern med ca 12 000 lastbilstransporter per år.  

Det finns en politisk vilja både regionalt och nationellt att åstadkomma ett större utnyttjande av vatten-infrastrukturen 

för att avlasta järnvägen och minska lastbilstrafikens miljöpåverkan, men trots lättnader och regelförändringar från stat 

och verk har någon kust-eller inlands trafik ännu inte startats. Denna demonstrator kommer att beskriva de 

administrativa och kommersiella utmaningarna ett uppstartsprojekt står inför. 

Denna rapport är den andra delrapporten till Pilotprojekt GOTA och bör läsas tillsammans med genomförande 

analysen.  
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2 Metod 

2.1 Momentanalys 

För att kunna beräkna kostnaderna för att genomföra demonstratorn så har alla moment i arbetet rapporterats och 

tidsatts. Det ligger givetvis en del ”tyst” arbete som inte bokförts och redovisats. Vidare har momenten kategoriserats 

för att vi enklare skall kunna redovisa dem. Därefter har vi kostnadssatt tiden utifrån det schablonvärde som Vinnova 

använder i sina upphandlingar för en seniorkonsult. Delmomenten har också analyserats utifrån de olika aktiviteter 

som genomförts, när i processen de gjorts samt i vilken omfattning. 

 

Momentanalysen bör läsas i relation till den Genomförandestudie som genomfördes under projektets inledande del.
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3 Momentanalys 

Momentanalysen är baserad på det faktiska 

arbete som lagts ner av rapportförfattarna. 

Utifrån dessa tidrapporter har vår data 

kategoriserats i 3 undergrupper, Kategori, 

Ämne och Relation, för att kunna användas 

på ett mer hanterbart sätt. 

Indelningen i dessa undergrupper beskrivs 

sedan i bild 3.1 här bredvid.  Denna 

kategorisering har gjorts utifrån de olika delar 

i arbetet som vi har ansett vara nödvändiga 

för att nå ett mätbart resultat. 

KATEGORI: admin co-operation finansiering 
hållbarhet jämförelseberäkning marknadsbearbetning 
momentrapport produkt rapport riskhantering ÄMNE: 

admin beräkning canvassing data-inhämtning ECO-
Bonus ekonomiskt prospekt fartyg/chartering 
förankring hamnkostnader Investor sourcing kommunikation 

kran/kaj logistikfastigheter marknad NGO outline nätverk 

projektfinansiering rapport-generering rederi/agent 

redovisning speditör strategiskt samarbete varuflöden 

varuägare lotsfrågan farledsavgifter RELATION: 

inlandshamn oceanhamn kommersiellt myndigheter 

projekt förankring rapport samarbete 

Figur 1 - olika kategoriers under vilka arbetstiden registreats 
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3.1 Tidsåtgång 

Projektet startade den 1:e april 2017 och 

beslut om att inte gå vidare togs i 

praktiken den 31:e Maj 2018. Därefter har 

en del efterarbete gjorts för att se till att 

resultatet av projektet skall vara 

användbart i framtiden. Tidsåtgången är 

beräknad på det arbete som 

rapportförfattarna och tillika 

projektmedlemmarna lagt ner i projektet. 

Ytterligare engagemang har också lagts 

ner från andra intressenter, främst från 

Svenska Orient Linien AB, Vänerhamn 

AB, Kristinehamns Kommun och SSPA.  

Det ligger även till viss del tyst arbete i detta som inte har redovisats t.ex. interna diskussioner kring 

problemställningar eller uppföljningssamtal med externa parter och även kontaktförsök då man inte alltid kommit 

fram. Vår bedömning är att en initial kontakt med kund tar ca 4 timmar och en uppföljningskontakt tar ca 3 timmar, 

lägg därtill att vi har i snitt ca 3 uppföljningar med varje kund eftersom man jobbar med en kvalitativ produkt, och vid 

varje tillfälle måste man läsa in sig på kunden. Eventuellt läckage i redovisningen rör sig främst kring dessa 

misslyckade kontaktförsök. 

 
Kristofer Andrén Lars Rexius Totalsumma 

Inlandshamn 121 41 162 
Internt 280 119 399 
Kommersiellt 778 697 1474 
Myndigheter 255 13 268 
Oceanhamn 41 25 66 
Projekt Admin 12 

 
12 

Projekt Förankring 45 2 47 
Rapport 38 

 
38 

Samarbete 139 59 198 
Totalsumma 1709 955 2663 

 

Tabell 1 - Tidsåtgång i Vänerpendelprojektet 
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3.2 Arbetstidsvärdering 

För att kunna omvandla arbetad tid i kostnad har vi valt att använda de schabloner som Vinnova använder i projekt1, 

vilket är 800 kr per timma plus 30% för övriga indirekta kostnader. Det ger en total timkostnad på 1040 kr. 

Baserat på den totala arbetstid vi lagt ned i projektet har kostnaden under den mätta perioden uppgått till 2 770 000 

kronor enligt Vinnovas schablon 

3.3 Fördelning arbetsuppgifter.  

Arbetet är fördelat på fyra huvuduppgifter  

1. Finansiering och administration. 

Omfattar både projekt och 

Investorbearbetning samt generell 

administration.  

2. Produktutveckling & Rapport. Omfattar 

skrivandet av genomförandestudien. Det 

arbetet har varit kopplat till själva 

utvecklandet av produkten och hur den 

                                                        

1 (Vinnova, 2017) 

 

Arbetsfördelning

Finansiering & Admin Produktutveckling & Rapport

Marknadsbearbetning Riskhantering

Figur 2 - Fördelning av arbetsuppgifter på en aggregerad nivå 
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blir mest effektiv för kunder, samhälle och utförare.  

3. Riskhantering. Innebär att bearbeta intressenterna av de identifierade riskerna2 som beskrivs i den 

genomförbarhetsstudien som avslutades i december, och som också ligger till grund för fas två i projektet.  

4. Marknadsbearbetning. En service behöver också kunder, och med de identifierade marginalkostnaderna3 

erfordras en mycket god marknadstäckning från start. 

                                                        

2 (Andren & Rexius, 2018) 
3 (Andren & Rexius, 2018) 
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Den inbördes fördelningen mellan dessa segment går att se i figur 2 här ovan där marknadsbearbetning dvs 

försäljning i en eller annan form står för 45% av arbetsbelastningen. Sett över hela perioden från april 2017 till juni 

(figur 3) 2018 så blir det relativt tydligt 

att i en uppstartsprocess går allt i faser.  

 

3.4 Marknadsbearbetning 

Marknadsbearbetningen har varit uppdelad 

i flera olika kategorier där vissa moment har 

varit mer av datainsamlande natur, 

kommunikation, och ”brett” 

marknadsarbete, naturligt nog mer riktad 

och fokuserad relationsförsäljning 

framförallt mot slutet av projektet. Figur 4 

beskriver tydligt de olika delarna i 

marknadsarbetet i förhållande till varandra. 

Projektet identifierade tidigt trögheten och 

fragmentering i marknaden4, samt att de 

                                                        

4 (Andren & Rexius, 2018), sid 15 
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Marknadsbearbetning

Kommunikation Rederi/Agent Speditör Varuägare Försäljnings arbete

Figur 4 - Marknadsbearbetning - fördelning av marknadsrelaterade arbetsmoment 



Sida 14 

 

 

stora speditionsfirmorna i Sverige har varit väldigt framgångsrika i att ta över de stora varuägarnas 

transportköparkompetens. I projektet tog vi ett beslut att fokusera mot ett tiotal större varuägare där man antingen 

hade egen kontroll på sina flöden eller i nära samförstånd mellan varuägare och speditör. Samtidigt noterar vi i vårt 

arbete att de speditionsföretag som har varit mest intresserade och förändringsbenägna, alla varit relativt sett mindre 

bolag i förhållande till den internationella konkurrensen. Dessa speditörer har varit mer intresserade av 

konkurrensfördelar via hållbarhet och kvalitet än övriga. 

Den fragmentering vi identifierade återspeglas också tydligt i projektets kartlagda marknadsaktiviteter här i figur 5. 
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I en marknadsprocess där målbilden är att attrahera en kritisk volym för att kunna starta projektet, är det viktigt att det 

fortlöpande sker en triangulering i projektgruppen kring vilken kundapproach som har störst potential att uppnå det 

strategiska målet. I Figur 6 blir jämförelsen tydlig hur projektet har närmat sig kunderna samt hur arbetet gentemot de 

olika segmenten har tett sig. Under den initiala fasen, parallellt med genomförandestudien, var det oerhört viktigt att 

bearbeta rederierna både som ett kundsegment men också för att etablera en dynamisk containerdepå i Kristinehamn. 

I den andra fasen, då projektet etablerade sig tillsammans med Svenska Orient Linien AB, sökte vi i nära samarbete 

med speditörer. Projektet identifierade att speditionsbolagen har en stor roll i transportkedjan och stort inflytande i 

besluten. Trots vårt erbjudande till speditörerna så uteblev resultaten, med undantag från några mindre 
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Figur 6 - Fördelning av arbetstid gentemot olika sorters kundsegment 
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speditionsbolag. Vi beslutade därmed att öka trycket i våra ansträngningar gentemot varuägarna vilket återspeglas i 

fas 3 i figur 6, vilket också gav ett för projektet positivt resultat.  

3.5 Relationer  

De olika typer av relationer som 

projektet har byggt upp och bearbetat 

går att utläsa i figur 7. Under projektet 

har absolut mest tid lagts på att skaffa 

marknadsunderlag. I den interna 

relationen ligger mycket av det tidiga 

analysarbetet samt finansiering etc. De 

övriga relationerna har kategoriserats så 

att det ger en spårbarhet. Det bör 

noteras att bearbetning och 

diskussioner med hamnarna utgör 

tillsammans ca 8% av den totala arbetsbelastningen. Det arbetet har i mångt och mycket gått ut på att övertyga 

hamnarna att det ligger i deras intresse att hantera denna typ av trafik samt att bevisa projektets hållbarhet. 
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Figur 7 - Fördelning mellan relationstyper 
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3.6 Myndighetskontakter 

En del av projektets tid och kraft har gått till att arbeta med olika myndighetsfrågor, som att skriva remissyttranden, 

ansöka om lots och farledsavgiftsreduktion, läsa in sig på regelverk, utröna hur cabotage-regler skall tolkas mm. Men 

eftersom projektet gick in hos ett etablerat rederi som Svenska Orient Linien AB, behövde vi inte söka de tillstånd hos 

transportstyrelsen som krävs för att driva rederi då dessa redan fanns på plats.  

Kostnaden för myndighetskontakterna är i detta läge endast personalkostnader och omfattar inte de avgifter som 

transportstyrelse och trafikverk tar ut för respektive tillstånd och inte heller eventuell arbetstid förknippat med en 

sådan ansökningsprocess. Totalt åtgång i tid för myndighetskontakter uppgår till 268 timmar vilket innebär kostnader 

för projektet till 279 000 kronor enligt den beräkningsmodell vi har antagit. 
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4 Slutsatser 

Att driva ett projekt som detta tar tid, ledtider och beslutsprocesser hos politiker och kunder går inte alltid i samma 

takt. Att driva en process likt denna har dessutom en inneboende tidspress som inte skall underskattas.  

Sammantaget har vi mellan de resurserna som enbart jobbat med detta projekt använt ca 2700 arbetstimmar till en 

kostnad av ca 2,6 miljoner kronor enligt Vinnovas schablon..  

De olika drivkrafterna som de olika kund segmenten har, är fundamentalt olika. Marknads fragmenteringen är 

omfattande vilket vi även visade till kvantitativt i genomförande rapporten. 

Lite drygt tio procent av arbetsinsatsen har gått åt till att bearbeta myndigheterna och då har vi ännu inte gjort några 

formella ansökningar. 
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