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1 • 

SYFTE OCH TILLVXGAGANGSSXTT VID GENOMFORANDET AV EX.ARBETET 

Malet med examensarbetet var att forsoka klargora vilka fakta

rer sam paverkar lassning av bulkmaterial i svenska hamnar. 

Sammaren 1980 sandes en enkat till 56 hamnar sam antags hantera 

bulkmaterial. I denna enkat ambads respektive hamnkantar att 

besvara fragar angaende lassning ach hantering av bulkmaterial. 

Av 56 forfragningar erholls 28 svar (50%) varav 3 av hamnarna 

meddelade att bulkmaterial ej hanterades. Svaren har sedan be

arbetats ach kampletterats med persanliga kantakter med berorda 

persaner ach studiebesok i en del hamnar. Utifran det erhallna 

materialet har ett forsok gjarts att belysa prablematiken med 

bulklassning. 



2. 

INLEDNING 

En hamn ar en del i en transportkedja fran producenten till 

konsumenten. Varje del i denna transportkedja har sin speciella 

funktion och detta medfor att transportkedjan paverkas av for

andringar. Man kan askadliggora transporterna fran producenten 

till konsumenten genom nedanstaende figur. 

L l.M\'lc~T \\A.M.J 

L0S;)NiN6J 
.j, 

Om man bryter ut importhamnen ur transportkedjan och enbart ser 

pa vilka faktorer som styr hamnens utforande och organisation, 

finner man tre faktorer: 

Anlopsfrekvens 

Arsomsattning 

Fartygsstorlek 

Antal kajer 

<C:====>> Lossningskapacitet 

Lagerstorlek 

Transportkapacitet till lager 

For att fa en bild av omfattningen av bulkhanteringen utsandes 

en enkat dar hamnarna ombads lamna uppgifter om bulkmaterialtyper, 

fartygsstorlek, lossningsutrustning, personalbehov osv. Svaren 

pa den utsanda enkaten tillsammans med en uppfoljning av svaren 

ligger ·till grund for utvarderingen som ar uppdelad i nio punkter. 



1) Faktorer som paverkar lossningskapaciteten 

2) Total lossningskapacitet (~lyftkraft) i forhallande 

till omsattning over hamnen 

3) Personalbehov vid lossning och vidare transporter 

4) Slutlossningsarbetet 

5) Transporternas utformning mellan kaj och lager 

3. 

6) Flaskhalsar pa lossningsutrustningen och i transport-

kedjan 

7) Typ av lager 

8) Miljoproblem 

9) Slutsats 

Pa nastkommande sidor kommer enkaten och ett exempel pa ett 

svar att redovisas. Darefter redovisas hamnarnas svar och 

till sist utvardering och slutsats. 
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HAMN - STUVER! - GODSMOTTAGNING - LAGRING - SPEDITION 

Medlem av 
NORDISKT 

SPEDITORFORBUND 

SVERIGES 
STUVARE.FOABUNO 

Eder ref. 

Your ref. 

Edert brev 

Your letter 

Christer Borjesson 
Jattegrytsgatan JB 

412 68 GOTEBORG 

var ref. 
Our ref. 

OW/IA 

S-311 01 Falkenberg 

Harmed oversandes svar pa Dina fragor. 

For vidare fragor var vanlig och kontakta mig per telefon 

oJ46/14290. 

Med vanlig halsning 
FALKENBERGS TERMINAL AB 

5. 

Alia uppdrag uHOras cch otferter avgivas i enlighet med Nordiskt Spedit6rf6rbunds allmii.nna bestii.mmelser. All orders and offers according to the common 
rules of the Nordic Association of Forwarding Agents. 

Postadress 

Box 144 

S-311 01 FALKENBERG 

Galuadress 

Hamngatan 

Telefon 

0:346/142 90 

Telegram 

forwarding 

falkenberg 

Telex 

3B057 

forward s 

Ba.nkgiro 

261-0616 

Postgiro 

36 47 63·3 



Christer Borjesson 
6. 

1980-07-14 

Svar pa fragor: 

1. a) Vagsalt, b) Dol ami tkalk, c) Kaolinlera, d) Magnesiwnoxid, 

e) Monocalciwn, f) traflis, g) johannisbrodfrukt 

h) fodermedel. 

2. a) 15.000 ton b) 20.000 ton c) 25.000 ton d) 2.000 ton 

e) 3.500 ton f) 32.500 ton g) 2.000 ton h) 110.000 ton 

3: 1 a - g lossning med mobilkran 

h II II fodersug 

3:2 aL 75 ton/tim 
' -

bt 75 II II 

c1 60 II II 

d) 50 II II 

e) 45 II II 

f) 80 II II 

g) 60 II II 

h) varierande fr8.n 75 ton - 150 ton/tim. 

4. Se 3. 

5· Vanligast med lampningsmaskin typ Bobcat eller lastmaskin 

LM 840. 

6. For a och b utomhuslagring 26.000 
2 m 

c) inomhus 2.000 2 m 

d) II 1.000 
2 

m 

e) II 1 .ooo m2 

f) utomhus 250 
2 m 

g) omedelbar ~ortforsling med bil till upplag tillhorande 

Hallands Lantman ek.for. 

h) till Hallands Lantman ek.for.:s silo 

7. Alla varuslag utom traflisen lagras pa omraden utanfor 

sjalva kajen. 



Chr~ster Borjesson 

1980-07-14 

2 

8. Fartygets utseende ~ lastrummet. 

9. M~ndre tonnage fran 500 - J.OOO ton DW. 

10. Sn~tt 4 man.for varje krangang beroende pa fartygets 

utseende ~ lastrum. 

11. En ( 1 ) luckbas 

Tva (2) lam pare 

En ( 1 ) kranforare 

En ( 1) arbetsledare som samt~d~gt har flera fartyg. 

7. 



REDOVISNING AV SVAR 

Samtliga hamnar som utvaldes till enkatforfragningen ar 

medlemmar i Svenska hamnforbundet utom Kopparverkshamnen 

i Helsingborg som ar en industrihamn. (Boliden kemi AB). 

Enkaten sandes till respektive hamnforvaltningsmyndighet 

och det kan vara orsaken till att manga hamnar svarade 

ofullstandigt eller uteblev med svaren pga att manga fra

gor behandlas av stuverierna. 

DEFINITION AV STORHETER 

Varus lag Bulkmaterial som lossas i hamnen 

8. 

Arskvantitet Bulkmangd som lossas i hamnen totalt per ar (ton) 

Lossningssystem Typ av bulklossningsanordning 

Medellossningskapacitet (ton/tim) 

Bulkmangd lossat under normal- och slutlossningen (ton) 

Tid for normal- resp slutlossningsarbetet (tim) 

Fartygsstorlek 

Lagerstorlek 

TDW "Ton Dead Weight" 
2 3 m , m eller ton 

REDOVISNING AV SVAR 

Foljande hamnar redovisas 

HAMN SID HAMN 

Falkenberg 10-12 Oskarshamn 

Gavle '13-1 4 Otterbacken 

Goteborg 15-17 Oxelosund 

Halmstad 18-19 Pi tea 

Helsingborg 20-23 Stockholm 

(Kopparverkshamnen) 

Harnosand 24-27 Soderhamn 

Kalmar 28-29 Solvesborg 

Kristianstad 30-32 Trollhattan 

(Ahus) 

Kristinehamn 33-34 Uddevalla 

Koping 35-37 Varberg 

Lysekil 38-39 Vanersborg 

Maries tad 40-41 Vaster as 

SID 

42-44 

45-46 

47-49 

50-53 

54-55 

58-61 

62 

63 

64-65 

66-68 

69-70 

71-74 



9. 

Redovisningen av svaren presenteras dels i en tabell dar 

varuslag, arskvantitet, lossningssystem, medellossningska

pacitet och lagerytor redovisas. Andra underrubriker ar 

fartygsstorlek, kranar, lager, transport till lager, normal

lossning, slutlossning och miljoproblem. 

Om nagra av ovanstaende rubriker ej redovisas beror det pa 

att svar fran hamnarna har uteblivit. 

FALKENBERG 

Varus lag Arskvantitet Lossnings
system 

Medellossnings
kapacitet 

Lagerytor 

(ton) (ton/tim) 

Vagsalt 15 000 Mobilkran 75 2 26 000 m 
Dolomitkalk 20 000 " 75 

Kaolinlera 25 000 " 60 2 000 m2 

Magnesiumoxid 2 000 50 1 000 2 m " 

Monocalcium l 500 45 1 000 2 m " 

Traflis 32 500 " 80 250 m2 

Johannisbrod- 2 000 " 60 Bortkores 
frukt 

Fodermedel 11 0 

Fartygsstorlek: 

Lager: 

Transport till 
lager: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

direkt 

000 Sug 75 - 150 Silo 

500 - 3000 tdw 

Inomhuslagring av kaolinlera, magnesium och 

kalcium 

Sker alltid med lastbil 

5 ·man (1 luckbas, 1 kranforare, 2 lampare, 

1 arbetsledare) 

1 bobcat eller LM 840 + 2 man 

Vid boxshaped fartyg endast bobcat. Vid ryska fartyg med 

mycket spant satts 2 man extra in. 



Miljoproblem: Arbetarna anvander ibland mask. De som bor 

runt omkring far sta ut med eventuellt 

dammande. 

onskemal om forandring av hanteringen. 

Storre kranar. 

Befintlig kranpark och anvandningskapacitet 

1 st Lokomo mobil hydraulkran 

Lyftkraft max 

Lyftkraft vid fartyg 

Lyftskopa 

1 st Jones mobilkran 

Lyftkraft max 

Lyftkraft vid 

Lyftskopa 

1 st Bjorn 5 

Lyftkraft 

Skopa 

1 st Bjorn 4 

Lyftkraft 

fartyg 

max 

ty)2 971 

so ton 

20 ton 

8 m3 ( 1 0 

20 ton 

8 ton 

6 ton 

5 ton 

1, 8 m3 

4 ton 

ton) 

1 0. 



t 
' ' 



G.I\VLE 

Varus lag Arskvantitet 

(ton) 

Kol 150 000 

Koks 750 000 

Jarnmalm 700 000 

.1\delsliger 50 000 

Tackjarn ] Skrot 20-100 000 

m.m. 

Fartygsstorlek: 

Kranar: 

Lager: 

Normallossning: 

1 2. 

Lossnings- Medellossnings- Lagerytor 
system kapacitet 

(ton/tim) 

Portal- el. 120 300 000 -
brosvang-
kranar 

" 120 400 000 ton 

(Enbart (100-150) 
lastning) 

" 

" 20 - 50 

Upp till 20 000 dwt 

Lyftkraft 10 ton skopvikt 5,5 ton. 

Vid lossning anvands max 4 st kranar. 

Fabrikat: Kampnagel AG, Demag AG, 

Aarhus, Kone OY, Jerfeds Mek.Verkstad AB. 

!nom kran- och transportorrackvidd 

finns lagermojligheter upp till 

300 000-400 000 ton. Langre bakat kan 

man lagra upp till 1 milj. ton. 

Materialet fors med band till lagret. 

Om man har ont om tid kan kranarna 

lampa bulkmaterialet direkt pa ett 

framre lager och som darifran senare 

kan transporteras bort med band till 

de bortre lagren. 

5 man (1 luckbas, 1 kranforare, 2 lam

pare, 1 arbetsledare) 



Slutlossning: 

Miljoproblem: 

1 3 • 

sker med hjalp av skoptruckar. 

Antal arbetare; snitt 3 man. Darefter 

manuell stadning eller spolning. Enligt 

hamnkontoret i Gavle behovs ej luckbasen 

vid slutlossningen, utan han kan ga ned 

och hjalpa till med slutlossningen. Packet 

motarbetar dock detta. 

Lossningen avbryts da man anser att det 

blir for stort spill. En bedomning som 

avgors fran fall till fall. 
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GOTEBORG 

Varus lag 

Traflis 

Malm 

Salt 

Raps 

Lager: 

Traflis: 

Slutlossning: 

Personal: 

1 5. 

Kvantitet Lossningssystem Medellossningskap. 

(ton) (ton/tim) 

1 39 

1 

86 

9 

000 Skoploss fran 450 
fartyg 

100 " 100-125 

300 " 70-125 

000 " 60 

20 000 m2 . 

Godset lagras temporart och bortfores under 

tiden mellan 2 fartygsanlop (ca 1~ manad) av 

lastbilar for vidare befordran till olika pap

persbruk inom Billerudskoncernen. 

Fartyget har 6 lastluckor och ar forsedda med 

skoputrustade kranar, som lyfter godset fran 

rummet till trattformiga lastfordelare (hoppers) 

pa dack, varifran godset fares med hjalp av 

bandtransportor fram till en trumma, som ar 

forbunden med en pa land placerad bandtranspor

tor av Vretstorpsverkens fabrikat (langd 180 m), 

vilken fordelar godset over lagringsytan, dar 

den stackas.-Teoretisk lossningskapacitet ar 

500 ton/tim vad avser fartyget. 

Hjullastare tas ombord for framforsling av 

godset som ofta ar mycket hopbakat. 

6 kranforare for skotsel av fartygskranar. 

6 stuveriarbetare for framtagning av godset 

inom sadana omraden dar man inte nar med kra

narna, 6 maskinforare for skotsel av grav

maskiner. Dessutom 2 arbetsledare. 

Fartygsstorlek: 40 000 tdw 



Malm: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Lager 2000 m2 . 

Malmen kan aven bortforslas per jarnvag 

eller bil. 

1 6. 

2-3 gang anvands for lossningen. 1 gang be

star av 1 kranforare, 2-3 stuveriarbetare 

och ~ forman. 

Arbetsuppgifter: Kranforaren kor kranen, 

stuveriarbetarna dirigerar skopan och skyfflar 

samt sopar fram lasten sa att den blir atkom

lig for skopan, allt under en formans ledning. 

Med hjalp av hjullastare plus 2 man for skyff

ling och sopning. 

Fartygsstorlekar: 1000-3000 tdw 

Salt 

Lager: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Fartygsstorlek: 

15 000 m2 

2-3 gang anvands for lossning av fartyget. 

1 gang bestar av 1 kranforare, 2-4 stuvare och 

~ forman. 

Med hjalp av hjullastare plus 2 man for skyff

ling och sopning. 

500-5000 tdw. 

Godset lossas direkt i lastbilar, som kor till mottagarens lager. 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Fartygsstorlek: 

I regel anvander man sig av 2 gang per fartyg. 

Varje gang bestar av 1 kranforare, 3 stuvare 

och t forman. 

Med hjalp av mindre hjullastare plus 4 man for 

sopning och finputs. 

300-1000 tdw 



1 7. 

HALMSTAD 

Varus lag Arskvant. Lossnings- Medelloss- Lagerytor Fartygstyp 
system ningskap. 

ton (ton/tim. (ton) (m 2 ) ton 
gangtim.) 

Aluminium 7 300 Gripskopa 114 Trans porte- 3000 

Silikon ras bart 

Dolomit 34 000 Skruv 166 6000 t (silo) 3000 

Glassand 140 000 Gripskopa 1 61 10000 ton 3500 

Skrot/ 42 000 Polyp 42/83 Trans porte- Varierande 

tackjarn ras bart 

Kalkmjol 10 000 Skruv 94 1800 t (silo) 800 

Kalksten 1 000 Gripskopa 67 Trans porte- 700-800 
ras bart 

Nefelin 3 600 " 250 3000 ton 3500 

Rotafrite 4 200 " 72 200 m 2 750 

Soda 42 000 Sug 39 2500 t (silo) 700 

Spannmal 1 700 -"- 85 40000 t (silo) 700-800 

Traflis Sporadisk Gripskopa 240 m3 10000 m 2 3500-4000 
lossning 

Mas saved 

Kranar: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Miljoproblem: 

Avbrott 

Massaveds- 82 m3 Transporte- 6000 
grip ras bart 

Lyftkraft 12, 8, 5 ton, skopa 6,4 resp 3,2 ton 

4-5 man (1 forman, 1 kranforare, 1 luckebas, 

1-2 lampare) 

Vid lastning direkt pa lastbil 2 man extra. 

Bobcat + 2-4 man extra. 

Bulkmaterialet slapps i en ficka och trans

porteras med band till lager. 

Vid lossning av soda anvander mannen munskydd. 

sker vid vindstyrkor over 22 m/s. 



Skruv: 

Varus lag 

Dolomit 

Kalkmjol 

1 8. 

Fabrikat Siwertell 

De utlovade teoretiska kapaciteterna overens

stammer ej med de verkliga utfallen. 

Utlovad kapacitet 

Medelgang tim 

250 

200 

Verklig kapacitet 

Hogsta 

187 

120 

Medel (gang tim) 

166 

94 

Man konstaterar en avvikelse fran de teoretiska vardena med 34 

resp. 53%. 

Personal: 

Sug: 

Varus lag 

Soda 

Avvikelse: 

Personal: 

3 man 

Fabrikat Buhler Miag 

Utlovad 
hogsta 
kap. 

150 

Utlovad 

medelkap. 

100 

Verklig 
hogsta 
kapacitet 

76 

Verklig 
medel-
kapacitet (ton/tim) 

39 

Hogsta kapacitet 50%. Medelkapacitet 61%. 

3 man 



1 9. 

HELSINGBORG Kopparverkshamnen 

(Boliden Kemi) 

Svavelslig 

Apatit 

Rafosfat 

Kalksten 

Bauxit 

Magnesium-
oxid 

Fuktig alu-
miniumoxid 

Stensalt 

Tung soda 

Kranar: 

Kvantitet Lossningssyst. Medellossnings- Ton per 
kap an lop 

(ton) (ton/tim) 

400 

235 

72 

36 

40 

3 

32 

88 

000 Skoploss 400 13 

000 " 360 9-22 

000 " 400 14 

000 " 400 18 

000 " 310 4 

000 " 160 25 

000 " 11 5 

000 " 130 

Sug 40 1 

3 st 10-tons SEA-kranar, lossningskapacitet 

200 t/t per kran. 

1 st 7 tons kran 

1 st 6 tons kran med mobila transportband 

~vrigt: 1 st sug kopplad till silo 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

900 

800 

000 

Svavel, apatit, rafosfat samt kalksten lossas mot en fast band

transportor med·3 ralsbundna kajfickor. 

Normallossning: Fartyg sam lossas med de tre 10-tonskranarna 

kraver 3 man per kran + 3 man sam skoter band

transportorerna. Till detta kommer 1 a 2 for-

man. I13-14 man. 



20. 

Suglossning: 3-4 man 

Fartyg over 8 000 ton lossas kontinuerligt 

i 3-skift. 

Miljoproblem: Vid lossning· av dammiga produkter som svavel

slig, apatit.och rafosfat fran vissa vindrikt

ningar galler att vid 0-4 m/s vindstyrka vidtas 

inga atgarder. Vid 4-6 m/s och vissa vindrikt

ningar gors en bedomning om arbetet skall stop

pas och over 6 m/s avbryts lossningen. 

Damningen medfor stora rostangrepp pa utrust

ningen. 

Lagertyp, maxlagerkapacitet, fartygsstorlek, skopvolym for 

respektive material 

Material Lagertyp Maxlagerkapa- Fartygsstorlek Skopvolym 
citet (ton) (m3) 
(ton) 

Svavelkis Tackt lager 150 000 ton 23 000 2,5 

Al.hydrat - " - 4 000 -"- 1000 - 1500 2,5 
' 

Stensalt - " - 8 000 
_ .. _ 

1 000 2,5 

Bauxit Utel.ager. 6 000 - " - 3000 - 5000 3,5 

Kalksten - " - 20 000 _u_ 3000 -12000 3,5 

Rafosfat Silo 30 000 
_ .. _ 

15000 -20000 4,5 

Apatit - " - 40 000 - " - 10000 -15000 4,0 

Soda - " - 3 000 - " - 700 - 1200 Suganl. 

Rasunit - " - 500 
_ .. _ 

1000 - 1500 " - -
.-
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H~RNOSAND 

Varus lag 

Svavelkis 

Kol 

Koksgrus 

Petroleumkoks 

Beck 

Kranar: 

Band: 

Lager: 

Normallossning: 

(med 2 kranar) 

Slutlossning: 

Fartygsstorlek: 

22. 

Kvantitet 

(ton) 

Lossningssyst. Medelloss.kap. 

(ton/tim) 

8 600 Skoploss. 85 

3 000 " - " -
6 500 " -"-

1 0 500 " -"-
4 000 " - " -

1 st brosvangkran ASEA. 

Lyftformaga med skopa 6 ton, skopan 2,5 ton. 

1 st vipparmskran ASEA. 

Lyftformaga med skopa 6 ton. 

1 st transporter VRETSTORPVERKEN. 

Teoretisk kapacitet 200 ton/tim, 

verklig 170 ton/tim. 

10 000 m2 asfalterat upplag, magasin 3200 m2 . 

Materialet lagras huvudsakligen i hamnen. 

Silor 10 500 m3. 

2 st kranforare, 1 st forman, 1 st signalman, 

2 st trimmare, 1 st truckforare. Totalt for 

2 kranar: 7 ma~Vid manuell lossning 6-8 man. 

Med truck i lastrummet. ~ven handlampning i 

lastrummet forekommer. 

Snittonnage 1200 ton. Normalt upp till 

4000 tdw. 



Harn6sands hamn 
med infort51eder 

Vdrdko:;bergef 

HARNON 

\ 
\ 

27 
Lungdsund 

LUNGO 

65 

Sundhamn~ 
~,:sJce/. 

7{3 

71 

70 

23. 

59 

.!!7 

31 

35 

100 

<!10 

92 

I 

(-.) 



Kajplatser HHrnHsands hamn 

r; 
""h· ·~ t. 

-lQ".S6 
Fritidsbdtshomn 

dt.SI] 
Q"'l'} 

Hi:lrnHsand den 10/8 1976 

Hamnchefen 

9 ' 10 ' 11 
Lossning av bulkmaterial 

Kajpl. LHngd 
nr m fat 

1 75 246 
2 45 148 
3 70 230 
4 51 168 
5 67 221 
6 51 168 
7 85 280 
8 85 280 
9 50 165 

10 80 266 
11 50 165 
12 62 203 

Kran nr ton 

1 6-7 
2 6-7 
3 4 

Djup vid m.v. 
m fat 

4,60 15'01" 
4,60 15'01" 
4,30 14'01" 
8,00 26'00" 
8,00 26'00" 
8,00 26'00" 
5,70 18'08" 
5,70 18'08" 
7,40 24'03" 
8,00 26'00" 
8,00 26'00" 

10,50 34'05" 

t~p 

brosv.kran 
vipparmskran 
mobil kran 

KA 5 bathomn 

ri:tckvidd 

16 m 
25 m 
9 m 

N ... 
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Magasin 3,200 kvm, 
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26. 

KALMAR 

Varus lag Arskvant. Lossnings- Medellossnings- Lagerytor 

(ton) 

Spannmal 33 000 

Raps fro 7 000 

Fodervaror 34 000 

Salt 6 200 

Godning 17 000 

Kranar: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

syst. kapacitet 
m2) (ton/tim) (ton, 

Sug 40 25000 ton 

- " - 50 20000 -"-
Skopa 120 25000 m2 

-"- 100 1000 m2 

- " - 90 2900 ton 

4-36 tons lyftkraft, skopor tyngd 2-4 ton 

6 man per kran 

Lampning.Ingen extra personal satts in 

forutom de som ar med vid normallossningen. 

Transport till lager sker fran ficka (tratt) med band. 

Transportbandet: 

Fartygsstorlek: 

Sug: 

~deshogverken.Utlovad kapacitet 120 ton/tim. 

I verkligheten 90-100 ton/tim. 

500-2500 ton 

"PAM 11 

Normallossning 1 man (1 sugforare) 



-----------

/ 

./ / 

// 

//( 
/ ,-\ 

·: . 
.: r--- -- "I'll 

I 
E I 

Jt 

e 
J 



28. 

KRISTIANSTAD (AHUS) 

Varus lag Arskvant. Lossnings- Fartygs- Medelloss. Antal 
system storlek kapacitet kranar vid 

. (_ton) (ton) (ton/tim) lossning 

Fodervaror 48 000 Skopa 400-8000 64 1-2 st. 

Gips 55 000 -"- 4000-7000 192 (for 3 3 
k:tanar) 

Godning 2 000 -"- 1000 68 1 

Kalkmjol 15 000 _n_ 1000-3000 128 1-2 

Kalksten 10 000 - " - 600-1000 1 01 1 

Kol 36 000 _u_ 1500-7000 195 (for 3 3 
kranar) 

Magnesium- 9 000 -"- 1000 102 1 
sulfat 

Salt 29 000 
_ .. _ 

500-3000 135 for 2 2 
kranar) 

Soda 1 000 _n_ 500-1000 41 1 

Spannmal 21 000 _n_ 1000-2500 77 1-2 

Svavel 7 000 -"- 1000 109 1 

Tackjarn 3 000 -"- 1000 110 1 

Flis Ny vara -"- 1000-2000 150kbm/tim 1-2 

Kranar: Lyftkraft 12,6 och 5 ton 

Skopvikt: 5, 3 och 2,5 ton 

Lager: 
Lagringstyp Yta (m2) Varus lag 

Varubyggnader 56750 m 2 Alla varuslag 
1 

Silor 148 300 "" Spannmal o. fodervaror m 

Hard:Jj orda ytor 102 250 2 
Kol,salt,tackjarn m 

Alla varuslag utom kalksten samt en del kol och flis mellanlag

ras i hamnen. 



Pasta mottagningsanordningar vid kaj: 

Sug eller ror (spannmal) 

Hogtratt till silo (spannmal och redler) 

Hogtratt for spannmal och transportband 

till silo samt utlastningsror 

Max.kapacitet 

25 ton/tim 

125 

80 

n 

n 

Hogtratt for soda och transportband till silo 50 n 

Marktratt for spannmal o.fodervaror 

Tratt i byggnad for spannmal och foder 

Mobila mottagningsanordningar 

Tratt for lossning till bil 

Normallossning: 2 man 

Slutlossning: 1 bobcat + 4 man. 

125 

125 

150 

n 

n 

n 

Resterande gods framtages manuellt 

med skyffel och sopkvast. 

Avbrott: Sker vid vindstyrkor over 22 m/s. 

29. 

6nskemal: Xr att mottagningsanlaggningarna skall 

svalja kranarnas max.kapacitet. 
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KRISTINEHAMN 

Varuslag Arskvant. 
(ton) 

Urea 20 000 

Fartygsstorlek: 

Lager: 

Kranar: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Lossningssyst. Medellossn.kap. 
per kran 

(ton/tim) 

Skopa 80 

1000-2000 tdw 

31 . 

Lager 

Finns enbart for material som lastas. 
2 Tackta magasin 8000 m . 

3 st Kone-kranar. 2 kan anvandas vid 

skoplossning/lastning. 

Lyftkraft 7 ton i krok, 6 ton med sko

por. Sparbundna. 1 st Arhus.Fast.Lyft

kraft 40 ton. 

Skopor vikt c:a 3 ton. 

Vid lossning av urea anvands 2 kranar. 

2 man (1 kranforare, 1 stuvare). 

Materialet slapps i ficka och sedan till 

lastbil. 

Manuell skrapning med 2-3 man. 
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K15PING 

Varus lag 

Apatit 

Chamotte 

Flintkulor 

Kalisalt 

Kieser it 

Koks 

Kol 

Magnesit 

Salpeter 

Vagsalt 

Skrot 

Sulfat 

Tackjarn 

Lager: 

Lossningsutrust

ning: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Fartygsstorlek: 

Kvantitet Lossningssyst. 

(ton) 

14 000 Skoplass 

2 000 " 
480 " 

37 500 " 
6 000 " 
5 000 " 
1 600 " 
3 700 " 

20 000 " 
2 500 " 
2 600 " 
6 300 " 
8 800 " 

2 Upplagsytor 70 000 m . 

Magasinsutrymmen 18 000 m2 . 

33. 

Medellossn.kap. 

(ton/tim) 

63 

75 

51 

81 

100 

39 

73 

85 

75 

92 

35,0 

82 

62 

Kran, grip-och polygripskopa. Data se nasta sida. 

2 man = 1 kranforare och 1 luckebas. 

5 man. I lastrummet bandtraktor och stuveri

arbetare som handlampar. 

Upp till 7000 tdw. 



34. 

Kranarnas lyftkapacitet: 

Inkopsar 1932 1938 1954 1964 1964 1979 

Fabrikat ASEA ASEA MAN KONE KONE KONE 

Lyftkraft (ton) 6 6 6 6 6 12 
Gripskopa 

Skopor: 

Egen vikt 3,5 3,1 3,5 1 , 7 5 2,8 2,9 2,9 4,3 
(ton) 

Volym (m3) 2,8 1 , 4 1 , 4 2,0 3,0 2,3 3,7 5,0 

Miljoproblem: 

Damning i samband med skoplossning av apatit och kieserit. 

Spill fran kalisalt och konstgodning ger fratskador pa betong

konstruktionen i kajen. 
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36. 

LYSEKIL 

Varus lag Arskvantitet Lossningssyst. Medel loss- Lagerytor 

(ton) 

Kaolinlera 1 0 000 

Vagsalt 1 0 000 

Raps 4 000 

Fartygsstorlek: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Kranar: 

Skopvikt: 

lagerytor: 

Miljopii.verkan: 

ningskap. (m2) 
(ton/tim) 

Skopa 100 Transporteras 
bart 

" 100 1000 

" 100 1800 

500-4000 dwt 

4 man (1 kranforare, 1 luckebas, 1 for

man, 1 lampare) 

1 trimtruck + 4 man for handtrimning 

2 st Jones 24-tons mobilkranar. Ett antal 

mobilkranar < 40 ton 

Ca 3 ton 

Magasin 11 

22 000 m2 
800 2 m . Hardgjorda ytor 

Med nuvarande laster ej nii.gon miljo

pii.verkan. 
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MARIES TAD 

Varus lag 

Svavel 

Normallossning: 

Fartygsstorlek: 

Kranar: 

Skopvikt: 

38. 

Arskvantitet Lossningssyst. Medellossn.-

(ton) kapacitet 
ton/tim 

1200 Skopa 65 

4 man 

Ej nagon mellanlagring i hamn. 

Bortki:irs direkt. 

600-800 ton. 

3 mobilkranar. Lyftkraft 6-24 ton. 

2,5 ton. 
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OSKARSHAMN 

Varus lag 

Kaolin 

Tackjarn 

Koks 

Vagsalt 

Sand 

Lager: 

Kranar: 

Norrnallossning: 

Slutlossning: 

Fartygsstorlek: 

Skopvikt: 

Miljoproblem: 

40. 

Kvantitet Lossningssystem Medellossn.kap. 

ton ton/timma 

18 

5 

2 

4 

3 

000 Skoploss. 95 

000 " 50 

000 " 85 

000 " -"-
000 " -"-

Samtliga material lagras i hamnen! 

Kaolin lagras inomhus. Utrymme 5000 ton. 

~vrigt material lagras utomhus, 

finns. Magasin 8000 m2. 

3 st sparbundna 10-tons kranar. 

? 
ca 30 000 m-

3 st mobila hydraulkranar med teleskopbom. 

4 st hamnmobilkranar (high levelboom) . 

Den storsta mobilkranen har en lyftkapacitet 

av 36 ton intill 20 m radie, 17 ton 30 m 

och 12 ton 35 m. 

6 man· ( 1 kranforare, 1 luckbas, 2-4 stuvare) . 

Lastmaskin Bobcat anvandes + 2-3 man. 

1-5000 ton. 

Ca 3 ton. 

Damningsproblem uppkommer endast vid vissa 

vindriktningar. Inga problem med omgivande 

bebyggelse. 
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OTTERBii.CKEN 

Varus lag 

Gatusalt 

Ferro lege-
ring 

Jarnskrot 

Tackjarn 

Soda 

Lager: 

Kran:. 

Fartygsstorlek: 

Normallossning: 

Slutlossning: 

Avbrott: 

Arbetsskydd: 

Miljopaverkan: 

42. 

Arskvant. Lossningssyst. Medellossningskap. 

(ton) (ton/h) 

1 1 

12 

12 

4 

13 

000 Skopa 144 

000 " 74 

000 Polygrip 41 

000 Polygrip 87 

000 Skopa 71 

Gatusalt - lossas till kajlager. 

Ferrolegering - delvis till lager och delvis 

direkt till jarnvagsvagn/bil. 

Jarnskrot - till jarnvagsvagn och/eller till 

bil/jarnvagsvagn. 

Soda - till tippbilar. 

Magasin 1500 m2 . Kajupplag 2 18 000 m . 

Lyftkraft 7 ton. Skopa vikt 3 ton. 

Fabrikat: Brokran - ASEA resp. LANSVERK. 

Vipparmskran - KOCKUMS. 

Gripskopa - DEMAG och TITAN. 

Polygrip - DEMAG. 

700 - 3500 tdw 

5 man + 1 kranforare. 

Vid.lossning till bil och/eller jarnvagsvagn 

+ 2 man. 

Utfores i regel for hand. 

Arbetskraft: 6 man. 

Vid vindstyrkor som orsakar for stort svinn. 

Masker anvands i lastrummen. 

Vid lossning av soda uppkommer ibland problem. 

Denna vara ar pulvriserad och ryker latt och 

kan darfor ej lossas vid kraftig vind. I 

ovrigt ar avstandet till bostadsbebyggelse 

relativt langt. Bebyggelsen paverkas darfor 

inte av lossning/lastning i hamnen. 



OXEL()SUND 

Varus lag 

Stenkol 

Stenkol 

Jarnmalm 
{pellets) 

Jarnmalm 
{styckfarm) 

Kalksten 

Koksstybb 

Lager: 

Kaj: 

Kranar: 

43. 

Fartygsstorlek Arskvant:i,..tet . Lossningssyst. Medellossn . 

{ton) kap. 
{ton/kajtim) 

2600-10000 626 000 Skoploss. 280 { 137) 

15000-50000 525 {275) 

25000-36000 600 
413 000 " 

55000-65000 480 

2600- 2800 56 000 " 430 

2500- 5100 49 000 " 380 

Se nasta sida. 

Djup: 12 m. Langd: 138m. 

Portalkran lyftkraft 20 ton skopvikt 10 ton. 

ton. Kangurukran -"- 10 ton -"- 5 

Ett centralstyrt system av bandtransportorer 

forslar materialet till lagren. 

Normallossning: Vid lossning av 2 kranar 18 man: 

1 lossningsledare 

2 elektriker 

1 man i manovercentralen 

3 kranforare 

3 bandvakter 

8 stuveriarbetare 

Om lasten fryser samman inkallas extra 

personal. 



MATERIAL-

HANTERii-lGEN 

I MASSGOOSHAMNEN 

(TORRLASTOELEN) 

Lager: 

44. 

-·.- . "' 

Anvands bade vid lastning som lossning. 

A 25 000 2 stenkol m 

B 27 000 2 malm,kol, stybb, kalksten m 

c 27 000 m2 malm 

D 20 000 m2 reservlager, malm 

E 17 000 m2 stenkol 

F 24 000 m2 malm 

Samtliga lager ar oppna. 



Slutlossning: 

Miljopaverkan: 

45. 

Vid lossning fran moderna fartyg (4000-5000 

tdw) sker lampningen normalt med frontlastare 

typ BM 620 och 4 man per kran. Vid sarskilt 

besvarliga forhallanden har gravmaskin anvants 

genom hela lossningen for att t.ex. kol har 

frusit fast pa lastrummens sidor. Vid lossning 

av isforstarkt tonnage anvands i snitt 8 man 

per kran. Har kan frontlastare endast gora 

begransad nytta. En stor del av lasten maste 

handlampas fram sa att kranen nar den. Is

forstarkta fartyg har kraftigare spant och 

mindre lastluckor och detta forsvarar loss

ningsarbetet. 

!nom den narmaste omgivningen forekommer vid 

stark vind svavstoft och nedfallande stoft. 

De storsta miljoproblemen ar vid upplagan for 

vissa malmsorter. 



PITEA 

Varus lag 

Vagsalt 

Skogsgodning 

Al-sulfat 

Glaubersalt 

Kalksten 

Fartygsstorlek: 

Tackt lager: 

(se ritning) 

Arskvant. 

(ton) 

5 000 

10 000 

1 000 

4 000 

3 000 

Lossningssyst. Medelloss.kap. 

(ton/tim) 

Skoploss. 100 

" _u_ 

" -"-
" -"-
" " - -

ASEA liKGGLUND lyftkraft 10 ton. 

Skopa ASEA HXGGLUND vikt 3,5 ton. 

46. 

Lagret ar 2000 kvm och mellanvaggarna ar flytt

bara. Avsikten ar att lossa bulk in i magasinet. 

Varorna sackas sedan i sackningsanlaggningen 

for utleverans. 

Figur Fardigpallade sackar for leverans. 



Fartygsstorlek: 

Lossning: 

47. 

2000-600 tdw 

Varorna lossas med skopa och transporte

ras sedan med hjalp av en ficka och band 

in i ett magasin. Bulkmaterialen lossas 

med en kran. 

Figur Transportband fran kaj till magasin. 
Kapacitet 300 ton/tim. 

Personalbehov: 

Miljoproblem: 

Under lossningens inledningsskede lossas 

materialet med hjalp av en kranforare och 

en luckebas. I slutlossningsskedet tillkom

mer 4 man som handlampar. Om fartygskonstruk

tionen medger satts en liten traktor med 

schaktblad ner. 

Yttre miljopaverkan klaras i och med att 

lagret ar tackt. Inne i byggnaden finns 

flaktar och utsugsanordningar. 



48. 
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STOCKHOLM 

Varus lag 

Spannmal 

Fader 

Salt 

Kvantitet Lossningssyst. Medelloss. 

(ton) (ton/tim) 

103 200 Sug 

54 420 Skopa 

27 300 -"-

50. 

Fartygsstorlek 

(ton) 

3500 

300-500 

Sand a grus 745 000 _n_ 140 100-1000 

Cement 236 000 Skruv 2197 resp 3956 (brt) 

Sand och grus: Den importerade sanden kommer fran Bornholm 

med fartyg pa 1000 tdw och lossas med ponton

kran. Denna lagger sig vid kajen med fartyget 

utanfor. Den inrikes ankommande sanden ar av 

lagre kvalitet. Den kommer till storsta delen 

med specialbyggda motorpramar 100-1000 brt. 

Lossningen sker i allmanhet medelst fartygen 

medfoljande bandtransportorer. Pa en plats an

vands enbart kran med gripskopa. Man anvander 

standigt samma fartyg som gor upp till ett par 

resor per dag och har en helt slat platdurk. 

Cement: 

Pontonkran: 

Det lilla som skopan inte far upp far ligga kvar 

till nasta resa. 

All cement transporteras med tre specialbyggda 

fartyg: Ett pa 3956 brt, de andra bada pa ca 

2197 brt. De har ombord en inbyggd skruvtranspor

tor av Nordstroms system som kopplas till en lik

nande i land, sa att cementen kan lossas till en 

siloanlaggning praktiskt taget dammfritt. 

Samtliga lossningsanlaggningar ags av godsmotta

garen. 

Lyftkraft: 6 ton 

Skopvikt: 2 ton 



Normal- samt 

slutlossning: 

51. 

6 man (1 kranf6rare, 1 signalman, 4 skyfflare) 

s·lutlossningen: 4 skyfflare f6r samman mate

rialet mahuellt. 

Personalantalet vid normal resp. slutlossningen 

ar densamma. 



52. 

SUNDSVALL 

Varus lag Kvantitet Lossningssyst. Medelloss.kap. Lagerytor Fartygs-

(m2) 
storlek 

(ton) (ton/tim) (tdw) 

Kaolin 5000 Skoploss. 1 50 Bortkors 2000 

Vinter- 4000 -"- " } 3000 vagsalt - -
600 

Sommar- 2000 -"- -"- 3000 vag salt 

Industri- 20000 - " - _u_ 1800 2500 salt 

Svavel 6000 - " - - " - 2000 5000 

Jordbruks- 4000 - " - - " - 500 3000 kalk 

~onium-20000 - " - -"- 4000 1-3000 n1trat 

Kran: 2 st Kockums.Lyftkraft: 5 ton. Skopvikt: 2,5 ton. 

Transport fran Fartyg - Skopa - Mottagningsficka - Band - Magasin. 

fartyg till Kaolin ar det enda material som ej lagras i 

lager: hamnen. 

Normallossning: 8 man 

Slutlossning: 

Avbrott: 

Flaskhals: 

Miljoproblem: 

8 man varav 5 man i lastrummet (handlampning). 

Normallossningen utfors med lika manga man som 

vid slutlossningen enligt Sundsvalls hamn. 

Sker vid kold - 30°C. 

Brist pa stuveriarbetare. 

Saltet ryker mycket. Detta medfor saltlake i kran

sparen och dagvattenbrunnarna. Man har fa·tt atora 

rostskador pa bade ledningar och spar. 



S6DERHAMN 

Varus lag 

Vagsalt 

Natriumsulfat 

Aur o. alg 

Vakuumsalt 

Kalk 

Klinker 

Cement 

Korn 

Flis 

Lager: 

Kran: 

Lagringsvolym 

och lagertyp: 

Material 

Vagsalt 

Kvantitet 

(ton) 

6000 

27500 

24000 

5000 

11000 

1500 

52500 

12500 

223000 

Stugsund 

Langror 

Orrskar 

Lossningssyst. 

Skoploss 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

25 000 

25 000 

15 000 

53. 

Medelloss.kap. 

·cton/timl 

175-200 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Materialet lagras i hamn men borttransporteras 

efterhand. 

1 st ASEA sparbunden vipparmskran. Lyftkraft 

7 ton. 

Skopor: 1 st rrEMAG vikt 2,5 ton, 1 st TITAN 

vikt 3 ton. 

Anm. Cementfartygen sjalvlossande (skruv). 

Lagringsvolym Lagertyp 

4000 ton 6ppet planlager 

Natriumsalt 8000 ton Mag as in 

Aur alg 4400 ton Silor 

Vakumsalt 2500 ton 6ppet planlager 

Kalk 6000 ton " " 
Klinker 1000 m3 " " 
Cement 12100 ton Silor 

Flis 180000 m3 i:lppet plan lager 



54. 

Transport till lager med hjalp av bandtranspor

tor. Kapacitet 3000 m3/timma. 

Normallossning: 1 kranforare, 1 forman, 4 stuveriarbetare 

Slutlossning: Ihopskottning och ihopkorning med truck. 

Fartygsstorlek: 3000-42000 tdw 

Miljoproblem: 

Avbrott: 

Nagra varuslag kan paverka miljon narmast 

lossningsplatsen (t.ex. salt pa bilar, hus etc.). 

Arbetet avbryts i sarskilda fall p.g.a. sno 

eller regn beroende pa vilken vara som lossas. 
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BELYSNINGSMAST 



StlLVESBORG 

Varus lag 

Spannmal 
och 
fader 

Leror, 
kaolin 

Traflis 

Lagerytor: 

Kran: 

Kvantitet 

26 000 ton 

25 000 -"-

5 000 -"-

Finns 

57. 

Lossningssyst. Medellossningskapacitet 

Skoploss 

" 

" 

70-80 ton/tim 

110 ton/tim 

120 m3/tim 

1 st portalkran. Lyftkraft: 6 ton. Skopvikt: 

3 ton. Fabrikat DEMAG. 

Skopor fabrikat DEMAG. 

Normallossning: Spannmal, fodermedel lossas direkt till foder

medelsfabrik, medan flis och leror transporte

ras bort fran hamnen normalt i samband med loss

ningen. 

Slutlossning: Sker genom trimning med nagra extra man och/eller 

trimtraktor. 

Fartygsstorlek: 1060-5000 tdw. 



TROLLHXTTAN 

Varus lag 

Koks 

Kalksten 

Malm 

Lager: 

Kranar: 

58. 

Kvantitet Lossningssyst Medellossningskapacitet 

(ton) (ton/tim) 

40 

84 

15 

000 Skoploss 80 

000 " 120 

000 " 130 

Inom hamnomradet mellanlagras 10% av lossade 

bulkkvantiteter. ~vrigt transporteras till 

industrilager. For narvarande nyttjas ca 

5000 m2 inom hamnomradet som upplag for bulk

gods. 

Lossningen sker med fasta 5-tons hamnkranar. 

Skopvikt 1,5- 1,8 ton. 

Fartygsstorlek: Upp till 3000 tdw. 

Normallossning: 2 man, signalman + kranforare. 

Slutlossning: 3-5 man + larvbunden lastare. 



UDDEVALLA 

Varus lag 

Malm 

Kaolin 

Fodervaror 

Lager: 

Kran: 

59. 

Kvantitet Lossningssyst. Lossningskapacitet 

650 000 ton 

20 000 ton 

10 000 ton 

Skoploss. 80-170 ton/tim kran 

" 80-125 " 

" so- 80 

Malm oppet lager 5.-95 000 ton. 

Kaolinlera magasin max 14 000 ton. 

Lyftkraft 12 ton. Skopvikt 5 ton. 

" 

Fartygsstorlek: 500-25000 tdw. 

Malm: 

Kaolin: 

Fodervaror: 

Slutlossning: 

Skillnaden i lossningskapacitet beror pa typ 

av malm samt typ av fartyg. Med 4 kranar och 

extra "skiftkornlng", dvs fr. 07.00-24.00 

eller 4 x 15 tim. kan man lossa 11 000 ton pa 

en dag (183 ton/tim). 

Malmen lossas med hamnkranar till upplag, varav 

basta kajplatsen medger ca 15-20 000 ton. Mal

men bortkors kontinerligt per bil som lastas 

med en lastmaskin. 

Medelresultat 100 ton/tim. 

Materialet transporteras till magasin. 

Variationerna i lossningskapacitet beror pa 

mottagningsforhallandena. Fader lossas till 

bil for vidare transport till silor eller 

direkt kerning till konsumenter. 

1-4 trimningsmaskiner beroende pa fartygets 

storlek. I aldre batar tillkommer fler skyffel

utrustade stuvare. 



Miljopaverkan: I vissa fall ryker och dammar det kraftigt. 

Notering: En sarskild bulkhamn kommer att byggas vid 

Froland. Loss.-kap. a malm beraknas bli ca 

250 ton per kran och timma. For upplag iord

ningstalles 30 000 m2 . Hamnen beraknas vara 

fardigbyggd november 1981. 

60. 



61 . 

VARBERG 

Varus lag Kvantitet Lossningssystem Medellossningskap. Lager 
(ton) (ton/tim) 

Gips 11 0 500 Skoploss. 200 1400 2 
m 

Sand 34 500 - n - 1 20 1300 - n -
Soda 11 000 - n - 80 1000 _n_ 

Kalk 6 

Lager: 

200 

Gipssten 

Sand 

Soda 

Kalk 

-"-

3000 ton 
3000 _ .. _ 

600 _ .. _ 

1200 _ .. _ 

100 2000 

Lagren ar tackta,dvs kallmagasin eller silo. 

n - -

Fartygsstorlek: 5000-8000 tdw 

Kranar: Krantyp vid lossning av: 

Gipssten; el. portalkran lyftkraft 6 ton vid 24 m :radie 

Sand; el. kran lyftkraft 3 ton och mobilkran 
7 ton 

Soda; el. kran 

Kalk; el. kran 

Normallossning: Under lossning anvands 1 signalman, 1 kran

forare och 1 man som skater transportorer och 

silomottagning. Totalt 3 man per kran. 

Slutlossning: 

Skopor: 

Miljoproblem: 

Sker med bobcat trimmer + 3 man. 

Totalt 7 man per kran. 

De stora skoporna vager ca 3 ton och de mindre 

1,5 ton. 

Gipssten ar darnmande och en avsugningsanlaggning 

ar installerad. Soda och kalk dammar (soda etsan

de). En avsugningsanlaggning skall installeras. 
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63. 

VlrnERSBORG 

Varus lag Kvantitet Lossningssyst. Medelloss.kap. Lageryta 

ton ton/tinuna m2 

Koks 70 000 Skoploss. 100 150 1500 

Kalksten 6 000 " 70 70 500 
Sjosten 3 000 " 

Medellossningskapaciteten redovisas for portal- resp. helportalkran. 

Lyftkraft 10 ton. Skopvikt: 4 ton. 

Lager: Materialet transporteras i regel bort i samband 

med lossning. I undantagsfall kan lagring fore

komma nagra fa dygn. 

Upplagsytor 4500 m2. Kallmagasin 300 m2 . 

Fartygsstorlek: 500 - 3500 tdw 

Normallossning: 7 man (2 kranar). 

Slutlossning: 

Miljoproblem: 

(2 kranforare, 1 forman, 4 stuvare). 

Utfors i de modernaste fartygen med truck i 

rununen. Handlampning forekommer i mindre fartyg 

samt da kalksten och sjosten lossas. 

Nagon olagenhet uppstar ej vid lossning. Viss 

damning uppstar under korta perioder men ingen 

paverkas utav detta. 
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65. 

VXSTERAS 

Varus lag Kvantitet Lossningssyst. Medellossningskapacitet 

(ton) (ton/tim) 

Cement 61 

Sand 

Koks/Kol 82 

Skrot 77 Tackjarn 

Salt 

Lager: 

Kran och 

skoputrustning: 

Lossning: 

000 Skruv 300 

Skoploss 150 

000 " 150 

000 Polygrip 100 

Skoploss 100 

Total lageryta 300 000 m2 (oppet lager) . 

Silo 5000 ton. Magasin 40 000 m2 (enbart 

styckegods) . 

Lyftkraft 1 2 8 5 
(ton) 

varusla.g Skopvikt (ton 

Kol/koks 4,7 

Sand 4,5 4 2,8 

Skrot 5 3,6 

Salt 4,7 

Sker direkt pa bil eller vagn. 

Normallossning: 2 man, 1 kranforare + 1 luckebas. 

Slutlossning: 

Flaskhalsar: 

Miljoproblem: 

2 + (2-8) man 

Antal man som satts in vid slutlossning beror 

pa fartygets konstruktion. 

• Stuveriarbetarbrist 

• Fabriksmottagningsanordningar svaljer ej 
krankapaciteten. 

I start sett problemfritt. Sillmjol vill dock 

alla ha pa distans. Det finns ingen bostadsbe

byggelse i narheten av hamnarna och det ar en

dast hamnfolket som har asikter. 
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70. 

SAMMANST~LLNING AV SVAREN I TABELLFORM 



I 
I 
I 

HAMN 

VARUS LAG 

ARSKVANTITET 

(ton) 

FALKENBERG 

Vagsalt 
Dolomit 
Kaolin 
Magnesiumoxid 
Traflis 
Fodermedel 

15000 
20000 
25000 

2000 
~~DELLOSSNING 

32500 
(ton/tim) I 110000 

75 
75 
60 
50 
80 

75-150 

Gii.VLE 

Kol 

Koks 

Xdelsliger 

150000 
750000 

50000 

120 
120 

GOTEBORG 

Traflis 

Malm 

Salt 

Raps 

139000 
11 0 0 

86300 
9000 

450 
112 

95 
60 

LOSSNINGS
SYSTEr-1 

st mobilkran Portal- och Fartygsbaserad 

LYFTKRAFT 
(ton) 

SKOPVIKT 
(ton) 

LAGERYTA 

FARTYGSSTOR
LEK (tdw) 

LOSSNINGS

PERSONAL 

I 
I 
I 
' 

I 

sug brosvangkran kran, kajkran 

30000 

Silo 

8 

2 

2 
m 

500-3000 

1 luckbas 
1 kranforare 
2 Uimpare 
1 arbetsledare 

1 0 

5,5 

300 000 -

400 000 ton 

upp till 
20 000 

37 000 m2 

40 000 

1000-3000 

500-5000 

300-1000 

1 luckbas 1 kranforare 
1 kranforare 2-4 stuvare 
2 lampare 1 forman 
1 arbetsledarE 

71 . a 

HALMSTAD 

Aluminium 
Dolomit 
Glassand 
Skrot 
Kalkmjol 
Soda 

7300 
34000 

140000 
42000 
10000 
42000 

11 4 
166 
1 61 

42 
94 
39 

Skopa, skruv 
sug 

1 2 8 5 

6 4 3,2 

Silo 
53 300 ton 

10 200m2 

3000 
3000 
3500 

800 
700 

1 forman 
1 kranforare 
1 luckebas 
2 lampare 

--------~------~--------~-------~-------



71.b 

HELSINGBORG HltRNClSAND KALMAR KRISTIANSTAD KRISTINEHAMN 

Svavelslig Svavelkis Spannmal Fodervaror Urea 
Apatit Kol Raps fro Gips 
Rafosfat Koksgrus Fodervaror Kol 
Kalksten Petroleumkoks Salt Salt 
Bauxit Beck Godning Spannmal 
Aluminiumoxid m.m. 
Stensalt 

I 
400000 400 
235000 360 8600 85 33000 40 48000 64 20000 80 

72000 400 3000 -"- 7000 so 55000 192 
36000 400 6500 -"- 34000 120 36000 195 
40000 310 10500 -"- 6200 100 29000 135 
32000 11 5 4000 -"- 17000 90 21000 71 
88000 130 I 

I 
l 

Kran, sug Brosvang resp. Kran, sug Kran 2 kranar 
I brosvangkran vipparmskran brosvangkran 
I 

I 10 7 6 10 4-36 12 6 5 6 

- - - I 4 2-4 5 2,2 2,2 3 

I 
i 
! 

I 30 000 2 I 1 3 200 m2 72 900 ton 307 293 2 9000 2 m I m m 

Silo I m2 Enbart for 
! 1000 lastning 

I 
I -

1000-25000 Snitt 1200 500-2500 400-8000 1000-2000 

1 kranforare 2 st kranforare Sug 1 st kranforare 1 kranforare/ 
1 forman 1 st forman 1 st sugforan 1 st lampare 1 stuvare 
2 lampare 1 st signalman 
3 transport- 2 st trimmare Normallossning 

bandskorare 1 st truck- 6 man 
for are 



71 . c 

K<:lPING LYSEKIL MARIESTAD OSKARSHAMN OTTERBil.CKEN 
-

Kalisalt Kaolinlera Svavel Kaolin Gatusalt 
Sal peter Vagsalt Tackjarn Ferrolegerinc 
Tackjarn Raps Koks Jarnskrot 
Sulfat Vagsalt Tackjarn 
Kieser it Sand Soda 
Apatit 
Koks 
m.m. 

37500 80 ! 10000 100 1200 65 18000 95 11000 144 
20000 75 10000 100 5000 50 12000 74 

8800 62 4000 100 2000 85 12000 41 
6300 82 4000 85 4000 87 
6000 100 I 3000 85 1.3000 71 

14000 63 
5000 39 I 

! 
f 

6 st kranar 

I 2 st kranar 3 mobilkranar 3 kranar Kran 

1(5st)6 

7 mobilkranar Brosvang-, 
Vippkran 

(1st)12l 24 6-24 ton 10 storsta mob:il 7 

I 36-12 

1 '8-4 '3 3 2,5 3 3 3 

I 
I 
I 
I 

Upplagsytor 

I 
Magasin

2 Mag as in 
m2 70 000 m2 11800 m 5000 t~n 1500 -

30000 Mag a sin Hardgjorda ytor m 
Kajupplag 

18 000 m2 ' 22000 m2 18000 m2 
I 

I 

Upp till I 500-4000 
7000 

600-800 1000-5000 700-3500 

1 kranforare 1 kranforare 4 man 1 kranforare 1 kranforare 
1 luckebas 1 luckebas 1 luckebas + 

1 forman 2-4 stuvare 5 man 
1 lampare 

I -



j 

I 
! 
I 

I 
I 

I • 

I 
I 

OXELOSUND 

Stenkol 
Jarnmalm 
Kalksten 
Koksstybb 

626000 402 
413000 540 

56000 430 
49000 380 

Kran 
Portal-, 
Kanguru-

20 1 0 

10 5 

79000 m2 

2500-65000 

1 lossnings
ledare 

2 elektriker 
1 manover

centralmar 
3 kranforare 

I 

i 
I 
! 
' 

I 
l 
t 
I 

I 
I 
' 
l 
I 
! 
I 

! 
l 

I 
I 

I 

PI TEA 

Vagsalt 
Skogsgodning 
Al-sulfat 
Glaubersalt 
Kalksten 

5000 100 
10000 100 

1000 100 
4000 100 
3000 100 

Kran 
Brosvangkran 

1 0 

3,5 

2100 m2 

2000-6000 

1 kranforare 
1 luckebas 
1 terminalvakt 

· 3 bandvakter 1 
8 stuveriarbet~e 

STOCKHOLM 

Spannmal 
Fader 
Salt 
Sand o grus 
Cement 

103 000 
54 000 
27 000 

745 000 140 
236 000 

Sug, skopa, 
skruv 

6 

2 

-

100-4000 

1 kranforare 
1 signalman 
4 skyfflare 

SUNDSVALL 

Kaolin 
Vintervagsalt 
Sommarvagsalt 
Industrisalt 
Svavel 
Jordbrukskalk 
Ammoniumnitrat 

5000 150 
4000 _n_ 

2000 
_ .. _ 

20000 -"-
600.0 _n_ 

4000 _n_ 

20000 _n_ 

. 

Kran 
Brosvangkran 

5 

2,5 

8900 m2 

1000-5000 

8 man 

71 . d 

SODERHAMN 

Flis 
Korn 
Cement 
Kalk 
Avr o. alg 
Natriumsulfat 
m.m. 

223000 188 
12500 _n_ 

52500 
_ .. _ 

11000 _n_ 

24000 -"-
27500 -"-

Kran 

7 

2,5-3 

2 65000 m 

3000-42000 

1 kranforare 
4 stuvare 
1 forman 



71 . e 

SOLVESBORG TROLLID\TTAN UDDEVALLA VARBERG 

Spannmal och Koks i>:!alm Gips 
fader Kalksten Kaolin Sand 

Kaolin ~ialm Fodervaror Soda 
Traflis Kalk 

26000 75 40000 80 650000 125 110500 200 
15000 110 

m3 
84000 120 20000 102 34500 120 

5000 120 15000 130 10000 65 11000 80 
6200 100 

Kran Kran Kran 2 st kranar 
Portalkran Brosvangkran 

6 5 12 6 3 

3 1,5-1,8 5 3 1 , 5 

~alm 5-95000 ton 2 
2 2700 m 

5000 3000 3 - m m 
Kaolinlera 

max 14000 ton 

1000-5000 Upp till 3000 500 - 25000 500-800 

Normallossning 
1 kranforare 

1 kranforare 1 signalman 
1 signalman 1 man som ski:itel -- 3-5 stuvare transporter 

Slutlossning 
1 maskinforare 
3 lampare 



l 
I 

Vli.NERSBORG 

Koks 
Kalksten 
Sjosten 

boooo 
Port.Help 

100 150 
70 70 

!
. 6000 

3000 

! 
i 

I 
! 
' 
~ ~~~~ortal kran 

1 0 

4 

I 5oo-35oo 

I 
l 

1 kranforare 
1 forman 
4 stuvare 

Vli.STERAS 

Cement 
Sand 
Koks o. kol 
Skrot o. jarn 
Salt 

61000 

82000 
77000 

Kran 

300 
150 
150 
100 
100 

1 2 8 5 

4,5-5 3,6- 2,8 
-4,7 

Kajlager 

5000 tons 
silo 

Normallossning 
2 man 
1 kranforare 
1 luckebas 

Slutlossning 

2 + 2- 8 man I 

71.f 



72. ' 

UTV~RDERING AV SVAREN 



1. Faktorer som paverkar lossningskapaciteten 

Dessa ar 

lossningssystem 

hanteringsmetodik 

typ av bulkmaterial 

fartygstyp 

fartygsstorlek 

personal 

klimat 

73. 

Lossningskapaciteten for den har typen av utrustning beror 

framst pa 3 olika faktorer. Dessa ar kranens lyftkraft, skop

vikt och cykeltid. Med cykeltid menas den tid det tar for 

kranen att fran fyllningsposition forflytta sig till tomnings

position och tillbaka till fyllningsposition. Man kan gene

rellt anta i snitt 25-30 cykler/tim for svangkranar av olika 

slag t.ex. vipparmskran, portalkran, brosvangkran, 45-60 cyk

ler/tim for brokran och kangurukranar och maximalt 60-80 cyk

ler/tim for Gantry-kranar. Det forsta antagandet galler for 

de flesta hamnarna som svar erhallits fran. 

Kort om kranar 

Hamnkranar kan vara av ~~~~S:_~!!~~-~!EE~~~~~YE eller kombina

tion av dessa. De kan vara monterade pa fasta eller rorliga 

under lag. 

Figur Vipparmskran 
monterad pa en 
portal 



Brokranar ar kranar som kan aka fram och tillbaka pa en 

sparforsedd upphojd brygga. Hela anlaggningen kan i sin 

tur forflyttas pa spar vinkelratt mot bryggan. 

Figur Brokran 

74. 

~~E~~!~E~g~E har svangkran monterad pa en balkbocksanlaggning 

som kan forflyttas i sidled pa spar. 

~~£!!~E~~~E ar lattrorliga svangkranar pa bandtraktorunderrede 

eller som oftast pa ett hjulforsett fordon. 

Med utgangspunkt fran medellossningskapaciteterna och nettolyft

kraften dvs kranens lyftkraft minskat med skopvikten kommer cy

keltiden att beraknas. 

De hamnar som ej ar redovisade har ej uppgett lossningssystem 

eller antal kranar som man anvander vid lossning av bulkmate

rial. 

Vi skall nu studera hamnarna och for att fa fram cykler per 

tirnma avvands medellossningskapaciteten for varje material divi

derat med nettolyftkraft. 



75. 

Tabell over hamnarnas skoplossningssystem 

Hamn Krantyp Lyftkraft Skopvikt 

(ton) (ton) 

Falkenberg Mobilkran 1 0 - 4 5 - 2 

Gavle Brosvangkran 1 0 5 '5 

Kopparverksh. Vipparmskranar 1 0 4 '5 

Harnosand Brosvang- och 6 2,5 
vipparmskran 

Kristianstad Vipparmskranar 1 2 - 5 6 - 2,5 

Kristinehamn " 6 3 

Koping " 12 - 6 6 - 3 

Lysekil Mobilkran 1 2 6 

Maries tad " 6 - 24 2,5 

Oskarshamn Mobil och 
portalkranar 36 - 1 0 3 

Otterbacken Brokran, vipparm 7 3 

Oxelosund Portal- o. 
kangurukran 20 - 1 0 1 0 - 5 

Pi tea Vipparmskran 10 3,5 

Sundsvall " 5 2,5 

Soderhamn " 7 2,5 - 3 

Solvesborg Portalkran 6 3 

Trollhattan Fasta svangkranar 5 1 '5 -1 '8 

Uddevalla Vipparmskran 1 2 5 

Varberg Mobil- och 7 - 3 3 - 1 '5 
portalkran 

Vanersborg Portal- och 1 0 4 
helportalkran 

Vaster as Portalkran 1 2 - 5 5 - 2,8 



76. 

FALKENBERG 

Skoplossning med hjalp av mobilkranar. Lyftkraften for kranarna 

ar beroende pa utliggningen och vi far anta en generell lyft

kraft pa 5,5 ton och skopvikt 2,5 ton. 

Nettolyftkraft = 5,5 ton - 2,5 ton = 3 ton 

Cykler per timma = 
Medellossningskapaciteten (ton/timma) 

Nettolyftkraft (ton) 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftkraft Cykler/tim. 

ton/tim ton 

Vagsalt 75 3 ' 
Dulomitkalk 75 3 ' 
Kaolinlera 60 3 ' 
Magnesiumoxid 50 3 ' 
Monocalcium 45 3' 
Traflis 80 3, 

Johannisbrodfrukt 60 3' 

G.l'.VLE 

Brosvangkran. Generellt 25-30 cykler/tim. 

Nettolyftkraft = 10 ton - 5,5 ton = 4,5 ton. 

Material Medellossningskap. Nettolyftkraft 

Ton/tim ton 

Kol 120 4,5 

Koks 120 4,5 

Cykler/tim 

26 

26 

25 

25 

20 

17 

1 5 

27 

20 



KOPPARVERKSHAMNEN I HELSINGBORG 

Vipparmskranar: 25-30 cykler/tim. 

Lossar med 3 kranar. Lyftkraft 10 ton. Skopvikt 4,5 ton. 

Nettolyftkraft = 10 - 4,5 ton = 5,5 ton. 

3 kranar = 3· 5,5 = 16,5 ton. 

Varus lag Medelloss.kap. Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton/tim ton 

Svavelslig 400 16,5 24 

Apatit 360 16,5 22 

Rafosfat 400 16,5 24 

Kalksten 400 1 6, 5 24 

Bauxit 310 16,5 1 9 

Fler material lossas men vi vet endast for dessa material 

antal kranar sam lossar. 

HXRNOSAND 

Brosvangkran och vipparmskran. Generellt 25-30 cykler/tim. 

Lyftkraft 6 ton. Skopor 2,5 ton netto = 6 - 2,5 = 3,5 ton. 

Varus lag 

Svavelkis 

Kol 

Koks 

Medellosskap. 

(ton/tim) 

85 
_u_ 

_u_ 

Petroleumkoks -"-
Beck _ n_ 

Nettolyftkraft 

(ton) 

3,5 

-"-
-"-
-"-
_n _ 

Cykler/tim 

24 

-"-_ .. _ 
_n_ 

-"-

77. 



78. 

KRISTIANSTAD AHUS HAMN 

For gips och kol anvands 3 st 5.tons kranar 

For salt anvands 2 st - " • 

For foder o spannmal. -•- 1 st - " • 

Stons vipparmskran skopvikt 2,5 ton. Nettolyftkraft = 
= 5 - 2,5 = 2,5 ton. 

Netto gips kol = 3. 2,5 = 7,5 ton 

- • - salt = 2. 2,5 = 5 ton 

- • - foder = 2,5 ton 

Material Medelloss.kap. Nettolyftkraft Cykler/tim 
ton/tim ton 

Fodervaror 64 2,5 26 

Gips 192 7,5 26 

Kol 195 7,5 26 

Salt 135 5 27 

Spannmal 71 2,5 28 

Fler material lossas i hamnen. 

KRISTINEHAMN 

Vipparmskran lyftkraft 6 ton. Skopvikt 3 ton. Netto = 6-3 = 
= 3 ton. 

Material 

Urea. 

Medellossningskap. 
·ton/tim 

. 80 .. 

Nettolyftkraft Cykler/tim 
ton 

3 27 



79. 

KtlPING 

6 tons vipparmskran. Vikt skopa 3 ton. Netto = 6-3 = 3 ton. 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton/tim ton 

Apatit 62,6 3 21 

Chamotte 75 - " - 25 

Flintkulor 50,5 - " - 1 7 

Kalisalt 80,5 - " - 27 

Kieser it 99,5 
_ .. _ 

33 

Koks 39,3 - " - 13 

Kol 73,1 - " - 24 

Magnesit 85' 1 - " - 28 

Sal peter 75,5 - " - 25 

Vagsalt 92,2 - " - 31 

Skrot 35 - " - 1 2 

Sulfat 81 '9 
_n_ 27 

Tackjarn 62,3 _n_ 21 

LYSEKIL 

Mobilkran: Lyftkraft 7 ton. Skopvikt 3 ton. 

Nettolyftkraft: 4 ton. 

Varus lag Medellossningskap. 

ton/tim 

Nettolyftkraft Cykler/ton 

Kaolinlera 

Vagsalt 

Raps 

100 

100 

100 

4 

4 

4 

25 

25 

25 



80. 

MARIESTAD 

Mobilkran: Lyftkraft 7. Skopvikt 3 ton. 

Nettolyftkraft = 4 ton. 

Varus lag 

Svavel 

OSKARSHAMN 

Medellossningskap. 

ton/tim 

65 

Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton 

3 21 

Portalkran: Lyftkraft 10 ton. Skopvikt 3 ton. Nettol. = 7mn. 

Varus lag 

Kaolin 

Tackjarn 

Koks 

Vagsalt 

Sand 

OTTERBl\.CKEN 

Medellossn.kap. 

Ton/tim 

95 

50 

85 

" - -
-"-

Nettolyftkraft Cykler/tim 

Ton 

7 1 4 
_n_ 7 
_n_ 12 
_n_ 1 2 
_n_ 1 2 

Brokran. Vippkran. Lyftkraft 7 ton. Skopvikt: 3 ton. Nettol. = 
= 4 ton. Gatusalt lossas med 2 kranar. Nettol. = 8 ton. 

Varus lag Medelloss.kap. Nettolyftkraft Cykler/tim 
ton/tim ton 

Gatusalt 144 8 18 

Ferrolegering 74 4 18,5 

Jarnskrot 41 4 1 0 

Tackjarn 87 

Soda 71 4 18 

Tackjarn lossas med polygripskopa och uppgifter om den har 

ty~en av utrustning saknas. 



->~ . 

81. 

OXELOSUND 

5 
:f lo,,ar med 2 kranar 

Portalkran 20 ton. Skopa 10 ton 

Kangurukran 10 " " " 

Nettolyftkraft = 20 - 10 + 10 - 5 = 15 ton 

Varus lag Fartygsstorlek Medelloss.kap. Nettolyftk. Cykler/tim 

tdw ton/tim ton 

Stenkol 2600 - 10000 280 15 

Stenkol 15000 - 50000 525 - " -
Jarnmalm 2500 - 36000 600 

_ .. _ 
Jarnmalm 55000 - 65000 480 - " -

Kalksten 2600 - 2800 430 - " -
Koksstybb 2500 - 5100 380 - " -

Skillnad i cykler/tim vid lossning av stenkol beror 

storleken. 

PI TEA 

Vipparmskran: Lyftkraft 10 ton. Skopvikt 3,5 ton. 

Nettol. = 10 - 3,5 = 6,5 ton. 

19 

35 

40 

32 

29 

26 

pa fartygs-

Varus lag Medellosskap. Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton/tim ton 

Vagsalt 100 6,5 1 5 '4 

Skogsgodning -"- - " 
_, - " -

Al-sulfat - " - - " - - " -
Glaubersalt - " - -"- - " -
Kalksten - " - -"- - " -



SUNDSVALL 

2 st vipparmskranar. Lyftkraft 5 ton. Skopvikt: 2,5 ton. 

Nettolyftkraft = 2 · ( 5 · 2, 5) = 5 ton. 

Varus lag Medelloss.kap. Nettolyftk. Cykler/tim 

ton/tim ton 

Kaolin 150 5 30 

Salt -"- -"- - " 
Svavel _n_ _.,_ - " 
Kalk _n_ - " - - " 
Ammoniumnitrat -"- -"- - " 

SODERHAMN 

Vipparmskran. Lyftkraft 7 ton. Skopvikt: 2,5 ton. 

Nettolyftkraft = 7 - 2,5 = 4,5 ton. 

-
-

-
-

82. 

Varus lag Medellossningskapacitet Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton/tim ton 

Vagsalt 175-200 4,5 39-44 

Natriumsulfat -"- -"-
_ .. _ 

Aur o. alg - " - - " - -"-
Uarumsalt -"- - " - - " -
Kalk - " - - " - -"-
Klinker -"- - " - -"-
Korn - " - - " - -"-
Flis - " - - " - - " -



SClLVESBORG 

Portalkran. Lyftkraft 6 ton. Skopvikt 3 ton. 

Nettolyftkraft = 3 ton. 

83. 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftkraft Cykler/tim 

ton/tim ton 

Spannmal 

Leror 

70-80 3 23-27 

110 -"- 37 

TROLLHJI.TTAN 

5 tons svangkran. Vikt skopa 2 ton. 

Nettolyftkraft = 3 ton. 

Vid lossning av kalksten och malm anvands 2 kranar. 

Varus lag 

Koks 

Kalksten 

Malm 

UDDEVALLA 

Medellossningskap. 

ton/tim 

80 

120 

130 

Nettolyftkraft 

ton 

3 

6 

6 

Vipparmskran. Lyftkraft 12 ton. Skopvikt 5 ton. 

Nettolyftkraft = 7 ton. 

Cykler/tim 

26,6 

20 

21 , 6 

Varus lag Medellossningskapacitet Nettolyftkraft Cykler/tim 

Malm 

Kaolin 

Fodervaror 

ton/tim ton 

80-120 7 11,5-24,3 

80-135 _,_ 11,5-17,8 

50- 80 -"- 7 -11,5 

Skillnaden i lossningskapacitet enligt hamnmyndigheterna beror 

pa material, kvalitet och fartygstyp. 



84. 

VARBERG 

Gips: Portalkran. Lyftkraft 6 ton. Skopvikt 2,5 ton. 

Nettolyftkraft = 3,5 ton. 

Sand, soda och kalk: Svangkran.Lyftkraft 3 ton. Skopvikt 1,5 ton 

och mobilkran lyftkraft 7 ton. Skopvikt 3,5 ton. 

Nettolyftkraft = 1,5 + 3,5 ton= 5 ton. 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftk. Cykler/tim 

ton/tim ton 

Gips 200 3,5 57 

Sand 120 5 24 

Soda 80 5 16 

Kalk 100 5 20 

Vi\NERSBORG 

Portal- resp. helportalkran. Lyftkraft 10 ton. Skopvikt 4 ton. 

Nettolyftkraft = 6 ton. 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftkraft Cykler/tim 

Portal Helportal Portal Helportal 

ton/tim ton 

Koks 100 150 6 16,6 25 

Kalksten 70 70 6 11 '6 11 '6 



85. 

VAS TERAS 

Sand: Portalkran. Lyftkraft 12 ton. Skopvikt 4,5. 

Nettolyftkraft = 7,5 ton. 

Kok/Koks: Portalkran. Lyftkraft 8 ton. Skopvikt 4,7. 

Nettolyftkraft = 3,3 ton. 

Salt: Portalkran. Lyftkraft 12 ton. Skopvikt 4,7. 

Nettolyftkraft = 7,3 ton. 

Varus lag Medellossningskap. Nettolyftkraft Cykler/tim 
ton/tim ton 

Sand 150 7,5 20 

Kol/koks 150 3,3 45 

Salt 100 7,3 13,7 



;;._:_ :,.:-

Tabell over hamnar som har svangkranar med en antagen 

cykeltid pa 25-30 cykler/timma. 

Hamn 

Gavle 

Kopparverkshamnen 

Harnosand 

Kristianstad 

Kristinehamn 

Koping 

Lysekil 

Oskarshamn 

Otterbacken 

Pi tea 

Sundsvall 

Soderhamn 

Solvesborg 

Trollhattan 

Uddevalla 

Varberg 

Vanersborg 

Vaster as 

Framraknad cykeltid 

an tal cykler per tim. 

26 

1 9 - 24 

24 

26 - 28 

27 

1 2 - 33 

17 

7 - 1 4 

10 - 22 

1 5 '4 

30 

39 - 44 

23 - 37 

20 - 26,6 

7 - 24,3 

16 - 57 

11,6-25 

13,7-45 

Snitt cykeltid 

an tal cykler/tim 

26 

22 

24 

27 

27 

23 

17 

1 7 

1 6 

1 5 

30 

42 

30 

23 

1 6 

37 

18 

29 

Vi ser att cykeltiden varierar i de olika hamnarna. Ser vi 

rent maskinellt sa kan en del forklaras med att ett flertal 

av hamnarna har aldre kranar, vilket medfor att dessa gor 

farre cykler per timma an de moderna. Skopornas vikt har 

reducerats under senare ar generellt fran 50% av lyft-

86. 

kraften till ungefar 40% och detta ger en 10-procentig ok

ning av kapaciteten. Om vi betraktar snittcykeltiden i stallet 

blir differensen mindre mellan hamnarna. Skillnaden kan vara 

att olika material hanteras i hamnarna. Vi skall i stallet 

se om det finns likheter mellan samma bulkmaterial i olika 

hamnar. De bulkmaterial som vi skall analysera ar kol, salt, 

kalk, sand, lera och spannmalsprodukter. 



KOL 

Harnn 

Gavle 

Harnosand 

Kristianstad 

Koping 

Oxelosund 

vaster as 

LERA 

Harnn 

Oskarsharnn 

Solvesborg 

Uddevalla 

SALT 

Harnn 

Kristianstad 

Koping 

Lysekil 

Oskarsharnn 

Otterbacken 

Pi tea 

Sundsvall 

Soderharnn 

Vaster as 

Cykeltid 

Cykler/tirn 

26 

24 

26 

24 

18,6-35 

45 

Cykeltid 

Cykler/tirn 

1 2 

37 

11,5-17,8 

Cykeltid 

Cykler/tirn 

27 

27 

17 

12 

1 8 

15,4 

30 

39-44 

13,7 

87. 



SAND 

Hamn 

Oskarshamn 

Varberg 

Vaster as 

KALK 

Hamn 

Helsingborg 

Pi tea 

Sundsvall 

Si:iderhamn 

Trollhattan 

Varberg 

Vanersborg 

SPANNMALSPRODUKTER 

Hamn 

Kristianstad 

Lysekil 

Si:iderhamn 

Uddevalla 

Cykeltid 

Cykler/tim 

12 

24 

20 

Cykeltid 

Cykler/tim 

24 

15,4 

30 

39-44 

20 

20 

1 1 1 6 

Cykeltid 

Cykler/tim 

28 

1 7 

39 - 44 

7-11,5 

88. 
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Vi konstaterar att aven har skiljer det fran hamn till 

hamn utom for kol samt till viss del kalk och sandhantering. 

Orsakerna kan vara manga. Vi skall senare ta upp nagra sam 

kan vara av betydelse. 

Hamnar vars lossningsutrustning generellt kan utfora mer 

an 25-30 cykler per timma 

Vi har en hamn som overensstammer och det ar Oxelosund. 

Lossningsutrustningen ar en portalkran (25-30 cykler/tim) 

kombinerad med en kangurukran (60-80 cykler/tim, "free-digging" 

kapacitet). 

OXELOSUND 

Varus lag Fartygsstorlek ton Cykler/tim 

Stenkol 2600-10000 18,6 

Stenkol 15000-50000 35 

Jarnmalm 2500-36000 40 

Jarnmalm 55000-65000 32 

Kalksten 2600- 2800 28,6 

Koksstybb 2500- 5100 25,3 

Med utgangspunkt fran fartygsstorlek och cykeltid ser vi att 

fartygens storlek har betydelse for lossningskapaciteten. 

For stenkol okas cyklerna med 88% fran 18,6 till 35 med okad 

fartygsstorlek. Medan for jarnmalm ar det omvant, har gar 

cykelantalet ned med okad fartygsstorlek. Vi har alltsa en 

optimal lossningskapacitet for en viss fartygsstorlek. Det 

finns ett samband mellan kranars lyftkraft och utliggning i 

vart falL Dar jarnmalm lossas reduceras lyftkraften vid lang

re utliggning och vi far ett samre lossningsresultat. Aven 

cykeltiden forlangs med pafoljd att man far en langre total

lossningstid. 



MOBILKRANAR 

I Falkenberg och Mariestad lossas bulkmaterialet med hjalp 

av mobilkranar. Kranarna har i regel lagre lyftkraft och 

kranforarens overblick over lastningsstallet ar reducerat i 

och med att han sitter pa kajplan och manovrerar. Medelloss

ningskapaciteten blir darmed reducerad. 

FALKENBERG 

Varus lag 

Vagsalt 

Dolomitkalk 

Kaolinlera 

Magnesiumoxid 

Monocalcium 

Traflis 

Johannisbrodfrukt 

MARIES TAD 

Varus lag 

Svavel 

Medellossningskapacitet 

ton/tim 

75 

75 

60 

50 

45 

80 

60 

Medellossningskapacitet 

ton/tim 

65 

Cykler/tim 

21 

21 

1 7 

14 

1 3 

23 

17 

Cykler/tim 

21 

90. 

Om vi jamfor medellossningskapaciteterna mellan hamnar med 

fasta lossningsutrustningar och hamnar med mobila kransutrust

ningar finner vi att medellossningskapaciteterna ar mycket 

lagre for Falkenberg an vad de ar for de andra hamnarna. En av 

forklaringarna ar sam redan har namnts kranarnas lagre kapaci

tet och langre cykeltid. 
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Hamn Medellossningskapacitet 
ton/tim 

Vagsalt Kalk Lera 

Falkenberg 75 75 60 

Oskarshamn 85 95 

Lysekil 100 

Otterbacken 144 

Helsingborg 400 

Kristianstad 135 

Koping 92,2 

Sundsvall 150 150 150 

Slutsats kranar 

Kranarnas cykeltider varierar fran hamn till hamn for de olika 

bulkmaterialen, men en viss samstammighet finns om man betraktar 

varje bulkmaterial for sig. Orsakerna kan vara manga t.ex. kran

typ och -alder, typ av bulkmaterial och fartygsstorlek. 

Hamnar som anvander sig av mobilkranar har lagre medellossnings

kapacitet an andra hamnar. Orsaken ar mobilkranarnas lagre kapa

citet an de fasta hamnlossningsutrustningarna. 

Men det kan finnas andra orsaker an just lossningsmomentet som 

ar en betydande faktor ur kapacitetshanseende. Dem kommer vi 

till senare efter det att vi har redovisat andra lossningssystem 

sasom skruv, sug och fartygsbaserade kranar. 

Fartygsbaserad kran 

I ett fall anvands fartygsbaserade kranar och det ar i Goteborgs 

hamn, dar lossning av traflis sker med denna typ av lossnings

utrustning. Tyvarr har uppgifter angaende lyftkraft och skoput

rustning ej erhallits. I nagra fall finns tillgang till fartygs

baserad utrustning men den anvands ej. Detta sker i Helsingborgs 

hamn och orsaken till att utrustningen ej anvandes ar att kran

forarna utsatts for buller over vad bullernormerna godkanner. 



Fordelen med fartygsbaserad kranutrustning ar att man ej ar 

beroende av hamnens lossningsutrustning och ofta ar fartygs

kranar ekonomiska vid lossning i hamnar med mindre omsatt

ning av bulkgods. 

Skruv (fabrikat SIWERTELL) 

Introduktion 

Siwertellskruven ar ett helt slutet lossningsredskap. I och 

med att lossningsredskapen ar helt inkapslade reduceras dam

ningen betydligt i jamforelse med kranar. 

Figur Siwertellskruv 

HALHSTAD 

Av de inkomna svaren har endast Halmstads hamn redovisat att 

man anvander sig av skruvlossning av vissa material. Dessa 

ar dolomit och kalkmjol. 

Material 

Dolomit 

Kalkrnjol 

Utlovad kap. Verklig hogsta kap. Medelkap. 

gang/tim 

250 

200 

gang/tim 

187 

120 

gang/tim 

166 

94 

92. 



Dolomit: -------- Verklig hogsta kapacitet motsvarar 75% av 

utlovad kapacitet. 

93. 

Medelkapaciteten ar 66% av utlovad kapacitet. 

Verklig hogsta kapacitet motsvarar 60% av ut

lovad kapacitet. 

Medelkapaciteten ar 47% av utlovad kapacitet. 

Suglossning anvands nastan uteslutande till fodervaror, spann

mal och soda. Materialen ar samtliga lattflyktiga och dessutom 

ar soda ur miljohanseende skadligt. 

Hamnar med suglossning 

Hamn Material 

Falkenberg Fodermedel 

Halmstad Soda 

Halmstad Spannmal 

Helsingborg Soda 

Kalmar Spannmal 

Kalmar Raps fro 

Medellossningskapacitet 

ton/tim 

75-150 

39 

85 

40 

40 

50 

Medellossningskapaciteten ar lag vid suglossning, framst loss

ning av soda medan for spannmal varierar kapaciteten. 

Om vi da jamfor med hamnar dar soda lossas med kranar finner vi 

att medellossningskapaciteten ar dubbelt sa stor som for sug

lossning. Men man far storre miljoproblem med kranlossning av 

detta material. 

Hamn Medellossningskap. 

Oxelosund 

Varberg 

ton/tim 

71 

80 



Med hanteringsmetodik menar jag hur transportkedjan ser ut 

fran det att lossningsutrustningen har lampat av materialet 

och tills det nar lagret eller bestallaren. 

94. 

En avgorande faktor for lossningskapaciteten ar pa vilket 

satt varan skall tas emot pa kajen. Skall man lossa direkt 

till bil eller jarnvagsvagn tar det dubbelt sa lang tid som 

om man far kora direkt pa kaj (enligt trafikkonsulent Stig 

Jansson, Vasteras). 

Hamnen skulle manga ganger tjana pa att lagga varan pa kaj och 

istallet gora upplastning i efterhand. Har satter dock till

gangen pa kajplaner en grans varfor det ofta far bli en bland

ning av lossningssatten. En bra metod ar at.t los sa i ficka 

varifran transport till lagret sker med bandtransportor. 

Rederierna har avtal med hamnarna pa hur lang tid varan skall 

lossas pa. Om denna tid overskrids betalar hamnen en fast

stalld summa per overskriden dag, som oftast ar fartygets 

kostnad per dag, men om hamnen klarar av att lossa fartyget 

snabbare erhaller hamnen av rederiet 50% av den faststallda 

summan per insparad dag. 

Varje material har en viss skrymdensitet (kg/m3 ) och detta 

innebar att man maste dimensionera skoporna vid lossning av 

bulkmaterial efter materialets skrymdensitet, kranens lyft

kraft och skopans volym. 

,!2.x~m£e! 

Vi antar att i en hamn finns en kran med en lyftkraft pa 6 ton 

och endast en skopa med vikten 3 ton och volymen 3m3 . Vid 

tva oberoende tillfallen lossas samma bat med gips resp. kol. 

Vi skall nu se vad skrymdensiteten inverkar pa lossnings

kapaciteten. 

Skrymdensitet GIPS = 1500 kg/m3 

-"- KOL = 850 -"-
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Skopvolym 3 m3 

Densitet 1500 kg/m3 

Fylld skopa vikt 3 ton+ 3m3 • 1500 kg/m3 = 7,5 ton 

Den har skopan passar ej for skoplossning da kranen ej 

klarar att lyfta upp skopa + material. Har behovs en mindre 

skopa. 

KOL 

Skopvolym 3 m3 

Skrymdensitet 850 kg/m3 

Fylld skopa vikt = 3 ton + 3 m3 · 850 kg/m3 
= 5,5 ton 

Skopan lampar sig val for lossning av kol. 

95. 

Manga hamnar har ej skoputrustning sam man kan kombinera op

timalt gentemot lossningsmaterialets skrymdensitet och kra

nens lyftkraft. Har kan lossningskapaciteten reduceras avse

vart om ej skoputrustningen anvands ratt. 

En annan faktor sam paverkar lossningskapaciteten ar_fyllnads

graden och kornstorleken. Liten kornstorlek gor det latt for 

skopan att grava sig ner men materialet blir lattflyktigt (om 

materialet ar torrt kan det blasa ivag vid laga vindstyrkor). 

En annan negativ effekt ar att material kan komprimeras sa 

hart att man i samband med lossningen ar tvingad att vibrera. 

Det har galler framst da sug anvands. 

Ett material sam ar svarlossat ar skrot; i detta fall anvands 

en skopa med klor (ca 5 st), en polygripskopa. Medellossnings

kapaciteten ar for denna typ ca 40 ton/tim. 
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Eftersom en hamn inte kan dirigera vilka fartyg som chartras 

ankommer bade lampliga och mindre lampliga fartyg for bulklas

ter. Till de fartyg som passar bast och ar minst arbetskravande 

hor singeldeckare med stora luckor, helst boxbatar, och till 

de mera olampliga hor shelterdeckare med sma luckor. 

For att erhalla en hog lossningskapacitet kravs det att £arty

get har stora luckor och har stora rena ytor i lastrummet. 

Olampligt tonnage ar fartyg med t.ex. mellandack och med sma 

luckor vilket gor arbetet med gripskopa besvarligt. 

Fartygsstorleken har betydelse for lossningskapaciteten. Sma

fartyg har sma lastrum vilket medfor att man far transportera 

fram materialet for gripskopan. Xven slutlossningsarbetet utgor 

en storre andel av det totala lossningsarbetet. Men fartyg kan 

aven vara for stora for lossningsutrustningen, t.ex. stor ut

liggning for kranen innebar langre cykeltid och forsamrad lyft

kraft. Det senare galler for lossning av styckformad jarnmalm 

i Oxelosund. Utrustningen klarar att lossa fartyg over 40 000 

tdW men lossningshastigheten sjunker ju storre fartygen ar. 

(Enligt uppgift fran Ingvar Gustavsson, Oxelosunds Hamn). 

Vi skall nu se om vi kan spara nagot samband mellan fartygs

storlek, medellossningskapacitet och cykeltid for kol. 

KOL 

Hamn Medelloss.kap. Fartygsstorlek Cykler/tim 

ton/tim tdw 

Gavle 120 upp till 20 000 26 

Harnosand 85 " 4 000 24 

Kristianstad 195 " 7 000 26 

Koping 73 " 7 000 24 

Oxelosund 525 " 50 000 35 
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Vi konstaterar att medellossningskapaciteten och cykler/tim 

for kol okar med okad fartygsstorlek. okad fartygsstorlek kan 

vara en av orsakerna, andra kan vara att hamnarna forfogar over 

en effektivare lossningsutrustning ju storre fartygen blir och 

att slutlossningsarbetet tar mindre tid totalt sett. 

1.6 Personal --------
Personalens handlag och erfarenhet paverkar naturligtvis kapa

citeten i endera riktningen. Speciellt viktig ar kranforaren; 

en erfaren forare kan lossa upp emot 20% mer an en oerfaren 

(enligt Oxelosund). I manga utav hamnarna ar enbart en liten 

arbetsstyrka fast anstalld. Vid toppar har extra personal kal

lats in. Dessa osakra arbetsforhallanden har inneburit att 

manga arbetare har slutat och borjat med andra yrken. En perso

nalbrist rader nu pa ett flertal stallen. Under en period av ar 

har lonestystemet overgatt fran ackord till timlon. Resultatet 

av denna loneomlaggning enligt flera stuveribolag har blivit 

att arbetstakten har gatt ned (enligt Harnosand m.fl.). 

Packet och stuveribolagen ar ofta oense om hur mycket folk 

som behovs vid en typ av lossning och resultatet av dessa for

handlingar leder inte alltid fram till att det mest rationella 

sattet segrar. 

1.7 Klimat ------
Det ar framst kylan och vinden som kan paverka lossningskapaci

teten. Kylan paverkar lossningen genom att det kan bli otjan

ligt att arbeta och lasten kan frysa. Det sistnamnda slar hart 

vid lossning av stenkol i Oxelosund vintertid. Lossningskapaci

teten reduceras med 50%. 

Hoga vindstyrkor paverkar lossningen genom att kranar ej kan 

manovreras eller att materialet borjar att ryka. 
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~E~~2Y~E9~~ (relativa) 

Vind (kran) 20-22 m/s 

Vind (material) 4 m/s for vissa vindriktningar. 

Galler for Kopparverkshamnen i Helsingborg 

(svavelslig, apatit, lagfosfat) 

Kold i norra Sverige -30°C 

Kold i sodra Sverige relativt beroende pa vindhastighet + kold. 



2. Totallyftkraft i forhallande till omsattningen 

over hamnen 

99. 

Vi skall nu se om det finns nagot samband mellan den totala 

lossningen av bulkmaterial per ar (arsvolymen) och antal kranar 

(E lyftkraft) for hamnarna. 

Hamn Arsvolym Antal kranar H¥ftkraft Fartygs- Kton 
storlek ton 

kton tdW tdw 

Gavle 900 6 60 upp till 2 0 0 0 0 15 

Halmstad 198 3 25 700-6000 8 

Helsingborg 978 5 43 1000-25000 23 

Harnosand 33 2 20 '-PP till 4000 2 

Kristianstad 236 6 32 400-8000 8 

Kristinehamn 20 2 1 2 1000-2000 2 

Oskarshamn 32 3 30 1000-3000 1 

Otterbacken 52 2 1 4 700-3500 4 

Oxelosund 11 44 2 40* 2500-65000 29 

Pi tea 23 1 10 2600-6000 2 

Sundsvall 61 2 1 0 1000-5000 6 

Soderhamn 86 1 7 3000-5000 12 

Solvesborg 46 1 6 1000-5000 8 

Trollhattan 139 2 10 upp till 30 00 14 

Uddevalla 680 4 48 500-25000 1 4 

Varberg 162 3 16 5000-8000 10 

Vanersborg 79 2 20 500-3500 4 

vaster as 220 3 25 9 

Kton = Arsvolym 
ton Eton lyftkraft 

Vi har endast medtagit antal kranar som lossar bulkmaterial. 

Det kan saledes finnas fler kranar i hamnen. Hamnar med enbart 

mobilkranar och bulkmaterial som ej lossas av hamnutrustningen 

ar ej redovisat. 

* I Oxelosund finns en Gantykran och den har halva cykeltiden 
gentemot andra kranar. Darfor har jag raknat med dubbellyftkraft 
( 2 x 1 0 ) + 2 0 = 4 0 ton . 
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Vilka faktorer kan vara av betydelse for dimensionering av loss

ningssystemet? 

Nagra kan vara: 

o Hur mycket skall lossas och pa vilken tid? 

o Hur stora ar fartygen och vilken anlopsfrekvens har de? 

o Hur stora kajytor finns? 

o Vilka bulkmaterial skall lossas? 

o Etc. 

Det finns saledes manga aspekter att fundera pa och presentera. 

Ett samband pa grundval av denna enkatinsamling ar mycket svart. 

UTVKRDERING AV TABELL 

g~~~~E-~~g_l_~E~~- ar Pitea, Soderhamn och Solvesborg. Har ser vi 

att fartygsstorleken och lyftkraften overensstammer medan arsvoly

men och darmed Kton/ton varierar. Arsvolymen ligger under 100 Kton 

och Kton/ton varierar mellan 2-12 Kton/ton. Pitea har den lagsta 

arsvolymen och en hog lyftkraft och orsaken ar enligt Pitea hamn 

att man har dimensionerat utrustningen for en hogre bulkkapacitet. 

Nar det galler h~~~~E-~~g-~-~E~~~E ser vi att fartygsstorleken 

ar densamma som for hamnar med 1 medan totallossningen ligger 

mellan 30-140 Kton och ar och lyftkraften ar inom 10-20 ton. 

Undantag fran detta resonemang ar Oxelosund pa samtliga punkter 

och Kristinehamn for arsvolymen. 

§~g~2!_1_h~~~~E_h~E-1-~E~~~E (Halmstad, Varberg och Oskarshamn). 

Om vi ej tar hansyn till Oskarshamn ligger arsvolymen, lyftkraft 

och fartygsvolym mellan 150-200 Kton, 15-20 ton och 1000-8000 tdW. 

2gg~y~11~-~E-~~g~-h~~~-~~g-~-~E~~~E och enligt tabell har ars
volymen, fartygsstorleken och lyftkraft okat markant. 
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Nar vi sedan ser pa h~~~~E-~~~-~-~£h_~-~E~~~E tar vi med Oxelo

sund eftersom arsvolymen och lyftkraften ligger i samma dimen

sion sam de ovriga 2 hamnarna (Gavle och Helsingborg). Vad far

tygsstorleken betraffar ligger den for Gavle och Helsingborg 

upp till 20 000 tdW medan for Oxelosund fran 2500-65 000 tdW. 

Kristianstad har ocksa 6 kranar men endast en arsvolym pa 

236 Kton. Orsaken till detta ar att man har valt att inforskaffa 

flera kranar med liten lyftkraft an enbart nagra fa med storre 

kapacitet. Man ar ej last och manga fartyg ar av ringa tonnage. 

Det finns aven en 12 tons protalsvangkran men den anvands enbart 

for lastning av granitblock. Ser man pa summa lyftkraft, da 

stammer Kristianstad bra ihop med Halmstad. 

SLUTSATS 

Sam vi ser i tabellen pa sidan 99 varierar resultaten. En orsak 

kan vara att manga hamnar ar underutnyttjade men en slutsats har 

vi anda forsokt att gora. 

Antal kranar Totallossning Fartygsstorlek 

Kton ar tdW 

1 upp till 50 1000-6000 

2 50-150 - " -
3 150-300 8000 

4 300-600 12000 

5 600-750 15000 

6 750-1100 20000 

KOMMENTAR 

For att slutsatsen overhuvudtaget skall kunna accepteras maste 

kranarnas lyftkraft okas med okad fartygsstorlek. 

Ett battre satt enligt min mening ar att ej se pa antal kranar 

utan pa summa lyftkraft i forhallande till den totala bulkmate

riallossningen. 
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3. Personalbehov Vid lossning och Vidaretransporter 

Som jag redan har namnt i tidigare kapitel rader det arbets

kraftsbrist i ett flertal hamnar.Med undantag for detta 

problem kornrner jag i det har avsnittet att redovisa hamnar

nas personalbehov vid lossning och vidaretransporter av bulk

material. 

Vad ar det som styr behovet av personal? Nagra omstandigheter 

ar: 
Lossningsutrustning 

Typ av slutlossning 

Fartygstyp 

Hur vidaretransporter sker 

Industrihamn eller kornrnunalhamn 

Vi borjar med lossningsutrustningen och da forst med kranen. 

Vid kranlossning anvander sig hamnarna av i snitt 4-5 man per 

kran, da normallossning sker. Dessa ar 1 luckebas eller signal

man, (hans uppgift ar att dirigera skopan och att forhindra 

olyckor) , 1 kranforare som skater kranen, 2-3 lampare som ar 

nere i lastrurnrnet och till sist en forman som overvakar arbe

tet. 

Ser vi nu i stallet pa personalbehoven vid lossning med skruv 

resp. sug finner vi att 3 man behovs (1 forare, 1 lampare, 

1 maskinist). Den har arbetskraftsbesparingen som gors med de 

tva sistnarnnda lossningssystemen ar betydelsefull for stuveri

bolagen, eftersom stor del av utgifterna ar loner. 

!YE-~Y-2!~!!~22g!gs 

Slutlossningen sker i dag med hjalp av maskiner eller helt 

for hand. Utav de 28 hamnarna sker slutlossningen enbart for 

hand i 7 hamnar (25%) och personalbehovet ar 5-8 man per kran. 

I ovriga hamnar satts en trimningsmaskin ned i lastrurnrnet och 

personalstyrkan reduceras till 4-5 man per kran. I sadana sam

manhang spelar fartygstypen en stor roll for hur manga man 
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som skall sattas in vid slutlossningsarbetet. Om fartyget 

har skott, smaluckor och mellandack forsvaras slutlossningen 

avsevart och storre arbetsstyrka kravs. 

Vidaretransporter 

Nar materialet lossas transporteras det i vag pa olika satt 

till lager eller direkt till konsumenten. Vidare transporter 

kan ske pa foljande satt. 

Lossning: Direkt pa lastbil eller jarnvagsvagn. 

Till bandtransportor via ficka till lager. 

Till silo. 

Till kaj och sedan lastning pa jarnvagsvagn 
eller lastbil. 

Den mest personalkravande vidaretransporten ar da lastbil och 

jarnvagsvagn anvands. For den har metoden kravs det 2 extra 

man som riktar in skopan och ser till att vagnen resp. bilen 

star ratt. Aven lossningskapaciteten sjunker och det med 50%. 

Om kajytor finns kan man lossa direkt pa kaj och sedan lasta 

pa bil eller jarnvagsvagn. Genom att anvanda sig av en mellart

station paverkas ej lossningskapaciteten. 

Lossning tillbandtransportor ar en bra metod om man ej har 

stort avstand till lager eller konsument. Har kravs totalt 1-2 

man for uppsikt och forflyttning av band. 

Lossning till silo sker i forsta hand med sug. Har kravs en

dast den personal som lossar bulken. Ingen extra personal be

hovs. 

Industrihamn eller kommunal hamn 

En industrihamn ar mer specialicerad an en kommunalhamn, vilket 

innebar att en viss fartygstyp och fartygsstorlek anvands. Man 

har ej den variationen av material och lossningssystemen kan 

skraddarsys for ett minimum av personalbehov. 
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Personalbehov for Kopparverkshamnen (3 kranar) 

Behov vid normal-slutlossning och vidaretransporter = 13-14 man. 

Per kran: 4,3 - 4,6 man. 

3 man per kran + 3 man som skater bandtransportorer. 

Till detta kommer 1 a 2 forman. 

Slutsats 

Normallossning: 4-5 man per kran 

1 st luckebas 

1 st kranforare 

2-3 lampare 

Slutlossning utan maskiner: 5-8 man 

i 25% av hamnarna 1 st luckebas 

Slutlossning med maskiner: 

(5-6 man) 

Vidaretransporter: 

1 st kranforare 

3-5 lampare 

1 st luckebas 

1 st kranforare 

1 st maskinforare 

2-3 lamp are 

1-2 man 

_____ : _______ ~§£ ________________ : _______________ 6-8 man. 

Industrihamn och dess personalbehov (Kopparverkshamnen) 

Personalbehov for normallossning, slutlossning och vidare

transporter = 13-14 man. 

3 man per kran (3 kranar), 3 man for vidaretransporter, 

1 a 2 forman~ 4,3 - 4,6 man per kran. 
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Vi konstaterar att personalbehovet ar lagre i en industri

hamn an det ar for kommunalhamnarna. Forklaringen kan vara 

att industrihamnen ar specialiserad. 
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4. Slutlossningsarbetet 

Slutlossningsarbetet paborjas nar materialet ej kan lastas kon

tinuerligt pa lossningsutrustningen. Tidpunkten nar slutloss

ningen paborjas varierar med fartygstyp, lossningsutrustning, 

utrustning for slutlossning och bulkmaterial. Ett bra fartyg ur 

lossningssynpunkt ar ett fartyg med rena raka ytor i lastrurnmen 

och med stora luckor t.ex. ett box shaped fartyg. Xr lastrums

ytarna brutna stannar materialet kvar ach faller ej ned. Finns 

det sma luckor forsamras atkamligheten avsevart speciellt vid 

skaplassning. For sug- ach skruvlassning ar prablemet ej sa 

start sam for skaplassning, eftersom man har storre manovrerings

mojligheter i lastrurnmet. Tidpunkten nar slutlassningen paborjas 

varierar aven med vilken utrustning for slutlossning man har att 

tillga. Finns maskinell utrustning kan man ta ned utrustningen 

pa ett relativt tidigt stadium ach forsoka att bibehalla loss

ningskapaciteten. Tillampas handlampning paborjas slutlassningen 

senare ach lossningskapaciteten sjunker. 

Bulkmaterial kan vara mer eller mindre lassningsvanliga. De kan 

t.ex. kamprimeras och frysa och foljden blir att slutlassningen 

far borja tidigare an beraknat. 

Skall man utnyttja slutlassningsutrustningen eller skall arbetet 

goras for hand? Valet berar pa fartygstyp och fartygsstarlek. 

Lastrumsluckarna skall vara tillrackligt stora for att utrust

ningen skall kunna kornma ner i lastrurnmet. Utrustningen har en 

viss svangrumsarea for att kunna manovreras. Hur ar bulkmateria

let beskaffat? Xr det i stara stycken ach vager mycket? Ja da ar 

handlampning direkt alampligt. 

I 7 av de 28 hamnarna anvands enbart handlampning vid slutloss

ning av bulkmaterial . Ser man pa arsamsattningen sa finner man 

att for samtliga 7 hamnar ar amsattningen mindre an 100 Ktan/ar. 
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5. Transportkedjornas utformning mellan kaj och lager 

Vid skoplossning anvander hamnarna framst tva satt att forsla 

undan bulkmaterialen. Den forsta varianten ar att lossa mate

rialet direkt pa lastbil resp. jarnvagsvagn eller med hjalp av 

en lastficka pa bil eller vagn. Det andra sattet ar att lossa 

i en lastficka och sedan transportera i vag materialet med hjalp 

av en bandtransportor till lagret. Man lampar aven materialet 

direkt pa kaj for att i ett senare skede bli transporterat till 

ett lager. Vad ar det da som styr transportkedjornas utformning 

mellan kaj och lager? 

Det kan vara: Hamnens omsattning 

Bulkmaterialet 

Tid till forfogande vid lossning 

Avstand mellan lager och kaj 

Fartygssstorlek 

Lossningsutrustning 

Kajyta 

Jag kommer nu att kommentera ett par punkter. 

Hamnar med en omsattning under 100 Kton per ar anvander sig 

nastan uteslutande av en transportkedja dar lastbil och jarn

vagsvagn ingar. Antingen lampar man pa transportmedel eller 

direkt pa kaj for att i ett senare skede transportera ivag 

materialet direkt till konsumenten eller till dess buffertlager. 

Orsaken till att denna typ av transportkedja anvands ar att tids

perioderna mellan fartygsanlopen ar sapass stora att man hinner 

transportera ivag materialet innan nasta fartyg anlander. Vidare

transporten blir da troligen nagot dyrare for akaren, eftersom 

det ej blir en jamn belaggning. 

En annan faktor kan vara att fartygslasterna ar sa pass ringa 

att det ej ar ekonomiskt forsvarbart att installera ett fast 

system. 

Nar sedan arsomsattningen okar blir perioderna mellan anlopen 

kortare och fartygsstorleken vaxer. Hamnarna. far storre krav 

fran rederierna att lossa snabbt och rationellt, eftersom far

tygens dagskostnad okad med fartygsstorleken. Fasta system for 
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transport mellan kaj och lager installeras da i form av band

transportorer. 

Men alla bulkmaterial kan ej transporteras till lager med hjalp 

av oppna bandtransportorer. Materialen kan vara miljofarliga, 

t.ex. soda, och lattflyktiga, t.ex. kalkmjol. Har behovs tackta 

eller slutna system, t.ex. bandtransportorer. 

Tid ar ju pengar det brukar man saga och speciellt galler detta 

uttryck rederinaringen. Kostnaden for batarna kan ligga pa tio

tusentals kronor per dag och da forstar man att rederierna har 

krav pa sa snabb lossning sam mojligt. For hamnens del galler 

att kombinera ihop lossning och borttransport pa ett sadant 

satt att·baten lossas optimalt och att nastkommande bat ej blir 

hindrad pa grund av foregaende lossning. Avstandet mellan kajen 

och lagret har naturligtvis en star betydelse for val av transport~ 

kedja. Skall materialet direkt till en kund, ja da kanske det 

inte ar nagon ide att mellanlagra utan att lasta direkt pa fordon 

och detta far man betala genom en okad lossningstid. Man kanske 

inte har kajyta att bedriva ett sadant forfarande utan man ar 

tvingad att fa bart materialet fran kaj och sedan lasta upp. I 

detta fall kommer bandtransportorer val till hands. 
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6. Flaskhalsar pa lossningsutrustningen och i transportkedjan 

Flaskhalsar pa lossningssidan ar att kombinationen kran-skopa ej 

overensstammer. Att ha stora skopor ar viktigt om man har bra 

kranar. En del hamnar kor med for sma skopor i moderna kranar 

och da ar en del av vitsen med de nya kranarna borta. I transport

kedjan finner man tva problem. Det ena ar att vid borttransport 

med hjalp av lastbil for fa fordon finns tillgangliga och att 

kundernas mottagningsanlaggningar ej kan svalja hamnens loss

ningskapacitet. Foljaktligen kan hamnen klara av att lossa far

tyget pa rimlig tid men kunden kan fordroja forloppet. 

Ett annat problem som jag redan har omnamnt ar att det rader 

personalbrist i ett flertal hamnar. Det har drabbar bade lossning 

och vidaretransport. 
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7. Typ av lager 

Hur skall ett lager dimensioneras och vilka faktorer paverkar 

lagerutformningen? 

Nagra faktorer ar: 

Vilken typ av bulk lossas? 

Harnnens arsomsattning 

Fartygsstorlek 

Bulkmaterial varierar bade i sarnmansattning och storlek. Lager

utformningen bar darfor anpassas ur miljo-, material- och per

sonalhanseende. 

Bulken kan vara halsovadlig for omgivningen och bar da bli lagrat 

i slutna system, t.ex. i silor eller i planlager. 

Vind, sno och regn kan paverka materialet. Det kan bortforas med 

vinden och vid regn och sno kan kemiska reaktioner paborjas sam 

leder till att materialegenskaperna forsamras. 

Hamnens arsomsattning aterspeglar lagerutformningen. I sma ham

nar finns stora lagringsmojligheter i forhallande till den bulk

mangd som hanteras. Har laggs bulken sa nara kajen sam mojligt, 

dar den efterhand eller direkt kors till kunder. I medelstora 

hamnar (100 Kton- 300 Kton/ar) borjar man mer systematiskt att 

planera sina lager eftersom lagringsmojligheterna oftast borjar 

att reduceras. I de storre hamnarna okar problemen och man skall 

tanka pa att hantering av stora mangder bulk kraver enorma ytor. 

Vi har tidigare konstaterat att fartygsstorleken okar med okad 

arsvolym och foljaktligen ankornmer storre bulkmangder per anlop 

sam lagret maste svalja. Om man da jamfor hur start lagerutryrn

met ar i forhallande till storsta fartygsstorlek finner man att 

for start tonnage m2 lageryta/tdW minskar. I mindre hamnar dar 

fartygsstorleken ar ringa varierar m
2 

lageryta/tdW starkt. 
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Tabell: Lageryta/F.artygsstorlek Tabell: Lageryta/Arsvolym ------ ------

Fartygs-
2 lageryta/tdW Arsvolym 2 

laseryta m m 
storlek Kton arsvolym Kton tdW 

800-1500 0,7-19 20-30 100-1400 

3000 1 '7-1 0 30-100 70-1100 

3500-4000 0,6-2,9 100-200 35-946 

5000-6000 0,4-6 200-400 160-180 

25000-65000 0,94-1,54 1200 105 

Hur skall man nu tolka detta? 

En fo'rklaring kan vara att stora fartyg med regelbundna anlop 

behover mindre lager an sma fartyg. En annan kan vara att vid 

hog arsvolym utnyttjas lagerkapaciteten effektivt. 

Samma tendens har vi om vi jamfor m2 lageryta med arsvolymen dvs. 

kvoten blir mindre m2 lageryta/arsvolym Kton ju storre omsatt

ning hamnen har. 
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Diagram: Lageryta/fartygsstorlek 

Diagram: Lageryta/arsvolym 
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.40 TDW' X 1000 
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8. Miljoproblem 

Det storsta miljoproblemet ar att latta torrbulkmaterial ryker 

och dammar. Det ar framst produkter dar salt, soda, svavel, 

kalk, dolomit och fosfat ingar och nagon materialtyp lossas i 

flertalet av hamnarna. 

Nar·man talar om miljoproblem ar det framst narmiljon man be

aktar, alltsa sjalva hamnomradet. Det finns enbart en hamn som 

har nagra regler pa hur de omkringboende skall behandlas och 

det ar Kopparverkshamnen i Helsingborg. Dar avbryts lossningen 

vid en vindstyrka over 4-6 m/s fran en viss vindriktning. I ham

nen stoter man pa tva problem. Det giHler att. skydda personal 

och utrustning sa att ingen skada uppkommer. Personalen skyddar 

sig med hjalmar, ansiktsmasker och skyddsklader av olika typer, 

men skyddsutrustningen hammar personalens arbete och i manga fall 

bryr man sig inte om att anvanda sig av utrustningen. Det ar 

framst ansiktsmasken och munskyddet som utelamnas. 

Pa utrustningen fastnar dammet och kommer det i kontakt med vat

ten kan kemiska reaktioner uppsta med rostskador sam foljd. Spill 

pa kajen gar heller ej att undvika och foljden blir att jarnvags

och kranspar angrips. 

Kajplanen rengors indirekt och direkt periodvis genom nederbord 

och spolning. Den korrosiva vatskan fors ned i dagvattenbrunnar 

och ledningar och angrepp pa dagvattensystemen blir oundvikliga. 
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Slutsats 

I dagens hamnar lossas bulkmaterialen nastan uteslutande av 

kajbaserade kranar med skiftande lossningskapacitet och cykel

tid. Skruv-, sug- och mobillossning forekornrner men man kan ur

skilja for sug- och mobilkranslossning att lossningskapaciteten 

reduceras gentemot kajbaserade kranar. Suglossning anvands 

framst for spannmal. 

For de hamnar sam lossar bulkmaterial med kajbaserade kranar 

varierar medellossningskapaciteten och cykeltiden fran plats till 

plats. Orsaken kan vara lossningssystemets kapacitet men aven 

andra faktorer ar ocksa vasentliga sasom satt att transportera 

ivag materialet vid lossningsstallet, personal, fartygstyp, far

tygsstorlek, typ av bulkmaterial och klimat. Vad betraffar kran

antal och lyftkraft kan man se att antal och lyftkraft okar med 

okad arsomsattning och fartygsstorlek. Transportkedjans utform

ning mellan kaj och lager sker framst pa tva satt. Det ena ar 

dar lastbil och jarnvagsvagn ingar och det andra forfarandet ar 

med hjalp av bandtransportorer som ar effektivare. Har kan ars

omsattningen anvandas for att dra en grans mellan de tva satten, 

namligen hamnar med en arsomsattning under 100 Kton anvander jarn~ 

vagsvagn eller lastbil vid bortforsel av material fran kaj. 

Nar man talar om miljoproblem ar det framst narmiljon man asyftar 

och speciellt da vid lossning av latta torrbulkmaterial som darnrnar 

och ryker. Skyddsutrustning finns for personalen och for att skyd

da maskinparken gars en kontinuerlig rengoring men det kan vara 

svart att skydda densarnrna mot korrosionsskador. Generella regler 

angaende bulklossning finns ej utan de varierar fran hamn till 

hamn. 

Personalbehovet styrs av fartygstyp, fartygsstorlek, typ av bulk

material och klimat. Men aven personalens kunnande, framst da 

kranforarens skicklighet, kan paverka lossningskapaciteten. 

Vid normallossning anvands i snitt 4-5 man per kran medan for 

slutlossningen varierar antalet mellan 5-8 man beroende pa om 

maskiner anvands eller ej. Hamnar med en arsomsattning under 100 

Kton anvander nastan uteslutande handlampning. Jamfor man en kom·· 
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munal hamn med en industrihamn finner man att personalbehovet 

for den senare ar lagre. Det har kan bero pa att en industri

hamn ej ar sa differentierad och kan "skraddarsy" sin organisa

tion till ett minimum av personalbehov. 

Flaskhalsar i lossningskedjan finns pa lossningsutrustningen 

och i transportkedjan. Pa lossningsutrustningen ar det framst 

kombinationen kran-skopa i transportkedjan vid vidaretransporter 

och i mottagningsanlaggningarna, dar man ej har sammankopplat 

hamnens arsvolym regularitet av fartygsanlopen och fartygsstor

lek. Ett annat problem ar att det rader personalbrist i ett 

flertal hamnar. Det har drabbar bade lossning och vidaretransport. 


