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Summary 
Gustav Kährs AB is a company that is considering a change of transportation from 
trucks to railroad. Kährs headquarter is situated in Nybro. The company makes wooden 
floors and stores them in their central warehouse in Kalmar. Today all transports from 
the warehouse are carried out by trucks; the goods are then transported to the harbor in 
Helsingborg and then shipped to Bremen. Kährs is considering switching to railroad 
transportation between Kalmar and Helsingborg. 
 
The problem has been formulated as follows: 
“Is it worth to switch transportation method from tuck to railroad considering the 
following aspects: the environment, lead times, costs and investments?” 
 
To gain a deeper insight of the consequences that a switch would have on lead times, 
costs, investments and the environment we have chosen to conduct a case study. The 
purpose of this case study is not to reach a definitive answer to the problem but rather to 
give an open discussion on the subject. This fits our formulated problem fine, because 
the question if it is worth or not is a subjective matter. 
 
This thesis has been built around a model that consists of all the different aspects that 
have been mentioned within the formulated problem. From this model we have derived 
a calculation model to calculate if it is worth to make a switch from tucks to railroad 
from a cost perspective. From the calculation model we have further derived different 
scenarios were today’s situation is compared to alternative means of transportation 
involving railroad. The different scenarios include different harbors and investments 
like cranes, forklifts and extension of railroad. 
 
The calculation model focuses on the costs being generated by each scenario. The result 
of the analysis is that today’s truck solution had the most advantages compared to the 
other scenarios. But what final solution is chosen depends on what characteristics Kährs 
values. If the environment is an important factor, if Kährs feels that it is important to 
position itself as an environmental friendly company then the railroad would be an 
interesting alternative. The question is if Kährs is prepared to deal with the increased 
costs that this alternative generates. Perhaps the company doesn’t feel that the savings 
on the environmental side are reason enough to stand the extra costs. 
 
The answer to our formulated problem is that we don’t consider it worth shifting from 
tuck to railroad. But in the end it is all about what characteristics Kährs consider to be 
important. 
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Sammanfattning 
Gustav Kährs AB är ett företag som funderar på att byta transportsätt från lastbil till 
järnväg. Kährs är beläget i Nybro, tillverkar golv och lagerhåller sina produkter i ett 
centrallager i Kalmar. I dagsläget sköts all transport från centrallagret med lastbil, 
varorna transporteras sedan vidare till Helsingborgs hamn där de lastas och skeppas 
vidare till Bremen. Det Kährs funderar över är att göra ett skifte till järnväg på denna 
transportsträcka. 
 
Följande problemformulering har legat till grund för denna rapport: 
”Är det värt att ställa om sina godstransporter från lastbil till järnväg med avseende på 
följande aspekter: miljö, ledtid, kostnad och investeringar?” 
 
För att få en djupare insikt i vad ett skifte från järnväg till lastbil skulle kunna få för 
konsekvenser i fråga om ledtider, kostnader, investeringar och miljön har vi valt att göra 
en fallstudie. Fallstudiens syfte är inte att komma fram till ett definitivt svar utan vara 
mera öppen för tolkning, vilket även är fallet för vår problemformulering, då frågan om 
det är värt ett skifte är subjektiv. 
 
Vi har hela tiden i rapporten arbetat ifrån en modell uppbyggd av de aspekter som 
nämns i vår problemformulering. Utifrån denna modell har vi sedan skapat en 
beräkningsmodell för att komma fram till om det är värt ett skifte från lastbil till 
järnväg. Det har då tagits fram olika scenarion där nuläget med lastbil ställs mot andra 
alternativ med järnväg som transportsätt. De olika scenariona innefattar olika hamnar 
och investeringar i form av kranar, truckar och förlängning av räls. 
 
Beräkningsmodellen fokuserar på de kostnader som de olika scenarierna ger upphov till. 
Resultatet av analysen blev att lastbilen fick fler fördelar än järnvägen, men vilket 
alternativ som slutligen väljs beror mer på vilka egenskaper som Kährs prioriterar. Om 
exempelvis miljön är en viktig faktor, det vill säga om företaget har en stark önskan att 
profilera sig som miljövänligt, då kanske järnvägen är extra intressant. Frågan blir bara 
om företaget är beredda att ta de extra kostnader som blir följden. Kanske företaget inte 
anser att de miljöbesparingarna som järnvägen ger är en tillräcklig anledning för att ta 
på sig de extra kostnader som transportsättet är förknippat med.  
 
Svaret på problemformuleringen blev slutligen att det inte var värt ett skifte från lastbil 
till järnväg. Men i slutändan handlar det om vilka egenskaper som Kährs värderar högst. 
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1 Inledning 
Under inledningsavsnittet behandlas följande delar; bakgrund, problemformulering, 
syfte och avgränsningar i rapporten. 

1.1 Bakgrund 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med 
det gamla sättet att tänka.”  Albert Einstein 

 
Transporter är en förutsättning för att ett företag skall kunna bedriva sin verksamhet då 
kunden nästan aldrig finns dörr i dörr. I Sverige är transporter speciellt viktigt då 
Sverige är export-/importberoende, men även på grund av det stora avståndet till de 
utländska marknaderna. Detta beroende av transporter kan visas enkelt med hjälp av 
bruttonationalprodukten (BNP) där 1990-talets export låg i andel av BNP kring 45 – 50 
procent och importen låg kring 40 – 45 procent (Bjørnland et al, 2003). 
 
I dagens läge handlar mycket inom företagsvärlden om att effektivisera processer med 
exempelvis Just In Time (JIT) eller Lean. De flesta av dagens effektiviseringsmodeller 
handlar om att enbart tillverka i små och korta serier vilket ger hög flexibilitet. För att 
kunna behålla flexibiliteten genom hela ledtiden har lastbil blivit det vanligaste sättet att 
transportera produkter. Detta beror framförallt på att infrastrukturen är mycket mer 
utbredd för lastbil gentemot järnväg.  
 
Som nämndes ovan är lastbilens största styrka dess flexibilitet. Det är möjligt att 
leverera direkt till kunden tack vare en väl utbyggd infrastruktur. Lastbil som 
transportsätt lämpar sig bäst för relativt korta sträckor, och relativt små kvantiteter. Vid 
långa sträckor kan det bli onödigt dyrt att transportera och vid stora kvantiteter bör 
andra alternativ övervägas. Lastbil har dock en stor nackdel och det är dess 
miljöpåverkan. Miljöaspekterna i dagens samhälle har fått en allt mer viktig roll, bland 
annat på grund av växthuseffekten. Även EU har uppmärksammat miljöförstöringen och 
i European Commission (2001) konstateras att 84 procent av koldioxidutsläppen beror 
på vägtransporter. Därför letar EU efter alternativa transportsätt och där har järnväg 
lyfts fram som ett alternativ. I European Commission (2001) är det tänkt att år 2020 
skall marknadsandelen av godstrafiken via järnväg gå från 8 till 15 procent. Även 
infrastrukturen skall byggas ut för att kunna uppnå dessa målsättningar. Andra aspekter 
som lyfts fram, som skäl för en övergång, i European Commission (2001) är Europas 
undermåliga vägnät, samt det växande behovet av transporter. Detta ökar risken för 
trafikstockningar vilket resulterar i längre ledtider, samt att mera trafik har en negativ 
effekt på trafiksäkerheten.  
 
Järnvägen har fördelar då det handlar om större avstånd, stora volymer, gods av 
varierande volym och vikt. Men järnvägen har även en del nackdelar, vid korta avstånd 
och små volymer kan det vara direkt olämpligt att använda sig av järnväg som ett 
alternativ. Alla som någon gång har varit bosatt i närheten av ett spår vet hur mycket 
buller och oljud tåg kan orsaka, men detta gäller inte enbart järnväg utan är någonting 
som även de andra transportsätten lider av. Den kanske största kritiken som kan riktas 
mot järnväg som transportsätt är att det saknar flexibilitet. Järnväg måste oftast 
kompletteras med ytterligare transporter, med till exempel lastbil eller båt, för att godset 
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ska kunna nå sin slutdestination. Detta gör att det även måste finnas tillgång till en 
stödjande infrastruktur, i form av omlastningsterminaler, för att kunna flytta över godset 
från järnväg till andra transportmedel. Dessa terminaler blir då en väsentlig del av 
järnvägstransporterna. 
 
Banverket har i samarbete med Vägverket tagit fram ett par förslag för lämpliga 
kombiterminaler och i skrivande stund fortskrider arbetet med en djupare analys av de 
framtagna förslagen. Tanken är att ta fram riksterminaler som är strategiskt viktiga för 
Sveriges godstransporter, där det finns möjlighet att lasta om till andra typer av 
transportmedel till exempel från lastbil till järnväg eller båt. För att få en god utveckling 
för godstransporter på järnväg är det även ett krav att det finns goda 
omlastningsmöjligheter. Kombiterminalerna utgör den infrastruktur som öppnar 
möjligheten för att en större andel av dagens transporter skall kunna ske på järnväg. 
(Banverket, 2005) 
 
Gustav Kährs AB är ett företag som är i tankarna på att byta från lastbil till järnväg. 
Kährs är beläget i Nybro, tillverkar golv och lagerhåller sina produkter i ett centrallager 
i Kalmar. I dagsläget sköts all transport från centrallagret med lastbil, varorna 
transporteras sedan vidare till Helsingborgs hamn där de lastas och skeppas vidare till 
Bremen. I Bremen lastas de om till transatlantiska fartyg och skeppas vidare ut i världen 
enligt Michael Modigh som är vår kontaktperson på Kährs. (Personlig kontakt, 2007-
01-17) 
 
Det är för sträckan mellan Kalmar och Helsingborg som företaget överväger järnväg 
som ett alternativ. Ett eventuellt byte skulle få vissa konsekvenser för företaget, det 
skulle bland annat påverka ledtiderna i samband med transport. Det intressanta är 
skillnaden i ledtid mellan lastbil och järnväg. Ledtiden i detta fall definieras som den tid 
från det att lastningen påbörjats i Kalmar till järnväg till det att omlastningen är klar till 
båt i Helsingborg, även motsvarande gäller för lastbil. (Modigh, personlig kontakt, 
2007-01-17)  
 
Om ledtiden skulle visa sig vara betydligt längre med järnväg jämfört med lastbil borde 
en alternativ hamn övervägas. Det kanske finns lämpligare hamnar? Hamnar som har 
bättre kapacitet, som bättre kan hantera järnvägsgods och som är effektivare i sin 
godshantering. Andra kriterier för en alternativ hamn kan bestå i huruvida den kan 
utvecklas ifall större mängder gods behöver skickas i framtiden. Kostnaderna är också 
en viktig aspekt för valet av hamn. Med kostnader menas vad hamnen tar för att hantera 
godset, om det behövs exempelvis kranar för att flytta godsbehållarna kan det bli dyrare 
och vad det i sådana fall kan komma att kosta blir viktigt att värdera. Både nuläget med 
Helsingborg och den andra alternativa hamnen utvärderas för att komma fram till den 
mest lämpliga hamnen. Med en ny hamn finns ytterligare en parameter att ta i beaktning 
nämligen avståndet. Avståndet är en kostnadsdrivare, varför den är viktig. Ju längre 
avstånd ju dyrare blir det att transportera, avståndet har en direkt påverkan på kostnaden 
men även på ledtiden. Ju större avstånd desto längre tid tar det att transportera godset. 
Ledtiden beror i och för sig inte enbart på avståndet utan på den högsta tillåtna 
hastigheten, även väderleksförhållanden kan komma att påverka ledtiden. 
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En annan aspekt som ett skifte skulle få en påverkan på är miljön. Företaget kan dra 
nytta av den publicitet som kan skapas runt konceptet att tänka mera miljövänligt. Det 
kan enligt oss leda till att de säljer mera till kunder som är mycket miljömedvetna och 
gärna ser att deras leverantörer tänker i miljötermer. I denna rapport kommer vi dock 
endast att gå igenom skillnaden i utsläpp mellan järnväg och lastbil för att se om det 
finns eventuella skillnader mellan de båda transportsätten. Vi kommer att se på 
skillnaden genom att göra beräkningar på hur mycket miljökostnader det blir för varje 
transportslag. Det finns fler aspekter inom miljöområdet än bara utsläppen som skiljer 
lastbil och järnväg åt, exempel kan vara bullernivån eller slitaget på vägar. 
 
En övergång från lastbil till järnväg i Kährs centrallager kommer att kräva 
nyinvesteringar. I nuläget finns inte möjligheten att skicka gods med järnväg. Men det 
finns trots allt spår in till lagret. Vad är det då Kährs behöver för att gå över till järnväg? 
Det vill säga vilka nyinvesteringar måste Kährs göra för att hantera transportsättet 
järnväg. Exempel på investeringar som kan vara nödvändiga kan vara en kran för att 
kunna flytta godsbehållarna eftersom allt gods transporteras i containrar. Då all 
transport idag sker med lastbil kommer processen av godsflödet förändras vilket även 
påverkar sättet att skicka iväg godset.  
 
Vad kommer kostnaderna att bli för Kährs vid ett skifte från lastbil till tåg? Denna 
aspekt är nog den viktigaste för om företag kan tänka sig ett skifte i transportsätt, 
förutsett att kostnaderna blir mindre än förut. Med kostnader menas, i rapporten, de 
underhållkostnader och driftkostnader som är förknippade med att använda järnväg. 
Vad gäller driftkostnader kan det handla om exempelvis kostnader för transport. 
Underhållskostnaderna handlar exempelvis om underhåll för diverse kranar vid lastning. 
Om kostnaderna för att använda sig av järnväg istället för lastbil är mindre kommer 
vinsten att öka, vilket är vad varje företag vill uppnå med sin verksamhet. Det kommer 
även visa sig i rapporten att det finns flera kostnadsaspekter. De kostnader som tas upp i 
rapporten är också generella, det vill säga är kostnader som alla företag måste brottas 
med för att se vad ett skifte mellan lastbil och järnväg skulle kosta.  

1.2 Problemformulering 
”Är det värt att ställa om Kährs godstransporter från lastbil till järnväg med avseende 
på följande aspekter: miljö, ledtid, kostnad och investeringar?” 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka ett företags, i detta fall Kährs, möjlighet att gå 
över till järnväg för sina godstransporter från centrallagret i Kalmar till Helsingborg. 
Syftet är också att kunna ta fram olika scenarion för hur godstransporterna mellan 
Kalmar och Helsingborg skulle kunna skötas med järnväg. I vår undersökning kommer 
hänsyn tas till följande aspekter: miljöaspekter, ledtider, investeringar och kostnad. 
Dessa aspekter har valts därför att de utgör viktiga parametrar för företagets 
bedömningsgrund för framtida beslutsfattande.  
 
Slutligen ska rapporten mynna ut i en jämförelse mellan nuläget med lastbil och de 
framtagna scenarierna. För att möjliggöra en jämförelse kommer det att tas fram en 
beräknings- och en generell modell som fokuserar på de parametrar som nämns i 
problemformulering. I modellen ska det sedan vara möjligt att ändra parametrarna för 
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att få fram olika alternativa scenarion, på så sätt kan nuläget och scenariot med järnväg 
bedömas på lika grunder. För att kunna bedöma om det skulle vara meningsfullt med en 
övergång till järnväg kommer för- respektive nackdelar att tas fram för varje 
transportsätt med avseende på de ovannämnda aspekterna.  
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2 Metod 
I metodavsnittet redogörs det för vilka metoder som används för att kunna besvara 
problemformuleringen, samt motivera hur vi har tänkt. 

1.1 Kvalitativ och kvantitativ 
Något förenklat kan sägas att beteckningen ”kvalitativ” och ”kvantitativ” syftar till hur 
man väljer att bearbeta och analysera den information som samlats in (Patel & 
Davidson, 2003). 
  
Med kvalitativ ansats menas datainsamling som fokuserar på ”mjuk” data, till exempel i 
form av kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, oftast verbala analysmetoder av 
textmaterial (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativ innebär således att någonting 
undersöks på djupet. Det vill säga att det finns en närhet till det som undersöks för att 
kunna förstå det bättre (Jacobsen, 2003).  
 
Med kvantitativ ansats menas sådant som innebär mätningar vid datainsamlingen och 
som går att tillämpa statistiska bearbetnings- och analysmetoder på (Patel & Davidson, 
2003). Exempel på kvantitativa metoder kan vara experiment, kvasiexperiment, test, 
prov, enkäter och frågeformulär (Patel & Davidson, 2003). En kvantitativ ansats är lite 
bredare jämfört med en kvalitativ, där det finns en större distans till ämnet som studeras 
och det fokuseras på helheten. Det vill säga att en kvantitativ undersöker färre faktorer 
men från flera respondenter och kan ofta mätas i siffror (Jacobsen, 2002). 
 
I praktiken är det ovanligt med rent kvalitativa och rent kvantitativa studier. De flesta 
studier har drag av båda ansatserna. De är alltså inte lika oförenliga som de först verkar 
vara. (Patel & Davidson, 2003) 
 
I denna rapport kommer båda ansatserna att användas, fast rapporten benämns kvalitativ 
då en viss begränsad situation kommer att studeras. Den kvalitativa delen i denna 
rapport kommer att bestå i insamlandet av information om hur nuläget ser ut men även 
hur det framtida scenariot kan tänkas se ut. Under insamlandet av den kvalitativa 
informationen kommer det att samlas in kvantitativ information i form av tider, 
kostnader etcetera. Vi har valt det för att kunna få med så många påverkande faktorer 
som möjligt samtidigt som det ges utrymme att fokusera på ett fåtal aspekter. 

1.2 Induktiv eller deduktiv 
Induktiv och deduktiv handlar om vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp om 
verkligheten. Med strategin deduktiv eller ”från teori till empiri”, menas en strategi för 
att först skaffa vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter samla in 
information för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 
Kritikerna till den deduktiva ansatsen brukar mena att teori ska samlas in efter empiri 
för att inte förbise viktig information, det vill säga att teorin begränsar empirin. 
(Jacobsen, 2002) 
 
Alternativet till deduktiv är induktiv. Induktiv kan ses som motsatsen till deduktiv då 
forskarna går motsatt väg, nämligen ”från empiri till teori”. Det innebär att forskaren 
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går ut i verkligheten och samlar in information för att sedan få fram och tolka 
verkligheten mot teorier. (Jacobsen, 2002) 
 
Rapporten kommer att ha en deduktiv ansats då teorin kommer att samlas in först för att 
sedan se om det är anpassningsbart på verkligheten. Då problemformuleringen syftar till 
att skapa ett framtida tillstånd är det inte möjligt för oss att införskaffa empiri kring 
någonting som inte finns. 

1.3 Fallstudie 
”Fallstudie är en metod som syftar till att i själva verket inte komma fram till den 
”korrekta” eller ”sanna” tolkningen av de fakta man har tillgång till utan 
snarare att undanröja felaktiga slutsatser för att till slut få fram den bästa och 
den mest övertygande tolkningen (Merriam s 9 1994).”  

För att få en djupare insikt i vad ett skifte mellan järnväg och lastbil skulle kunna få för 
konsekvenser i fråga om ledtider, kostnader, investeringar, miljön och alternativa 
hamnar har vi valt att göra en fallstudie. Fallstudiens syfte är som ovannämnt inte att 
komma fram till ett definitivt svar, utan vara mera öppen för tolkning. Detta är även 
fallet för vår problemformulering, då frågan om det är värt ett skifte är subjektiv. 
 
Ett annat skäl till att fallstudie passar vårt syfte är att det inbjuder till att fritt välja olika 
datainsamlingsmetoder gentemot exempelvis surveyundersökningar som oftast har 
speciella metoder för insamling eller analys av information (Merriam 1994). Detta skäl 
är bra för problemformuleringen då det inte låser oss till att använda ett sätt för att 
analysera eller inhämta information men även för att få tag i så många påverkande 
faktorer som möjligt. 

1.4 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data 
som tas fram i ett visst syfte medan sekundärdata är data som redan har tagits fram, ofta 
i ett annat syfte. (Merriam 1994) 
 
Till denna rapport använder vi indata av båda slagen. Sekundär data som exempelvis 
böcker och artiklar kommer att användas för att ta fram en teoretisk referensram. 
Referensramen är användbar för att förklara nuläget hos Kährs och för att ta fram ett 
alternativt scenario. Primärdata samlas in i form av intervjuer för att kunna bygga upp 
ett empiriskt material. Det användas för att kunna ta fram ett alternativt scenario samt 
för att beskriva det nuläge som idag råder. På grund av att vissa företag inte vill gå ut 
med sina egna uppgifter är alla kostnader ändrade med en viss faktor. I och med att alla 
kostnader multipliceras med en given faktor behålls fortfarande proportionerna. Det 
betyder att alla de kostnader som presenteras i empirikapitlet och i beräkningsmodellen 
inte har någon anknytning till Kährs. 
 
Intervjuerna som utförs är semistrukturerade. En helt strukturerad intervju lämnar ett 
litet svarsutrymme för intervjupersonen att svara på. Som exempel kan tas frågor där 
svarsalternativen redan på förhand är definierade, typ ja/nej frågor. I motsats till detta 
lämnar en helt ostrukturerad intervju ett stort utrymme för egna svar för 
intervjupersonen. Frågorna kan vara av karaktären ”Vad anser du om…” ”Vad tycker 
om…” och så vidare. (Patel & Davidson, 2003) 
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Semistrukturerade intervjuer är en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade 
(Patel & Davidson, 2003). Anledningen till att den typen av intervju har valts är att det 
inte på förhand är möjligt att veta exakt vad som är relevant information för att kunna 
besvara problemformuleringen. Därav har helt strukturerade intervjuer uteslutits. 
Samtidigt finns en önskan att behålla fokus och inte låta intervjuerna dra iväg åt fel 
riktning, därför har semistrukturerade intervjuer valts. 

1.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är definierat enligt Eriksson et al (2006) som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som avses att det ska mäta. Till exempel mäter man effektivitet ska 
utredningen ge besked om det. Mäter man vilket politiskt parti som skulle få makten vid 
ett val idag, måste man få ett trovärdigt svar på det. (Eriksson et al, 2006)  
 
Reliabilitet är enligt Eriksson et al (2006) tillförlitligheten och stabiliteten i de resultat 
som en undersökning kommer fram till. 
 
I denna uppsats anser vi att graden av validitet är hög, då uppsatsen hela tiden håller sig 
innanför de ramar som satts upp i problemformuleringen och syftet. Vi följer upp de 
aspekter som avses att undersökas. Däremot är graden av reliabilitet inte lika hög, då 
mycket av det insamlade empiriska materialet består av klumpsummor, baserat på 
erfarenhetsmässiga grunder. Summorna kan variera beroende på den person som 
tillfrågas. Det har visat sig problematiskt att få fram exakta och tillförlitliga uppgifter 
om kostnader. Det har också visat sig vara speciellt svårt i de fall då det handlar om 
nyinvesteringar där det saknas bra underlag för beräkning av kostnader. Här har de 
insamlade uppgifterna mest grundat sig på uppskattningar baserat på erfarenhet. 
Tillförlitligheten i det insamlade empiriska materialet har inga direkta konsekvenser för 
beräkningsmodellen, däremot påverkar det kvalitén hos de slutsatser som dras.  

1.6 Arbetsgång 
Själva tillvägagångssättet kan ses som tre delar (se figur 1) där varje del för sig måste 
förklaras innan nästa del kan beskrivas.  

 
Figure 1 Beskrivning av uppgiften. 

Inom varje del har information samlats in som rör hanteringen och transporten av godset 
i nuläget. I den första delen har det samlats in information om hur saker och ting sköts 
idag. Detta görs för att kunna ta fram en jämförelse till de scenarion som ska tas fram. 
Det har även samlats in information om hur dagsläget ser ut för att kunna se vilka 
investeringar som kan komma att behövas för att kunna gå över till järnväg. Eventuella 
kostnader för investeringar kommer att beaktas då jämförelsen mellan totalkostnaderna 
för järnväg och lastbil görs. 
 

3 1 

Kalmar Helsingborg 

2 
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I den andra delen blir fokus på själva transportsträckan för att se till de driftkostnader 
som finns idag. Avstånd, ledtider och miljöaspekter är delar som hör hit. Förutom att 
enbart se till nuläget ska även motsvarande uppgifter för järnvägs transporter, samlas in. 
 
I den tredje och sista delen blir tyngdpunkten på att undersöka på vilka alternativa 
hamnar som finns tillgängliga för att ta hand om järnvägstransporterna istället för 
Helsingborgshamn. Vi väljer den hamn som verkar vara den mest lämpligaste. 
Uppgifter som samlats in är de som får en påverkan på hamnkostnaden. I detta skede 
behövs även uppgifter för hur godset i dagsläget hanteras, men även motsvarande 
uppgifter för hanteringen av järnvägsgodset krävs.  

2.6.1 Generella modellen 
Den modell som ligger till grund för både empirin och den teoretiska referensramen är 
uppbyggd utifrån de aspekter som tagits upp i problemformuleringen. I modellen har vi 
valt att ha med ”Alternativa hamnar ” det betyder att olika tänkbara hamnar för järnväg 
kommer att utgöra olika scenarion. Modellen kommer att förklaras mer utförligt i både 
den teoretiska referensramen samt i empirikapitlet. 
 

 
Figure 2 Generella modellen. 

Syftet med modellen är att skapa ett scenario av möjligheter som kan inträffa vid ett 
skifte mellan järnväg och lastbil. Modellen i figur 2 är uppbyggd av huvudaspekterna 
ledtider, kostnader, miljö , investeringar och alternativa hamnar. Alternativa 
hamnar ska i denna modell ses som den styrande faktorn då den påverkar alla andra. 
Kostnaderna har fått en central roll eftersom att beslutsunderlag oftast fattas med 
kostnader i åtanke. Därför är det viktigt att väga in även mjukare aspekter, exempelvis 
miljö, i kostnaderna. Kostnaderna kommer troligtvis att vara den största anledningen till 
ett eventuellt skifte.  

= påverkar 

        Ledtider  
      Kostnader 

        Miljö 

Investeringar 

Alternativa hamnar 
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3 Teoretisk referensram 
Teoretisk referensram ska skapa en djupare förståelse, med hjälp av relevanta teorier, av 
modellen (figur 2) som finns beskriven i metodkapitlet. Upplägget på den teoretiska 
referensramen har vi valt att göra följande: Att först förklara vad varje aspekt, utifrån 
modellen, innebär för vår problemformulering, med hjälp av relevanta teorier. Vi ska 
även förklara kopplingarna mellan aspekterna för att få en helhetsbild av modellen i 
figur 2.  
 
Vi börjar med att diskutera lastbil och järnväg för att skapa en djupare förståelse för 
innebörden av dessa två transportsätt och det är jämförelsen mellan dessa transportsätt 
som vår problemformulering tar upp. 

1.1 Lastbil 
Enligt Mattsson et al (2005) är lastbilstrafik det vanligaste sättet att genomföra både 
kort- och långväga godstransporter. Det är i princip det enda trafikslag som kan erbjuda 
transporter direkt till kundens dörr. Vidare menar Mattsson et al (2005) att normalt 
konkurrerar lastbil med flygfraktsalternativet för små volymer och med järnväg för stora 
volymer och lågvärdiga produkter.  

3.1.1  Lastbilstyp 
I inrikes fjärrtrafik används normalt enligt Lumsden (1998) lastbilsekipage bestående av 
treaxlig lastbil med treaxligt släp (24meter). Dessa kan dock inte användas i 
internationell trafik eftersom de överskrider den generella största längden som gäller i 
de flesta europeiska länder (18,35meter). (Lumsden, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Treaxlig lastbil (Lumsden, 1998) 
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3.1.2 De ökade kraven på transportsektorn 
En helt avgörande förklaring till lastbilens ökande andel av transportarbetet är 
näringslivets kontinuerligt ökande krav på snabba och effektiva transporter. Den 
kraftiga tillväxten av lastbilstrafik beror i stor utsträckning på förhållanden och 
egenskaper som marknaden ställer på transporter och dessa faktorer är enligt Lumsden 
(1998): 
 
Småskalighet 
Lastbilens kapacitet är liten i relation till andra transportslag, vilket innebär att det lätt 
kan anpassa sig till den enskilde kundens behov. Det utgör samtidigt en förutsättning för 
att skapa effektiva och för transportköparen attraktiva direktrelationer. (Lumsden, 1998) 
 
Flexibilitet 
Lastbil kan förhållandevis enkelt omdirigeras under pågående transport. Samtidigt finns 
det en stor flexibilitet i form av olika lastbilskombinationer och i möjligheten att 
temporärt öka kapaciteten med omdirigerade fordon. (Lumsden, 1998) 
 
Säkerhet 
Eftersom relativt mindre mängder gods transporteras med varje lastbil och en chaufför 
åtföljer godset, skapas större säkerhet för det transporterade godset beträffande 
godskomfort, undvikande av skador, säkerhet i transporten och undvikande av stöld. 
(Lumsden, 1998) 
 
Service 
Genom förarens närvaro skapas en potential att på plats lösa transportköparens problem, 
då föraren representerar erfarenhet och direktkontakt med transportföretaget. (Lumsden 
1998)  
 
Anpassningsförmåga 
I och med att lastbil ofta är en självständig ekonomisk enhet söker det på låg nivå lösa 
de egna ekonomiska problemen som till exempel dålig lasttillgång genom att lokalt söka 
ytterligare last. (Lumsden 1998) 
 
Dessa fem faktorer är med för att belysa den problematik kring vad marknaden 
efterfrågar och vad Kährs kan leverera. Då ett skifte till järnväg kommer att gå emot 
vissa av dessa faktorer, vilket belyses mera utförligt senare i rapporten. 

1.2 Järnväg 
Järnvägens grundidé ur transportteknisk synvinkel bygger på den lilla friktionen mellan 
stålhjul och stålräls. Det beror på att stålytor mot varandra ger mycket liten deformation 
av kontaktytorna, här främst hjulens, varvid kontaktytan mellan hjul och räls blir 
mycket liten, mindre än en kvadratcentimeter. Rullmotståndet blir på detta vis mycket 
lågt. I jämförelse med en lastbil med gummihjul där deformationen av gummidäcket blir 
avsevärd. Det krävs därför nästan 7 gånger så stor kraft att framföra en lastbil med 
gummidäck på landsväg än ett tåg på räls. Som följd av denna grundidé, stål mot stål, 
och det tillhörande ringa rullmotståndet skapas möjligheten att bilda konvojer. 
(Lumsden 1998) 
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Figure 4 Rullmotstånd (Lumsden 1998) 

De vagnar som är av intresse för vår problemformulering är vagnar av typen flakvagnar, 
de kan transportera de containrar som används för att förflytta godset och en flakvagn 
har en vikt på 13,350 ton (Green Cargo, 2007). Det lok som skulle kunna användas för 
transport av flakvagnarna är RC 4 och väger 78 t (wikipedia, 2007). Egenvikten för en 
20 fots respektive 40 fots container av stål är ca 2 000 kg respektive 3 500 kg. 
(Lumsden, 1998) 

3.2.1 Fraktningsformer för järnväg 
Enhetslaster 
Enhetslaster är sändningar i form av containrar, växelflak eller någon annan större 
lastenhet. En sådan kan i järnvägstrafik hanteras som en speciell lastbärare med därtill 
hörande utrustning för effektiv hantering. Denna typ av trafik som vagnslastgods 
representerar har blivit alltmer betydelsefull för järnväg, vilket kan ha sin grund i att 
sändningsstorlekarna från vagnslaster och uppåt är tillräckligt stora för att järnvägen 
skall vara konkurrenskraftig. (Lumsden 1998) 
 
Heltåg 
Heltåg innebär att ett helt tågsätt fylls med gods hos avsändaren, för att sedan utan 
rangeringar (växlingar och omkopplingar) transporteras direkt till avsändaren. Detta sätt 
ger kortare transporttider, men fordrar också mycket stora flöden från en avsändare till 
en mottagare. Heltåg används alltså där stora godsmängder regelbundet skall 
transporteras i en bestämd relation. (Lumsden 1998) 

1.3 Fördelar och nackdelar med järnväg respektive l astbil 
Här nedan skall vi göra en sammanställning över de fördelar respektive nackdelar av de 
olika transportsätten.  

3.3.1 Lastbilens fördelar och nackdelar 
Fördelarna med lastbil som tagits upp tidigare är att transporterna kan ske dörr till dörr, 
vilket medför mindre omlastning och mindre risk för skador och stöld. Även 
flexibiliteten är en stor fördel då det kan lastas större eller mindre kvantiteter. Lastbilen 
har snabbare lastnings- och lossningsrutiner även kompletteringar eller dellossningar 
under resan. (Nilsson 2000)  
 
Ett stort plus är att infrastrukturen är väl utbyggd för lastbil vilket gör att lastbilen 
kommer snabbt fram dag som natt. En annan fördel är att investeringskostnaderna för 
lastbil är låga jämfört med hamnar, flygplatser eller järnvägsterminaler. (Nilsson 2000) 
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Nackdelarna är höga undervägskostnader i form av exempelvis skattepålagor, som 
koldioxidskatt, vilket gör att andra länders åkerier får kostnadsfördelar och lättare kan 
konkurrera med svenska åkare. Flera nackdelar kan vara trafikinfarkter (stopp i trafiken) 
till följd av att vägarna inte byggs ut i takt med lastbilstrafikens ökning. (Nilsson 2000) 
Även miljön är en stor nackdel det kommer dock att tas upp mer under miljörubriken i 
detta avsnitt. 

3.3.2 Järnvägens fördelar och nackdelar 
Grundidén bidrar till järnvägens största fördel gentemot lastbilen vid stora mängder av 
volymkrävande gods över långa sträckor. En annan stor fördel med järnvägstransporter 
är att transporterna oftast anpassas till det fraktade godset. Till exempel kan de anpassas 
till container-, styckegods- och bulktransporter. En av de viktigaste konkurrensfördelar 
med järnväg är miljön. (Mattsson et al 2005) 
 
Ett av problemen som järnväg har är infrastrukturen då den inte är lika utbyggd som för 
vägtransporter. Genom att infrastrukturen inte är lika utbyggd blir det svårt att köra 
godset direkt till kund. Därför används oftast kombinerade transportsätt, exempelvis 
järnväg och lastbil för att nå ut med varorna till kunden. (Mattsson et al 2005)   
 
Det ska dock sägas att denna problematik är för Kährs inget problem då spåret går ca 50 
meter utanför deras centrallager i Kalmar och kan fraktas direkt till hamnen i 
Helsingborg för vidare transport på båt. 

1.4 Modellen – en teoretisk beskrivning 
Nu när vi har diskuterat de olika transportsätten ska vi gå in på de olika aspekterna i 
modellen (figur 2) för att skapa en djupare förståelse av modellen. Vi avser även att 
härleda de olika aspekterna till kostnader. 

3.4.1 Ledtider 
Ledtider används i situationer där det finns ett behov av att markera ett tidsförlopp 
mellan behovsidentifikation och behovstillfredsställelse (Persson et al 2003). I vårt fall 
definieras ledtiden som den tiden från det att lastningen påbörjats i Kalmar till järnväg, 
alternativt lastbil, tills det att omlastningen är klar till båt i Helsingborg. Helsingborg 
behöver inte vara slutdestinationen för vår ledtid utan det ska undersökas i rapporten om 
någon alternativ hamn finns för Kährs, vilket kan påverka ledtiderna positivt eller 
negativt beroende på vilken hamn som väljs. Mer om detta under aspekten alternativa 
hamnar. 
 
Generellt består ledtid av tre delar, en administrativ del, en inplaneringsdel och en 
genomförande del. Den administrativa delen består av tid för administration vid 
beordring och finns till största delen i början av ledtidsförloppet. Inplaneringsdelen 
representerar en tidsfördröjning som uppstår på grund av långa orderstockar och 
överbeläggning. Genomförandedelen är för inköpsorder leverantörernas leveranstid och 
för produktionsorders genomloppstid i produktionen. (Mattsson 2004) Den stora frågan 
för rapporten är hur företag kan se ledtider som kostnader.  
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3.4.1.1 Ledtider som kostnader 
Det finns ett ordspråk som säger att tid är pengar. I många fall kan detta mycket väl 
stämma. För att kunna sätta en kostnad på ledtiden måste hänsyn tas till vilka 
konsekvenser en ledtid kan ha.  
 
Ledtiden har en påverkan på kapitalbindningen, det förhåller sig att ju längre ledtiderna 
är desto mer binds i lager och det bundna kapitalet kunde används till andra aktiviteter. 
Det är även så att det finns ett avkastningskrav på investerat kapital inom företaget, det 
vill säga det finns förväntningar på en avkastning på kapital som finns investerat i 
företaget, detta gäller även de kapital som är bundet i lager. (Mattsson, 2005)  
 
Kapitalbindning har en påverkan på lönsamheten enligt Dupontmodellen. Då är det inte 
svårt att se kapitalbindningen som en kostnad, eftersom en hög kapitalbindning har en 
negativ påverkan på lönsamheten. Enligt Gröndahl (1984) slutar företaget att binda 
kapital först när kunden har betalat. I Kährs fall och inom ramen för denna uppsats, är 
det intressant att titta på ledtiden från det att varorna hämtas i lagret tills det är 
färdiglastat på båten i Helsingborg. Följande formel kan användas för att beräkna 
kostnaderna för kapitalbindningen enligt Mattson et al (2005), kapitalbindningen utgörs 
här av godsets värde Mattson et al (2005): 
 
Kapitalbindningen*avkastningskravet(%) = kostnaden för kapitalbindningen  

3.4.1.1.1 Transportsättets påverkan på kapitalbindningen 
Tidigare har olika för- respektive nackdelar tagits upp med både järnväg och lastbil. En 
av järnvägens fördelar är att den är bättre lämpad när de gäller stora kvantiteter 
(Mattsson et al 2005). Detta beror i sin tur på att tågen har en större lastkapacitet än 
lastbilen. I praktiken skulle detta kunna innebära att leveranserna sker mindre frekvent 
än med lastbil, leveransfrekvensen minskar men varje leverans kommer då istället att 
bestå av större volymer. Detta kan komma att påverka kapitalbindningen då ett större 
färdigvarulager måste byggas upp för att kunna leverera de större volymerna som krävs 
för att utnyttja järnvägen effektivt. 

3.4.2 Investeringar 
Under detta avsnitt tar vi upp hur företag kan beräkna en investering, i bilaga 2 finns det 
information om hur företag kan se om det är en lönsam investering de har tänkt göra. 
 
Linjär Avskrivning 
Vi har valt att använda oss av linjär avskrivning i denna rapport när vi ska beräkna 
investeringarna som Kährs behöver införskaffa för att kunna använda sig av järnväg 
som transportsätt, mer om de investeringarna som behövs i empiriavsnittet. Varför vi 
valt att använda oss av linjära avskrivningar är för det är den som i praktiken mest 
används för avskrivningar. (Ax et al 2002) 
 
Linjär avskrivning innebär att tillgångar skrivs av med ett lika stort belopp varje period, 
oftast beräknas detta på en årsbasis. Formeln för linjär avskrivning är enligt Ax et al 
(2002) följande:   
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ivslängdEkonomiskl

teringGrundinves
 

 
Grundinvestering 
Grundinvesteringen omfattar alla utbetalningar i samband med anskaffningen av 
investeringsobjektet. Grundinvesteringen omfattar även alla utbetalningar för de 
följdinvesteringar som krävs fram till att investeringen är klar att sättas i drift. (Olsson, 
2005) Enligt Olsson (2005) kan grundinvesteringen innefatta följande: 

• Byggnader, maskiner och inventarier 
• Mark och markanläggningar  
• Planerings- och utredningskostnader 
• Utbildnings- och inkörningskostnader 
• Verktyg, tillbehör. 

 
Ekonomisk livslängd  
Med ekonomisk livslängd menas den tid under vilken det är ekonomiskt försvarbart att 
använda tillgångarna alternativt den tid fram till vilken det är ekonomiskt fördelaktigt 
att byta ut en tillgång. Den ekonomiska livslängden beror på många saker och är väldigt 
svår att uppskatta men några faktorer som kan nämnas är slitage, teknisk utveckling, 
marknadsutveckling, drifts- och underhållningskostnader, återanskaffningspriser, 
räntenivå och finansieringsmöjligheter. (Ax et al, 2002) 

3.4.3 Miljö 
Transporter har en påverkan på miljön och sin omgivning. Utsläpp skadar miljön på 
olika sätt, försurning, den globala uppvärmningen och erosionsskador för att nämna 
några. Dessa skador borde ses som en kostnad, någon kommer i slutändan att få betala 
för dessa skador även om det inte nödvändigtvis är den ansvarige för utsläppen. 
Utsläppen kan med vindens hjälp färdas över nationsgränser och få konsekvenser någon 
annanstans långt bort från där de först uppstod. Det gör det svårt att uppskatta de skador 
som uppstår till följd av utsläppen. För att komplicera saker och ting ytterligare så är 
vissa skador lättare att härleda och prissätta än andra, till exempel en ökad hälsorisk. 
Hur mycket ska det kosta att utsätta sin omgivning för en ökad risk för till exempel 
cancer? (Schmid et al, 2001) 
 
Hur mycket vi än behöver lastbil står det allt mer klart att den koldioxid som släpps ut 
utgör ett stort klimathot. I Sverige står transportsektorn för ca en tredje del av 
koldioxidutsläppen och det ökar hela tiden. Det är faktiskt så att lastbilstrafiken ensamt 
står för hela Sveriges ökning av koldioxidutsläppen sedan 1990. (Woxenius 2005) 

3.4.3.1 Miljö som kostnad 
Som beskrivits ovan orsakar utsläpp olika skador på sin omgivning. Det har även lyfts 
fram vilka svårigheter som finns med att uppskatta dessa skador. Det finns även andra 
sätt att sätta kostnader på miljön, ett sätt är att utnyttja miljörätter. Miljörätterna 
fungerar på så sätt att ett företag köper rätten att släppa ut ett visst antal ton koldioxid. 
Det finns ett begränsat antal rätter att köpa per år, priset styrs av utbud och efterfrågan, i 
denna rapport uppskattas priset för ett ton koldioxid till 250kr, detta var det aktuella 
priset 2007-03-15 (Anna Persson Högskolan i Skövde, personlig kontakt 2007-03-15). 
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Om ett företag släpper ut mer än den tillåtna mängden, enligt miljörätten, kommer 
företaget få betala en straffavgift. Meningen med miljörätter är att begränsa mängden 
utsläpp. (miljöbörsen, 2007)  
 
Enligt en rapport som har skrivits av bland annat vägverket och naturvårdsverket har det 
kommit fram till att ett dieseltåg släpper ut 25g CO2/tonkm (C02 = koldioxid), eltåg 1g 
CO2/tonkm och lastbil 76g CO2/tonkm. (Bylund, 2002)  
 
Av ovanstående fakta kan vi beräkna miljökostnaderna på följande sätt för:  
Dieseltåg 

adenmiljökostnkrgtonkmantal =∗∗ 00025,025  
Eltåg 

adenmiljökostnkrgtonkmantal =∗∗ 00025,01  
Lastbil 

adenmiljökostnkrgtonkmantal =∗∗ 00025,076  
Principen för alla formlerna ovan är att antalet tonkm multipliceras med utsläppen, 
koldioxid mäts i gram per tonkm. Sedan multipliceras produkten med kostnaden i kr för 
ett gram koldioxid, resultatet är miljökostnaden. 
 
Termen tonkm innebär att 1000kg (= 1 ton) förflyttas en km och genom att ange antalet 
tonkm anges vikten på godset samt hur långt godset förflyttas. Tonkm beräknas genom 
följande formel: 

tonkmkmsträckatonvikt =∗ )()(  
För att ge en mer rättvisande bild bör själva fordonets vikt vara inkluderat i vikten när 
antalet tonkm räknas fram och för att undvika problematiken med uppskattningen av 
vilken kostnad tomma körningar får. Till exempel om en lastbil kör från Kalmar till 
Helsingborg med full last men kör tom tillbaka. Även om lastbilen inte har någon last så 
utgör den en belastning på miljön men enligt formeln, om inte hänsyn har tagits till 
fordonets egen vikt, kommer kostnaden att uppgå till noll i och med att antalet tonkm 
uppges vara noll. 
 
För att få en så rättvis bild av miljökostnaden som möjligt bör formlerna användas för 
att beräkna kostnaden per lastbil, vagn, container eller förslagsvis per sändning. Det går 
även att beräkna på perioder exempelvis antalet containrar per år. 

3.4.4 Kostnader 
Som framgår av modellen i figur 2 spelar kostnadsaspekten en central roll. Därför 
kommer detta avsnitt att förklara närmare vilka kostnader som är förknippade med ett 
skifte i transportsätt. För att besvara vilka kostnader som är förknippade med ett skifte 
av transportsätt använder vi oss av totalkostnadskonceptet. 
  
Vi börjar med att förklara vad totalkostnadsbegreppet är, detta för att skapa en djupare 
förståelse inför totalkostnadsmodellen.  

3.4.4.1 Totalkostnadskonceptet  
Ett viktigt begrepp i logistiksammanhang är totalkostnad, vilket innebär att företag ska 
fånga upp alla kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang. 
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Anledningen är att de flesta beslut eller förändringar kommer att medföra att vissa 
kostnader stiger medan andra sjunker. I ett val mellan olika alternativ gäller det därför 
att fånga upp den totala kostnadsförändringen som de olika alternativen medför. I 
praktiken innebär det att olika kostnader vägs mot varandra. (Aronsson et al, 2004) 

3.4.4.2 Totalkostnadsmodellen 
I figuren nedan presenteras totalkostnadsmodellen enligt Lambert et al (1998): 

 
 

Figure 5 Totalkostnadsmodellen (Lambert  et al 1998) 

De kostnadskomponenter som är inkluderade i totalkostnadsmodellen framgår av 
nedanstående formel enligt Lambert et al. (1998): 

Totalkostnad = Transportkostnader + lagerhållningskostnader  
+ Orderbehandlings och Informationskostnader  + 
Produktionskostnader + Lagerföringskostnader 

Denna formel kommer vi inte att använda då vissa delar i totalkostnadsmodellen inte är 
relevanta för vår problemformulering, den är endast med för att ge en förklaring till 
tankesättet bakom totalkostnadsmodellen. Vi kommer dock att behandla alla delar i 
totalkostnadsmodellen, detta för att kunna ge en helhetsbild av den, de delar som inte är 
kopplade till vår problemformulering kommer enbart att förklaras kortfattat.  Vi börjar 
med transportkostnaderna. 

3.4.4.3 Transportkostnader 
Enligt Lumsden (1998) delar man upp transportkostnaderna i två delar, egentliga och 
övriga transportkostnader.  

Plats/kundservicenivå 
• Kundservice 
• Delar och service support 
• Returhantering 

Lagerföringskostnader 
• Kapitalbindning 

 

Transportkostnader 
• Trafik och transporter 

 

Produktionskostnader 
• Materialhantering 
• Anskaffning 

 

Lagerhållningskostnader 
• Lagring 

Orderbehandlings- och 
informationskostnader 

• Orderprocessen 
• Logistisk kommunikation 
• Efterfråge prognoser/planering 
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3.4.4.3.1 Egentliga kostnader 
De egentliga kostnaderna enligt Lumsden (1998) för transport är förbundna med själva 
förflyttningen och de funktioner som krävs för detta. Dessa funktioner kan delas in i 
fyra grupper enligt Lumsden (1998): 

• Förflyttning 
• Lastning 
• Omlastning 
• Lossning 

3.4.4.3.2 Övriga transportkostnader 
Övriga kostnader berör olika former av kringverksamhet som inte direkt kan hänföras 
till själva förflyttningen enligt Lumsden (1998). Detta gav oss följande kostnader: 
 
Kapitalkostnader 
Kapital kostnader är uppdelade i två delar, avskrivningar och ränta på investerat kapital. 
En kalkylmässig avskrivning innebär att investeringsbeloppet fördelas på den 
ekonomiska livslängden (Tarkowski et al, 1995). Se även linjär avskrivning för 
ekonomisk livslängd. 
 
En annan kapitalkostnad som Mattsson et al (2005) har tagit upp handlar om lagret. Ett 
sätt att värdera kostanden för lagerhållningen är att likställa det bundna kapitalet i lager 
som en investering. Lagerhållningskostnaderna motsvarar de alternativa 
avkastningskraven, det vill säga den alternativa avkastningen som skulle kunna erhållas 
om pengarna användes till något annat än att vara bundet i lager. Exempel på en 
alternativ avkastningsränta kan vara bankräntan. (Mattsson et al, 2005) 
 
Service- och underhållskostnader 
Med underhåll menas alla de aktiviteter som görs för att undvika att större 
reparationskostnader ska uppstå. Vid beräkningen för dessa kostnader måste det tas 
hänsyn till vilken typ av fordon det rör sig om, den årliga körsträckan och de 
föreskrivna underhållsintervallerna som finns. (Tarkowski et al, 1995)  
 
Dessa kostnader är inte oviktiga men eftersom Modigh (personlig kontakt, 2007-01-17) 
menar att Kährs köper in transporttjänsten och inte själva ansvarar för fordonen kommer 
inga sådana beräkningar att genomföras. Istället kommer fokus under denna post att 
behandla andra kostnader som kan relateras till service och underhåll, för de maskiner 
och tillgångar som Kährs ansvarar för. Som exempel kommer spåret att behöva 
underhållas regelbundet samt behöver även truckar inne i lagret även de regelbunden 
service. 
 
Reparationskostnader 
Reparationskostnader är en av de mest svårbedömda kostnadsposterna. Den beror 
mycket på hur utrustningen har skötts men även på företagets intresse av att utföra 
regelbundet underhåll på utrustningen. Ett sätt att uppskatta denna är att gå efter 
erfarenhetsmässiga bedömningar, att gå efter reparationskostnaderna för tidigare år. 
(Tarkowski et al, 1995)  
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I Kährs fall handlar reparationskostnaderna om reparationer på de truckar och annan 
hanteringsutrustning som används. Hit räknas även de reparationer som kommer att 
behövas om Kährs väljer att investera i ny hanteringsutrustning.  
 
Övriga kostnader 
Övriga kostnader kan vara extra utrustning såsom kommunikationsradio parkering och 
även andra kostnader som tillkommer (Tarkowski et al, 1995).  

3.4.4.4 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnader är kostnader som är förknippade med att lagra något, längre 
eller kortare tid, enligt Aronsson (2004) är lagerhållningskostnaderna följande: 

• Inlagring 
• Registrering 
• Utplockning 
• Inventering 
• Hantering, såsom truckar och kranar 
• Lagring, ställage och lastbärare 
• Emballering 

Då vår problemformulering tar vid, när det gäller lagerhållningskostnader, när godset 
skall förflyttas från lagret och till lastbilen/järnvägen är det bara intressant att se på 
utplocknings-, hanterings- och emballering. Aronsson (2004) 
 
Hanteringskostnader 
Hanteringskostnader är den kostnad som uppstår när gods förflyttas i samband med 
pålastning och avlastning, exempel på aktiviteter är plockning, sortering och märkning. 
I denna post ingår även arbetstid, driften av hanteringsmaskiner såsom truckar och 
kranar. Införskaffandet av hanteringsmaskiner går dock under investeringsaspekten 
samt avskrivningskostnaderna för dessa. (Tarkowski et al, 1995)  
 
Utplockningskostnader 
Vi kommer inte i denna rapport inte göra någon skillnad mellan hanteringskostnader 
och utplockningskostnader. 
 
Emballeringskostnader 
Enligt Mattson et al (2005) är Emballeringskostnader alla de kostnader som är 
förknippade med förpackningsmaterial, emballering och godsmärkning. 

3.4.4.5 Orderbehandlings- och informationskostnader 
Då informationskostnaden enligt Lambert (1998) i totalkostnadsmodellen är sånt som 
kan hänföras till prognoser och efterfrågan av varorna företaget producerar, väljer vi att 
inte gå in mer djupare i informationskostnader.  
 
Däremot orderbehandlingskostnaderna är av stort intresse för vår problemformulering, 
med orderbehandlingskostnader menas administrativa kostnader (Lambert, 1998).  
 
Administrativa kostnader 
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Administrativa kostnader är gemensamma för hela företaget och brukar beräknas med 
någon form av påläggsprocentsats som räknas på omsättningen. Denna kostnad sträcker 
sig till olika administrativa aktiviteter som sker i samband med transporten. Som 
exempel kan anges hanteringen av transportdokumentation såsom fraktsedlar, 
följesedel, tullhandling. (Tarkowski et al, 1995)  
 
Vanligtvis ingår även orderkostnaderna i denna post enligt Tarkowski et al, (1995), men 
genom att rapportens problemformulering tar vid när en beställning redan har skett 
väljer vi att inte ta med denna kostnad.       

3.4.4.6 Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader är de kostnader de lagrade produkterna för med sig i ett lager, det 
vill säga kostnaderna för kapitalbindning och för den risk det innebär att ha varor i 
lager. Riskkostnader är till exempel kostnader för inkurans, kostnader för svinn, 
kassaktioner och kostnaden för kapitalbindningen. (Aronsson 2004)  
 
Det som är intressant för våran problemformulering är om några av dessa kostnader kan 
förknippas med transporten från centrallagret i Kalmar till Helsingborg, det vill säga 
finns det någon kassaktion eller svinn som beror av transportsträckan. 
Kapitalbindningen har vi redan behandlat i kapitel 3.4.1.1 Ledtider som kostnader. 

3.4.4.7 Plats/kundservicenivå 
Enligt Mattsson (2004) är kundservice förmågan at tillfredställa kundens krav, behov 
och förväntningar. Kundservice kan sägas vara outputen av det logistiska systemet i 
företaget, vilket menar att företaget måste få rätt produkt på rätt plats med rätt kvalité 
och vid rätt tidpunkt och allt detta till den lägsta kostnaden. (Lambert et al, 1998) 
 
Kostnader för kundservice består enligt Lambert et al (1998) av försäljningsförluster, 
vilket innebär uteblivna intäkter, kundservice innefattar även kostnader som är kopplade 
till reservdelar och service för reservdelshantering samt returhantering.  

3.4.4.8 Produktionskostnader 
Produktionskostnaderna är baserade på inköps- och produktionskvantiteten, dessa 
kostnader varierar vid ändringar i beställningskvantiteten eller frekvensen av 
beställningarna. 
 
Genom att dessa kostnader inte har något att göra med vår problemformulering kommer 
vi inte att nämna dessa kostnader mer än det som nämnt här ovan. 

3.4.5 Alternativa hamnar 
Med alternativa hamnar menar vi vad för val det finns för Kährs gentemot Helsingborg. 
Enligt modellen är denna aspekt den som kommer att styra ledtider, miljön och 
kostnader, mer om det under rubriken alternativa hamnar den styrande faktorn. 
Alternativet mot Helsingborg tas upp under empirikapitlet och därför har vi valt att 
enbart ta upp vad som enligt teorin krävs av en bra hamn.  
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De flesta hamnar utgör en förbindelse mellan en fartygstransport och en landbaserad 
transport såsom järnväg eller lastbil. Ett av problemen med att gå ifrån lastbil eller 
järnväg är den stora skillnaden som föreligger mellan fartygets kapacitet och de 
landbaserade transportslagen. Kapacitetsproblemet kan lösas med antingen en kraftig 
ansamling av lastbilar och järnvägsvagnar vid fartygets ankomst, resurskoncentration, 
eller med lagring av godset i hamnen, godslagring. (Lumsden 1998) 
 
De stora uppställningsytorna är förlagda nära kajen för att underlätta snabb lastning och 
lossning. Hanteringen sker med kran till och från fartyget. Förflyttningen inom 
terminalområdet sker som regel med ett system av grensletruckar, terminalvagnar och 
dragtruckar. Hanteringen till och från lastbil sker oftast med motviktstruckar och 
sidlyftare, medan järnvägshanteringen sker med portalkran. (Lumsden 1998) 
 
Spårbunden trafik är relativt oflexibel eftersom den är bunden till samma spår. Att ha 
järnvägstrafik i en hamn stör därför all annan trafik. Resultatet av detta har blivit att 
järnvägsspåren förläggs långt ifrån kajen för att inte störa lastnings- och 
lossningsoperationerna. (Lumsden 1998) 

3.4.5.1 Alternativa hamnar – den styrande faktorn 
De alternativa hamnarna är styrande enligt oss i denna modell då de har en inverkan på 
ledtiden, miljön och kostnaderna. Vart hamnen ligger kommer att påverka hur lång tid 
det tar att transportera godset dit. Då har den en påverkan på ledtiden på grund av att 
avståndet varierar och då även tiden. De olika hamnarna har även individuella 
skillnader, de kan vara olika effektiva i sin godshantering vilket innebär att godset kan 
komma att stå olika länge i hamnen vilket påverkar ledtiden. Avståndet har även en 
påverkan på miljöutsläppen ju längre avstånd desto mer utsläpp och desto farligare för 
miljön blir det. Kostnaderna har inverkan på vad det kostar att lossa och hantera godset i 
hamnarna, Det kan också vara att det kostar mera eller mindre i olika hamnar. 
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4 Beräkningsmodellen – den teoretiska  
I detta kapitel kommer de olika delarna som har tagits upp i teoretiska referensramen att 
knytas an och en beräkningsmodell kommer att tas fram. I avsnitten kommer det att 
redogöras för vilka poster som en beräkningsmodell bör innefatta enligt teorin samt hur 
de beräknas.  Vi kommer inte att gå in speciellt noggrant på varje post i detta avsnitt då 
det mesta redan nämnts i föregående kapitel.   
 
I analysen kommer det att tas fram en beräkningsmodell utifrån Kährs specifika behov, 
där den teoretiska beräkningsmodellen kommer att ligga som grund för Kährs 
beräkningar. Det kommer därför att finnas många likheter mellan den teoretiska och 
Kährs beräkningsmodell.  

1.1 Poster i beräkningsmodellen 
I detta avsnitt kommer de olika posterna för varje aspekt att behandlas. Varje aspekt 
kommer att gås igenom i tur och ordning. 

4.1.1 Investeringar 
Följande poster anser vi nödvändiga med avseende på investeringar:  
Grundinvestering 
Ekonomisk livslängd 
Kostnad per år  
 
Investeringarna kommer att beräknas som vi har sagt tidigare genom följande formel: 
 

ivslängdEkonomiskl

teringGrundinves
 

 
Denna formel ger oss kostnaden per år. Det kan ju även vara så att en investering 
innebär att en ytterligare investering måste göras. För att lösa denna problematik kan 
företag beräkna grundinvesteringarna på följande sätt: 

Grundinvestering för alternativ 1 + Grundinvestering för alternativ 2…..  
+ Grundinvestering för alternativ n = Grundinvesteringen 

 
Ekonomisk livslängd finns att läsa om i avsnitt 3.4.2 Investeringar.  

4.1.2 Miljökostnader 
Följande poster anser vi nödvändiga med avseende på miljökostnaderna:  
Sträckan i km till Hamnen  
Antalet lastbilar eller tåg 
Fordonets vikt 
Godsets, inklusive eventuella lastbärares vikt 
Totalvikt  
Miljökostnad 
 
Miljökostnaden kommer att beräknas genom att använda de formler som har tagits fram 
under avsnittet miljö som kostnad i teoretiska referensramen. 
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4.1.3 Ledtider 
Följande poster anser vi nödvändiga med avseende på ledtider: 
Sträckan 
Hastigheten 
Tid för på lastning 
Tid för körning 
Tid för avlastning  
Övriga tider 
Total tiden 
Godsvärdet 
Avkastningskrav (%) 
Antal avskrivningsår för kapitalbindingen 
Antalet avskrivningår i timmar 
Kostnad för kapitalbindningen 
Ökning i kapitalbindningen 
 
Tid för körning kommer att beräknas genom sträckan gånger tiden, detta är dock inte 
idealiskt därför att det finns många variabler som kan förlänga ledtiderna vid körning 
exempelvis vinterväglag, olyckor, med mera. 
 
Tid för lastning, med det menar vi den tid det tar att transportera godset från lagret i 
Kalmar tills det ligger på järnvägsspåret i en container eller i en lastbil. 
 
Tid för avlastning menar vi den tid det tar från det att godset lämnar lastbilen eller tåget 
tills att det ligger på båten. 
 
Övriga tider är tider som inte räknas med i lastningen, körningen och avlastningen, dock 
kan eventuella förseningar läggas till i denna post såsom vinterväglag.  
 
Med kapitalbindningen har vi valt att göra enligt Mattsson (2005), det vill säga se 
kostnaden för kapitalbindningen som en investering, vilket ger oss följande formel: 
 ((Godsvärdet * Avkastningskrav)/Antalet avskrivningsår i timmar)* (Tid  

för körning + Tid för pålastning + tid för avlastning + övrig tid) 
 
Med ökning i kapitalbindningen menar vi den ökningen som uppkommer i 
färdigvarulager till följd av färre leveranser med större volymer. Detta är en konsekvens 
som i sin tur beror på att ett tåg har en större lastkapacitet än en lastbil, resonemanget 
diskuteras mer utförligt i teorikapitlet under avsnitt 3.4.1.1.1 Transportsättets påverkan 
på lagerbindningen. 

4.1.4 Kostnader 
Följande poster anser vi nödvändiga med avseende på kostnader: 
Kostnad från centrallagret till kund/terminal 
Service- och underhållskostnader 
Reparationskostnader 
Hanteringskostnader 
 Plockning 
 Sortering 
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 Arbetstid i kr 
 Driftkostnader för exempelvis truckar och kranar 
Emballeringskostnader 
 Förpackningsmaterial 
 Emballering 
 Godsmärkning 
Administrativa kostnader 
 Påläggssats 
 Hanteringskostnader för: 
 Fraktsedlar 
 Följesedel 
 Tullhandlingar 
Övriga kostnader 
Totalkostnad 
 
Alla dessa kostnader finns förklarade i avsnittet 3.4.4 Kostnader, förutom Kostnaden 
från centrallagret till kund/terminal. Kostnaden från centrallagret till kund/terminal 
innebär den kostnad som uppstår för sträckan mellan centrallagret och kund/terminal, 
det vill säga enbart körsträckan eller rälssträckan.  
 
Vi har valt att dela upp hanteringskostnader, emballeringskostnader och administrativa 
kostnader med olika poster, vilket ger att företag lättare kan se vart kostnaderna kommer 
ifrån och hur de är uppdelade. 
 
Totalkostnaden är summan av alla kostnaderna.  
  
Vi har dock valt att ta bort kapitalkostanden ifrån kostnadsaspekten, detta för att inte 
dubbelräkna kapitalkostnaden. 

4.1.5 Alternativa hamnar 
Alternativa hamnar har inga poster utan ska mera ses som valet av två eller flera 
hamnar, det vill säga beräkningsmodellen kommer enbart att kunna ge en kostnad för en 
hamn. Vi har valt att göra på detta sätt för att sedan i analysen kunna jämföra olika 
hamnar, det vill säga vilka kostnader som uppkommer beroende på valet av hamn.  
 
Generellt kan företag som inte transportera till en hamn utan istället till en kund eller 
terminal, använda alternativa hamnar för slutdestinationen, det vill säga jämföra mellan 
två olika terminaler eller två olika kunder. 
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5 Empiri 
I empiriavsnittet ges en presentation av företaget samt redovisas även andra uppgifter 
som har inhämtats från andra företag. Empirin bygger sedan vidare på 
beräkningsmodellen, det vill säga underlag för beräkningarna kommer att tas fram. 
Genom att vissa företag inte vill att vi anger exakta kostnader har vi valt att använda en 
faktor på alla siffror som redovisas under empiri avsnittet för att behålla proportionerna 
för beräkningsmodellen. 

1.1 Presentation av Kährs  
Kährs är beläget i Nybro som ligger ca 3 mil ifrån Kalmar. Kährs har funnits sedan 
1857 och grundades av Johan Kähr. 
När det hela startade år 1857 hade 
Kähr ett svarveri och började då 
producera träartiklar till traktens 
bönder. Efter detta har Kährs växt 
till ett multinationellt företag med 
1384 anställda. Omsättningen 2005 
låg på 229,8 miljoner euro. (Kährs, 
2007) 

Figure 6 Kährs i Nybro. 

Kährs är Europas största trägolvsföretag. Allt golv som produceras i Kährs kommer som 
råvara (trästock) till Nybro där all transformering sker till att bli ett golv. Golvet skickas 
till kunden från centrallagret i Kalmar. (Modigh, personlig kontakt, 2007-01-17) 
 
Kährs exporterar mycket av det golv de tillverkar i Nybro framförallt till USA. När 
golvet är klart i Nybro skickas det till Kalmar där centrallagret är beläget. Ska golvet till 
USA skickas det vidare med lastbil från Kalmar till Helsingborg, där golvet förflyttas 
från lastbil till containrar för vidare transport till Bremen. I Bremen omlastas golvet till 
transatlantiska fartyg för att nå sin slutdestination i USA. (Modigh, personlig kontakt, 
2007-01-17) 

1.2 Centrallagret i Kalmar 
Centrallagret är som nämnts tidigare placerat i Kalmar cirka 
3 mil ifrån Kährs huvudfabrik i Nybro. Centrallagret är styrt 
av DSV, vilket är ett tredjepartslogistikföretag som tar hand 
om andra företags logistikuppgifter, i vårt fall Kährs 
centrallager. DSV styr centrallagret men det ägs av Kährs 
och det är Kährs som står för kapitalbindningen som skapas 
i lagret. Med att DSV styr centrallagret menar Modigh 
(personlig kontakt, 2007-01-17) att det är de som sköter 
transporterna, hanteringen och lastbilarna till Helsingborg 
samt all inblandad dokumentation.  Lagret är uppbyggt av 
två våningar och på den översta våningen är artiklar som 
har låg omsättning placerade medan på första våningen  

                                      Figure 7 Centrallagret i Kalmar. 
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finns artiklar med hög omsättning. För att få upp och ner artiklarna används en hiss, 
vilken har blivit en flaskhals i lagret då det endast bara kan skicka upp en viss sorts 
pallar, vilket  innebär att de måste lastas om. När det skickas upp varor kan det inte 
skickas ner några. Det finns en tanke om att investera i en ny hiss som är mera 
anpassningsbar till de pallar som används. För att det ska vara möjligt måste den byggas 
på ett annat ställe än där dagens hiss står. För att kunna köra den gamla under tiden den 
nya installeras. För tillfället ligger lagernivåerna på 1,3 miljoner kvadratmeter golv, 
vilket enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-02-19) är för mycket. Helst skulle Kährs 
vilja ha ett lager på 1/3 av vad nuvarande nivå är. Då Kährs inte använder sig av någon 
lagerränta är det bara värdet av golvet som beräknas när en sammanställning av lagret 
skall skapas.  

5.2.1 Utleveranser från Centrallagret till Helsingb org 
Vi har fått ta del av Kährs statistik över hur mycket gods som skickats från Kalmar till 
Helsingborg under tidsperioden 2005 till 2007 (Modigh, personlig kontakt, 2007-03-
20). Statistiken vi fått redovisar både 40 fots containrar och kvadratmeter golv, vilket vi 
tänkt visa med olika diagram för att få fram en genomsnittlig bild över hur mycket som 
skickats iväg. För tidsperioden mellan 2005 till 2007 beräknat genomsnittligt per vecka 
under hela året, ser det följande ut: (Modigh, personlig kontakt, 2007-03-20) 
 

 

 

Diagram 1 leveranser mät i kvadratmeter per vecka. 

Kährs mäter även hur många 40 fots containrar som skickas iväg. I nuläget används 
endast container från och med Helsingborgshamnen. Modigh (personlig kontakt 2007-
02-19) uttryckte en önskan att använda sig av containrar redan i Kalmar för att slippa en 
omlastning i Helsingborg. Statistiken nedan är samma som i det föregående diagrammet 
fast nu mätt i containrar istället för kvadratmeter golv, enligt Modigh (personlig 
kontakt, 2007-03-20) är kvantiteten i en lastbil samma som för 2 containrar. Detta 
motsvarar ungefär 8 lastbilar i veckan enligt diagrammet. 
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Diagram 2 Leveranser mät i 40 fots containrar per vecka. 

Diagrammet visar att det i genomsnitt under åren 2005-2007 levererades 15,4 containrar 
i veckan. Detta värde kommer i fortsättningen att användas för beräkningsmodellen. 

1.3 Kostnadsaspekten 
Under denna rubrik presenterar vi vad det kostar att skicka med lastbil från Kalmar till 
Helsingborgshamn och vad det kommer att kosta att skicka med järnväg till 
Helsingborgs-, Malmös- och Göteborgshamn. 

5.3.1 Lastbil 
Enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-05-14) var kostnaderna följande för att skicka 
en lastbil från Kalmar till Helsingborg: 
Typ av kostnad: Kostnad: 
Skicka en lastbil till Helsingborgshamn 3198 kr 
Stuffning av container 1292 kr 
Administrativa avgifter 492 kr 
Hamnavgift 910 kr 
Carrier fee 547 kr 

Tabell 1 kostnaden för att skicka med lastbil. 

Genom att en lastbil kan ta två containrar kommer vi att i fortsättningen göra 
beräkningarna att det kostar 1599 kr per container till Helsingborg. Carrier fee är en 
båtavgift, stuffning är en term som innebär att container packas med gods. 

5.3.2 Järnväg 
Vi har även fått ett prisförslag för transport med järnväg från Mats Brodd på Green 
Cargo (personlig kontakt 2007-05-04), vilket är ett företag som tillhandahåller 
logistiklösningar där 94 procent av deras transporter sker med eldrivna tåg. Av Brodd 
(personlig kontakt, 2007-05-04) fick vi följande kostnader för att förflytta en 40 fots 
container från Kalmar till Helsingborgs-, Göteborgs- och Malmöshamn: 

Genomsnittligt 40 fots containrar per vecka
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Till hamn: Kostnad: 
Göteborg 4305 kr 
Helsingborg 5289 kr 
Malmö 5635 kr 

Tabell 2 Kostnadsförslag till järnväg utan motflöde. 

Dessa kostnader gäller om det inte finns något motflöde, d v s om det inte åker något 
gods tillbaka till Kalmar. Brodd (personlig kontakt 2007-05-04) gav också ett 
prisförslag för vad kostnaderna skulle bli för att ha ett omlopp från Helsingborgs-, 
Göteborgs- och Malmöshamn. Det innebär att containrarna kommer att gå tomma ifrån 
respektive hamn till Kalmar och sedan packas i Kalmar igen för vidare transport till 
respektive hamn. Kostnaden för respektive hamn är följande enligt Brodd (personlig 
kontakt, 2007-05-04): 
Till hamn: Kostnad: 
Göteborg 5781 kr 
Helsingborg 7134 kr 
Malmö 7503 kr 

Tabell 3 Kostnadsförslag till järnväg med motflöde. 

Som tabellerna utvisar är alla kostnader fasta kostnader för att skicka till respektive 
hamn. Som det ser ut i dagsläget har Kährs ett motflöde som ligger på 250 – 300 
containrar per år men det är bara sant för Helsingborgs hamn då enligt Modigh 
(personlig kontakt, 2007-05-04) inte finns något motflöde från de andra två alternativen. 
Det finns även vissa rörliga kostnader som är förknippade till transporten med järnväg 
och dessa är följande:  
Typ av kostnad: Kostnad: 
Lyft och distribution vid avlastning Cirka 308 –  431 kr/lyft  
Containerhyra 37 – 123 kr/dygn  

Tabell 4 Rörliga kostnader förknippade med järnväg. 

Kostnaden för lyft och distribution beror på avståndet till hamnen från rälsen, och 
containerhyran beror på vad för sorts container som behövs för att frakta godset (Brodd 
personlig kontakt, 2007-05-04).  
 
Enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-05-04) innehåller varje 40 fots container ett 
värde av 350 000 – 400 000 kr kvadratmeter golv till en vikt av ca 17 - 20 ton inklusive 
containerns vikt.  

1.4 Investeringsaspekten 
När vi pratar om ett skifte till järnväg i lagret finns det ett spår som går cirka 50 till 100 
meter ifrån lagret. Detta gör att det uppstår ett problem med lastningen då DSV inte kan 
lasta direkt ifrån lastkajen utan måste förflytta godset cirka 75 meter till järnvägsspåret. 
När vi pratade med Jan-Erik Andersson på DSV och Michael Modigh på Kährs 
(personlig kontakt, 2007-02-19) kom vi fram till tre olika förslag för att lösa 
problematiken. 
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5.4.1 Lager 
Första förslaget vi diskuterade var att bygga ett lager bredvid järnvägen, detta skulle 
förmodligen vara kostsamt och det är inte säkert att markägaren ger tillstånd för ett 
sådant bygge. Ett annat problem som kvarstår är att det måste fortfarande fraktas mellan 
lastkajen till det nya lagret. Det skulle kunna ske med hjälp av truckar men då kan det 
bli svårt under vinterhalvåret om det är halt eller snöigt att få godset till järnvägen. En 
förenklad variant av detta är att inte bygga ett lager utan att bara förflytta godset till 
järnvägen med truckar, fast då kvarstår problematiken under vinterhalvåret. 
 
Vi har varit i kontakt med Kalmar industries, vilka är återförsäljare av industritruckar. 
Där var vi i kontakt med Håkan Lorén (personlig kontakt, 2007-05-06) som gav oss 
följande prisuppgifter för en truck som klarar av att hantera 40 fots containrar, 
inköpspriset är dock grovt räknat. Trucken som vi fick uppgifter på hade en 
lyftkapacitet på 42 ton. Kährs containrar väger runt 20 ton, vilket innebär att den passar 
utmärkt till Kährs ändamål. En fullservice med däckbyte måste göras minst en gång om 
året enligt Lorén (personlig kontakt, 2007-05-06). Följande siffror är för införskaffandet 
och underhållet av en containertruck enligt Lorén (personlig kontakt 2007-05-06): 
Typ av kostnad Kostnad 
Inköp av truck 4 305 000 kr 
Däck 184 500 kr för 6 däck 
En fullservice 185 kr/h och tar 2 dagar 

Tabell 5 Kostnader för truckinvestering. 

Då inköpspriset är grovt räknat borde Kährs ta kontakt med Kalmar industries för en 
mera exakt siffra på inköpspriset. Kährs har mera fakta på de exakta 
användningsområdena och hur trucken skulle kunna användas effektivast. 

5.4.2 Förlängning av järnvägsrälsen 
Andra förslaget som vi diskuterade var att förlänga rälsen, det vill säga att den går in till 
lastkajen vilket skulle kosta enligt, Magnus Fahl (personlig kontakt, 2007-05-07) på 
banverket, 3690 - 7380 kronor per meter inklusive underbyggnad. 

5.4.3 Kran/lift 
Sista förslaget vi diskuterade var att bygga en kran för förflyttning av godset. Tanken 
med kranen är att den ska fungera som en lift som förflyttar godset uppe i luften och 
bort till järnvägsspåret.  
 
Vi har varit i kontakt med Dematek som bygger sådana kranar som behövs för 
problemet. Vi fick en ritning på hur det skulle kunna se ut i verkligheten, se bilaga 1. 
 
Kostnaden (grovt räknat) enligt Henriksson (personlig kontakt, 2007-04-26) på 
Dematek för en manuell kran ser ut på följande sätt beroende på vilken längd Kährs 
behöver: 
Kran Längd Kostnad 
Traverskran, i manuell drift exkl. kranbana 1 845 000 kr 
 50 m kranbana 1 230 000 kr 
 100 m kranbana 2 337 000 kr 



29 

Tabell 6 Kostnaden för manuell kran. 

De övriga kostnaderna enligt Thomas Henriksson (personlig kontakt, 2007-04-26) 
såsom drift, underhåll och reparationer ligger på följande, även här grovt räknat: 
År Typ av kostnad Kostnad 
1 – 5 Reservdelar 24 600kr/år 
 Arbetstid 36 900 kr/år 
6 år och framåt Reservdelar 49 200 kr/år 
 Arbetstid 61 500 kr/år 

Tabell 7 Övriga kostnader för manuell kran. 

Vi fick även av Henriksson (personlig kontakt, 2007-04-26) ett alternativ på en 
helautomatisk kran, den skulle då kosta, grovt räknat 7,38 miljoner kr inkl. containerok. 
När det gäller den automatiska kranen fick vi följande uppgifter från Henriksson 
(personlig kontakt, 2007-04-26) om drift-, underhåll och reparationskostnader: 
År Typ av kostnad Kostnad 
1 – 5 Reservdelar 49 200 kr/år 
 Arbetstid 61 500 kr/år 
6 år och framåt Reservdelar 73 800 kr/år 
 Arbetstid 86 100 kr/år 

Tabell 8 Övriga kostnader för automatisk kran 

Dessa två investeringar har samma problematik som truckinvestering, det vill säga de är 
båda grovt räknade dock trodde Henriksson (personlig kontakt, 2007-04-26) att en 
automatisk kran inte skulle fungera för detta specifika problem, han trodde att det skulle 
bli svårt att lasta det på tåget med en automatisk kran. 
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5.4.4 Beräkning av investeringar 
Enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-05-08) ansvarar Kährs för de investeringar som 
görs i centrallagret i Kalmar och de beräknar sina investeringar enligt följande tabell: 
Investeringsmetoder Nuvärde metoden 
 Payoff metoden 
  
Kalkylräntan 20 % 
  
Typ av investering: Ekonomiska livslängden, avskrivningstiden 
Kontorsbyggnader 2 % 50 år 
Fabriksbyggnader 5 % 20 år 
Markanläggningar 5 % 20 år 
Maskiner             5 – 10 % 10-20 år 
Truckar & traktorer 10 % 10 år 
Inventarier            10 – 20 % 5-10 år 
Bilar                    20 % 5 år 
Datautrustning      20 – 33 % 3-5 år 
Övrig kontorsutrustning 20 % 5 år 

Tabell 9 Beräkning av investeringar på Kährs 

1.5 Ledtidsaspekten 
Under denna rubrik presenterar vi ledtiderna för järnväg respektive lastbil. 

5.5.1 Järnväg 
När det gäller järnväg blir den bästa transportsträckan, enligt Lennart Lennefors 
(personlig kontakt, 2007-04-25) på banverket, från Kalmar till Emmaboda, Alvesta, 
Hässleholm och vidare till Helsingborg. För att frakta godset kommer det att ta ungefär 
4,5 till 6 timmar. Det beror på att det kan vara väldigt trångt på sträckan mellan Kalmar 
och Emmaboda, där det är cirka tre mil mellan mötesstationerna. Även sträckan Åstorp 
och Helsingborg har stora kapacitetsproblem under tiderna 6 – 9 och 15 – 18. Beroende 
på när tåget åker tar det mellan 4,5 och 6 timmar. (Lennefors, personlig kontakt, 2007-
04-25)  
 
Lämpligaste tiderna att åka från Kalmar till Helsingborg är att starta efter klockan 19 
eftersom det då är säkert framme vid Helsingborg senast klockan 6 dagen efter. Om det 
inte skulle vara möjligt för Kährs bör det gå att transportera godset från Kalmar mellan 
klockan 8 och 11 eller mellan 15 och 19. vid ett motsatt flöde är det lämpligt att åka från 
Helsingborg till Kalmar efter klockan 19, även här om det inte är möjligt för Kährs går 
det att hitta tider mellan klockan 9 och 15 (Lennefors, personlig kontakt,  2007-04-25). 
 
Då även alternativa hamnar är av intresse har vi frågat Lennefors (personlig kontakt, 
2007-05-07) vad tidsaspekten skulle bli om Kährs skulle skicka sitt gods till Göteborg 
eller Malmö. Lennefors svarade oss att grovt räknat skulle ledtiden bli ungefär lika lång 
för båda hamnarna som för Helsingborg. Detta gäller både till Malmö/Göteborg som 
från Malmö/Göteborg. (Lennefors, personlig kontakt, 2007-04-25) 
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Sträckan mellan Kalmar och Helsingborg, Göteborg och Malmö med järnväg blir 
följande enligt Peter Stenmark (personlig kontakt 2007-05-14) på banverket: 
Från: Till: Sträcka 
Kalmar Helsingborg 305,7 km 
 Göteborg 351,0 km 
 Malmö 311,9 km 

Tabell 10 Sträckor med järnväg 

5.5.2 Lastbil 
För att åka med lastbil mellan Kalmar och Helsingborg använder vi oss av webbtjänsten 
som finns på hitta.se (2007) där vi sökte på sträckan mellan Kalmar och Helsingborg, 
detta gav oss följande resultat: 
Från: Till: Sträcka: Tid: 
Kalmar Helsingborg 295,3 km 3h och 41 min 

Tabell 11 Tider för en lastbil att ta sig till Helsingborg 

Dock är dessa siffror för biltrafik och inte anpassade efter att lastbilar bara får köra i 80 
km/h. En annan viktig aspekt är under vinterhalvåret och vid andra oförutsedda 
händelser där det kan bli stopp i trafiken, det kommer att medföra att lastbilens körtid 
förlängs beroende på vad för situation som uppkommer.    
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6 Analys 
Under analysavsnittet ska vi skapa en beräkningsmodell utifrån det vi har kommit fram 
till under teoretiska referensramen och empirin. Upplägget på analysen är följande; först 
diskuterar vi hur företaget bör beräkna under varje aspekt. Efter det utför vi de 
beräkningar som är nödvändiga för att få ett bra beslutsunderlag. 

1.1 Introduktion till beräkningsmodellen 
Vi kommer i analysen att ta fram en beräkningsmodell utifrån den teoretiska 
beräkningsmodellen, denna ska sedan Kährs kunna använda sig av för att se på 
möjligheten att skifta transportsätt från lastbil till järnväg. Modellen kommer att vara 
uppbyggd av olika poster som är sammankopplade genom teorins formler och empirins 
siffror. Modellen kommer att vara indelad i olika avdelningar en för 
investeringsberäkningar, en för miljöberäkningar, en för kostnadsberäkningar, en för 
ledtidsberäkningar och en avdelning där det matas in allmänna uppgifter, precis som 
den teoretiska beräkningsmodellen.  
 
Vad som ingår i de olika posterna kommer att gås igenom under varje aspekt. Vi 
behandlar inte alla enskilda poster därför att vissa av posterna ses som självkara medan 
andra kan behöva förtydligas. Vi börjar med att gå igenom avdelningen för allmänna 
uppgifter. 
 
Under avdelningen allmänna uppgifter finns det följande poster: 
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 
Antalet containrar per år 
Grundinvestering 
 
Dessa poster utgör grundläggande uppgifter som behövs för att utföra de olika 
beräkningarna som förkommer i modellen, dessa uppgifter är av karaktären att de 
förekommer flera gånger i modellen och därför har vi valt att sätta dessa poster högst 
upp och länka vidare dem där de förekommer.  
 
Antalet containrar per år syftar på det antalet containrar som skickas per år.  
 
Grundinvestering avser här den investeringen som anses vara nödvändig. Notera att 
denna post enbart behöver fyllas i om en investering är aktuell annars kan den lämnas 
tom. En annan sak som är viktigt att ha i åtanke är att modellen stödjer flera 
investeringar men ska flera investeringar beräknas kan företaget använda formeln som 
finns i den teoretiska modellen i avsnitt 4.1.1.  

6.1.1 Investeringsberäkningar 
I empiri avsnittet har tre olika tänkbara investeringar tagits fram, dessa var att förlänga 
rälsen in till lastkajen, köpa in truckar och bygga en kran från lastkajen ut till rälsen. 
 
Vi har valt att använda oss av linjäravskrivning enligt Ax et al (2002). Vi valde linjär 
avskrivning för att det är enligt Ax et al (2002) den vanligaste metoden för beräkning av 
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avskrivningar. Vi kommer att använda oss av de ekonomiska livslängder som finns 
beskrivna i tabell 10 för att beräkna de olika avskrivningarna.  
 
En investering har flera kostnader än bara den årliga avskrivningskostnaden, till skillnad 
från den teoretiska beräkningsmodellen, därför har vi valt att lägga till 
reparationskostnader, reservdelar och arbetstid för de investeringar vi har uppgifter på, 
för att få fram en total årskostnad som investeringen medför. Alla siffror som behandlas 
under investeringar finns i tabellerna 5-8.  
 
Vi tycker även att när Kährs gör någon eller några investeringar borde företaget gå 
igenom de vanliga felen som kan uppkomma, se bilaga 2 vanliga fel, för att inte missa 
viktiga bitar om hur en investering blir så bra som möjligt. 

6.1.1.1 Poster i investeringsberäkningarna 
Under rubriken investeringar finns det följande poster: 
Grundinvestering 
Antalet avskrivningsår 
Kalkylränta 
Avskrivning per år 
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år 
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år 
Arbetstid 1 - 5 år, per år 
Arbetstid 6 år och framåt, per år 
Reservdelar 1 - 5 år, per år 
Reservdelar 6 år och framåt, per år 
Summa årligkostnad 
Summa årligkostnad per container 
 
Alla dessa poster har att göra med investeringar, om inga investeringar är aktuella ska 
inte heller något vara inskrivet i denna avdelning. 
 
Avskrivning per år avser den kostnad som investeringen medför. Den beräknas genom 
att grundinvesteringen divideras lika på antalet avskrivningsår enligt en linjär 
avskrivning. 
 
Gemensamt för posterna som behandlar reparationskostnader och arbetstid är att de är 
uppdelade på olika intervall. Posten Reparationskostnader 1 - 5 år, per år ska det anges 
värdet av de reparationskostnader som kommer att uppstå under de närmaste 5 åren. 
Dessa kostnader ska anges årsvis. Detta gäller bara om det handlar om en nyinvestering 
eller om investeringen inte är äldre än 5 år. 
 
I takt med att investeringen åldras kommer reparationskostnaderna att successivt öka. 
Därför finns det ett annat intervall som ska användas när investeringen är äldre än 5 år. 
Posten som då blir aktuell är Reparationskostnader 6 år och framåt, per år där ska det 
anges den årliga reparationskostnaden.  
 
Arbetstid 1 - 5 år, per år och Arbetstid 6 år och framåt, per år fungerar enligt samma 
princip som har presenterats ovan. Denna post avser den servicekostnader som 
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investeringen har behövt, uttryckt som en lönekostnad för den personal som har utfört 
arbetet. 
 
Posten Summa årlig kostnad summerar följande poster: Avskrivning per år, Summa 
årlig kostnad, Reparationskostnader 1 - 5 år per år, Reparationskostnader 6 år och 
framåt per år, Arbetstid 1 - 5 år per år, Arbetstid 6 år och framåt per år, Reservdelar 1 
- 5 år per år Reservdelar 6 år och framåt per år. Posterna ger då ett värde på den årliga 
kostnaden som investeringen orsaker. 
 
Summa årlig kostnad per container innebär att vi beräknar investeringen på en 
beräkningsgrund av en container, det vill säga summa årlig kostnad delat med antalet 
containrar per år.  

6.1.2 Miljöberäkningar 
Miljöberäkningarna kommer att grundas sig på de formler som har tagits fram i den 
teoretiska referensramen. De typerna av fordon som är aktuella är lastbil och eltåg.  
Eltåg 

adenmiljökostnkrgtonkmantal =∗∗ 00025,01  
Lastbil 

adenmiljökostnkrgtonkmantal =∗∗ 00025,076  
 
Det första steget blir att bestämma antalet tonkm, men detta varierar beroende på vilken 
kvantitet som bedöms lämplig att räkna på. Vi har valt att basera beräkningarna per 
container (40 fots). Det skulle bli problematiskt att försöka att basera beräkningarna på 
vagn eller lastbil då det finns skillnader i kvantiteter. För enkelhetens skull har vi valt 
att använda en container. Jämförelsen mellan de båda två transportsätten underlättas 
även den om det finns en gemensam lastbärare.  
 
Nästa steg blir att bestämma vikten och sträckan, enligt Modigh (personlig kontakt, 
2007-05-04) väger en container 17-20 ton, beroende på innehållet och fyllnadsgranden. 
Det vore rimligt att anta att en container i snitt väger 18,5 ton. Sträckorna till de olika 
hamnarna finns under empiriavsnittet i tabell 10 och 11 både lastbilens och järnvägens 
sträckor är av intresse för beräkningsmodellen.  
 
Antalet tonkm beräknas genom följande formel: tonkmkmsträckatonvikt =∗ )()( . Det är 
viktigt att inte glömma att inkludera fordonets vikt när antalet tonkm beräknas. Vikten 
för en av de lastbilar som används är enligt Lumsden (1998) 19,7 ton, beräknat på 
tjänstevikten. För järnväg är det enligt wikipedia (2007) 78 ton för loket och 13,350 ton 
per flakvagn. Vi har gjort ett antagande till beräkningsmodellen att ett lok drar 10 st 
vagnar. Detta gjorde vi för att kunna beräkna totalvikten under ett år för 
järnvägsalternativen. 
 
Efter att antalet tonkm har bestämts beräknas miljökostnaden enligt respektive formel. 
Den kostnad som erhålls är miljökostnaden i transporten för en container. Denna 
kostnad får sedan multipliceras med det totala antalet containrar per år. 
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6.1.2.1 Poster i miljöberäkningarna 
I modellen finns följande poster för beräkning av miljökostnaden: 
 
Lastbil 
Antalet lastbilar 
Lastbilens tjänstevikt i ton 
Godsets vikt per container 
Total fordonsvikt 
Miljökostnad 
 
Järnväg 
Antalet lok 
Antalet vagnar per lok 
Lokets totala tjänstevikt i ton 
Vagnens vikt i ton 
Containensrvikt inklusive last i ton 
Miljökostnad 
 
Posten Antalet lastbilar är baserad på antalet containrar. Modellen ska räkna med att det 
på varje lastbil lastas två containrar enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-03-20). 
Antalet lastbilar räknas då ut genom att antalet containrar divideras med två. 
 
Posten Containernsvikt inklusive last i ton anger godsets vikt adderat med själva 
lastbärarens (container) vikt. Denna vikt har angetts vara 18,5 ton. Skillnaden mellan 
denna post och motsvarande för lastbil (Godsets vikt per container) är att containerns 
egen vikt, 3,5 ton enligt Lumsden (1998) inte har räknats med. 
 
Total fordonsvikt, denna post ska ange totalvikten av fordonet när det har lastats på med 
allt gods. Den ska inte beräknas bara för ett fordon utan för alla de lastbilar som är 
inblandade. Summan beräknas genom följande uppställning: (Lastbilens tjänstevikt i 
ton* Antalet lastbilar)+((Godsets vikt per container)* Antalet containrar). En 
förklaring till siffran 3,5 kan vara på sin plats, den siffran står för containerns egenvikt. 
Egenvikten räknas inte med därför att i dagsläget körs det inga containrar till 
Helsingborg med lastbil. 
 
Miljökostnaden ska beräknas enligt den formel som tagits fram i teorikapitlet under 
miljö som kostnad. Beräkningarna grundar sig sedan på de antaganden och de riktlinjer 
som har beskrivits i avsnittet miljöberäkningar. 
 
Miljökostnaden för järnväg beräknas enligt samma princip som för lastbil, enda 
skillnaden är att det används en annan formel för att beräkna miljökostnaden hos 
järnväg. Formeln finns förklarad i den teoretiska referensramen under avsnittet miljö 
som kostnad. 

6.1.3 Kostnadsberäkningar 
Vi kommer i detta avsnitt att dela upp kostnaderna utifrån totalkostnadsmodellen, det 
vill säga totalkostnadsmodellen vi diskuterade i teorin går att ställa emot de siffror som 
är under tabell 1, 2, 3 och 4. 
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Vi kommer att börja med lastbilsscenariot, vilket ger oss följande tabell: 
Lastbilskostnader:   
Totalkostnadsmodellen Typ av kostnad Kostnad 
Förflyttnings kostnader Från Kalmar till Helsingborgshamnen  3198 kr 
Omlastnings kostnader Stuffning i Helsingborg 1292 kr 
Administrativa kostnader Administrativa kostnader 492 kr 
Administrativa kostnader Hamnavgift 910 kr 
Administrativa kostnader Carrier fee 547 kr 

Tabell 12 Lastbilskostnader. 

För järnvägsscenariot är det följande tabell: 
Järnvägskostnader:   
Totalkostnadsmodellen Typ av kostnad Kostnad 
Förflyttningskostnader Från Kalmar till Helsingborgshamnen  5289 kr 
Förflyttningskostnader Från Kalmar till Göteborgshamnen  4305 kr 
Förflyttningskostnader Från Kalmar till Malmöshamn 5635 kr 
Förflyttningskostnader Containerhyra 37–123 kr/dygn 
Hanterings-
/Lossningskostnader 

Lyft och distribution vid avlastning 30 –431 kr/lyft 

Tabell 13 Järnvägskostnader. 

De kostnader som totalkostnadsmodellen tar upp men som inte finns med i ovanstående 
tabellerna är: 

• Kapitalkostnad  
• Service- och underhållningskostnader  
• Reparationskostnader  
• Övriga kostnader  
• Emballeringskostnader  
• Lagerföringskostnader   

 
Vad gäller kapitalkostnaderna har vi delat upp dem i avskrivningar och kapitalbindning. 
Avskrivningarna ligger under avsnittet 6.1.1 Investeringsberäkningar och 
kapitalbindningen återfinns under avsnitt 6.1.4 Ledtidsberäkningar. 
 
Service och underhållskostnaderna ligger under avsnitt 6.1.1 Investeringsberäkningarna. 
I detta fall avses service och underhåll för de olika investeringsalternativen. Service- 
och underhållningskostnader finns med för järnvägsscenariot när det gäller vissa av 
investeringarna. För lastbilsscenariot har vi inte lyckats ta fram några kostnader för 
service och underhåll, därför överlåter vi det till Kährs att fylla i denna post i 
beräkningsmodellen. Service och underhållskostnaderna finns under posten arbetstid. 
Arbetstiden innefattar då både servicen och underhållet som krävs. 
 
För övriga kostnader, emballeringskostnader och lagerföringskostnader har vi inte 
tillräckligt med underlag för att genomföra några beräkningar. Därför har dessa 
utelämnats ur beräkningsmodellen. Det blir upp till Kährs att i detta fall fylla i de 
saknade kostnaderna. 
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6.1.3.1 Posterna i kostnadsberäkningarna 
Under rubriken kostnader uppgifter finns det följande poster: 
Skicka en container från Kalmar till Hamn 
Stuffningen 
Containerhyra per dygn 
Lyft och distribution, järnväg 
Administrativa kostnader  
Hamnavgifter 
Övriga kostnader  
Summa kostnader 
 
Detta avsnitt täcker in de olika kostnaderna som finns i samband med transporten. Alla 
kostnaderna är angivna per container. Kostnaderna summeras sedan till posten Summa 
kostnader för att sedan multipliceras med antalet containrar.  
 
För lyft och distribution har vi valt att beräkna det på 362 kr för varje lyft då kostnaden 
varierar från 308 till 431 kr, se tabell 4. För järnväg krävs det två lyft, ett för att lasta av 
containern och ett annat för att lasta på den på båten. Därför är kostnaden för lyft och 
distribution, järnväg det dubbla mot vad det är i tabell 4, det vill säga 724 kr.  
 
Hamnavgiften har vi valt den kostnad som vi fick av Modigh (personlig kontakt, 2007-
05-14), det vill säga 910 kr för hamnavgift plus 547 kr för carrier fee vilket blir 1 457 kr 
per container. Vi valde att använda denna siffra på alla hamnar därför att vi saknar 
kostnader för hamnarna Malmö och Göteborg, vilket beror på tidsbrist och svårigheter i 
att få fram korrekta uppgifter.  
 
Kostnaden för stuffning har vi valt att enbart ta med i lastbilskostnaderna för att vi inte 
vet vad kostnaden skulle bli om man stuffar en container i Kalmar istället. Alla poster 
multipliceras sedan med antalet containrar för att få fram totalkostnaden i och med att 
alla kostnaderna har angivits per container. 

6.1.4 Ledtidsberäkningar 
Kostnaden för lagerbindningen beräknas med hjälp av följande formel: 
Kapitalbindningen*avkastningskravet(%) = kostnaden för kapitalbindningen (Mattson 
et al, 2005). Som det har framförts tidigare i den teoretiska referensramen kan 
lagerbindningen uppfattas som en kostnad.  
 
Den uppmätta ledtiden måste anges i en lämplig enhet. Vi väljer att ange tiden i timmar 
eftersom det enligt uppgifter från Banverket (Lennefors, personlig kontakt, 2007-04-25) 
inte ska ta mer än 4-6 timmar att slutföra resan. Det finns ingen mening i att ange tiden 
mer exakt eftersom den varierar med trafikbelastningen. Tiden som kommer att 
användas för järnväg kommer således att vara 5 timmar. Lagerbindingen måste sedan 
fördels så att en tim-kostnad kan fås fram. Lagerbindningen kommer därför att fördelas 
på antalet timmar på 5 år (24*7*52*5= 43 680 timmar). Eftersom det enligt (Mattsson, 
2005) gick att se det bundna kapitalet som en investering har vi valt att behandla det 
som en sådan. Därför har vi valt att utgå ifrån kalkylräntan på 20 %, se tabell 9, och 
tiden som har valts är inventariernas avskrivningstid på 5 år enligt tabell 9 Det kan 
diskuteras hur pass lämpligt det är att använda sig av en tidsram på 5 år när transporten 
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enbart stäcker sig uppemot ett par timmar. Risken finns att kostnaden blir obetydliga, 
men vi har ändå valt att genomföra beräkningarna för att hålla oss inom de ramar som 
gäller när Kährs beräknar sina investeringar. 
 
Godsvärdet kommer att beräknas per container (40 fots), värdet av en sådan container 
uppgår till 350 000- 400 000 kr enligt Modigh (personlig kontakt, 2007-05-04). Vi har 
här valt att räkna med ett snitt på 375 000 kr per container för att undvika att 
systematiskt över- eller underskatta godsvärdet. 
 
Vi har tidigare belyst att kapitalbindningen skulle kunna öka vid en omställning till 
järnväg från lastbil. Detta har att göra med att ett tåg rymmer mer gods än en lastbil. I 
Kährs fall tror vi inte att en omställning skulle leda till mer kapitalbindning, i alla fall 
inte i dagsläget. Vilket beror på att Kährs redan idag lagerhåller väldigt många artiklar, 
som det framgår i empirin finns det problem med alldeles för många artiklar i lager. 
Detta betyder att Kährs inte behöver producera och lagerhålla mer utöver det som redan 
produceras och lagerhålls idag. Därför tror vi att en omställning inte skulle ha en 
betydande effekt på färdigvarulagrets storlek. Av denna anledning har vi inte med denna 
aspekt i beräkningsmodellen. 

6.1.4.1 Posterna i ledtidsberäkningarna 
Under rubriken ledtider uppgifter finns det följande poster: 
Sträcka i kilometer 
Snitt hastighet i km/h 
Tid i timmar för körsträckan 
Tid för pålastning i timmar 
Tid för avlastning i timmar 
Godsvärdet per container 
Avkastningsränta 
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 
Antalet avskrivningår i timmar 
Kostnad för lagerbindning per container 
Kostnad totalt för lagerbindningen 
 
Detta avsnitt täcker in de olika kostnaderna som finns i samband med ledtiden. Alla 
ledtider är angivna per container, dock inte den sista posten som beräknar den totala 
kostnaden för lagerbindingen. I lastbilsscenariot har vi valt att ange snitthastigheten till 
80 km/h, för att lastbilar enbart får köra i 80 km/h. I järnvägsscenariot har vi valt att inte 
ange snitthastigheten, utan bara gått efter de siffror vi fick av Lennefors (personlig 
kontakt, 2007-04-25), det vill säga 5 timmar under rubriken tid i timmar för 
körsträckan. Vi har valt att inte förklara de olika posterna i detta avsnitt för att det står 
beskrivet i avsnittet ovan. 

6.1.5 Alternativa hamnar 
Alternativa hamnar är som sagts tidigare överhuvudet, därför kommer vi att skapa fyra 
olika beräkningsmodeller fast med samma parametrar. De olika modellerna kommer att 
visa följande: 

1. Första beräkningen visar transport med lastbil ifrån Kalmar till 
Helsingborgshamn 
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2. Andra beräkningen visar transport med järnväg ifrån Kalmar till 
Helsingborgshamn 

3. Tredje beräkningen visar transport med järnväg från Kalmar till Göteborgshamn 
4. Fjärde beräkningen visar transport med järnväg ifrån Kalmar till Malmöshamn   

1.2 Styrkor och svagheter med beräkningsmodellen 
När vi nu har slagit ihop alla poster under analysavsnittet och skapat en 
beräkningsmodell, se bilaga 3, ska vi diskutera de styrkor och svagheter som 
beräkningsmodellen besitter. 
 
De styrkor som vi anser modellen har är att den är generell och kan appliceras 
oberoende av vilket företag som använder den, det vill säga den är inte specifik för 
Kährs. 
 
Svagheterna med modellen är att den enbart kan beräkna ett transportslag åt gången, det 
vill säga under allmänna uppgifter måste antingen lastbilens eller järnvägens sträcka till 
slutdestinationen vara noll. Ytterligare en svaghet är att det är omständligt att beräkna 
på investeringar som sträcker sig över perioder som är längre än 5 år. Dock är det 
fortfarande möjligt, först måste en årlig kostnad för de fem första åren beräknas. Sedan 
beräknas en årligkostnad för 6 år och framåt. 
 
En annan svaghet är att miljökostnaderna enbart är beräknade på resan till hamnen och 
inte på resan tillbaka till Kalmar, vilket gör att miljökostnaderna kan blir lägre än vad de 
egentligen skulle ha varit. Varför vi valde att bortse ifrån denna problematik är för att 
det är osäkert i hur mycket som egentligen går tillbaka till Kalmar och ännu viktigare 
när det går tillbaka.  

1.3 Olika scenarion 
Under detta avsnitt kommer vi att använda oss av beräkningsmodellen som finns i 
bilaga 4. Vi kommer att använda denna beräkningsmodell för att bygga upp olika 
scenarion vad gäller ett skifte från lastbil till järnväg. Vi kommer att använda oss av 
antalet containrar per år som beräkningsbas, det vill säga alla beräkningar kommer att 
vara baserade på ett år.  
 
Vi kommer att göra beräkningar av alla tänkbara scenarion som tagits upp för att 
identifiera de eller det alternativ som blir de bästa, sett ur Kährs synpunkt. Vi kommer 
dock inte göra några scenarier på de siffror som presenterades i tabell 3 för att vi inte 
vet hur stort motflöde det handlar om. Därför överlämnar vi det till Kährs att göra en 
bedömning om ett motflöde är intressant att räkna på. 
 
Vi har valt att istället för att gå igenom varje scenario för sig göra en sammanfattning av 
uppgifterna efter beräkningarna. Detta görs i ett eget stycke som vi väljer att kalla för 
sammanfattning av beräkningarna. 

6.3.1 Lastbilsscenariot 
Vad gäller lastbil kommer vi endast att presentera nuläget, det vill säga transport till 
Helsingborg med lastbil. Sätter vi in siffrorna för nuläget i beräkningsmodellen får vi ut 
följande, se bilaga 5 för en komplett beskrivning av kostnaderna: 
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Investeringskostnader 0 kr 
Miljökostnader 111 608 kr  
Kostnader 5 156 391 kr  
Ledtider 5 075 kr  
Total summa 5 273 075 kr 

Tabell 14 Lastbilsscenariot. 

Det är dessa siffror vi kommer att jämföra med järnvägsscenariot för att se om ett skifte 
skulle vara lönsamt. 

6.3.2 Järnvägsscenario till Helsingborgs hamn 
I första scenariot med Helsingborg som hamn är det truckinvesteringen som är 
alternativet för att kunna använda järnväg som transportsätt, vilket ger oss följande 
siffror i beräkningsmodellen, se bilaga 6 för komplett bild över kostnaderna: 
Investeringskostnader 617 960 kr 
Miljökostnader 1 607 kr  
Kostnader 6 046 480 kr  
Ledtider 6 875 kr  

Total summa 6 672 923 kr 

Tabell 15 Järnvägsscenariot till Helsingborg med truckinvesteringen. 

I det andra scenario har vi valt att investera i förlängning av rälsen, vilket ger oss 
följande siffror från beräkningsmodellen, se bilaga 7 för komplett beskrivning av 
siffrorna: 
Investeringskostnader 27 675 kr 
Miljökostnader 1 607 kr  
Kostnader  6 046 480 kr  
Ledtider  6 875 kr  
Total summa 6 082 638 kr 

Tabell 16 Järnvägsscenariot till Helsingborg med förlängning av rälsen som investering. 

Nästa scenario blir Helsingborgs hamn med kraninvesteringen, vilket ger följande 
siffror, se bilaga 8 för komplett beskrivning av siffrorna: 
Investeringskostnader 340 300 kr 
Miljökostnader 1 607 kr  
Kostnader 6 046 480 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 6 395 263 kr 

Tabell 17 Järnvägsscenariot till Helsingborg med kraninvesteringen. 

6.3.3 Järnvägsscenariot till Göteborgs hamn 
I första scenariot med Göteborg som hamn är det truckinvesteringen som är alternativet 
för att kunna använda järnväg som transportsätt, vilket ger oss följande siffror i 
beräkningsmodellen, se bilaga 9 för komplett bild över kostnaderna: 
Investeringskostnader 617 960 kr 
Miljökostnader 1 846 kr  
Kostnader 5 258 493 kr  
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Ledtider 6 875 kr  
Total summa 5 885 174 kr 

Tabell 18 Järnvägsscenariot till Göteborg med truckinvesteringen. 

I det andra scenario har vi valt att investera i förlängning av rälsen, vilket ger oss 
följande siffror från beräkningsmodellen, se bilaga 10 för komplett beskrivning av 
siffrorna: 
Investeringskostnader 27 675 kr 
Miljökostnader 1 846 kr  
Kostnader 5 258 493 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 5 294 889 kr 

Tabell 19 Järnvägsscenariot till Göteborg med förlängning av rälsen som investering 

Nästa scenario blir Göteborgs hamn med kraninvesteringen, vilket ger följande siffror, 
se bilaga 11 för komplett beskrivning av siffrorna: 
Investeringskostnader 340 300 kr 
Miljökostnader 1 846 kr  
Kostnader 5 258 493 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 5 607 514 kr 

Tabell 20 Järnvägsscenariot till Göteborg med kraninvesteringen 

6.3.4 Järnvägsscenariot till Malmös hamn 
I första scenariot med Malmö som hamn är det truckinvesteringen som är alternativet 
för att kunna använda järnväg som transportsätt, vilket ger oss följande siffror i 
beräkningsmodellen, se bilaga 12 för komplett bild över kostnaderna: 
Investeringskostnader 617 960 kr 
Miljökostnader 1 172 kr 
Kostnader 6 323 557 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 6 950 032 kr 

Tabell 21 Järnvägsscenariot till Malmö med truckinvesteringen. 

I det andra scenario har vi valt att investera i förlängning av rälsen, vilket ger oss 
följande siffror från beräkningsmodellen, se bilaga 13 för komplett beskrivning av 
siffrorna: 
Investeringskostnader 27 675 kr 
Miljökostnader 1 172 kr  
Kostnader 6 323 557 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 6 359 279 kr 

Tabell 22 Järnvägsscenariot till Malmö med förlängning av rälsen. 

Nästa scenario blir Malmös hamn med kraninvesteringen, vilket ger följande siffror, se 
bilaga 14 för komplett beskrivning av siffrorna: 
Investeringskostnader 340 300 kr 
Miljökostnader 1 172 kr  
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Kostnader 6 323 557 kr  
Ledtider 6 875 kr  
Total summa 6 671 904 kr 

Tabell 23 Järnvägsscenariot till Malmö med kraninvesteringen.  

6.3.5 Sammanfattning av beräkningarna 
Under detta stycke kommer vi att ge en sammanfattningen av alla de olika scenarierna 
som har tagits upp här ovanför. De kommer att presenteras genom att följa 
beräkningsmodellens struktur där varje del behandlas var för sig. 
 
I avsnittet nedan går vi inte in på kostnaderna rent siffermässigt utan mera se på de 
differenser som finns mellan de olika scenarierna. Anledningen är att en faktor har 
multiplicerats med varje kostnad, vilket ger att kostnaderna inte stämmer överens med 
verkligheten.   

6.3.5.1 Investeringar 
Vad gäller investeringskostnaderna är det till lastbilens fördel då det inte krävs några 
ytterligare investeringar till skillnad från järnväg. En sak som måste tas i beaktning när 
det gäller bedömningen av järnvägens investeringar är att för att kunna hantera 
containertrafiken måste det investeras i truckar, oavsett vilka andra investeringar som 
väljs. Det vill säga att investeringar för truckar måste räknas med i de andra 
investeringsalternativen, i bilaga 15 till 20 har vi gjort beräkningar på hur mycket det 
skulle kosta för Kährs med investeringsalternativen förlängning av rälsen och kranen 
plus truckinvesteringen, där vi har tagit hänsyn till det faktum att truckar kommer att 
behövas. För att göra dessa beräkningar har vi lagt till en post i slutet av 
investeringsberäkningarna vilken är summan av de kostnader som truckinvesteringen 
medför. Som vi kan se ökar allas totalsummor med 617 960 kr/år, detta är dock bara 
sant för fem år och framåt efter de fem åren minskar kostnaderna till att enbart bli 
innefatta reservdelar och arbetstid.  
 
När det gäller investeringarna är det tyvärr många siffror som saknas, såsom 
totalkostnadsmodellen förespråkar är det underhållningskostnader och 
reparationskostnader som är den svaga punkten i investeringarna. Därför anser vi att 
Kährs borde ta reda på lite mera fakta om just dessa poster för att inte underskatta dem. 
Skulle det vissa sig att underhållnings- och reparationskostnaderna är gigantiska jämfört 
med grundinvesteringen kan en billig investering vissa sig vara väldigt dyr i slutändan. 

6.3.5.2 Miljön 
Enligt våra beräkningar finns det stora skillnader vad gäller miljökostnaden mellan 
lastbil och järnväg, miljökostnaden för lastbil var ca 75 gånger större än för järnväg. 
Detta var väntat då det finns stora utsläppsskillnader mellan de båda fordonstyperna. 
Den stora styrkan hos järnvägen är också att det är ett väldigt miljövänligt alternativ. 
Det var också den enda kostnaden där järnvägen var ett billigare alternativ än lastbilen. 
 
I dagsläget är miljökostnaden inte en kostnad som Kährs står för utan det är mera en 
samhällskostnad, därför är det svårt att ta miljökostnaden på allvar när företaget inte 
behöver betala för sina utsläpp.  
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Skulle vi inte ta med miljöberäkningarna i beräkningsmodellen skulle 
lastbilsalternativet bli 111 608 kr billigare och för järnväg blir det mellan 1000 och 
2000 kr billigare, dessa siffror skulle dock inte påverka resultatet speciellt mycket i 
dagsläget, då lastbil är det billigaste alternativet redan innan miljökostnaden tagits bort. 
Däremot om kostnaden för en miljörätt skulle öka markant och att Kährs skulle vara 
tvungna att betala för sina utsläpp blir genast miljökostnaderna en kostnad som kommer 
att stå i centrum. 

6.3.5.3 Kostnader 
Järnvägs alternativen var, enligt våra beräkningar, grovt räknat ca 114% dyrare än 
alternativet med lastbil. Den största skillnaden i kostnader utgjordes av kostnaden för att 
skicka en container till respektive hamn. Det kunde handla om 2000 kr mer per 
container. En fundering som dyker upp är varför det är mycket dyrare att skicka med 
järnväg jämfört med lastbil. En anledning skulle kunna vara avståndet, miljökostnaden 
ökar hela tiden med vikten och avståndet. Ju längre avstånd desto dyrare blir det, 
skillnaden mellan järnväg och lastbil är att miljökostnaden för lastbil ökar mycket 
fortare med avståndet än för motsvarande ökning hos järnvägen. Kort sagt, avståndet 
var inte tillräckligt för att järnvägen skulle hinna bli lönsamt. Alla de hamnar som vi 
valt att titta på ligger i Sydsverige och i efterhand kan vi konstatera att avståndet mellan 
dem inte är tillräckligt stort för att de skulle kunna få några betydande effekter på 
kostnader vad gäller järnvägsscenariona. Ett alternativ skulle i detta fall kunna vara att 
titta på möjligheten att skicka godset direkt till Bremen.  
 
En annan anledning skulle kunna vara pålitligheten hos det insamlade materialet om 
kostnaden för att skicka en container. Det svårt att få insyn i vad de exakt kostnaden 
utgörs av då den består av en klumpsumma. Skulle det kunna vara så att kostnaden har 
övervärderats eller underskattats? Svårt att säga med säkerhet, men vi ser inga 
anledningar till varför de inblandade parterna (Kährs och Green Cargo) medvetet skulle 
vilja vikta siffrorna då de inte har något eget intresse i att ange felaktiga kostnader. 
 
Som beräkningar visar framgår det att lastbil är det billigaste alternativet för Kährs rent 
kostnadsmässigt. Men att enbart förlita sig på dessa siffror vore enligt oss ett misstag 
eftersom underlaget till siffrorna är bristfälligt. Som vi nämnt tidigare finns inte alla 
kostnadsposter med, vilket betyder att alla kostnader inte har fångats upp. Den verkliga 
kostnadsbilden kan i värsta fall skilja sig markant från de totalkostnader som vi har 
beräknat fram. Därför bör siffrorna tolkas med försiktighet och ses mer som en 
fingervisning. 

6.3.5.4 Ledtider 
Angående ledtiderna nämnde vi tidigare att dessa kan bli obetydliga, vilket bekräftades 
när vi gjorde beräkningarna i beräkningsmodellen. Vi anser att 6 kr per container 
respektive 9 kr för järnväg är en kostnad som inte är speciell stor. Däremot om man 
väljer en avskrivningstid som är lägre ökar ledtidernas kostnader till en mer betydande 
post. Däremot kan vi inte se speciellt stora skillnader mellan lastbils- och 
järnvägsalternativet. Rent tidsmässigt är det inte heller några speciellt stora skillnader, 
tidsskillnaden ligger på cirka en timme. Det hade kanske gjort en stor skillnad om 
Helsingborg var slutdestinationen. Men som det ser ut i dagsläget skickas det vidare 
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med båt till USA och med båt är ledtiderna väldigt långa jämfört med lastbil eller 
järnväg, därför jämnas den tidsvinst som lastbil skapar ut med båttransporten.   
 
Det finns en annan aspekt av ledtiden, som i efterhand visat sig vara mer intressant, har 
med säkerhet att göra. Vi kunde i empiri kapitlet avsnitt 5.5.1 Järnväg se att det fanns en 
del kapacitets problem på järnvägen samt att godset måste skickas med breda 
tidsmarginaler för att försäkra sig att godset verkligen kommer fram i tid. Detta skulle 
kunna tolkas som att det råder stora osäkerheter i ledtiderna när det gäller 
järnvägstransporter. En intressant frågeställning som dyker upp är om detta har några 
konsekvenser för Kährs. Kan detta komma att påverka kunderna över atlanten? Dessa är 
frågor som Kährs får ta ställningen till då vi inte har underlag nog att själva besvara dem 
men vi tyckte att dem är nog så intressanta att ta upp. 

6.3.5.5 Totala summan 
Enligt våra beräkningar är lastbilen det billigaste alternativet. Skillnaden mellan lastbils 
alternativet och det billigaste järnvägs alternativet (förlängning av räls med Göteborg 
som hamn) är ganska liten, åtminstone enligt våra beräkningar. Skillnaden ligger på ca 
22 000 kr per år. Men som vi har tagit upp tidigare så har ingen hänsyn tagits till 
underhållskostnaderna. Underhållskostnaderna skulle mycket väl kunna få 
järnvägsalternativet att bli ännu dyrare. 
 
Vad gäller de andra järnvägs alternativen är de alla dyrare än alternativet för lastbil. 
Räknat på totalsumman är järnvägen i genomsnitt 85% dyrare än lastbilen. Men som vi 
ser finns det skillnader i hur olika dyra järnvägs alternativen är. Det måste även tilläggas 
att resultaten av dessa beräkningar bör tas med en nypa salt. Det har sedan tidigare 
framgåt att underlaget för beräkningarna inte är komplett och det påverkar i sin tur 
trovärdigheten till resultaten som fås fram. Vi rekommenderar därför att inte se siffrorna 
som fakta. 
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7 Slutsats 
Det har nu blivit dags att besvara problemformulering som denna rapport är uppbyggd 
efter, det vill säga är om det är värt ett skifte från lastbil till järnväg enligt följande 
aspekter: ledtider, investeringar, kostnader, miljö och alternativa hamnar.  
 
Vi ska nu göra en sammanställning av analysen där vi kom fram till följande fördelar 
och nackdelar för respektive fordon: 
Aspekt Järnväg Lastbil 
Investeringar - + 
Miljö + - 
Kostnad - + 
Ledtider +/- +/- 
Alternativa hamnar +/- Uppgifter saknas 

Tabell 24 Fördelar och nackdelar för järnväg respektive lastbil. 

 
 
Tabellen 25 är en förenkling av de fakta vi har analyserat i analysavsnittet. Tabellen ger 
en snabb överblick men är egentligen inte tillräcklig för att fungera som beslutsunderlag 
utan att tittat på de bakomliggande faktorerna. Som det ser ut enligt tabellen har 
lastbilen fler fördelar än järnvägen, men vilket alternativ som slutligen väljs beror mer 
på vilka egenskaper som Kährs prioriterar. Om exempelvis miljön är en viktig faktor, 
det vill säga om företaget har en stark önskan att profilera sig som miljövänligt, då 
kanske järnvägen är extra intressant. Det kan tänkas att företaget kan öka sin försäljning 
i form av good will på grund av att de väljer att profilera sig som ett naturvänligt 
företag. Frågan blir bara om företaget är beredda att ta de extra kostnader som blir 
följden. Kanske företaget inte anser att de miljöbesparingarna som järnvägen ger är en 
tillräcklig anledning för att ta på sig de extra kostnaderna som transportsättet är 
förknippat med.  
 
Slutsatsen av det hela är att beräkningarna gjorda i beräkningsmodellen visar att det inte 
är värt att gå över till järnväg, det bör ändå påpekas att en djupare analys av Kährs borde 
göras för att med större precision kartlägga de kostnader som behövs för en komplett 
bedömning. Med bättre sifferunderlag kan den framtagna beräkningsmodellen bli ett 
effektivt verktyg vid bedömningen.  
 
Svaret på problemformulering är att det inte är värt att göra ett skifte men som sagts 
tidigare är det i slutändan Kährs som avgör vilka egenskaper som de värderar högst.  
 
Förslag till vidare studier: 

• Se på möjligheten att skicka godset direkt till Bremen med järnväg. 
• Se vilka konsekvenser som osäkra ledtider med järnväg får. 
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8 Avslutning 
Arbetet har varit lärorikt och givit en djupare insikt i transportbranschen. Vi hoppas att 
den framtagna modellen kommer att kunna användas för andra framtida 
investeringsbedömningar.  
 
Arbetet har dock inte varit fritt från utmaningar, den största har varit att få fram det 
nödvändiga empiriska materialet. Material om kostnader har varit lite svårt att få tag i, 
det har inte alltid varit lätt att få tag på personer och vissa kostnader har inte alltid varit 
lättillgängliga och som rapporten visar har nästan allt varit angivit i klumpsummor. 
 
Framtida uppföljning på denna rapport kan vara av hur företag ser på miljöaspekten vid 
val av transportsätt, även hur ett containerflöde med lastbil skulle kunna te sig skulle 
kunna undersökas 
 
Avslutningsvis vill vi tacka Michael Modigh på Kährs och vår handledare Kerstin Jäger 
på Högskolan i Skövde för att de gav oss möjligheten att göra denna rapport. 
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Bilaga 1. Ritning över kran 
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Bilaga 2 – Investeringsberäkningar 

1.1 Investeringar 
De tre vanligaste sätten att beräkna om en investering är lönsam eller inte är payback-, 
nuvärde- och annuitetsmetoden. Vi kommer enbart i denna rapport redovisa för 
payback- och nuvärdemetoden för att nuvärdemetoden är bäst lämpad enligt Andersson 
(1997) när företaget skall välja mellan investeringar som har olika lång livslängd, vilket 
ofta gäller vid ersättningsinvesteringar och det är just den typen av investeringar som 
det rör sig om. Dessutom använder sig Kährs av payback och nuvärdemetoden detta gör 
att de lättare kan göra jämförelser men liknande investeringar. Vi kommer även att gå 
igenom avskrivningar i detta avsnitt. Vi börjar med att presentera paybackmetoden. 
 
Paybackmetoden 
Paybackmetoden är den enklaste formen av investeringskalkylering. Metoden tar ingen 
hänsyn till att belopp vid olika tidpunkter har olika värde. Metoden har därför inga 
ränteövervägande och diskontering görs därför inte (Andersson 1997). Metoden innebär 
att företaget beräknar hur lång tid det tar, återbetalningstiden eller payback-tid, innan 
investeringen är intjänad (Holmström 2003). Enligt Holmström (2003) kan följande 
mall användas för att beräkna payback-tiden: 
  Payback-tid = G / a, där   
  G = grundinvestering 
  a = årligt inbetalningsöverskott 
Vad grundinvestering innebär har vi redan tagit upp under avsnittet investeringar i 
teoretiska referensramen. 
  
Inbetalningsöverskott är skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar som 
investeringen medför. Inbetalningsöverskott innebär således att för att kunna bedöma en 
planerad investeringslönsamhet måste utvärderingen utgå från hur företagets 
inbetalningar kommer att öka eller hur dess utbetalningar minskar som en konsekvens 
av investeringen. En investering kan endast vara lönsam om det ökar företagets intäkter 
eller om den minskar företagets kostnader. Exempel på inbetalningar och utbetalningar 
kan vara enligt Olsson (2005): 

• Inbetalningar 
� Ökad försäljningsintäkter 
� Sänkta kostnader (se utbetalningar) 

• Utbetalningar 
� Råvaror och andra insatsvaror  
� Löner  
� Förbrukningsmaterial, underhåll, kassationer, reservdelar, 

verktyg och tillbehör. 
� Administrationskostnader 
� Marknadsförings- och försäljningskostnader 

 
Beslutsregeln för paybackmetoden är när investeringen inte överstiger den tid företaget 
ställt upp som krav, det vill säga grundinvesteringen genom inbetalningsöverskotten är 
mindre än eller lika med den tid som investeringen är försvarbar för företaget. Om 
företag vill jämföra olika investeringsalternativ är det den med kortast payback-tid som 
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är det bästa alternativet (Holmström 2003). Fördelar och nackdelar med 
paybackmetoden är enligt Olsson (2005): 

• Fördelar med paybackmetoden 
� Den är enkel att använda 
� Man behöver endast uppskatta konsekvenserna under 

återbetalningstiden. 
� Men behöver ej uppskatta kalkylräntan. 

• Nackdelar med paybackmetoden 
� Den är missvisande, eftersom den inte tar hänsyn till 

konsekvenserna efter återbetalningstiden, den gynnar därmed 
kortsiktiga investeringar. 

� Då den inte tar hänsyn till ränta, bortser den från fördelar med 
stora inbetalningar i ett tidigt skede. 

Ska företag använda sig av denna metod ska den helst kompletteras med nuvärdes- eller 
annuitetsmetoden för att ge en helhetsbild om investeringen är lönsam eller inte men om 
företaget vill ha en snabb bild över investeringen är paybackmetoden ett utmärkt 
alternativ (Holmström 2003). 
 
Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en ofta använd metod vid investeringskalkylering. Metoden 
innebär att företaget beräknar nuvärdet av de framtida in- och utbetalningar som blir 
följden av en investering. Med nuvärdet menas vad ett belopp i framtiden är värt idag. 
Eftersom betalningar i framtiden är mindre värda idag har valet av kalkylräntenivå vid 
diskonteringen stor betydelse. Ju högre räntesats företaget använder desto lägre blir 
nuvärdet (Holmström 2003). Följande mall kan användas enligt Holmström (2003) för 
att beräkna nuvärdet: 
  Nuvärdet av de årliga inbetalningsöverskotten 
  + Nuvärdet av restvärdet 
  - Grundinvesteringen 
  = Summa nuvärde av investeringen i kronor 
Vad inbetalningsöverskottt och grundinvesteringen innebär finns beskrivet under 
paybackavsnittet. 
 
Nuvärdet av inbetalningsöverskotten innebär enligt Olsson (2005) att alla framtida 
inbetalningsöverskott räknas om till nuvärdet, det vill säga diskonteras till nuvärde med 
hjälp av vald kalkylränta för att jämföra alla in- och utbetalningar till 
investeringsanförskaffandet. Kalkylräntan är den räntan som sätts för att kunna värdera 
betalningar vid olika tidpunkter (Olsson, 2005).  Nuvärdesfaktorn beräknas enligt 
följande (Holmström, 2003): 

ktornNuvärdesfa
akalkylräntakalkylränt

akalkylränt
gsårAvskrivnin

gsårAvskrivnin

=
+

+
)1(*

)1(
 

 
För att ge en förklaring av vad restvärdet innebär måste vi först förklara vad ekonomisk 
livslängd är. Vad ekonomisk livslängd innebär finns beskrivet under avsnittet 
investeringar i teoretiska referensramen. Nuvärdesfaktorn för restvärdet beräknas enligt 
Holmström (2003) på följande sätt: 
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restvärdeavktornNuvärdesfa
akalkylränt gsårAvskrivnin

=
+ )1(

1
   

 
Restvärdet är det värde som finns kvar i investeringen efter den ekonomiska 
livslängden, det vill säga om den är användbar har den ett så kallat andrahandsvärde på 
marknaden och i andra fall kan den ha ett skrotvärde. Restvärdet kan även vara negativt, 
vilket innebär att företaget får betala för att bli av med maskinen (Olsson, 2005). När 
företag beräknar restvärdet brukar de oftast använda en schablon på till exempel 10 % 
av anskaffningsvärdet, för att det är väldigt svårt att bedöma restvärdet då det beror på 
till exempel investeringens skötsel, modellbyten, framtida lagar, förordningar och 
konjunkturer (Tarkowski et al, 1995). 
 
Beslutsreglerna för nuvärdesmetoden är enligt Holmström (2003): 

• En investering är lönsam om nuvärdet av investeringen är positivt vid en given 
kalkylräntenivå. 

• Det investeringsalternativ är lönsammast som har högst positivt nuvärde. 

1.2 Vanliga fel 
De vanliga felen som kan uppstå vid nyinvestering kan vara följande: (Ljung et al 1996) 

• Om endast personer inom en viss avdelning gör analysen glöms konsekvenserna 
för andra avdelningar lätt bort. 

• Analysen blir ofta ensidigt inriktad mot kostnadsbesparingar. Investeringen 
genomförs ”automatiskt” om investeringen täcks av kostnadsbesparingarna. En 
sådan analys säger inget om att den bästa lösningen skulle ha hittats.  

• Analysen inskränks ofta till den typ av lösning som företaget redan har eller är 
van vid. Slentrian och gamla tumregler får bestämma. Det är särskilt allvarligt 
om det kombineras med ett okritiskt kostnadsminimeringstänkande. Den 
föreslagna lösningen kan då bedömas som lönsam som inte övervägts. 

 
Dessa faktorer är med för att visa de vanliga fel som kan uppkomma när en 
nyinvestering görs, det är viktigt för Kährs att veta dessa faktorer för att kunna göra en 
bra och rättvis bedömning av nyinvesteringen. 
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Bilaga 3. Lönsamhetsberäkning 

 

 
Bilden ovan visar modellens utseende och struktur, vi ska nu gå igenom modellen post 
för post. 
 
Första posten heter grundinvestering den anger som namnet antyder 
grundinverteringens beloppet för den aktuella investeringen.  
 
Kalkylränta är den ränta som företaget använder då det beräknar lönsamheten för sina 
investeringar. Denna ränta är i nuläget satt till 20% men den kan ändras efter eget 
behov.  
 
Nuvärdefaktor räknas ut genom följande formel:  

ktornNuvärdesfa
akalkylräntakalkylränt

akalkylränt
gsårAvskrivnin

gsårAvskrivnin

=
+

+
)1(*

)1(
 

Modellen i sin helhet 
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Användaren behöver inte bekymra sig om formel då nuvärdefaktorn beräknas så fort 
användaren har matat in kalkylräntan och antal avskrivningsår.  
 
I posterna utbetalningar och inbetalningar anger användaren de löpande besparingarna 
och utbetalningar som investeringen medför, se bilaga 2 för en förklaring av begreppen. 
 
Nuvärdet av inbetalningsöverskotten beräknas genom att nuvädefaktor multipliceras 
med differensen av inbetalningarna och utbetalningarna. Det vill säga: 

engsöverkottinbetalnin av Nuvärdetgarutbetalningarinbetalnintornnuvärdefak =− )(*  
 
Nuvärdefaktor av restvärdet beräknas genom följande formel: 

restvärdeavktornNuvärdesfa
akalkylränt gsårAvskrivnin

=
+ )1(

1
 

Nuvärdetfaktorn av restvärdet räknas ut när användaren har matat in antal 
avskrivningsår och kalkylräntan. 
 
Posten restvärdet beräknat på 10% anger, precis som namnet säger, ett restvärdet som är 
uppskattat till 10% av grundinvesteringen. Detta förfarande är i enlighet med litteraturen 
(Tarkowski et al, 1995). 
 
Nuvärdet av restvärdet beräknas genom att nuvärdetfaktor av restvärdet multipliceras 
med restvärdet. 
 
Posten summa nuvärde av investeringen anger om investeringen är lönsam eller ej. 
Detta görs genom:              Nuvärdet av de årliga inbetalningsöverskotten 
  + Nuvärdet av restvärdet 
  - Grundinvesteringen 
  = Summa nuvärde av investeringen i kronor 
Om summan som fås är positiv betyder det att investeringen är lönsam. 
 
Posterna som följer är de som används för att beräkna Payoff metoden. Det första 
posten är grundinvestering, den är samma som föregående post som finns i allmänna 
uppgifter. 
 
I posterna årliga besparningarna och årliga utbetalningar anges de årliga besparingar 
och de årliga utbetalningarna som investeringen medför, se bilaga 2 för en förklaring av 
begreppen. De årliga inbetalningsöverskottet är differensen mellan besparingarna och 
utbetalningarna (årliga besparningarna - årliga utbetalningar). 
 
Payoff tiden beräknas genom: 

år) i (anget ingstidenåterbetaln
verkottetetalningsöårliga inb

teringenGrundinves =  

 
Se bilaga 2 för mer utförliga beskrivningar av nuvärde och payoff metoden. 
 
Payoff metoden (se bilaga 2) går att applicera på alla investeringar som finns i 
empiriavsnittet. Det vill säga för; kranen, förlängning av rälsen och truckarna. Principen 
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är att grundinvesteringen ska fördelas på det årliga inbetalningsöverskottet. Uppgifter 
för de olika grundinvesteringarna finns i empirin men uppgifter för den besparing (det 
årliga inbetalningsöverskottet) som eventuellt skulle kunna uppnås saknas. Det saknas 
för att få fram ett underlag för det framtida scenariot skulle ta för lång tid och fokus på 
rapporten skulle då ha blivit enbart på investeringarna och inte på skiftet mellan lastbil 
och järnväg. Därför väljer vi att låta Kährs göra detta när de ska göra sina beräkningar.. 
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Bilaga 4. Beräkningsmodellen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil    
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg    
Antalet containrar, per år    
Grundinvestering    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering    
Antalet avskrivningsår    
Kalkylränta    
Avskrivning per år    
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år    
Arbetstid 1 - 5 år, per år    
Arbetstid 6 år och framåt, per år    
Reservdelar 1 - 5 år, per år    
Reservdelar 6 år och framåt, per år    

Summa årligkostnad     
Summa kostnad investering per container    
    

Miljöberäkning    
Lastbil    
Antalet lastbilar    
Lastbilens tjänstevikt i ton    
Godsets vikt per container i ton    
Total fordonsvikt    

Miljökostnad     
Järnväg    
Antalet lok    
Antalet vagnar per lok    
Lokets totala tjänstevikt i ton    
Vagnens vikt i ton    
Containerns vikt inklusive last i ton    

Miljökostnad     
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn    
Lyft och distribution, järnväg    
Administrativa kostnader     
Hamnavgifter    
Övriga kostnader     

Summa kostnader:     
    

Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer    
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Snitt hastighet i km/h    
Tid i timmar för körsträckan    
Tid för pålastning i timmar    
Tid för avlastning i timmar    
Godsvärdet per container    
Avkastningsränta    
Antal avskrivningsår för lagerbindningen    
Antalet avskrivningår i timmar    
Kostnad för lagerbindning per container    

Kostnad totalt för lagerbindningen     

     
 Total summa:    
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Bilaga 5. Kostnaden för lastbil till Helsingborg, n uläget 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med 
lastbil 295,3   
Antalet kilometer till slutdestinationen med 
järnväg    
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering                 - kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering                 - kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 0 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år               -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år               -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år               -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år               -   kr    
Summa årligkostnad 0 kr   

Summa kostnad investering per container 0 kr  0 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad     111 608 kr      111 608 kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad               -   kr                   -   kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn         3 198 kr    
Stuffningen         1 292 kr    
Containerhyra per dygn                 - kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                 - kr    
Administrativa kostnader             492 kr    
Hamnavgifter         1 458 kr    
Övriga kostnader                  - kr    
Summa kostnader:  5 156 391 kr       5 156 391 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 295,3   
Snitt hastighet i km/h 80   
Tid i timmar för körsträckan 3,7  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container     375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                6 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen         5 075 kr              5 075 kr  

    

 Total summa:  5 273 075 kr  
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Bilaga 6. Järnvägsscenariot till Helsingborg med 
truckinvesteringen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med 
järnväg 305,7   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering   4 305 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering   4 305 000 kr    
Antalet avskrivningsår 10    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 430 500 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år     2 960,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år      184 500 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                -   kr    

Summa årligkostnad 617 960 kr  617 960 kr 
Summa kostnad investering per container 772 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad     1 607,39 kr         1 607,39 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn          5 289 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn               80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg             724 kr    
Administrativa kostnader                   - kr    
Hamnavgifter          1 458 kr    
Övriga kostnader                   - kr    

Summa kostnader:   6 046 480 kr       6 046 480 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 305,7   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container      375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                 9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen          6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  6 672 923 kr  
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Bilaga 7. Järnvägsscenariot till Helsingborg med 
förlängning av rälsen som investering 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 305,7   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering                553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering                553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                         -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                         -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år                         -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                         -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år                         -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                         -   kr    

Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 
Summa kostnad investering per container 35 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                         -   kr                       -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad               1 607,39 kr            1 607,39 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn                    5 289 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                        80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                       724 kr    
Administrativa kostnader                            - kr    
Hamnavgifter                    1 458 kr    
Övriga kostnader                            - kr    

Summa kostnader:             6 046 480 kr          6 046 480 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 305,7   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container                375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                          9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen                    6 875 kr                 6 875 kr  

     
 Total summa:  6 082 638 kr  
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Bilaga 8. Järnvägsscenariot till Helsingborg med 
kraninvesteringen  
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 305,7   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering       4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering       4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                    -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år       36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år       24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                    -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 
Summa kostnad investering per container 425 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                    -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad         1 607,39 kr         1 607,39 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn              5 289 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                   80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                 724 kr    
Administrativa kostnader                       - kr    
Hamnavgifter              1 458 kr    
Övriga kostnader                       - kr    

Summa kostnader:       6 046 480 kr       6 046 480 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 305,7   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container          375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                     9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen              6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  6 395 263 kr  
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Bilaga 9. Järnvägsscenariot till Göteborg med 
truckinvesteringen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 351   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering        4 305 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering        4 305 000 kr    
Antalet avskrivningsår 10    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 430 500 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                    -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år          2 960,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år           184 500 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                    -   kr    

Summa årligkostnad 617 960 kr  617 960 kr 
Summa kostnad investering per container 772 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                    -   kr                     -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad          1 845,58 kr          1 845,58 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn               4 305 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                    80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                  724 kr    
Administrativa kostnader                       - kr    
Hamnavgifter               1 458 kr    
Övriga kostnader                       - kr    

Summa kostnader:        5 258 493 kr        5 258 493 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 351   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container           375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                      9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen               6 875 kr               6 875 kr  

     
 Total summa:  5 885 173,82 kr  
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Bilaga 10. Järnvägsscenariot till Göteborg med 
förlängning av rälsen som investering 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med 
järnväg 351   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering              553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering              553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 
Summa kostnad investering per container 35 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                       -   kr                      -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad             1 845,58 kr            1 845,58 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn                  4 305 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                       80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                     724 kr    
Administrativa kostnader                          - kr    
Hamnavgifter                  1 458 kr    
Övriga kostnader                          - kr    
Summa kostnader:           5 258 493 kr          5 258 493 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 351   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container              375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                        9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen                  6 875 kr                 6 875 kr  

     
 Total summa:  5 294 888,82 kr  
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Bilaga 11. Järnvägsscenariot till Göteborg med 
kraninvesteringen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 351   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering     4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering     4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                 -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                 -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år     36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                 -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år     24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                 -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 
Summa kostnad investering per container 425 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                 -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad       1 845,58 kr          1 845,58 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn            4 305 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                 80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg               724 kr    
Administrativa kostnader                    - kr    
Hamnavgifter            1 458 kr    
Övriga kostnader                    - kr    

Summa kostnader:     5 258 493 kr        5 258 493 kr  
    



72 

Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 351   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container        375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                   9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen            6 875 kr           6 875 kr  

     
 Total summa:  5 607 514 kr 
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Bilaga 12. Järnvägsscenariot till Malmö med 
truckinvesteringen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 311,9   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering      4 305 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering      4 305 000 kr    
Antalet avskrivningsår 10    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 430 500 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                  -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                  -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år        2 960,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                  -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år         184 500 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                  -   kr    

Summa årligkostnad 617 960 kr  617 960 kr 
Summa kostnad investering per container 772 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                  -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 78   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad        1 171,68 kr         1 171,68 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn             5 635 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                  80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                724 kr    
Administrativa kostnader                     - kr    
Hamnavgifter             1 458 kr    
Övriga kostnader                     - kr    

Summa kostnader:      6 323 557 kr       6 323 557 kr  
    



74 

Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 311,9   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container         375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                    9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen             6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  6 949 564 kr 
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Bilaga 13. Järnvägsscenariot till Malmö med 
förlängning av rälsen som investering 
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 311,9   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering      553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering      553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år               -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år               -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år               -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år               -   kr    

Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 
Summa kostnad investering per container 35 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad               -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets tjänstevikt i ton 78   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad     1 171,68 kr         1 171,68 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn          5 635 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn              80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg             724 kr    
Administrativa kostnader                  - kr    
Hamnavgifter          1 458 kr    
Övriga kostnader                  - kr    

Summa kostnader:    6 323 557 kr       6 323 557 kr  
    

Ledtider (per container)    
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Sträcka i kilometer 311,9   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container      375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                9 kr    
Kostnad totalt för lagerbindningen          6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  6 359 278,9 kr  
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Bilaga 14. Järnvägsscenariot till Malmö med 
kraninvesteringen 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 311,9   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering       4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering       4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                    -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år       36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år       24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                    -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 
Summa kostnad investering per container 425 kr   
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                    -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets tjänstevikt i ton 78   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   
Miljökostnad         1 171,68 kr          1 171,68 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn              5 635 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                   80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                 724 kr    
Administrativa kostnader                       - kr    
Hamnavgifter              1 458 kr    
Övriga kostnader                       - kr    

Summa kostnader:       6 323 557 kr        6 323 557 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 311,9   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container          375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                     9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen              6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:   6 671 904 kr 
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Bilaga 15. Järnvägsscenariot till Helsingborg med 
investeringarna förlängning av rälsen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 305,7   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering                553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering                553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                         -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                         -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år                         -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                         -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år                           - kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                         -   kr    

Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 

Summa kostnad investering per container 35 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                         -   kr                       -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad               1 607,39 kr            1 607,39 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn                    5 289 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                        80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                       724 kr    
Administrativa kostnader                            - kr    
Hamnavgifter                    1 458 kr    
Övriga kostnader                            - kr    
Summa kostnader:             6 046 480 kr          6 046 480 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 305,7   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container                375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                          9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen                    6 875 kr                 6 875 kr  

     
 Total summa:  6 700 598 kr  
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Bilaga 16. Järnvägsscenariot till Helsingborg med 
investeringarna kranen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 305,7   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering       4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering       4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                    -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år       36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år       24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                    -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 

Summa kostnad investering per container 425 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                    -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad         1 607,39 kr         1 607,39 kr  
    

Kostnader (per container)    

Skicka en container från Kalmar till Hamn 
              5 289 
kr    

Stuffningen    
Containerhyra per dygn                   80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                 724 kr    
Administrativa kostnader                       - kr    
Hamnavgifter              1 458 kr    
Övriga kostnader                       - kr    
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Summa kostnader:       6 046 480 kr       6 046 480 kr  
    

Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 305,7   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   

Godsvärdet per container 
          375 000 
kr    

Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                     9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen              6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  7 013 223 kr  
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Bilaga 17. Järnvägsscenariot till Göteborg med 
investeringarna förlängning av rälsen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med 
järnväg 351   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering              553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering              553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år                       -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                       -   kr    
Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 

Summa kostnad investering per container 35 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                       -   kr                      -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad             1 845,58 kr            1 845,58 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn                  4 305 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                       80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                     724 kr    
Administrativa kostnader                          - kr    
Hamnavgifter                  1 458 kr    
Övriga kostnader                          - kr    
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Summa kostnader:           5 258 493 kr          5 258 493 kr  
    

Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 351   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   

Godsvärdet per container 
              375 000 
kr    

Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                        9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen                  6 875 kr                 6 875 kr  

     
 Total summa:  5 912 848,82 kr  
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Bilaga 18. Järnvägsscenariot till Göteborg med 
investeringarna kranen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 351   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering     4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering     4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                 -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                 -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år     36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                 -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år     24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                 -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 

Summa kostnad investering per container 425 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                 -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets totala tjänstevikt i ton 6084   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad       1 845,58 kr         1 845,58 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn            4 305 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                 80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg               724 kr    
Administrativa kostnader                    - kr    
Hamnavgifter            1 458 kr    
Övriga kostnader                    - kr    
Summa kostnader:     5 258 493 kr       5 258 493 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 351   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container        375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                   9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen            6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  6 225 474 kr 
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Bilaga 19. Järnvägsscenariot till Malmö med 
investeringarna förlängning av rälsen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 311,9   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering      553 500 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering      553 500 kr    
Antalet avskrivningsår 20    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 27 675 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år               -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år               -   kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år               -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år               -   kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år               -   kr    

Summa årligkostnad 27 675 kr  27 675 kr 

Summa kostnad investering per container 35 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad               -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets tjänstevikt i ton 78   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad     1 171,68 kr         1 171,68 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn          5 635 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn              80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg             724 kr    
Administrativa kostnader                  - kr    
Hamnavgifter          1 458 kr    
Övriga kostnader                  - kr    
Summa kostnader:  6 323 557 kr       6 323 557 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 311,9   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container      375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen         6 875 kr             6 875 kr  

     
 Total summa:  6 977 239 kr  
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Bilaga 20. Järnvägsscenariot till Malmö med 
investeringarna kranen och en truck 
Allmäna uppgifter    
Antalet kilometer till slutdestinationen med lastbil 0   
Antalet kilometer till slutdestinationen med järnväg 311,9   
Antalet containrar, per år 801   
Grundinvestering       4 182 000 kr    
    

Investeringar    
Genrell investering    
Grundinvestering       4 182 000 kr    
Antalet avskrivningsår 15    
Kalkylränta 20%   
Avskrivning per år 278 800 kr   
Reparationskostnader 1 - 5 år, per år                    -   kr    
Reparationskostnader 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Arbetstid 1 - 5 år, per år       36 900,00 kr    
Arbetstid 6 år och framåt, per år                    -   kr    
Reservdelar 1 - 5 år, per år       24 600,00 kr    
Reservdelar 6 år och framåt, per år                    -   kr    

Summa årligkostnad 340 300 kr  340 300 kr 

Summa kostnad investering per container 425 kr  + 

Truckinvesteringen 617 960 kr  617 960 kr 
    

Miljöberäkning    
Lastbil   + 
Antalet lastbilar 400   
Lastbilens tjänstevikt i ton 19,7   
Godsets vikt per container i ton 15   
Total fordonsvikt 19892   

Miljökostnad                    -   kr                   -   kr  
Järnväg    
Antalet lok 78   
Antalet vagnar per lok 10   
Lokets tjänstevikt i ton 78   
Vagnens vikt i ton 133,5   
Containerns vikt inklusive last i ton 14814,8   

Miljökostnad         1 171,68 kr         1 171,68 kr  
    

Kostnader (per container)    
Skicka en container från Kalmar till Hamn              5 635 kr    
Stuffningen    
Containerhyra per dygn                   80 kr   + 
Lyft och distribution, järnväg                 724 kr    
Administrativa kostnader                       - kr    
Hamnavgifter              1 458 kr    
Övriga kostnader                       - kr    
Summa kostnader:       6 323 557 kr       6 323 557 kr  
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Ledtider (per container)    
Sträcka i kilometer 311,9   
Snitt hastighet i km/h 0   
Tid i timmar för körsträckan 5,0  + 
Tid för pålastning i timmar 0,0   
Tid för avlastning i timmar 0,0   
Godsvärdet per container          375 000 kr    
Avkastningsränta 20%   
Antal avskrivningsår för lagerbindningen 5    
Antalet avskrivningår i timmar 43 680    
Kostnad för lagerbindning per container                     9 kr    

Kostnad totalt för lagerbindningen              6 875 kr              6 875 kr  

     
 Total summa:  7 289 864 kr  

 


